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WYCIECZKA DO RYBNIKA 

 

W 10  

byliśmy na . Długo  na 

 Express Intercity.  

 

W koocu .  

CzwartekCzwartek

pociągpociąg
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Do przyjechaliśmy w . 

 

 do . i . 

W  było .  

PiątekPiątek
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 . Było .  
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  do .  

  

     Były 3 . 
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osobowym  do 

, a    Express Intercity do 

 . 

Na  byli już .  

pociągpociąg

pociągpociąg

mamamama tatatata
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Było  

  

Przy tekście Krzysztofowi Thiel  

co nieco pomagała pani Ula 
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Wielka Uroczystość 

W dniu 29 maja 2010 roku uczniowie klas 

drugich: Zosia, Oliwka, Basia, Aleksander, 

Piotr, Stefan i Tomek przystąpili po raz 

pierwszy do   .  
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W czasie mszy świętej mama Oliwii 

zaśpiewał psalm, Tata Basi przeczytał 

czytanie, a mama Zosi Modlitwę wiernych. 

Uczniowie wzięli udział w procesji  

z darami. 

Na pamiątkę Uroczystości Pierwszej 

Komunii uczniowie otrzymali poświęcone 

obrazki. 
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Oprawę muzyczną zapewniły panie 

Patrycja i Magda. 

Na zakooczenie Uroczystości uczniowie  

i rodzice dziękowali księdzu proboszczowi 

Janowi Ujmie i księdzu Krzysztofowi 

Kłosiewiczowi.  
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Wspólna Uroczystośd Komunijna była 

piękna i bardzo wzruszająca. 

 
Pani Anna Mielecka  
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Czym się pan 

zajmuje? 
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Jestem stylistą, zajmuję się 

kreowaniem wizerunku, czyli 

tworzę wizerunki innych 

ludzi, zajmuję się tym jak oni 

wyglądają na co dzieo i od święta oraz 

swoim wizerunkiem. 

 

 

 

 

 

 

Uwielbiam, absolutnie jestem 

pasjonatem swojej pracy. Nie 

wyobrażam sobie życia bez 

mojej pracy 

Czy lubi pan 

swoją pracę? 
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Mógłbym mied poważny 

problem, trudno powiedzied… 

Może byłbym kreatorem 

potraw – kucharzem. Wymyślał 

różne nowe smaki, potrawy. 

Kim 

chciałby 

pan byd, 

gdyby nie 

był tym, 

kim jest? 
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Moja praca jest moim hobby Wszystko 

co się wokół mnie kręci – 

kręci się wokół mojej pracy. 

Jak jestem w pracy - ubieram 

innych ludzi, jak mam zły 

humor to siadam w kawiarni  

i oglądam innych ludzi na ulicy – tym się 

odprężam, a jak mam wolny czas to rysuję, 

projektuję kostiumy do przedstawieo 

teatralnych, do filmu. Jestem jednym  

z tych szczęśliwych ludzi, których praca 

jest pasją ich życia. 

Jakie ma pan hobby? 
 

Jakie ma pan 

hobby? 
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Trudnym bardzo gdyż byłem 

troszeczkę inny niż pozostała 

reszta dzieci, w związku z tym 

nie poddawałem się normom 

szkolnym. Bardzo dobrze się 

uczyłem, miałem prawie same 4 i 5, 

natomiast byłem uczniem trudnym – 

przysparzającym wiele problemów 

rodzicom. Nie było ze mną łatwo. 

 

 

Jakim 

pan był 

uczniem? 
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Gdzie ja się ubieram? 

  Zwykle w swojej sypialni 

 Nie mam zwyczaju 

chodzenia na zakupy – 

zwykle moje zakupy są wynikiem 

przypadku – kiedy jestem na zakupach ze 

swoimi klientami, jeżeli przygotowuję się 

do sesji wypożyczam ubrania. Staram się 

kupowad na świecie – jest zdecydowany 

większy wybór. Jak wydaję pieniądze poza 

obrębem swojego miasta, to wydaje mi 

Gdzie pan się ubiera? 
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się, że jestem rozgrzeszony – na wyjazdach 

można je wydawad. Myślę, że jest to 

wynikiem tego, iż jestem z pokolenia kiedy 

w Polsce nic nie było – ludzie wyjeżdżali. 

