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Ten, kto żyje, widzi dużo. 

Ten, kto podróżuje, widzi więcej. 



  

 

Str. 2 

 W dniach od 11 do 13 

maja 2022r. w naszej szkole od-

było się święto teatru. 

Był to szczególny czas 

zwłaszcza, że uroczystość 

powróciła do naszej szkoły 

po tak długiej przerwie 

spowodowanej pandemią.  

 Przez trzy dni ze-

społy klasowe pokazywały 

swoje umiejętności na de-

skach małej sceny. 

Przedstawień było dużo. 

Występowali zarówno najmłodsi, 

jak i najstarsi w szkole. Występy 

były oceniane, jury długo obra-

dowało i potrzebowało tygodnia, 

aby ogłosić wyniki.  

 Na szczególne wyróżnie-

nie i nagrodę grand prix zasłużyła 

klas 5b, która zaprezentowała 

utwór pod tytułem „W krainie 

bajek”. Małych aktorów przygo-

towywała pani Anna Trojanow-

ska. Aktorzy zaprezentowali swój 

występ ponownie na finale, 20 

maja, a oklaski publiczności nie 

pozwoliły im długo zejść ze sce-

ny. 

 Jeszcze raz gratulujemy 

wszystkim, bo wykazali się dużą 

odwagą. Nauka tekstów na pa-

mięć, prezentacja przed kolega-

mi i nauczycielami, długie przy-

gotowania to wszystko zasługuje 

na podziw. 

Czekamy na kolejne przedstawie-

nia już za rok. 

Redakcja 

XXV Przegląd  
Małych Form Scenicznych 
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 20 maja 2022r. w naszej 

szkole odbyło się po raz pierw-

szy, wspólne kilkugodzinne  

powtarzanie materiału z języka 

polskiego tuż przed egzaminem. 

 Chętni ósmoklasiści spo-

tkali się w Centrum Nauk Ścisłych 

o godzinie 17 i spędzili wspólnie  

z nauczycielami czas do godziny 

23. W trak-

cie tych kil-

ku godzin 

powtórzyli 

materiał  

ze wszyst-

kich zagad-

nień obo-

wiązujących na tegorocznym eg- zaminie  

z języka polskiego. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyły się 

lektury takie, jak: „Dziady”, „Pan 

Tadeusz”, czy „Zemsta”. 

Mamy nadzieję, że wszystkim 

egzaminy się udały. Trzymamy 

kciuki do końca!!! 

Redakcja 

II Egzaminocka 

Koncert w filharmonii 
 05.04.2022 r. pojechali-

śmy do Filharmonii im. Mieczy-

sława Karłowicza w Szczecinie  

na koncert z cyklu „Państwa - 

Miasta”.  

 Artyści zagrali sześć utwo-

rów, między innymi „Weltarę” 

Bedřicha Smetany i „Wejście Gla-

diatorów” op. 68 Juliusa Fučíka. 

 Grali na instrumentach ta-

kich, jak: pianino, skrzypce, cym-

bały, wiolonczela, flet poprzeczny, 

tuba, saksofon i trójkąt. Dyrygent-

ką była pani Antonina Banaś. Pod-

czas koncertu dowiedzieliśmy się 

też wiele o granych utworach i ich 

autorach. Utwory muzyczne prze-

rywane były ciekawostkami, które 

prezentował pan Kacper Odrobny. 

 Na koniec został zorganizo-

wany quiz składający się z trzech 

pytań.  

Wyjście było niezwykle ciekawe, 

dlatego już 30 maja kolejne klasy  

z naszej szkoły wybiorą się do fil-

harmonii. Dobrze jest poznawać 

świat przez zabawę  

Aleksander Koziak  
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Wycieczka do Trójmiasta i Malborka 

 W dniach 27-29 kwietnia 

odbyła się trzydniowa wycieczka 

do Trójmiasta i Malborka. Wy-

cieczkę zorganizowała Pani Elż-

bieta Szymańska. Opiekowali się 

też nami Pan Bogusław Niedo-

statkiewicz, Pan Arkadiusz 

Skrzypkowiak i Pani Justyna Gu-

mowska. 

 Dwudziestego siódmego 

kwietnia o godzinie 6.10 była 

zbiórka, a około 6.30 już odjeż-

dżaliśmy. Po sześciu godzinach 

podróży dotarliśmy do Gdyni. 

