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Postanowienia 
noworoczne 

 

Wraz z początkiem Nowego Roku 

większość ludzi czyni postanowienia 

noworoczne. W ten sposób chcą w swoim 

życiu wprowadzić pewne zmiany … 

oczywiście, na lepsze. 

          Nasze dziennikarki: Klaudia Turska, 

Paulina Grzelczyk, Martyna Brandt oraz 

Kasia Wolska i próbowały ustalić, co  

w Nowym 2012 Roku zamierzają zmienić  

uczniowie,  nauczyciele oraz pracownicy 

naszej szkoły. 

Wiele osób planuje zwiedzanie świata. 

Chcielibyście wyjechać np.: do Włoch, Egiptu 

czy Holandii. 

 Mariusz oraz Dominik (kl. IV) pragną 

być najlepszymi sportowcami w szkole. 

 Karolina Lemańska (kl. V) planuje być 

wspaniałą siatkarką. 

 Sandra Sprengel (kl. IV) chce pozbyć 

się swojego brata z domu. Nieźle 

musiał jej dokuczyć. 

 Martyna Brandt (kl. V) zamierza być 

najlepszą uczennicą w szkole. 

 Martyna Sitkowska (kl. VI) ma zamiar 

zacząć się uczyć.  

 Jeszcze wyżej mierzy Wiktoria 

Furmanek (kl. V), która planuje 

dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć 

stypendium naukowe.  

 Mniej ambitni są piątoklasiści: 

Karolina Trela oraz Dawid Pilecki, 

którzy chcieliby po prostu zdać do 

następnej klasy.  

 Porządnie do pracy będzie musiała 

wziąć się Magda Skierka (kl. V), która 

marzy o wyjeździe na wycieczkę dla 

najlepszych uczniów. 

 Wiktoria Wlazło (kl. VI), podobnie jak 

pani Lucyna Staszak, zamierza 

schudnąć. O linię chce zadbać pani 

Anna Derezulko, która zarzeka się, iż 

ograniczy słodycze.  

 Bardzo rozsądne plany mają Paulina 

Grzelczyk (kl. VI), która w nowym 

roku zadba o racjonalność swoich 

posiłków i pani Agnieszka Koper, 

która zamierza więcej ćwiczyć. 

 Ambitne plany ma pani Mira 

Ławrynowicz - postara się więcej 

czytać. 

 Rodziców z pewnością bardzo ucieszą 

postanowienia Dawida Rzeźnickiego 

(kl. VI), który postara się mniej 

denerwować swoją mamę oraz jego 

kolegi – Michała Szymańskiego  

(kl. VI), który postara się bardziej 

oszczędzać. 

 Pani Rogozińska i pani Kaliszewska 

przyznały się, iż nie czynią żadnych 

planów, gdyż i tak nie dotrzymują 

słowa. 
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Poznajmy się bliżej 
 

Wywiad z panem Krzysztofem 
Gąsiorowskim, który mieszka  
w Lękwicy. Ma stadninę koni, 
niektóre z nich nasi dziennikarze 
mogli zobaczyć na własne oczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uczeń: Od kiedy zajmuje się Pan 
końmi ? 
Pan Gąsiorowski: Od dwudziestu 
pięciu lat. 
Uczeń: Czy lubi Pan pracę z tymi 
zwierzętami ? 
Pan Gąsiorowski: Uwielbiam. 
Uczeń: Czy to trudne zajęcie ? 
Pan Gąsiorowski: Właściwie to 
nie, jeśli tylko umie się obchodzić  
z końmi. 
Uczeń: Co w pracy  sprawia Panu 
największą przyjemność ? 
Pan Gąsiorowski: Chyba samo 
przebywanie z końmi. Po prostu 
lubię ich towarzystwo. 
Uczeń: Czy któryś z koni cieszy się 
Pana szczególną sympatią ? 
Pan Gąsiorowski: Tak, jest to 
jeden ze starszych koni. Odkupiłem 
go z transportu spożywczego. 
Uczeń: Na jakie choroby konie 
zapadają najczęściej ? 
Pan Gąsiorowski: Najczęściej są to 
choroby nóg. 