Clou programu było to, by kupid coś –  

bo w Polsce tego nie ma. Myślę, że to 

pokutuje cały czas. Rzeczywiście są marki, 

które są zupełnie niedostępne w Polsce,  

w związku z tym staram się za granicą 

robid zakupy – i często jak coś kupię,  

to tam sobie przerabiam – jakieś dekolty 

skracam, doszywam…  

 

 

 

 

 

Co pan ceni 

u przyjaciół? 
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Cenię sobie bardzo lojalnośd 

– bo jest to taka cecha, bez 

której w ogóle przyjaciół nikt 

nie może mied. I właściwie 

każdego z przyjaciół cenię za coś zupełnie 

innego. Natomiast myślę, iż lojalnośd jest 

taką cechą, która predestynuje do 

przyjaźni. Jeżeli jest ktoś wobec drugiej 

strony lojalny – można mu powierzyd 

największe tajemnice.  

 

 

 

 

 

Pana marzenie? 
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Dużo mam marzeo na 

najbliższą przyszłośd. Ale takie 

najbliższe marzenie – 

chciałbym pod koniec sierpnia 

zacząd się uczyd jeździd na rolkach. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja nie bardzo mam słuch Lubię 

każdą muzykę, która mi nie 

przeszkadza, czyli każdą muzykę 

zbliżoną do środka – słucham 

Ulubiona muzyka? 
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muzyki klasycznej. Natomiast kompletnie 

nie rozumiem Wagnera czy Pendereckiego 

– to jest już dla mnie za ciężka muzyka. 

Beethoven, Mozart jak najbardziej. Lubię 

muzykę housową – ale też nie do 

przesady 

 

 

 

 

 

 

Nie mam ulubionego zespołu. 

Ale za to mam ulubionego 

wokalistę – jest nim George 

Michael.  

Ulubiony 

zespół? 
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Ulubionych aktorów jest kilku, 

ponieważ absolutnie 

uwielbiam Johnny Deep, Matt 

Damon. Jeżeli chodzi o aktorki 

uwielbiam Meryl Streep – 

uważam, że jest to wielka aktorka,  potrafi 

wcielid się w każdą rolę –nie uchodzi za 

kobietę urodziwą, wielkośd aktorki można 

poznad po tym, iż jest nie urodziwa, lecz 

każdy widzi jej piękno. Trudno jest mi 

mówid o polskich aktorach, ponieważ 

Ulubiony 

aktor? 
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tamtych nie znam – w związku z tym lubię 

ich z ekranu. Natomiast jeżeli chodzi o 

polskie aktorstwo pojawiają się tutaj 

animozje prywatne – ponieważ są to moi 

koledzy i koleżanki – jest to moje 

naturalne środowisko. Pośród tych 

kolegów i koleżanek lubię Borysa Szyca – 

uważam, że to bardzo dobry człowiek i 

aktor. Jeżeli chodzi o polskie aktorki, to 

również pojawiają się więzy koleżeoskie, 

uwielbiam Małgorzatę Kożuchowską 

absolutnie – jest fantastyczną dziewczyną 

– która kocha modę i kocha się nią 

bawid. Uwielbiam Kasię Figurę, która 

jest niezłą aktorką i fantastyczną kobietą. 

Również bardzo lubię Grażynę 

Szapołowską. 
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Uwielbiam psy, natomiast 

opiekuję się kotką Edytą i jest 

teraz moim ulubionym 

zwierzakiem – bo nie mam 

innego wyjścia. 

 

 

 

 

 

Ulubione 

zwierzę? 
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Bardzo lubię czero – ponieważ 

jest niezwykle modna, może byd 

elegancka, jak również 

nonszalancka, ma bardzo wiele 

odcieni. Może byd noszona na różne 

sposoby. Zdecydowanie uwielbiam czero. 