Zwiedzaliśmy statek Dar Pomo-

rza. Jest to trzymasztowy żaglo-

wiec szkolny zakupiony przez 

społeczeństwo Pomorza w 1929 

dla Szkoły Morskiej w Gdyni.  

Od 1982 zacumowany w Gdyni 

jako statek-muzeum. Później 

przybyliśmy do Sopotu. Weszli-

śmy na najdłuższe molo w Polsce. 

Następnie przeszliśmy się  

po słynnej ulicy Monte Cassino. 

Po przyjeździe do Gdańska byli-

śmy w Parku Oliwskim 

i zwiedzaliśmy kościół. 

Dopiero pod koniec 

dnia przybyliśmy  

do ośrodka. Wieczo-

rem poszliśmy na pla-

żę. Następnego dnia 

byliśmy w gigantycz-

nym Muzeum II Wojny 

Światowej. W muzeum 

były odwzorowane 

uliczki z czasów II woj-

ny światowej. Było FANTASTYCZ-

NIE! Po zwiedzaniu pojechaliśmy 

na Stare Miasto. Mieliśmy czas 

wolny, później przewodnik opro-

wadzał nas po Gdańsku i opowia-

dał historię miasta. Po zwiedza-

niu wsiedliśmy do naszego 

autokaru i wróciliśmy  

do ośrodka. Następnego 

dnia po zjedzonym śniada-

niu już pakowaliśmy walizki 

i ruszyliśmy do Malborka. 

Zamek był ogromny. Znaj-

duje się na prawym brzegu 

Nogatu. W 1280 roku zaczę-

to go budować. Do 1457 

roku zamek służył jako rezy-

dencja wielkich mistrzów Zakonu. 
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Zamek dzieli się na trzy części: 

zamek wysoki, średni i niski.  

W zamku znajduje się muzeum 

bursztynu. Po zakupieniu pamią-

tek, udaliśmy się do restauracji 

po Kuchennych Rewolucjach 

Magdy Gessler. Zjedliśmy tam 

pyszny obiad. Niestety po posiłku 

wyruszyliśmy w drogę powrotną 

do Szczecina. Około godziny 21 

żegnaliśmy się już z kierowcą au-

tokaru i panią przewodnik.  

Na wycieczce spędziliśmy wspa-

niałe chwile, wiele się dowiedzie-

liśmy i jeszcze bardziej zintegro-

waliśmy się z klasą. 

Oliwia Rogusz i Małgorzata Zając 

Czy masz już pomysł na wakacje? 

 Wakacje tuż tuż. To czas, 

kiedy planujemy nasz odpoczy-

nek od szkoły i całorocznej pra-

cy.  

 Każdy wypoczywa tak, jak 

lubi. Jedni wybierają się w podróż 

po kraju, inni za granicę,  

a jeszcze inni odwiedzają swoich 

bliskich. Ja na pewno podczas 

wakacji odwiedzę moją rodzinę 

mieszkającą w małej wsi, położo-

nej w powiecie gryfińskim,  

w gminie Mieszkowice.  

 Wierzchlas, bo o nim mo-

wa, zamieszkuje obecnie ok. 110 

mieszkańców. Jest to wieś, której 

okolica pokryta jest gęstymi lasa-

mi, latem sprzyjającymi rowero-

wym wycieczkom, jesienią zaś 

grzybobraniu. 

  Pierwsze wzmianki  

o “Falkenwalde”, bo tak dawniej 

nazywała się ta niemiecka wów-

czas osada, pochodzą z roku 

1333. Należała ona do rodu von 

Sydow, który to w 1760 r. wybu-

dował tam dworek ziemiański  

z pięknym pałacem.  Po 1771 r. 

osada kilkukrotnie zmieniała wła-

ścicieli, a od 1945 r. leży  

w granicach Polski. Z upły-

wem lat pałac został roze-

brany przez miejscową lud-

ność, przybyłą głównie  

z ziem polskich, leżących 

obecnie na Ukrainie,  

a po budynkach gospodar-

czych, należących do pałacu, 

pozostały jedynie ruiny. 

 Na szczególną uwagę 

zasługuje pięknie utrzymany, 

zabytkowy, barokowy Kościół  

z 1730 r., usytuowany w central-

nej części miejscowości, ogrodzo-

ny murem kamienno-ceglanym  

z bramą wjazdową.  