Uczeń: Co jedzą konie i co jest ich 
największym przysmakiem ? 
Pan Gąsiorowski: Konie jedzą 
kiszonkę ze słomy, ich największym 
przysmakiem są marchewki. 
Uczeń: Czy karmienie tych zwierząt 
jest trudne ? 
Pan Gąsiorowski: Nie. 
Uczeń: Jak dbać o konia ? 
Pan Gąsiorowski: Należy go 
kochać, bo to jest mu najbardziej 
potrzebne. Ale koń podobnie jak 
człowiek potrafi być strasznie 
zazdrosny. 
Uczeń: Ile czasu dziennie poświęca 
Pan pielęgnacji jednego konia ? 
Pan Gąsiorowski: Na pewno nie 
zajmuję się tym sam. Mam wielu 
pomocników, dla jednego konia 
przeznaczamy 4 godziny dziennie.  
Uczeń: Jak nazywał się Pana 
pierwszy koń i w jaki sposób stał się 
Pan jego właścicielem? 
Pan Gąsiorowski: Odkupiłem go 
od kolegi. Nazywał się Burza. 
Uczeń: Dlaczego spośród zwierząt 
najbardziej lubi Pan konie ?  
Pan Gąsiorowski: To szczerze 
mówiąc, nie jest do końca prawdą, 
bo tak samo jak konie lubię psy  
i koty. 
Uczeń: Czy nauka jeździectwa jest 
tutaj możliwa ? 
Pan Gąsiorowski: Jak najbardziej. 
Bardzo cieszę się, gdy młodzież uczy 
się jazdy konnej i interesuje się 
informacjami na temat tych zwierząt. 
Serdecznie do tego zachęcam ! 
Uczeń: Bardzo Panu dziękujemy. Do 
widzenia! 
Pan Gąsiorowski: Do widzenia ! 
Bardzo miło spędziłem ten czas. 
 

Wywiad przeprowadziła: Wiktoria Furmanek  
z klasy V i Natalia Gierczak z klasy IV 
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List o klasie  
 

Co prawda cudzych listów się 
nie czyta, ale autorka tego wyraziła 
zgodę na jego wydrukowanie. 
Przeczytajcie, co napisała koleżance 
o swojej klasie: 
 

  Wiklino, 13.12.2011r. 
 
Droga Lauro! 
 

W tym liście chcę Ci napisać 
o mojej klasie. 
 Jest ona bardzo mała, gdyż 
składa się jedynie z jedenastu osób. 
Przedstawię Ci wszystkich uczniów w 
kolejności alfabetycznej, tak jak 
jesteśmy zapisani w dzienniku 
szkolnym: 
Wiktoria Bąkowska -  to strasznie 
zabawna, ale trochę roztrzepana 
dziewczyna. 
Martyna Brandt – jest najlepszym 
sportowcem w całej szkole i miss 
grudnia 2011. 
Wiktoria Furmanek - to ja! Jestem 
pomocna i miła. 
Karolina Lemańska – to bardzo 
sympatyczna i pogodna koleżanka. 
Dagmara Misztal - pięknie gra na 
instrumentach. Została wybrana też 
miss listopada. 
Dawid Pilecki - to jedyny chłopak  
w mojej klasie. Trochę rozrabia, ale 
kiedy się uspokoi, jest naprawdę 
fajny. 
Magda Skierka - jest koleżeńska. 
Karolina Trela - to sympatyczna  
i zabawna dziewczyna. 
Klaudia Turska - ma piękny głos. 
Justyna Zywert - jest mądra 
i ładna. 

W ten sposób poznałaś moją 
klasę. Wymieniłam dziesięć osób,  
a napisałam, że jest nas  w sumie 
jedenaścioro. Ta jedenasta osoba to 
mój wychowawca i zarazem dyrektor 
szkoły – pan Zbigniew Kamiński. Jest 
super ! Organizuje nam wiele 
wycieczek i innych atrakcji. Opiekuje 
się nami jak tata. 

