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WSPOMNIENIE O PATRONIE „Wielki patriota – Brunon
Gregorkiewicz”

W Pręgowie Górnym, w rodzinie chłopskiej,
przyszedł na świat dla ziemi polskiej.
W duchu patriotyzmu wychowany
do służby wojskowej został powołany.
Szczeble awansu szybko pokonuje,
Wśród polskiej ludności starań dokonuje,
By polska historia, język i tradycja
Przetrwały przez wieki jako wspólna ambicja.
Uczy potajemnie w kolejowej świetlicy
Dzieci biedaków z bielkowskiej ulicy.
Na tańce wszystkich ludzi zaprasza,
Nabór do Macierzy Szkolnej ogłasza.
„Polacy nie gęsi, swój język mają” -
O tym Gregorkiewiczowie wciąż przypominają.
Dlatego szkołę polską budują
I fundamenty szybko murują.
„To polska świnia” – hitlerowcy mówią,
Patriotycznych działań jemu odmówią.
Niemcy zadali mu liczne rany,
Był bity, opluty, sponiewierany…
Lecz mimo choroby, stanu ciężkiego,
Walczył o wolność do upadłego!
W roku czterdziestym, przyszło Gestapo,
Fizycznie już nie mógł, nie miał wpływu na to.
Kończy swój żywot w stutthofskim obozie,
Zmiłuj się nad nim nasz Dobry Boże!
Za wielką odwagę, dobroć i serce,
Za miłość do Polski i śmierć w strasznej męce,
Zawsze pamiętać o Tobie chcemy
I patriotami być obiecujemy!”
Nagrodzony wiersz: klasa VI

Jak co roku, 10 marca, w rocznicę śmierci naszego patrona, spotkaliśmy się by
przypomnieć sobie kim był i co robił Brunon Gregorkiewicz. W tym dniu odbyło się wiele
konkursów związanych z naszym patronem. Gościli też u nas pewni bardzo uzdolnieni
muzycznie panowie, którzy oprócz tego, że zagrali nam dwie pieśni patriotyczne,
zaprezentowali również budowę, nazwy i dźwięki wydawane przez saksofon. Wszyscy
dobrze bawiliśmy się na tej nietypowej lekcji, a gdy mniej oficjalna część programu
zakończyła się, wszyscy stanęliśmy przed pomnikiem Brunona Gregorkiewicza i przy
melodii hymnu narodowego złożyliśmy przed nim kwiaty i zapaliliśmy znicz. Dziesięć osób,
które wiedziały najwięcej o patronie otrzymało drobne nagrody. Ponadto nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Scena z życia Brunona Gregorkiewicza”, w którym
w klasach I-III zwyciężyła Basia Kościelska z klasy III. Wśród starszych uczniów pierwszą
nagrodę zdobyła Konstancja Aszyk z klasy V, a drugą Marta Jacuta, też z klasy V. Konkurs,
w którym klasy miały za zadanie ułożyć wiersz o patronie wygrała klasa VI , drugie miejsce
zajęła klasa V, a wysokie, trzecie klasa II. 

GRATULACJE!                                                                                             Iga

Zuzia Bielewicz (kl.V) czyta wiersz o patronie.

I m. w konkursie plastycznym - K. Aszyk

M.N.

M.N.
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SPOTKANIE
AUTORSKIE

W styczniu dzieci biorące udział w Maratonie
Czytelniczym uczestniczyły w spotkaniu
autorskim z pisarką Anną Czerwińską-Rydel.
Spotkanie odbyło się w filii Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. 
Jest to stary, zabytkowy budynek przy ulicy
Mariackiej, jednak panuje w nim niezwykła
atmosfera. Drewniane, skrzypiące schody,
stylowe meble, wysokie sufity, wszystko to
wywołuje niepowtarzalne wrażenia obcowania z
historią. Pani Ania to również niezwykle ciepła
osoba, opowiadała o swoich nowych powieściach
i o okolicznościach ich powstania, a także wiele
interesujących historii z życia wziętych. 
Po spotkaniu można było zakupić jej najnowsze
książki i otrzymać autograf. Naszej redakcji udało
się również przeprowadzić krótki wywiad z panią
Anią. 
Na koniec zapraszamy wszystkich uczniów do
czytania powieści Anny Czerwińskiej – Rydel,
które znajdują się w szkolnej bibliotece. 
Naprawdę warto!                                     Polin