Po północnej stronie Kościoła 

znajduje się niewielki staw, który 

zimą staje się lodowiskiem, po-

zwalającym na bezpieczną jazdę 

na łyżwach.  Do wsi przylega 

dawny park pałacowy, wpisany 

do rejestru zabytków, o po-

wierzchni ok. 15 ha, w którym 

odnajdziemy cmentarz rodowy  

z ruinami grobowca właścicieli 
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majątku, wiele różnorodnych ga-

tunków kwiatów i drzew.  

To miejscowość, do której lubię 

wracać, ze względu na moją  

rodzinę, ciszę i spokój od miej-

skiego zgiełku, a także możliwość 

zobaczenia innych atrakcji, znaj-

dujących się w okolicznych miej-

scowościach, np. Cedyński Park 

Narodowy z Górą Czcibora i obe-

liskiem upamiętniającym Bitwę 

pod Cedynią w 972 r. 

Stare Łysogórki, w których funk-

cjonuje wyremontowane  

muzeum, z pamiątkami  

po uczestnikach Forsowania Od-

ry. Atrakcją jest też czołg IS-2 bę-

dący największym eksponatem 

placówki i Cmentarz Żołnierzy 1.  

Armii WP, na którym znajduje się 

1200 białych krzyży oraz niespeł-

na dwa tysiące ciał poległych żoł-

nierzy w operacji berlińskiej. 

Gozdowice, gdzie od 2007 roku 

funkcjonuje promowe przejście 

graniczne, tak jak miało to miej-

sce przed wojną.  

Czelin, gdzie 27 lutego 1945 r. 

żołnierze 6. Samodziel-

nego Batalionu Ponto-

nowo-mostowego wko-

pali pierwszy polski 

słup graniczny nad Od-

rą. Na pamiątkę tego 

wydarzenia sporządzili 

akt erekcyjny, który 

umieścili pod słupem.  

I z tej okazji corocznie 

na przełomie lutego  

i marca przy obelisku 

odbywają się uroczy-

stości upamiętniające 

to wydarzenie. 

Wiktoria Tomaszewska 

1.Noc w namiocie. 

2.Piknik nad jeziorem. 

3.Domowe top model. 

4.Noc na trampolinie. 

5.Ognisko z przyjaciółmi. 

6.Karaoke. 

7.Jeden dzień w jednym 

kolorze. 

8.Wieczór gier planszowych. 

9.Kalambury z rodziną. 

10.Zakupy z przyjaciółmi. 

11.Prawda czy wyzwanie - zaba-

wa z przyjaciółmi 

12.Noc pod gołym niebem. 

Oliwia Rogusz 

Propozycje na spędzenie wakacji 
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 Wakacje to czas zabawy, 

radości i odpoczynku. Należy jed-

nak pamiętać o swoim bezpie-

czeństwie. 

Nad morzem: 

 kąpiemy się tylko w wyznaczo-

nych miejscach, gdzie opiekę 

nad nami sprawuje ratownik, 

 pływamy tylko w bezpiecznych 

miejscach, 

 nie kąpiemy się w rwących rze-

kach, 

 smarujemy ciało kremem z fil-

trem, aby nie dostać poparzeń 

słonecznych, 

 unikamy słońca między 11  

a 16, aby nie dostać udaru, 

 pamiętamy o nakryciu głowy  

i okularach słonecznych, 

 zawsze miej przy sobie wodę  

i coś pożywnego do jedzenia, 

 nie kąpiemy się podczas burzy, 

 ograniczmy skoki do wody- nie-

znane dno może być przyczyną 

kalectwa, 

 wybierając się na kajaki, łódki 

czy rowery wodne, zawsze za-

kładajmy kapok, 

 nie kąpiemy się po zmroku. 

W górach: 

 zawsze pamiętajmy o nałado-

wanej komórce z numerem 

GOPR – 601 100 300, 

 na górskie wędrówki wyruszaj 

rano, zawsze miej zaplanowaną 

trasę, 

 spakuj do plecaka mapę, kom-

pas, wodę i prowiant, 

 zabierz ze sobą dodatkowe 

ubrania, w zależności od pogo-

dy, 

 załóż odpowiednio przystoso-

wane obuwie do chodzenia  

po szlakach, 

 przed wyjściem w góry zgłoś 

komuś, gdzie się wybierasz, 

jakim szlakiem i o jakiej porze 

planujesz powrót. 

