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Jak to jest przyjaźnić się 
w trzy osoby?

W większości
filmów o takich
przyjaźniach
trzech osób jest
mówione, że
zawsze jedna z
nich, że tak
powiem, zostanie
"wyrzucona z
PACZKI". Jednak
dzisiaj przybyłam,
aby odpędzić
Wasze
zmartwienia
związane z
Waszymi
przyjaźniami. 

Otóż można by
było zakończyć na
fakcie: "zależy od
osób", jednak ja
nie jestem taka i
opowiem Wam
wady i zalety
takich relacji.

Zalety:
1. Jeśli jesteście
towarzyscy, to w
takim trio będzie
Wam lepiej, bo
każda z Was
będzie mieć dobre
stosunki ze sobą.

2. Kiedy się
smucisz, pocieszą
Cię we dwie.
3. Jeśli jest projekt
dla więcej niż
trzech osób,
zawsze wiesz,
kogo najpierw
wybrać (no chyba,
że ktoś już
wcześniej
Twojego
przyjaciela
wybierze >:'( ).
4. Jak będzie
jakaś uroczystość,

to żeby nie było
drętwo, nie
zaprosisz jednej, a
dwie osoby.

Wady:
1. Zawsze jedna
osoba może się
pokłócić z tymi
dwiema i zostanie
sama.
2. Nie można
utrzymywać w tym
samym czasie ze
sobą kontaktu
wzrokowego ;(.

Podsumowując,
moim zdaniem
przyjemnie jest się
przyjaźnić w trzy
osoby, jednak jeśli
macie dwie osoby,
które lubicie, nie
musicie się
jednoczyć w trio,
bo czasem może
to skutkować
zepsuciem się
relacji.

Zosia Sieja
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Kostka 
Rubika
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Kostka Rubika
to zabawka
logiczna
wynaleziona
przez Ernő
Rubika w 1974
roku, a w 1976
roku
skonstruowana i
opatentowana w
Japonii przez
inżyniera 
Terutoshi
Ishige.
Wynalazca
kostki Ernő
Rubik po raz

pierwszy
układał kostkę
przez miesiąc.
Do Polski
zabawka 
trafiła w 1980
roku (informacje
z Wikipedii).
Zabawa polega
na potasowaniu
sobie kostki i
ułożeniu jej z
powrotem.
Kostka Rubika
ćwiczy też
cierpliwość,
ponieważ

układanie jej
może zająć nam
np. godzinę lub
więcej. 
Kostka Rubika
to moim
zdaniem
świetne zajęcie,
jeśli  ktoś się
nudzi albo nie
wie, co ze sobą
zrobić.

Helena Kryńska

10 faktów o Finlandii

- Niepodległa Finlandia powstała w 1917 roku po
odłączeniu od Rosji.

- W Finlandii mówi się po fińsku i szwedzku.

- Po fińsku Finlandia to Suomi.

- Zalicza się do krajów nordyckich.

- Stolica tego kraju to Helsinki.

- Finlandia graniczy z Norwegią, Szwecją i Rosją.

- Prezydentem Finlandii jest Sauli Niinistö.

- Liczba mieszkańców Finlandii to około 5,531
milionów.

- Wskaźnik szczęśliwości w Finlandii jest najwyższy
na świecie.

- Najdłuższą rzeką jest Kemijoki, 550 km.

Mikołaj Wojdyła

Szlachetna Paczka
W tym roku pomagamy 

dwóm rodzinom!

Flaga Finlandii

Po rocznej
przerwie
wracamy z
akcją
Szlachetna
Paczka!
Zbieramy
żywność, np.
olej, kaszę, ryż,
makaron czy
cukier.

Potrzebne są
też produkty
chemiczne, np.
płyny
czyszczące czy
proszek do
prania.
Przydadzą się
też bloki, klej,
kredki,
flamastry,

plastelina,
zeszyty...
Jeśli każdy z
nas przyniesie
chociaż jedną
rzecz, to nasze
paczki
przerosną
oczekiwania.

Pomożecie?