Ale bardzo również lubię szarości – 

wszelkie odcienie. Jeżeli chodzi  

o pozostałe kolory: czerwieo szalenie 

energetyczna, niebieskości, szafiry. 

Ulubiony 

kolor? 
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Dużo mam tych bajek. Ale 

aaabsolutnie Madagaskar 2, 

ponieważ utożsamiam się w 

każdym calu z Królem 

Julianem. To jest moje alter 

ego w kreskówce – jestem Królem 

Julianem. Madagaskar 2 bije wszystkie 

bajki na głowę.  

 

 

Ulubiona bajka? 
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Jeszcze nie nadszedł – czekam 

na niego. Zobaczymy co los 

przyniesie. 

 

 

 

 

 

 

Pana największy 

sukces? 

Pana największa 

wpadka? 
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Hmm… sporo było wpadek, tak 

naprawdę były wpadki  

i życiowe i zawodowe.  

O wpadkach życiowych nie 

będę opowiadał. Jeżeli chodzi 

o wpadki zawodowe, to na początku mojej 

pracy robiłem katalog odzieżowy i uparłem 

się na rajstopy brokatowe u modelki. 

Wówczas praca nie wyglądała tak jak teraz 

– że widzimy gotowe zdjęcia, tylko trzeba 

było wywoład film. Dopiero podczas 

wydruku katalogu zobaczyłem,  

że ta modelka wygląda jakby była  

w grubych, czarnych, zmechaconych 

wełnianych rajstopach wypranych  

z kawałkiem papieru. To moja 

największa wpadka zawodowa. 

 



 

Nasza Szkoła jest Wesoła          7(27)2009/2010                     str. 36 

 

 

 

 

  

Absolutna totalna 

niezaradnośd życiowa. O ile 

zawodowo i publicznie jestem 

w stanie spełniad się 

całkowicie, tak w życiu 

prywatnym nie jestem w stanie 

funkcjonowad - oczywiście przesadzam, 

ale jestem kompletnie niezaradny 

życiowo. 

 

 

Pana główna 

wada? 
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Trudno się mówi o własnych 

zaletach. Jestem nad wyraz 

obowiązkowy – nie znoszę 

chałturnictwa. Uważam, że jak 

coś się robi – to robi się najlepiej, jak się 

potrafi – albo nie robi się tego w ogóle.  

 

 

 

 

Pana 

największa 

zaleta? 
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Owszem – od niedawna – co 

prawda. Przez 40 lat mojego 

życia byłem kanapowcem -  

i było mi z tym dobrze, ale 

teraz chodzę na siłownię. 

Zacząłem się uczyd jeździd na nartach – 

nauczyłem się, ale skooczyło się tak,  

iż złamałem nogę, dlatego teraz chodzę  

o kulach. Ale należy dwiczyd – sport jest 

bardzo ważny. 

Ewa, Piotr, Łukasz, Aleksander, 

 Szymon, Michał. Kuba, Tomasz. 

Czy uprawia 

pan sport? 
 



 

Nasza Szkoła jest Wesoła          7(27)2009/2010                     str. 39 

Ostatnio na naszych 

zajęciach… 

…uczymy się, jak się 

zdrowo 

odżywiać. 

  

Poznaliśmy piramidę 

żywienia. Wiemy, jak 

ważne są dla zdrowia 

produkty zbożowe, 

owoce i nabiał. 

Dlatego postanowiliśmy  

przyrządzić makaron  

z truskawkami  

i śmietaną. 
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Potrzebne były:  

makaron, truskawki i śmietana.  

 

Jak przyrządzaliśmy naszą potrawę? 

1. Ugotowaliśmy makaron:   
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2. Przygotowaliśmy truskawki  

 

 

 

 

 

  

3. Dodaliśmy śmietanę.  
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4. Yhmm…….pyszności!   

 

 

 

 

Ciekawe, co ugotujemy następnym 

razem? Już nie możemy się 

doczekać! 