Często na lekcjach nauczyciele 
mówią nam, że próbujemy się 
dogadać jak ślepy z głuchym. Po 
prostu nie umiemy  słuchać siebie 
nawzajem, ale i tak się lubimy. 
 Cieszę się, że należę do tej 
klasy. Nie zmieniłabym jej na żadną 
inną. 
 

Pozdrawiam Wiktoria F. 

 
 
P.S. 
To ja (pierwsza od prawej) i moja klasa 
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Nowy kolega z klasy IV 

 
W naszej szkole pojawił się 

nowy uczeń – Jakub Karczewski. 
Wiktoria Wlazło i Ania Szwaiger 
postanowiły z nim porozmawiać. 
 
 
 
 
 

 W. i A.: Cześć! Chciałybyśmy 
przeprowadzić z Tobą wywiad, 
gdyż jesteś nowy w szkole, 
zamierzamy się czegoś o Tobie 
dowiedzieć. 

 K.: Nie mam nic przeciwko. Co 
chciałybyście wiedzieć ? 

 W. i A.: Może na początek.... 
Czym się interesujesz ? 

 K.: Interesuję się piłką nożną. 
Oglądam wszystkie mecze,  
bardzo lubię grać w nogę. 

 W. i A.: To bardzo fajnie !  
A lubisz muzykę ? 

 K.: Nawet lubię, najbardziej 
hip - hop. 

 W. i A.: Masz jakichś pupili ? 
 K.: Tak, mam pieska Zoję  

i kota Grację. Bardzo lubię się 
z nimi bawić. 

 W. i A.: Jaki kolor jest Twoim 
ulubionym ? 

 K.: Hmmm... Raczej czarny. 
 W. i A.: Jak się uczysz ? 

 K.: Na pewno systematycznie ! 
Ale przynosi to różne skutki.... 

 W. i A.: Podoba Ci się wioska, 
w której teraz mieszkasz? 

 K.: Tak. Szczególnie miejsce,  
w którym stoi mój dom. Jest tu 
bardzo spokojnie. 

 W. i A.: Masz już przyjaciół  
w nowej szkole ? 

 K.: Przyjaciółmi trudno ich 
nazwać, ponieważ jeszcze nie 
znamy się za dobrze, ale mam 
bardzo dużo nowych, fajnych 
znajomych. Dobrze się z nimi 
dogaduję ! 

 W. i A.: Jesteśmy ciekawe, 
który dzień tygodnia lubisz 
najbardziej ? 

 K.: Poniedziałek ! (śmiech) 
Oczywiście żartuję, bo nie lubię 
tak wcześnie wstawać po 
dniach wolnych ! Zresztą chyba 
jak każdy ! Moim ulubionym 
dniem tygodnia jest piątek. 

 W. i A.: Dlaczego piątek ? 
 K.: Może dlatego, że gdy 

wstaję, myślę sobie: „Jeszcze 
tylko te kilka godzin w szkole  
i weekend ! Ale też dlatego, że 
lubię basen. I w ogóle w piątki 
są najlepsze lekcje. 

 W. i A.: Na koniec jeszcze 
jedno pytanie. Gdzie wcześniej 
mieszkałeś ? 

 K.: Wcześniej mieszkałem  
w Lęborku. 

 W. i A.: Dziękujemy, że 
chętnie odpowiedziałeś na 
nasze pytania. 

 K.: Nie ma za co! To żaden 
problem !  

 
Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Wlazło  

i Anna Szwaiger z klasy VI 
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WWsszzyyssttkkoo  ww  sswwooiimm  cczzaassiiee  !!  

Kiedy się uczysz? W nocy przed 
klasówką czy przez trzy popołudnia 
tydzień wcześniej? Czasami strach 
pomaga szybciej przyswoić porcję 
wiedzy niezbędną do zaliczenia 
jakiejś partii materiału, ale gdy 
później próbujemy odtworzyć 
opanowane w nerwach informacje, 
okazuje się często, że mamy dziurę 
w pamięci. Szybko przyszło, szybko 
poszło... 

