
 

 Drodzy  Czytelnicy! 
 

Z ogromnej tęsknoty za wiosną, 
prezentujemy na powitanie tekst 

cudownej, promiennej, słonecznej, 
 po prostu WIOSENNEJ piosenki  

Marka Grechuty. 

Kto jeszcze nigdy jej nie słuchał,  
niech szybko nadrobi zaległości! 
Z wiosennymi pozdrowieniami, 

 Wasze dziennikarki ☺☺☺ 
 

Dzisiaj rano niespodzianie  

zapukała do mych drzwi  
Wcze niej niż oczekiwałem  
przyszły te cieplejsze dni  

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, 
posadziłem vis a vis  

Zapachniało, zaja niało 

 wiosna, ach to ty  
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny w składzie:  
Zosia Białas, Zosia Haska, Jagoda Szoła, 

Tosia Liss, Agnieszka Oroń 

  

 

 

 

 

 

 

Zdrowych, pogodnych  

wiąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą,  
nadzieją i miło cią.  

Radosnego, wiosennego 

nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i w ród 
przyjaciół oraz wesołego 

"Alleluja” !!! 
 

 Życzy wszystkim uczniom  
oraz ich rodzinom i przyjaciołom  

Grono Pedagogiczne  

Naszej Szkoły 

 

 



 

KILKA  PYTAŃ DO  ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMOWA  Z JEGO 

EKSELENCJ  BISKUPEM  
 KS. WIESŁAWEM  ŚMIGLEM  

CZĘŚĆ II 

Tosia: Jaki był ulubiony przedmiot w 
szkole księdza Biskupa ? 

Ksiądz Biskup:  Moim ulubionym 

przedmiotem w szkole była ... to się 
zmieniało. W szkole podstawowej była 
to matematyka, w szkole średniej był to              

j. polski, a w czasie studiów 

seminaryjnych to ju   była teologia, 

oczywiście. To się zmieniało  w 
zale ności od tego, na jakim etapie 

byłem. Zawsze te  bardzo lubiłem 
historię. Jestem raczej humanist  ni  
takim  ścisłym umysłem. W szkole 
podstawowej rzeczywiście lubiłem 
bardzo  matematykę,  ale potem ju  
odkryłem w sobie właśnie te 
humanistyczne talenty.  

Zosia: Czy Ksi dz Biskup je dzi na 
wakacje ?  

Ksiądz Biskup:  Je d ę na wakacje i 
lubię wyje d ać. Lubię poznawać nowe 
tereny - chyba jak ka dy. Staram się 
ka dego roku przynajmniej na krótki 
czas skorzystać z urlopu, bo jak wiemy 
wy macie wakacje, drogie dzieci,  

dorośli maj  urlop. Wakacje te  s  
potrzebne po to, eby je przeznaczyć na 
swoj  edukację, na rozwój swoich 
zainteresowań.  
Wakacje te  s  nam potrzebne,  by 
poodwiedzać ludzi, którzy dla nas s  
wa ni,  więc ja w czasie swojego urlopu 
odwiedzam swoj  rodzinę, a te  staram 
się  odwiedzać jakieś muzea,  których 
wcześniej nie miałem okazji zobaczyć.  

 

W czasie wakacji staram się więc te  
poszerzać moje zainteresowania, nie 
tylko le eć i odpoczywać, ale, wręcz 
przeciwnie, zaj ć czas na to, na co nie 
mam czasu w ci gu całego roku.  
 

Tosia i Zosia: Dziękujemy za udzielenie 
nam wywiadu. Odpowiedzi te na pewno 

spodobaj  się naszym czytelnikom. 
yczymy Księdzu Biskupowi,  eby 

zawszę czerpał radość z pełnienia tak 
wa nej roli w naszym Kościele.  
 

Ksiądz Biskup: Dziękuję bardzo. To ja 
wam bardzo gratuluję tej gazetki. Jak 
ona często się ukazuję ? 

Tosia:  Co cztery miesi ce.  
Ksiądz Biskup:  Czyli to w przybli eniu 
kwartalnik. Bardzo wam gratuluję! To 
jest naprawdę cenna inicjatywa, e wy 
ju  od najmłodszych lat uczycie się 
pisać o sprawach, które was interesuj . 
Gratuluję wam i dziękuję.  
Tosia i Zosia: Dziękujemy bardzo za 

dobre słowa. 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



CZYTELNICZY K CIK 
Czytanie ksią ek to najpiękniejsza  

zabawa, jaką sobie ludzko ć 

wymy liła.           
Wisława Szymborska 

 

Dzielimy się nasz  czytelnicz  pasj  

 i podpowiadamy, jakie ksi żki warto 
przeczytać! 

 

UWAGA , TYM RAZEM TAK E CO  DLA 
NASZYCH DOROSŁYCH CZYTELNIKÓW... 

 

Elizabeth Strout –  
moje ostatnie czytelnicze odkrycie ! 