 

Gotowała klasa 1 gimnazjum, 

Opracowanie artykułu – redaktorzy gazetki 
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Dzieo Matki w VB i ZRW 

Z okazji Dnia Matki zaprosiliśmy nasze 

mamy na wspólne śniadanie. Okazja 

bardzo szczególna, więc przygotowaliśmy 

się bardzo starannie. 

Upiekliśmy ciasteczka kokosowe  

z dżemem. Mieliśmy wielką frajdę  

z zagniatania ciasta, formowania kuleczek  

i nakładania dżemu . 
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Zrobiliśmy też koktajl 

truskawkowy 

oraz rożki francuskie. 

 

Nie mogło również 

zabraknąd  

świeżych bułeczek, 

wędliny i warzyw. 

Do pięknie zastawionego stołu 

zasiedliśmy razem z naszymi Mamusiami 
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Po miłym śniadaniu wręczyliśmy mamom 

kwiaty i własnoręcznie wykonane 

upominki. Całusom i życzeniom nie było 

kooca.  

Więcej zdjęd na naszej stronie. 

 

 

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy  

oraz 5 b. 
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Zwycięzcy konkursu 

PROMOWANIE NASZEJ SZKOŁY 

1. WYWIAD W GAZECIE 

Wszyscy wiedzą, że gazety piszą o różnych 

ważnych osobach i miejscach.  

My postanowiliśmy 

pokazad naszą szkołę pani 

Annie Przerwie z gazety 

„Echo Łomianek i Bielan”. 

Najpierw wysłaliśmy do 

redakcji list o szkole. Jakiś czas później 

pani Redaktor zadzwoniła z 

pytaniem czy może się z nami 

spotkad. Odpowiedzieliśmy: 

Zapraszamy 

18 maja pokazaliśmy pani Ani 

naszą szkołę, opowiedzieliśmy  
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o tym jak się uczymy i bawimy tutaj. 

Nasze Panie powiadały  

o metodach pracy, 

formach terapii i prosiły  

o przekazanie informacji  

o naszej szkole wszystkim 

czytelnikom gazety „Echo..”.  

Teraz z niecierpliwością czekamy  

na ukazanie się artykułu 

2. KARTKI 

Kiedy zbliżają się święta 

chcemy składad naszym 

bliskim życzenia.  

 

My postanowiliśmy 

wysład własnoręczne 

wykonane kartki 
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świąteczne. 

Napracowaliśmy się przy 

ich wykonaniu i wyszły 

piękne. 

Na każdej kartce umieściliśmy adres naszej 

strony internetowej zapraszając  

do odwiedzenia jej 

 

3. URZĄD DZIELNICY 

25 maja wybraliśmy 

się do Urzędu 

Dzielnicy Bielany, aby 

zaprosid  zastępcę 

burmistrza pana 
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Grzegorza Pietruczuka do naszej szkoły. 

Niestety z powodu choroby pan 

Pietruczuk był nieobecny. 

Zaproszenie zostawiliśmy  

u przemiłych pao  

w sekretariacie. Mogliśmy 

zrobid sobie zdjęcia  

w gabinecie pana wiceburmistrza.  

Na pożegnanie 

dostaliśmy soczki  i 

ciasteczka. Urząd 

dzielnicy to 

naprawdę przyjazne 

miejsce.  

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się  

z panem Pietruczukiem  w naszej szkole. 
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4. MAPA SZKOŁY 

Chcąc zdobyd kolejne punkty  

w konkursie na promocję szkoły,  

postanowiliśmy zrobid mapę dojazdu  

do Naszej szkoły. Zaznaczyliśmy na niej 

najważniejsze punkty orientacyjne(patrz 

zdjęcie ) 

Z tak przygotowaną mapą udaliśmy się  

do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 

Po drodze spotkaliśmy Panią, która 

próbowała trafid do naszej szkoły.   