Bez powtórzeń nie uda Ci się 
usystematyzować wiadomości. To 
oznacza, że będziesz uczyć się 
wszystkiego od nowa. 

W kalendarzu zanotuj dokładnie 
czego będziesz się uczyć, trzymaj 
się planu i sprawdź efekty. Bądź 
uczciwy - robisz to dla siebie ! 

  

PPrroossttee  ssppoossoobbyy  !!!!!!  
  

Zwróć uwagę, jak zabierasz się do 
odrabiania lekcji. Czy przekładasz 
to bez końca, przymierzasz się 
przez pół wieczoru, powtarzasz 
sobie ciągle: ”Jeszcze tylko pół 
godzinki” ? Marnujesz w ten 
sposób masę czasu (w trakcie tego 
przymierzania się nic pożytecznego 
zazwyczaj nie robisz). 

PPoommyyśśll  llooggiicczznniiee::  Im wcześniej 
zasiądziesz do lekcji, tym  szybciej 
się z nimi uporasz. 

Kiedy odrabiasz lekcje, nie rób 
jednocześnie tysiąca innych 
rzeczy. Skoncentruj się tylko na 
nauce. Z kolei kiedy odpoczywasz 
nie podczytuj niczego, bo efekty 
będą marne. Twój mózg powinien, 
choćby przez kilkanaście minut, 
pracować na pełnych obrotach, by 
potem równie intensywnie oddawać 
się relaksowi.  

PPoommyyśśll  llooggiicczznniiee::  Co to za 
przyjemność z oglądania telewizji  
z podręcznikiem na kolanach ? 
 

Nie ucz się chaotycznie - tu coś 
przeczytasz, tam do czegoś 
zajrzysz, a po drodze zaciekawi 
Cię jeszcze coś innego ... Zrób 
konkretne postanowienie: dzisiaj 
zrobię to i to, nauczę się tego  
i tego. A potem, choćby się waliło  
i paliło, musisz się z tego wywiązać. 
PPoommyyśśll  llooggiicczznniiee::  Jeśli dotrzymasz 
słowa danego sobie, to Twoja 
samoocena wzrośnie. To pierwszy 
krok do sukcesu. 

 
 
 
 

 
 
Uśmiechnij się ! 
Nauczycielka mówi do Jasia: 
- Zawsze, kiedy jest klasówka, jesteś 
nieobecny z powodu choroby babci. 
- Tak, proszę pani, my też zaczynamy 
podejrzewać, że babcia symuluje. 
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Ferie zimowe tuż, tuż … 
 

Już wkrótce najprzyjemniejszy, 

obok wakacji, czas w życiu każdego 

ucznia. Okres bez prac domowych, 

klasówek, bez jedynek, bez uwag  

i wczesnego wstawania. Po prostu 

pełen luz !!! 

Przeczytajcie, w jaki sposób 

zamierzają spędzić ferie uczniowie 

oraz pracownicy naszej szkoły. 

 Pani Mira Ławrynowicz ma 

zamiar wyjechać w góry. 

 Podobne plany ma pan Irek, 

któremu marzy się wypoczynek 

na nartach. 

 Pani Lucyna Staszak i pani 

Teresa Rugała wyjeżdżają do 

Krakowa. 

 Pani Iwona Rogozińska chce 

spędzić ferie spokojnie i miło. 

Chciałaby też gdzieś wyjechać. 

 Pani Ania Derezulko zrobi 

sobie badania w pierwszym 

tygodniu ferii, a drugi poświęci 

wnukom. 

 Pani Ewa Okrój będzie 

przygotowywać śniadania dla 

uczestników zimowiska. 

A co w czasie ferii zamierzają robić 

uczniowie ?  