WYWIAD Z ANNĄ
CZERWIŃSKĄ-RYDEL

- Jakie to uczucie - być pisarką?
- To wielka przygoda, dzięki temu poznaje się
dużo ciekawych ludzi,można jeździć w różne
fascynujące miejsca. Wszystkim polecam, żeby
próbowali pisać.
- Skąd Pani czerpie pomysły na tworzenie
książek?
- Z życia i z tego, co się dzieje wokół mnie.
Niektórzy ludzie przychodzą do mnie i mówią, że
chcą, abym napisała o nich książkę.
- Jakie Pani ma zainteresowania oprócz pisania?
- Powiem krótko: czytanie.
- Jakie są Pani ulubione książki, oprócz tych,
które Pani pisze?
- Bardzo lubię kryminały.
- Czy ma Pani czas na spędzanie chwil z
rodziną?
- Tak, bardzo się staram, żebym miała czas na
zabawę z dziećmi.
- Na koniec zapytam: czy warto zostać pisarką?
- Na pewno warto, bo ma się ciekawsze życie.
Tak po prostu... Myślę, że nie muszę nic
dodawać.

Polin

Od września w naszej szkole bierzemy udział w
Wielkim Maratonie Czytelniczym.
Konkurs ten polega na przeczytaniu co miesiąc
określonej książki i rozwiązaniu testu z treści.
Do tej pory przeczytaliśmy już 6 książek. Były to
następujące pozycje:
Marek Kamiński: „Marek,chłopiec,który miał
marzenia”,
C.S. Levis: „Opowieści z Narnii - Srebrne
krzesło”,
Franciszek Fenikowski: opowiadania „Okręt w
herbie” i „Trzy węzły”,
Anna Czerwińska-Rydel: „Wędrując po niebie z
Janem Heweliuszem”,
Hanna Ożogowska: „Chłopak na opak”,
Michael Ende: „Momo”.
Aktualnie uczniowie czytają książkę 
pt. "Bezsenność Jutki".
W maratonie biorą udział głównie uczniowie klasy
IV, dotychczas największą wytrwałością wykazał
się Mateusz Nurczyński i Zosia Szczypińska.
Trzymamy kciuki, żeby udało się im dotrzeć do
finału, który będzie w maju.

Zoleńka

Podczas spotkania.

Najnowsza książka p. Ani.

Wielki Maraton
Czytelniczy trwa!
Trzymamy kciuki!
Jedną z lektur Maratonu była książka 
Anny Czerwińskiej Rydel
pt. "Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem".

M.N.

M.N.
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Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale
też dzień, w którym można okazać swoją
przyjaźń i sympatię.
W tym roku Samorząd Uczniowski postanowił
umilić wszystkim ten dzień i rozdawał pocztę
walentynkową, lizaczki oraz serduszka do
przyklejenia na bluzkę.
Spośród dziewcząt najwięcej walentynek
otrzymała Ola Karamon z kl. IV, a z chłopaków
Szymon Michałowski, też z kl. IV. 
Nie tylko dzieci otrzymały walentynki, ale też pani
dyrektor oraz nauczyciele.
A oto walentynka dla pana od plastyki:
Raduje się serce, raduje, 
gdy pan od plastyki w naszą stronę rusza, 
oj dana, oj dana. 
Szykuje się pytanie od rana, oj dana, oj dana.
Lecz my i tak kochamy naszego pana.

Dobrze by było gdybyśmy okazywali przyjaźń i
sympatię nie tylko w walentynki, ale przez cały
rok. 

Wiki
Czerwono nam...

Chwila niepewności...