Z radością wręczyliśmy jej egzemplarz 

mapy. 

W Instytucie przywitaliśmy się  

i zostawiliśmy na portierni mapy oraz 

ulotki szkoły. 
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Mamy nadzieję, że już nikt nie będzie miał 

problemu z odnalezieniem naszej 

placówki. 

 

 

  [Wpisz cytat z dokumentu albo 

podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można 

umieścid w dowolnym miejscu w 

dokumencie. Użyj karty Narzędzia 

pól tekstowych, aby zmienid 

formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu albo 

podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można 

umieścid w dowolnym miejscu w 

dokumencie. Użyj karty Narzędzia 

pól tekstowych, aby zmienid 

formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

Klasa Vb 

ZRW 
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„Nie skarb jest przyjacielem, 

Przyjaciel jest skarbem” 

Chcielibyśmy napisać o naszych 

przyjaciołach... Są nimi uczniowie  

z naszej równoległej klasy – kl. IIIB, 

czyli: Asia, Tomek, Kamila, Ada, Kacper  

i Agnieszka oraz Pani Gabrysia, Pan 

Marcin, Pani Magda i Pani Ewa. 

Przyjaźnimy się już od trzech lat   

Spędzamy ze sobą w szkole bardzo dużo 

czasu… często jeździmy na wspólne 

wycieczki (np. Pizza Hut, ZOO, plac 

zabaw),  
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zapraszamy się  

na klasowe imprezy, 

wspólnie występujemy  

na szkolnych 

uroczystościach  

(np. Festiwal piosenki, 

Bal karnawałowy itp.).  

Mamy nawet zdobyty 

wspólnymi siłami 

sukcesik: występ na 

zeszłorocznych 

Teatraliach 

Ursynaliach  razem 

zdobyliśmy torbę słodyczy i piękną 

statuetkę   
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Wkrótce, jeszcze przed zakończeniem 

roku szkolnego planujemy wycieczkę  

na Rynek Starego 

Miasta w naszej 

stolicy.  

 

Klaso IIIB 

dziękujemy,  

że jesteście i że 

zawsze w każdej 

sytuacji możemy  

na Was liczyć    Jesteście 

prawdziwymi przyjaciółmi, jakich 

niewielu . 

 

Milenka, Maciek, Dorotka, Mateusz  

oraz Pani Magda i Pani Paulina  
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Sonda wakacyjna 

Jakie są Pani/Pana wymarzone 

wakacje? 

 

0 głosów  
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0 głosów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wygrywa  

 Redaktorzy gazetki życzą spełnienia marzeo wyjazdowych 
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Szkoły Podstawowej Niepublicznej 

oraz Gimnazjum Niepublicznego  

przy FPLN 

 

 



 

Nasza Szkoła jest Wesoła          7(27)2009/2010                     str. 58 

Finał 1 z 10  
15 czerwca 2010 odbył się finał 1 z10. 

I miejsce – Aleksandra Stroińska,       

         Tomasz Zamecki 

II miejsce – Piotr Majdak,  

    Michał Reszczyk 

III miejsce – Ewa Babiuch, 

    Paweł Olszewski 

 

  

Samorząd Uczniowski  
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KRONIKA WYDARZEO SZKOLNYCH 

13 maja 2010 

Wielka Majówka 

 

26-28 maja 2010 

Spartakiada 

„Z wiosną po zdrowie” 

 

29 maja 2010  

Komunia Święta 

 

1 czerwca 2010 

Dzieo Dziecka 

 

7 czerwca 2010 

Teatr „Jezioro łabędzie” 

 

9 czerwca 2010 

Wystawa historia książki 

 

http://superszkoly.edu.pl/uploads/2010/06/dzień-dziecka1701.jpg
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11 czerwca 2010 

VI Ogólnopolski Konkurs 

Czasopism Osób 

Niepełnosprawnych 

 

12 czerwca  2010 

Piknik Rodzinny 

 

15 czerwca 2010 

Apel szkolny

 

 

 