Pomagamy!
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Nowy przewodniczący Samorządu
Przedstawienie planowanego stylu działania

Nazywam się Krzysztof Kurzydło.
19 października udało mi się
wygrać wybory na
przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego. Wybory były
niezwykle wyrównane, wygrałem
mając tylko kilka głosów przewagi.
Duża część mojego elektoratu
pewnie już co nieco wie jak planuję
działać podczas mojej kadencji.
Wciąż jednak uważam, że warto
przedstawić to, co mam zamiar
zrobić. 

Postanowiłem, że zacznę od
przygotowania dla siebie
"środowiska". Na poniedziałek
postanowiłem, że przygotuję kilka
postulatów dotyczących działania
SU, tak by każda osoba w nim
miała faktyczny wpływ oraz by
postulowane przez SU były jak
najbardziej wartościowe. Ponadto
postaram się znaleźć najlepsze
rozwiązanie, jak osoby spoza
Samorządu mogłyby

przedstawiać swoje postulaty.
Uogólniając, chciałbym aby
podczas mojej kadencji Samorząd
był maksymalnie otwarty na
wszelkie postulaty i działania.

Po zorganizowaniu podstawowych
czynności, by w SU się
zaaklimatyzować, zacznę od
rozpoczynania spełniania
drobniejszych postulatów typu:
drobne nowości w umeblowaniu,
delikatne zmiany w
funkcjonowaniu. (Obydwa te
postulaty zostały przedstawione
przez mój elektorat). 
W międzyczasie dalej będę starać
się przygotować "fundamenty", tak
by zwiększyć szanse przyjęcia
przez Zarząd Szkoły większych
postulatów do maksimum.

Teraz konkretnie przedstawię moje
główne postulaty: więcej zegarów i
naprawa tych niedziałających,
wprowadzenie elementów

Narada

demokracji bezpośredniej
(Samorząd ≠ Bezwzględny Ogół
Uczniów), możliwość
przeprowadzania
akcji niezależnych od SU,
przeprowadzanie przez SU
większej ilości zbiórek (50%
charytatywnie, 50% na dobro
szkoły), więcej przypraw i soki
(oczywiście będą wprowadzone
tylko te zgodne z przepisami RP),
wprowadzenie infrastruktury do
odpoczynku i relaksu.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu
tego artykułu wiecie już, w jakim
stylu zamierzam działać. Dodam,
że jestem gotów na Wasze
propozycje i pomysły, gdyż zależy
mi na zadowoleniu Uczniów. Liczę,
że nie będziecie żałować mojego
zwycięstwa.

Miłego roku szkolnego 2021/2022.

Krzysztof Kurzydło

.
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“Alpha Dog” - Tom 1 "Wrogowie"
Rozdział 1 

Prolog
Wiatr stukał lekko w małe
zniszczone okienko. Było ono
częścią starej, zniszczonej szopy.
Wicher stuknął mocniej i dostał się
do środka. Wewnątrz budynku
leżał stary koc, a na nim matka ze
szczeniętami. Jedno z nich
zaskomlało cicho, spojrzało w
stronę matki i zaczęło czołgać się
w stronę wyjścia na zewnątrz.
Matka szybko zauważyła, co
szczenię próbuje zrobić i zanim
zdążyło wyjść, złapała je za kark i
położyła obok jego braci. Szczenię
prychnęło z niezadowolenia, po
czym położyło pyszczek w łapach.
Nagle drugie, złote  szczenię
szturchnęło lekko brata. 

- Nie dąsaj się Harvey - szczeknął
radośnie złoty szczeniak do brata.
- Łatwo Ci mówić Kyle - westchnął
Harvey. - Ty nie masz takich
marzeń i pragnień jak ja.

Kyle popatrzył na brata, po czym
odszedł powolnym krokiem,
pogrążony w myślach. W tym
czasie trzeci szczeniak - brunatny,
niebieskooki Aron, obserwował
rozmowę braci i drwił z nich. Aron
od zawsze taki był. Zarozumiały,
wredny i oschły. Nigdy nie
dogadywał się ani z Kyle'm ani z
Harvey'em. 

Matka szczeniąt odpoczywała,
doglądając swoich pociech. Wtem
coś odciągnęło jej uwagę.
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Zastrzygła uszami i wytężyła słuch
i węch, patrząc w stronę lasu.

- Nadchodzi po mnie...

Okładka

Wkrótce dalsza część prologu i
książki! Zapraszam!

Oliwia Kulczycka

Oliwia Kulczycka
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