Niedawno odbyła się dyskoteka karnawałowo
-walentynkowa. Z tej okazji każdy miał się za
kogoś przebrać. Już od rana w szkole wszyscy o
tym rozmawiali ( szczególnie dziewczyny).
Niektóre przebrania wyglądały naprawdę
imponująco. Dyskoteka zaczęła się o 16.00 i
trwała aż do19.30. Wszyscy tańczyli, nikt "nie
podpierał ściany". W trakcie imprezy odbyły się
konkursy, podczas których  pękaliśmy ze
śmiechu, a zwłaszcza przy konkurencji z
ptysiem.
Zabawa polegała na tym, że trzeba zjeść ptysia
bez pomocy dłoni, uczestniczyła w tym nawet
pani Renata i radziła sobie dzielnie. Zwycięzcą
został Miłosz Smolarczyk z klasy V, który uporał
się z  zadaniem najszybciej. Oprócz tego była też
zabawa z balonem, taniec na gazecie w parach,
zabawa w krzesła i zjedzenie jabłka wiszącego na
złotej linie.
Około18.00 odbyła się uczta, czyli przyjechała
pizza. Po objedzeniu się (pizzą) tańczyliśmy
makarenę. Na koniec chłopcy prosili dziewczyny
do tańca.Tej dyskoteki nigdy nie zapomnimy i
czekamy na kolejne. 

Kosti001

Zabawa trwa.

WSPOMNIEŃ CZAR... BYŁY TAŃCE, ZABAWA I DLA KAŻDEGO
PYSZNA STRAWA!

Ptysiowe szaleństwo

Od października nasza szkoła bierze udział w
projekcie „Internetowy Teatr TVP dla Szkół”.
Jesienią obejrzeliśmy transmisję przedstawienia
pt. „Calineczka”. Była ona nadawana z teatru
Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
Spektakl ten oglądało w tym samym czasie ponad
345 tysięcy uczniów z 4414 szkół w Polsce.
Przedstawienie było długie i ciekawe.
„Calineczka” na motywach ponadczasowej baśni
H.Ch. Andersena to pełna humoru historia o
dorastaniu, wkraczaniu w świat dorosłych
i poszukiwaniu przyjaźni  przez dziewczynkę,
która przyszła na świat w pąku kwiatu. Myślimy
że wszystkim się podobało. W tym dniu
przyjechała do nas telewizja i nakręciła wywiad z
uczniami na temat teatru. Relację można było
obejrzeć w regionalnych „Zbliżeniach”.
Pod koniec lutego,obejrzeliśmy kolejne
przedstawienie p.t. ,,Szpak Fryderyk”.
Spektakl ten trwał 45 minut. Czekamy na kolejne
spotkania z teatrem, pozwala nam to na wirtualne
obcowanie ze sceną bez wychodzenia ze szkoły.

Natka i A.F.

Z wizytą   
w TEATRZE INTERNETOWYM

SERDUSZKO PUKA...

W balonach mi do twarzy.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N. R.T.
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NASZA REDAKCJA

Powrót do młodości i nie
tylko, czyli obchody DNIA
SENIORA

NASI HUMANIŚCI

W piątek, 21 lutego
obchodziliśmy w
naszej szkole DZIEŃ
SENIORA.
Przygotowaliśmy dla
dziadków i babć małą
niespodziankę, czyli
artystyczne występy.
Jako pierwsze
zaprezentowały się
maluchy z
przedszkola, które
śpiewały piosenki i
mówiły wierszyki.
Następnie wystąpiły
dzieci z „zerówki”oraz
z młodszych klas. Na
koniec uczniowie z
kółka teatralnego
(klasy IV-VI) wystąpili
w krótkim widowisku
muzycznym pt.
,,Powróćmy jak za
dawnych lat”.
Uczniowie przy
dźwiękach muzyki z
młodości naszych
dziadków paradowali w
strojach z tamtych lat.
Pokaz prowadzili
Czarek Baca i Paulina
Okuniewska. Przy
piosence Kasi Sobczyk
Kuba Ciurkowski ,Ola
Karamon i Maja
Kropiwnicka