 

Elizabeth Strout jest amerykańską 
powieściopisarką. Urodziła się  i wychowała 
w Portland w stanie Maine. Moją przygodę   
z tą pisarką zaczęłam od jej, zdaje się, 
czwartej powieści zatytułowanej „Bracia 
Burgess”. Kolejna powieść: „Mam na imię 
Lucy” nie rozczarowała mnie, wręcz 
przeciwnie skłoniła do dalszej lektury. 
Zabrałam się za kolejną książkę Strout o 
tytule, „Olive Kitterigde”,  znaną także dzięki 
serialowi o tym tytule (HBO). Na mojej półce 
leży ostatnio wydana pozycja tej autorki 
„Wszystko jest możliwe” i czeka na to, bym 
znalazła dla niej czas.  
Dlaczego polecam Państwu właśnie tę 
pisarkę? Za co tak bardzo polubiłam jej 
twórczość? 

Przede wszystkim za ukazanie codzienności, 
zwyczajności w sposób poruszający i dający 
nowe doznania, za ukazanie 
skomplikowanych relacji, m.in. między 
matką a córką, za zajęcie stanowiska          
w sprawach trudnych i mało popularnych, 
jakimi są bieda i wykluczenie społeczne. A 
przede wszystkim za cichą akceptację 
i zrozumienie dla ludzkich słabości. 
 

Serdecznie polecam! 

Iwona Gończ  

 

Cze ć ! 
 

 Dzisiaj zaproponuję Wam książkę pt.: 
,,Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. 
 

„Czarnoksiężnik z krainy Oz”  
opowiada o  niezapomnianej 
przygodzie dwunastoletniej Dorotki, 
która za sprawą potężnego tornada 
trafiła do magicznej krainy Oz.  
Dziewczynka spotyka tam przyjaciół: 
Stracha na wróble, tchórzliwego Lwa 
oraz blaszanego Drwala, którzy 
pomagają jej dotrzeć do władcy tego 
świata. Dorotka wierzy, że tylko z jego 
pomocą będzie mogła wrócić do domu.  
Czy udało się bohaterce osiągnąć cel? 
Tego dowiecie się, gdy przeczytacie tę 
świetną i ponadczasową książkę.  

 

Z czytelniczymi pozdrowieniami  
Jagoda Szoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PS. Zachęcam wszystkich czytelników do 

prezentowania na naszych łamach opinii 
o lekturach , a także własnych tekstów , 
np. wierszy.    

Wasza Jagoda 



CO? GDZIE? KIEDY?  
Przegląd wydarze  szkolnych                                                                                                                       

 

Wszystkie  wydarzenia  szkolne na 

długo zapadną w naszej pamięci.  
Bardzo prosimy  wszystkich uczniów i 

nauczycieli o pomoc w zbieraniu 

informacji do następnego numeru 

 naszej gazetki.  
 

20.12.2017 SPOTKANIE WIGILIJNE  

25.01.2018 FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ 

26.01.2018  BAL KARNAWAŁOWY 

15.02.2018 SZKOLNY KONKURS PIOSENKI 

WALENTYNKOWEJ 

22.02.2018 ŻYWA LEKCJA HISTORII 
10.03.2018 DZIE  OTWARTY SZKOŁY 

19.03.2018 WYCIECZKA DO IPN  

21.03.2018R WIZYTA W STUDIU 

TELEWIZYJNYM TETKI  ORAZ DZIE  
WAGAROWICZA W PIŻAMACH  

 

Bal karnawałowy - 26 stycznia 2018 r. 

odbył się bal karnawałowy.W organizację 
balu zaangażował się również Samorząd 
Uczniowski. Odbywały się konkursy i 
zabawy. Wszyscy bawili się doskonale.  
 

Szkolny Konkurs Piosenki 

Walentynkowej - W tym roku po raz 

pierwszy Samorząd zorganizował 
rozśpiewane walentynki. Każda klasa 
dostała podkład do znanej piosenki i jej 
zadaniem było ułożenie tekstu o 
tematyce miłosnej i zaprezentowanie 
piosenki w czasie szkolnych walentynek  

 

Żywa lekcja historii - dzień, w którym 

do szkoły przyjechali rycerze z bractwa 
Kerin i poprowadzili niecodzienną lekcję 
historii. Była to doskonała okazja, by 
zobaczyć prawdziwą rycerską zbroję oraz 
stroje i broń z czasów średniowiecza. 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzie  Otwarty Szkoły - 10 marca drzwi 

naszej szkoły były szeroko otwarte dla 
nowych uczniów. Podczas tego  dnia  

można było zobaczyć występy 
artystyczne -  m. in. występ kółka 
tanecznego, magika Piotra, muzycznego 

trio. Dla naszych gości 
zaproponowaliśmy różnorodne 
interesujące zajęcia ( np. eksperymenty, 
gry planszowe).  

