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      Życzenia dla Niepodległej
   100 lat w spokoju i dobrobycie!

 Dobrych dni...
  Pokoju i szczęścia

        Wolności 
   i sprawiedliwości

Z okazji Stulecia
Niepodległości
życzę wszystkim
Polakom zdrowia,
szczęścia i dużo
radości, aby była
zgoda w kraju.
Helena B. V C

Życzę Polakom
odwagi, radości 
i spokoju.
Ilusza K. V C

Drodzy Przyjaciele!
Życzę Wam

zdrowia, szczęścia,
pokoju w pracy, 
w szkole, w domu,
odwagi w
podejmowaniu
ważnych decyzji 
i wyrażaniu swoich
racji. Dziękuję, że
jesteśmy
wspólnotą.
Zosia S.V C

Polacy, życzę
Wam, żebyście
nigdy nie poddawali
się trudnościom,

zawsze byli dobrzy
i uczciwi.
Kuba T. V C

Życzę wszystkim,
żeby był pokój 
w Polsce i na
świecie. żeby nie
było kłótni
politycznych 
w kraju.
Karolina M. V C

Polacy, życzę
Wam, żebyście się
nie poddawali 
w dążeniu do
szczęścia.
      Tadzio S. V C

Polsko, życzę Ci
jak najwięcej
dobrych lat i jak
najmniej tych złych.
Dziękuję Ci, że nie
dałaś się złamać 
w trudnych
chwilach.
     Jakub W. V B

Droga Polsko!
Życzę Ci, żebyś
zawsze była wolna 
i sprawiedliwa dla
wszystkich, żeby
wszyscy szanowali
Twoją przyrodę,
kulturę i historię,
troszczyli się o
pokój i szanowali
inne narody.
    Wojtek K. V B
Kochana
Polsko!Życzę Ci
pokoju, dobrobytu 
i urodzaju.

I aby polskiemu
Orłowi nigdy z
głowy nie spadła
korona.
     Andrzej T. V B
Życzę wszystkim,
żeby Polska była
zawsze wolna,
piękna i spokojna, a
na co dzień mało
smutku i dużo
radości.
        Salwina J. V B

Hymn

Polsko, bądź
zawsze niepodległa!
Niech spokój góruje
nad złem 
i rozpaczą, niech
panuje szczęście 
i radość, niech
pokój trwa 
na zawsze.
       Ania J. V B
Chciałbym, żeby
Polska się dalej
rozwijała, a nasz
orzeł nas
prowadził.  M.V B
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Braliśmy udział w ogólnopolskiej
akcji bicia rekordu w jednoczesnym
przywracaniu czynności serca!

Wywiad z p. E.
Leją-Kamelską

Autorki: Ania 
i Małgosia Judin 

Wsparcie Policji,
Straży, GUMed-u

Zaprosiłam do
współpracy
panią Joannę
Luty, która na
udzielaniu
pierwszej
pomocy zna się
w naszej szkole
jak mało kto.

Radość z udziału w akcji

Pomysłodawczyni akcji

401 uczestników akcji!

12 stanowisk

Akcja trwa

- Skąd się wziął
pomysł na
pobicie
rekordu?
- Rano przed
pracą
włączyłam
telewizję

na program
śniadaniowy, w
którym Jerzy
Owsiak
wypowiadał się
właśnie na
temat akcji
ogólnopolskiej

w biciu rekordu
w jednoczesnej
resuscytacji
krążeniowo-
oddechowej.
Pomyślałam
sobie wtedy, że
dobrze byłoby

przeprowadzić
taką akcję w
naszej szkole. 

-Jaki był cel tej
akcji?
- Cel to
promowanie 
w całej Polsce
pierwszej
pomocy.
-Czy pobiliśmy
rekord?
- W naszej
szkole

w akcji wzięło
udział 401 osób
(uczniów,
nauczycieli,
dyrekcji 
i zaproszonych
gości). Brawo
my!