Spacer do lasu: 

 nie dokarmiaj dzikich zwierząt, 

 stosuj preparaty odstraszające 

kleszcze i komary, 

 ubierz się odpowiednio do po-

gody, 

 po powrocie z lasu obejrzyj 

swoje ciało, czy nie przyniosłeś 

ze sobą kleszcza, 

 zabierz wodę i przekąskę, 

 nie rozpalaj ognisk w niewyzna-

czonych miejscach 

Jakub Kaniuk 

Najważniejsze zasady – bezpieczne wakacje 

Czy czytanie przy słabym świetle na pewno pogarsza nam wzrok? 

 

 Często słyszymy „Aniu 

włącz lampkę, popsujesz sobie 

oczy”, jednak czy to prawda? 

Przeczytacie o tym w tym artyku-

le. 

W dawnych czasach nie było tak, 

jak dzisiaj mieszkań oświetlonych 

dziesiątkami lamp i lampek. Nie-

którzy czytali przy świeczkach 

inni przy znacznie słabszych 

lampkach niż te dzisiejsze.  

Ze wzrokiem nic im się nie działo. 

Naukowcy i okuliści są zgodni: 

czytanie przy słabym świetle nie 

wpływa na funkcje narządu wzro-

ku, a więc nie powoduje powsta-

wania nowych wad ani nie pogar-

sza już istniejących.  
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Najstraszniejsi mieszkańcy oceanu 

 Krewetka modliszka – 

skorupiak z rzędu ustonogów, 

zwany jest również krewetką 

boksującą. To niesamowite 

zwierzę potrafi zabić swojego 

przeciwnika nawet jeśli w niego 

nie trafi! Mają one długość 30 

cm. Wabią swoją ofiarę naśladu-

jąc odgłosy innych krewetek.  

W ułamku sekundy potrafi zabić 

rybę większą od siebie, a czło-

wiekowi może pociąć lub poła-

mać palce tak szybko, że nie zau-

waży kiedy. Włożona do szklane-

go akwarium stłucze jego ściany. 

 Są rekordzistami świata 

pod względem szybkości i siły 

uderzenia. Jeden cios tej krewet-

ki jest w stanie spowodować 

pęknięcie w skorupie ślimaka 

bądź kraba. A jakie ma oczy!! 

Każde z nich osadzone na szypuł-

ce, więc może poruszać się nie-

zależnie, korzystając ze skompli-

kowanego układu mięśniowego. 

Kąt widzenia każdego z nich  

to pełne 360 stopni. Każde oko 

ma aż trzy obszary, gdzie ostrość 

jest największa – my mamy  

po jednym na gałkę oczną. Złożo-

ne oczy krewetki modliszki reje-

strują aż 12 podstawowych kolo-

rów, co sprawia, że widzą one 

kolory niedostrzegalne dla nas – 

od ultrafioletu do podczerwieni. 

 Samica osiąga rozmiar 30 

cm, samce są o połowę mniejsze. 

Charakterystyczną cechą tego 

gatunku są długie kończyny 

przednie. Na końcach wyglądają 

jak szpony kraba, którymi gigan-

tyczny pająk chwyta ofiarę. 

Brzuch jest owalny, wypukły, po-

łączony z głowotułowiem cien-

kim mostkiem. Na głowie, za-

pewniając szerokie spojrzenie, 

krab pająk nie ma jednak dobre-

go wzroku. Widzi sylwetki, cie-

nie, reaguje na ruch. W swojej 

działalności kieruje się zapa-

chem, dotykiem. 

Kolor szary, brązowy, czarny. Cia-

ło pokryte jest grubymi kosmka-

mi, z przodu głowy wyraźnie wi-

doczne mocne szczęki. Zdjęcie 

pająka kraba znajduje się poni-

żej. 

Zwierzę biega szybko, dobrze 

skacze. Pająk kraba nie atakuje 

ludzi, ale może ugryźć, ratując 

własne życie.  

Alina Bieniara 

Nasze przekonanie, że czytanie 

przy lampce pogarsza nam wzrok 

zapewne wiąże się z faktem, że 

czytając przy niedostatecznym 

świetle szybko odczuwamy dys-

komfort i ból oczu, często połą-

czony z bólem głowy. Dlatego 

też, przy dłuższym czytaniu warto 

jest robić sobie, kilkuminutowe 

przerwy. 