  

Wycieczka do IPN w Gda sku –  

19 marca mieliśmy okazję pojechać do  
Instytutu Pamięci Narodowej w 
Gdańsku. Dzięki tej wycieczce 
pozyskaliśmy wiele informacji na temat 
patriotyzmu oraz  czasów II wojny 

światowej. 
 

Wizyta w studiu telewizyjnym-  

21 marca przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego oraz uczniowie pierwszej 

klasy odwiedzili studio Telewizji Tetka a 

zarazem Radia Tczew. Mieliśmy okazję 
uczestniczyć w audycji radiowej. 
Zwiedziliśmy całą placówkę oraz 
przeprowadziliśmy wywiad   z 
dziennikarzem. 

 

 



  ŚWI TECZNIE   
Rozwi zanie zagadki  

powstanie z kolejnych  liter  

poszczególnych haseł. 
 

1. Gałązki ozdobne z puchatymi 
        kotkami. ( 3) 

2. Słodkie, pięknie zdobione ciasto 
wielkanocne. ( 1 ) 

3. Np. pisanki. ( 2 ) 

4.Jajka, na których wydrapuje się  
    wzory. ( 2 ) 

5.Przylatują na wiosnę z ciepłych krajów.  
   ( 2 ) 

6.Np. płacząca. ( ( 5 ) 
7.,,Zbawienie przyszło przez ...". ( 4 ) 
8. Podczas niej w Wielką Sobotę, więcimy 

pokarmy na wielkanocny stół. ( 5 ) 
9.Triduum ... ( 5 )10. W tym roku 

przypada 1 kwietnia.( 1 ) 

11. Wkładamy do niego pokarm na 
więconkę. ( 3 ) 

12.Trwa 40 dni.  ( 4 ) 

13. ....... wielkanocny - symbol Jezusa 

Zmartwychwstałego. ( 2 ) 
14.Dzień zmartwychwstania.  ( 1 ) 
15.Post, ..., Jałmużna.  ( 5  
)16. Sakrament ustanowiony w Wielki 

Czwartek.  ( 1 )  

 

 

 

 

 

WIELKANOC W FRANCJI 

 Francuskie  tradycje 

wielkanocne bardzo różnią się od 

polskich, ponieważ w Polsce z 

prezentami przychodzi zając, a        

w Francji dzwony. Francuskie dzieci 

wierzą, że jeżeli dzwony cichną to 

oznacza, że odleciały do Włoch po 

błogosławieństwo papieża.  

 Jak dzwony wracają do 

Francji, otrzymują pełno słodyczy, 

które rozsypują  im się  po drodze.  

W Wielkanoc wszyscy Francuzi 

szukają  jajek rozsypanych przez 

„dzwony”. Jajka ukryte są w dużych  

parkach, ale też na własnych 

podwórkach. Potem następuje 

obdarowywanie się nawzajem 

prezentami. Producenci słodyczy 

przygotowują wymy lne łakocie        

w kształcie jajek i nie tylko.       

 Niestety, wielu ludzi we 

Francji kojarzy czas wiąt 

Wielkanocnych jedynie z dniami 

wolnymi, a nie z bardzo ważnym i 

radosnym więtem religijnym. 
  



WIĄTECZNIE   

KONKURS WIELKANOCNY 

ALE JAJA! 

Komisja ,złożona z dziewcząt z kółka   
dziennikarskiego, dokonała oceny  
wszystkich prac, które wpłynęły  
na ogłoszony konkurs.  Miała przed sobą  
trudne zadanie, ponieważ  prace były bardzo  
ciekawe , ale też  różnicowane .  Po   
burzliwych obradach udało się wyłonić  
zwycięzców.   A oto wyniki: 
 

I miejsce – Jessica Szkwarkowska 

II miejsce – Ula Sobkiewicz 

III miejsce – Agata Sobkiwiecz 

Wyróżnienia: Dominik kl.0, Nel  

Niskowska kl.0, Piotr Laskos kl.5,  

Miłosz Bąk kl. 1, Zosia Brzozowska  
kl. 2, Nikodem Szkwarkowski kl. 6 

Kategoria doro li: 
I miejsce – P. Lucyna Zalewska  

II miejsce – P. Marek Sobolewski  

III miejsce – P. Agnieszka Speizer  

Wyróżnienia: P. Piotr Piechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZALONE DNI 

 

Bardzo lubimy więtować, prawda? 
Podpowiadamy więc, w które 

kwietniowe dni warto się zabawić !!! 
 

1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Ptaków,     Prima Aprilis 

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Książki Dla Dzieci, Dzień 
Nale nika 

4 kwietnia - Dzień Geografa 

5 kwietnia - Dzień Marchewki 
9 kwietnia - wiatowy Dzień 

Pozdrawiania Brunetów 

12 kwietnia - Dzień Czekolady 

14 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Paskudy 

20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
wiadomo ci Zagrożenia Hałasem 

21 kwietnia - Dzień Sobowtóra 

22 kwietnia - wiatowy Dzień 
Pieczarek 

24 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Solidarno ci Młodzieży 

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Tańca 

 