-Czy jest pani
zadowolona z
realizacji akcji?
- Uczniowie
chętnie wzięli 
w niej udział ,
wspierali nas
goście z
różnych
instytucji.

Cieszę, że
mamy taką
zdolną i chętną
do współpracy
młodzież.
Bardzo dziękuję
wszystkim za
wzięcie udziału
w akcji.

RS

RS

RS

RS
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Warsztaty filmowe po projekcji filmu "Storm. Opowieść 
o odwadze" - nasze relacje

Byliśmy 
pierwszymi
uczestnikami
festiwalu
ALL ABOUT
FREEDOM
KIDS.

Festiwalowy plakat

Na festiwalu

  I Festiwal "All about freedom" dla dzieci,
czyli   o wolności po projekcji filmu "Storm…"

W  dniach
20-28 X w
Europejskim
Centrum
Solidarności
odbyła się
już 
XII edycja
Festiwalu 
All about
Freedom, ale
pierwsza dla
dzieci! 

Po projekcji
filmu „Storm.
Opowieść 
o odwadze”
uczestniczyliśmy
w warsztatach
filmowych, które
prowadziła
koordynatorka
projektu
Edukacji
Filmowej
Nowych

Horyzontów 
z Wrocławia.
Mogliśmy się
dowiedzieć, jak
powstaje film 
i jaka jest rola
poszczególnych
twórców dzieła
filmowego.  
G.M.

Obejrzeliśmy
film pt. "Storm.
Opowieść o
odwadze", który
mówił o tym, jak
bardzo w XVI w.
ludzie byli
zależni od
władzy i
Kościoła, 
który odbierał im
prawo do
wyznawania
swoich religii 
i racji. Głównym
bohaterem był
chłopiec

o imieniu Storm.
Jego tata został
skazany na
śmierć
 z powodu
wydrukowania
zakazanych
treści, czyli listu
Marcina Lutra.
Storm próbuje
ocalić ojca, przy
tym pokonuje
wiele
przeszkód.

Film  jest bardzo
ciekawą,
zabawną, a
momentami
smutną historią.
Mówi o tym, że
warto być
odważnym 

w życiu,
walczyć 
o swoje prawa 
i wolności. 

Polecam
każdemu tę
opowieść 
o przyjaźni 

i miłości.
Zosia Stybor    
            VC

Warsztaty w
ECS

WArsztaty W ECS

I
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RS RS RS
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Nasze sukcesy w zawodach o Puchar Polski 
            oraz o Puchar Prezydenta Gdańska

Odnotowaliśmy
w nich sukcesy,
które
przedstawia
Karolina M. VC

Puchar Polski:
I m. – Malwina
Kołodziejczyk –
Fundacja
Gdańska Szkoła
Floretu,
II m. – Karolina
Żurawska –
Budowlani
Toruń,
III m. – Marta

Oklińska –
Fundacja
Gdańska Szkoła
Floretu 
oraz Karolina
Wasilczuk –
UKS Pałac
Młodzieży
Syrena.

 20 i 21 X 
odbyły się
w GSS 
zawody
 o Puchar
Polski oraz 
o Puchar
Prezydenta
Gdańska.

Puchar Polski c.d. I m. – Adam Podralski – UKS
Atena Gdańsk, II m. – Szymon Mlicki – UKS MDK-5
Bydgoszcz, III m. – Yakov Azinko – Bialorul BRL 
oraz Piotr Kaśków – UKS Atena Gdańsk. 

Puchar Prezydenta Gdańska - dziewczynki:
I m. - Karolina Makowska -Fundacja Gdańska Szkoła
Floretu,
II miejsce – Oliwia Lidzbarska – UKS Atena Gdańsk,
III miejsce – Zofia Wojtas – Fundacja Gdańska Szkoła
Floretu oraz Michalina Lewandowska – Fundacja
Gdańska Szkoła Floretu.