Niektórzy z Was w czasie ferii planują 

wyjazdy: Michał Szymański i Kamil 

Sadowski (kl. VI) oraz Natalka 

Gierczak (kl. IV) odwiedzą swoje 

babcie. Sandra Sprengel (kl. IV) oraz 

Weronika Małek (kl. III) pojadą do 

koleżanek, a Klaudia Jopek (kl. III) 

do kuzyna. 

Uczniowie klasy III - Krzysiu Pawluk  

i Maciej Winiarczyk odpoczną  

u swoich dziadków. 

Ola Langowska (kl. VI) zamierza 

spotykać się z przyjaciółmi. Paula  

i Dominika (kl. III) spędzą ferie na 

zimowisku w szkole, a ich koleżanka  

z klasy – Iza Pilecka, na świetlicy  

w Lubuczewie. 

Mariusz Skierka będzie grać na 

komputerze, a szóstoklasistki: Wiktoria 

Wlazło, Martyna Sitkowska i Ania 

Szwaiger nastawiają się na oglądanie 

telewizji. Dominik Nadwodny (kl. IV) 

zamierza oczekiwać na śnieg, a gdy 

tylko spadnie, wybiera się na sanki. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informacje o Waszych feriach zabrały:  
Ola Langowska, Laura Ulbrich,  

Karolina Lemańska i Nikola Winiarczyk 
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To się wydarzyło w grudniu … 

2 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli 
możliwość obejrzeć przedstawienie teatralne 
zatytułowane „Wilk i zając”, tematycznie 
nawiązujące do rosyjskiej kreskówki o tym 
samym tytule. Teatrzyk był zabawny, a zarazem 
pouczający. Aktorzy zapraszali do wspólnych 
występów nasze koleżanki i kolegów, którzy 
wykazali się niemałym talentem scenicznym. 
Wszyscy wspaniale się bawili. 
 

 

 

 

 
 

6 grudnia na korytarzu szkoły zaroiło 
się od Mikołajów. Spotkaliśmy ich kilku. 
Obdarowywali młodszych uczniów słodyczami.  
W starszych klasach też znaleziono prezenty 
podrzucone przez jegomościa w czerwonych 
szatach. I jak tu nie wierzyć w św. Mikołaja ??? 
 

 
 
 

16 grudnia wybieraliśmy MISS 
GRUDNIA. W jury zasiedli uczniowie: Jędrzej 
Jaworski, Karolina Lemańska, Dawid Rzeźnicki 
oraz panie: Hanna Kuszyńska, Lucyna Staszak  
i Bożena Iwańska. W wyborach brały udział 
uczennice klas IV-VI: Kinga Białowąs, Wiktoria 
Wlazło, Sandra Sprengel i Martyna Brandt. Za 
najpiękniejszą uznano Martynę Brandt z klasy V. 
 

17 grudnia w szkole zorganizowano 
Wigilię dla seniorów. Przybyli na nią mieszkańcy 
Wrześcia, Siemianic, Swochowa, Karżcina, 
Lubuczewa i Wiklina. Były jasełka, tradycyjne 
wigilijne potrawy, łamanie się opłatkiem, kolędy 
śpiewane przez chórek kościelny i szkolny  
z Wrześcia oraz chór z Siemianic. Wokół 
panowała wspaniała, iście świąteczna atmosfera. 

 

 

 

 

 

 
 

22 grudnia odbyła się Spotkanie 
Wigilijne. W przystrojonej sali gimnastycznej 
zebrali się uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz rodzice. Razem było nas 
około 150 osób. Na początku obejrzeliśmy jasełka 
w wykonaniu zerówki oraz klasy trzeciej. Potem 
były życzenia, dzielenie się opłatkiem, degustacja 
przepysznych dań wigilijnych i śpiewanie kolęd. 
Największą atrakcją była wizyta św. Mikołaja, 
który odwiedził nas w towarzystwie elfów  
i wszystkich obdarował słodkimi prezentami. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wydarzenia opracowali: Szymon Wolski i Dawid 

Rzeźnicki z klasy VI 
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Cd. Przygody wigilijnej 
(na podstawie książki 

„Tajemnice Bożego Narodzenia) 
 

5 
Tajemnica trzecia 

 