Pamiętajmy jednak, że nasze 

oczy przystosowane są do obser-

wowania tego, co daleko. Patrząc 

w książkę, telefon, czy ekran 

komputera, powodujemy napię-

cie mięśni oka. Ciągłe napięcia 

prowadzą w ostateczności do 

zmian w konstrukcji oka, co prze-

kłada się na powstanie krótko-

wzroczności. 

Aleksander Koziak 
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Persefona—pierwsza księżniczka Disney’a 

 Ten artykuł poświęciłam 

Persefonie - pierwszej 

,,księżniczce'' Disney'a. Persefo-

na zazwyczaj kojarzy się z bogami 

greckimi, ale okazuje się, że nie 

tylko. Właśnie tak nazywała się 

animowana postać stworzona 

przez samego twórcę Myszki Miki 

- Walta Disneya. Film , w którym 

pojawia się ta postać trwa zaled-

wie kilka minut, ale i tak jest cie-

kawy. Moim zdaniem ta postać 

jest bardzo interesująca i myślę, 

że wam też może się  spodobać. 

Persefona pojawiła się w serii 

filmowej ,,Silly Symphonies'', co 

w naszym języku oznacza ,,Głupie 

Symfonie''. Odcinek, w którym 

wystąpiła miał premierę w listo-

padzie 1934 roku. 

Film opowiada o bogini wiosny, 

która żyje na pięknej łące razem  

z zamieszkującymi ją zwierzęta-

mi. Kocha naturę i szanuje 

wszystkie żywe stworzenia. 

Wszyscy żyją w zgodzie i każdy 

jest zadowolony, dopóki do ogro-

du nie przychodzi zakochany  

w Persefonie diabeł. Zabiera ją 

pod ziemię wbrew jej woli. Daje 

jej diamenty i klejnoty , ale to nie 

sprawia radości bogini. Księżnicz-

ka prosi go o uwolnienie, ale  

to nie pomaga. 

Większość fanów bajek Walta 

Disney'a nie ma pojęcia o tym,  

że to nie Śnieżka była pierwszą 

księżniczką w bajkach Disney'a. 

Śnieżka powstała w 1937 roku, 

natomiast Persefona kilka lat 

wcześniej, dokładnie w roku 

1934, więc łatwo można spo-

strzec, że Persefona jest trzy lata 

starsza od Śnieżki. 

Historia z tej bajki wiąże się z mi-

tologią grecką. Zauważyłam,  

że ma to związek z najbardziej 

znanym mitem o Persefonie i jej 

matce - Demeter. Wszystko za-

czyna się w chwili gdy Hades (w 

tej animacji przedstawiony jako 

diabeł) porywa córkę króla Bo-

gów - Zeusa i bogini Ziemi - De-

meter. Bogini Ziemi po pewnym 

czasie zauważyła , że jej ukocha-

na córka zniknęła. Bardzo zamar-

twiała się jej zniknięciem. Kwiaty, 

drzewa, cała przyroda na Ziemi 

umierały. Demeter postanowiła 

jak najszybciej odnaleźć Persefo-

nę. Szukała jej przez długie 10 

dni, aż wreszcie usłyszała wrzaski 

i krzyki. Po dłuższym czasie do-

wiedziała się, że to jej własny 

brat - Hades porwał jej ukochaną 

córkę . Zeus poradził Hadesowi 

oddać Persefonę z powrotem, ale 

to nie było już takie proste. Otóż, 

córka bogów zjadła w Hadesie 

malutkie ziarenko granatu, a to 

oznaczało, że już na zawsze trze-

ba będzie do niego wracać. I to 

sprawiło, że Persefona była wol-

na przez ograniczony czas,  

a okres, w którym bogini była od-

dzielona od natury to najzimniej-

sza pora roku, czyli zima. 

W bajce Disney'a ta historia jest 

przedstawiona troszkę inaczej, 

ale mimo to cały film animowany 

jest ciekawy i pouczający. Pole-

cam 

Zofia Mandau 

 

 



  

 

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :) 

Zespół redakcyjny: Alina Bieniara, Jakub Kaniuk, Aleksander Koziak, Zofia Mandau, Oliwia Rogusz, Wiktoria  

Tomaszewska, Małgorzata Zając 

Opiekunka koła dziennikarskiego: Kamila Nienałtowska-Grzelak  

FOTORELACJA 
XXV PRZEGLĄD MAŁYCH FORM SCENICZNYCH  