I m. – Maciej Mazur – Warka Muszkieterowie Poznań,
II m. – Grzegorz Czajkowski – Fundacja GSF, III m. –
Filip Cygnar – UKS Atena Gdańsk oraz Alex Kardyś –
UKS MDK-5 Bydgoszcz.   
W kategorii młodziki:
I m. – Zuzanna Kędziora – Fundacja GSF, II m. –
Oliwia Kulpaczyńska – UKS Atena Gdańsk, III m. –
Alina Laurentowicz – UKS De la Salle Gdańsk oraz
Róża Wykland – UKS Atena Gdańsk,
I miejsce – Jan Nowak – Polonia 1912 Leszno,
II miejsce – Miłosz Możejko – UKS Atena Gdańsk,
III miejsce – Stanisław Jurga – Zjednoczeni Pabianice
oraz Maks Kanci – Polonia 1912 Leszno.

         WARSZTATY EKOLOGICZNE W SOPOCIE,  
                CZYLI KLASA V B NA WYCIECZCE

 Dnia 20 IX kl.
VB brała udział 
w warsztatach 
pt. „ Morscy
odkrywcy”. 
Na początku
uczniowie kopali
dołki tak, aby
dokopać się do
wody gruntowej,
która była
zimniejsza od
tej 

w Bałtyku.
Następnie
zarzucali sieci 
i wyławiali małe
krewetki, muł,
piasek, glony, 
a nawet flądrę.
Na koniec mieli
10 sekund, aby
pozbierać
śmieci z plaży,
a uzbierali ich
dużo...

Pamiętajcie
więc, nie
wyrzucajcie
śmieci na plażę
ani do morza, bo
to szkodzi
zwierzętom.

A. i M. Judin
       V B

Zwycięzcy

Morscy Odkrywcy

RS

Kajetan S.
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         CO JEST DLA NAS WAŻNE?
         Z DZIENNIKA NASTOLATKA...

 CHIPSY Z 
        JARMUŻU

       PRZEPIS

        Jeśli chodzi o moją rodzinę... Bardzo ją kocham. 
Z nauką to czasami śmiesznie wychodzi,ponieważ raz jest lepiej, raz
gorzej, raz trójka, raz szóstka. 
Koleżeństwo oraz przyjaźń. Szczerze? Staram się o nie dbać. 
Ze zdrowiem to już trochę inaczej,bo nawet lubię być od czasu do czasu
chory,żeby czasami nie pójść do szkoły, ale bardzo rzadko mam takie
myśli…
      Przejdźmy do zainteresowań i pasji. Lubię grać w piłkę, czytać książki
oraz jeździć na rowerze. Staram się odnosić sukcesy, żebym nie
wylądował ulicy. 
Sport. Lubię go uprawiać, ponieważ jest dla mnie ekscytujący (pomijam
gimnastykę).
      Dobra materialne. Ech, tak średnio się tym przejmuję. To samo z
miłością. Nie są to dla mnie ciekawe tematy.
Sława. Niech pomyślę… Chciałbym być sławny, ale na pewno nie dlatego,
że wywróciłem się na skórce od banana. To wykluczone!
                                                                                 Kacper N. VB.

JARMUŻ

Każdy z nas
czasami ma
chętkę na
chipsy, ale po
zjedzeniu całej
paczki mamy
wyrzuty
sumienia. 
Mam na to
sposób. 
Chipsy 
z jarmużu 
to świetna
przekąska.

Składniki 
na 2 porcje:
 
3 duże liście
jarmużu ( lub 4-
5 mniejszych)
1 łyżka oliwy,
szczypta soli, 
inne przyprawy. 

Sposób
przygotowania :
Jarmuż
dokładnie umyć
i pokroić na
kawałki,
usuwając
twarde części
łodyg. Osączyć
i zostawić, by
wyschły.
Skropić oliwą,
posypać solą 
i przyprawami.

Dokładnie
wymieszać 
i rozłożyć  
na blaszce.
Piec w 150 st.
około 10-12
minut, pilnując,
aby się nie
przypaliły. Gdy
będą suche są 
gotowe.
SMACZNEGO !
Martyna A. VC
źródło: internet

Emotka

dziennik

zeszyty

ołówki

A.,M.
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I.O