- To przecież nie ma sensu! – Damian był 
wyraźnie podenerwowany – Otwór jest – 
proszę bardzo, ale co mam zbierać i gdzie 
mam to znaleźć !? Tekst jest rozmazany  
i ledwo odczytałem jego treść, ale to słowo 
jest nieczytelne ! 
Damian miał rację. Wiedział, że jeśli chce 
dowiedzieć się czegokolwiek musi poczekać 
do jutra. 
- Zresztą nie mam czym się martwić – 
myślał Damian – Mój tato zarabia dużo 
pieniędzy i cokolwiek to by było, zawsze 
mogę to kupić. 
Tak, ten pomysł wydawał się ciekawym, 
tylko miał dwie wady: po pierwsze tato nie 
da mu pieniędzy na coś, czego celu 
przeznaczenia sam jeszcze nie zna (oprócz 
tego, że ma go włożyć „w ten otwór 
wspaniały”), a po drugie: no właśnie z tym 
był problem, o którym Damian jeszcze nie 
wiedział… 
 Jeszcze tego samego dnia do uszu 
Damiana dotarły straszne wieści: jego tata 
stracił pracę ! To było okropne, lecz 
prawdziwe. Pan Michał Olszka pracował  
w kopalni węgla kamiennego, ale od 
niedawna znaleziono w okolicy kopalnię 
złota, o czym Damian nie wiedział. 
- A może zatrudnisz się tam ? – Damian  
z rozpaczą szukał wyjścia z tej przykrej 
sytuacji – Dopiero ją otworzyli, więc może 
szukają pracowników ? 
- Nie. Znaleźli ich pięć minut po ogłoszeniu 
naboru do pracy. Dopiero za dwadzieścia 
lat będą prowadzić zapisy, lecz jest 
nadzieja. Nasz sąsiad pożyczył ode mnie 
1 000 000 zł, kiedy jeszcze mieliśmy 
pieniędzy pod dostatkiem. On znalazł 
zatrudnienie i słyszałem, że dużo mu płacą, 
więc teraz może zacząć spłacać swój dług  
- powiedział tata Damiana. 
- Naprawdę, aż milion złotych… - zaczął 
Damian. 
- Tak – wtrąciła się mama – ale musi to 
nam wystarczyć na dwadzieścia lat, więc 

wychodzą niecałe dwa tysiące na miesiąc. 
Wcześniej wypłata twojego taty wynosiła 
dziesięć tysięcy miesięcznie. 
- To rzeczywiście duża różnica, na pewno 
jakoś sobie poradzimy. 

Po wczorajszych przeżyciach Damian 
nie miał już na nic siły, ale zdobył się na 
to, aby otworzyć następne okienko 
„kalendarza”. Jakież było jego zdziwienie, 
gdy z okienka z numerem trzy (Damian 
znalazł je koło czoła Julietty) wysypały 
się… DIAMENTY !!! I to prawdziwe, a nie 
jakieś sztuczne ! 
- Aha – Damian posmutniał - więc mam 
zbierać „diamenciki małe”. Za jeden 
mógłbym dostać od jubilera około trzech 
tysięcy. 
Nagle w miejscu serca dziewczynki ukazały 
się dwadzieścia dwa otwory idealnie 
dopasowane do diamentów. 
- Więc teraz decyzja należy do mnie: 
odkupić serce dziewczynki czy zapewnić 
pożywienie rodzinie… . 
 

5 
Tajemnica czwarta, piąta i szósta 

 

Damian podjął decyzję – na razie zostawi 
diamenty dla Julietty. 
Przez następne trzy dni z okienek 
wylatywały diamenty i Damian chował je 
wszystkie do pudełka po swoich starych 
okularach, lecz jedna myśl, ta która 
przychodziła zawsze po zmroku, nie 
dawała mu spokoju … 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Dalsze losy Damiana i Julietty  

w następnym wydaniu szkolnej 
gazetki „Dzieci świata”. 

 
Autor: Wiktoria Furmanek z klasy V  
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