przypomnieli
wszystkim stroje z lat
60-tych. Później
wystąpiła Zuzia
Bielewicz, Mikołaj
Wróblewski i Szczepan
Buśko przy muzyce
polskich Beatlesów,
czyli Czerwonych
Gitar. Odbył się też
pokaz mody „Dzieci
Kwiatów”. W role
hippisów wcielili się:
Kuba Januszewski,
Ola Płotka, Norbert
Leśko i Ola Borek.
Pojawili się także
punkowcy, ana koniec
polscy kibice,
skaczący do rytmu
piosenki disco-polo
„Ko-ko euro spoko”.
Podobno właśnie ten
gatunek łagodzi
obyczaje. Naszym
dziadkom bardzo
spodobały się występy
wnuczków i wracali do
domu w wyśmienitych
humorach.
                   
                    Natka

Taniec "zerówki"

Pokaz hippisów

Znamy już wyniki ogólnopolskiego konkursu Alfik
Humanistyczny. Konkurs ten odbył się w I
semestrze. Brało w nim udział 10 osób z klas 4-5.
Najlepszy wynik uzyskał Szymon Michałowski 
z kl. IV, był 113 w kraju i 7 w województwie.
Otrzymał dyplom uznania. Brawo!
Spośród pozostałych uczestników najlepszy
wynik w szkole osiągnął Mikołaj Wróblewski z kl.
V, który również otrzymał dyplom uznania.
Każdy z uczestników został obdarowany
drobnym upominkiem i dyplomem. 
Gratulujemy i zachęcamy do dalszych zmagań
humanistycznych.

Szymon Michałowski

Ekipa humanistów z kl. IV

SPORTOWE WIEŚCI

7 marca w sopockiej Ergo Arenie zaczęły się
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce. Do
trójmiasta przyjechało ponad 500 sportowców ze
160 krajów. Zakończyliśmy tę imprezę z 3
medalami - 1 złotym i 2 srebrnymi. Pierwszy
medal dla Polski zdobyła Kamila Lićwinko
zajmując I m-ce w skoku wzwyż. Następnego
dnia mieliśmy kolejne 2 medale. W biegach na
800 m II miejsca wywalczyli Angelika Cichocka i
Adam Kszczot. Bardzo liczyliśmy również na
Tomasza Majewskiego, ale niestety zajął dopiero
IV m-ce w konkursie pchnięcia kulą. Zawody
skończyły się 9 marca.
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce w
Sopocie były znakomitą okazją na zobaczenie
najlepszych lekkoatletów świata i myślę, że takie
wydarzenie szybko się nie powtórzy.        Sz.M.

Niedawno naszą szkołę odwiedzili koszykarze z
Fundacji Marcina Gortata. Przyjechali oni, by
zorganizować zawody sportowe wyłaniające
najlepszego sportowca naszej szkoły. W
projekcie wzięło udział już ok. 30 szkół z całego
kraju. Po zaciętej walce, wśród klas IV-VI I
miejsce zajął Mateusz Sadło z kl. IV, 2 miejsce
Radek Baca z kl. VI, a Wiktoria Borek z kl. VI
okazała się najlepszą dziewczyną! Wśród
młodszych uczniów wyróżnieni zostali Kacper
Śliwiński i Weronika Babkiewicz z kl. III. Na
koniec nasi goście zagrali kilka meczów
pokazowych i rozdawali autografy.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!          Sz.M.

Zastępca redaktora naczelnego:
Iga Glaza
Zapracowani dziennikarze:
Paulina Okuniewska, Zosia Szczypińska, Natalia
Klesińska, Ola Formela, Ola Karamon, Szymon
Michałowski, Kacper Lewandowski, Zuzia
Bielewicz, Konstancja Aszyk, Szczepan Buśko,
Wiktoria Borek, Czarek Baca, Kasia Sroka.
Opiekun: Magdalena Nitschke

Koszykarskie emocje
FUNDACJA GORTATA

M.N.

M.N.

M.N.
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