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MIKOŁAJKOWA MAGIA... 
...ogarnęła naszą szkołę w dniu dzisiejszym. 

Korytarze i sale wypełniły się gośćmi szukającymi 
świątecznej atmosfery, która wyzierała z każdego 

zakątka, a atrakcji nie brakowało. 

 "Święta z SP2" zaczęły się występami w sali 
gimnastycznej; wystąpiły: kl. 5g, 6f, chórek klas 1-3 

p. Doroty Gąsior, grupa taneczno- wokalna  

p. Irminy Łachacz. Całość przygotowała  
i prowadziła p. Sylwia Gajewska.  

W końcu przybył do nas długo oczekiwany Święty 

Mikołaj, którego pięknie powitali zgromadzeni  

w sali uczniowie, ich opiekunowie i nauczyciele. 
Później można było zrobić sobie zdjęcie z naszym 

gościem z Północy. 

  Na chętnych czekało również mnóstwo innych 
niespodzianek, m.in.: Mikołajkowe kino, Balonowa 

Kraina, figurki, Robotyka, 

Mikołajkowa fotobudka, 
dekorowanie i jedzenie 

pierniczków, malowanie twarzy, 

kiermasz przepięknych ozdób 
wykonanych przez dzieci wspólnie 

z bliskimi, własnoręczne robienie kart, ozdób 

świątecznych, bransoletek, zakładek do książek, 

bałwanków, zdobienie eko- toreb, rozkoszowanie się 
przepysznymi pierogami, chlebkiem ze smalcem  

i kiszonymi ogórkami czy rozpływającymi się  

w ustach domowymi wypiekami mam i babć 
uczniów SP2. W jednej z sal uczniowie kl. 5c 

zbierali fundusze dla podopiecznego z fundacji 

"Kasisi", którego zaadoptowali, sprzedając m. in. 
przepięknie ręcznie wykonane karty 

bożonarodzeniowe. W sali gimnastycznej można 

było sprawdzić się na torze przeszkód i pokonać 

bałwana, zdobywając medal Mikołaja. 
   Napracowali się nasi UCZNIOWIE, ich 

RODZICE, NAUCZYCIELE i PRACOWNICY 

SZKOŁY! Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY za 
włożony wysiłek, czas i uśmiech. 

   Mamy nadzieję, że spędzone z nami chwile na 

długo zapadną w pamięć odwiedzających, 

towarzysząc im aż do świąt Bożego Narodzenia. 
Niech spokój, dobro i piękno zagoszczą we 

wszystkich SERCACH... 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



SERCE DWÓJKI... 
...biło dzisiaj (7.12.2019) od godziny 8.00 do 20.00 

na terenie Goleniowa w ramach akcji TAK 

POMAGAM Caritas. Wolontariusze z naszej szkoły: 
dzieci, rodzice, nauczyciele pomagali w zbiórce 

przedświątecznych darów. Najmłodszym spośród 

nich był Adrianek Bednarczyk z klasy 2b, który 
wraz z mamą, od rana, z uśmiechem witał klientów 

Kauflandu. Wręczał ulotki i segregował artykuły. 

  Z całego serca dziękujemy wszystkim naszym 

Wolontariuszom za  sobotnie zaangażowanie... 
 

Beata Rucińska 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Wolontariat na rzecz 
goleniowskich seniorów 

 
   Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2  

w Goleniowie, uczestnicząca w projekcie 

"Wolontariat na rzecz goleniowskich seniorów", 
odwiedziła starszych ludzi w ich domach. Rozdano 

im samodzielnie robione kartki, stroiki i drobne 

upominki- wszystko, aby umilić czas i nieść radość 

najstarszym mieszkańcom naszego miasta przed 
zbliżającymi się świętami. Zaśpiewano wspólnie 

również znane kolędy. Było świątecznie, magicznie, 

ciepło i miło. Pomagajmy, nieśmy radość innym, to 
najcenniejsze, co możemy ofiarować drugiemu 

człowiekowi. 

Opiekun Izabela Borys 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   To już ostatnie spotkanie wigilijne w tym roku  
w ramach projektu napisanego przez panią Krystynę 

Daszutę, aktywizującego uczniów na rzecz 

goleniowskich seniorów. Spotkanie w Bibliotece 
Miejskiej, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 

5c, 6f i 8d, na długo pozostanie w pamięci i sercach 

tych małych oraz tych większych uczestników. 

 
Opiekun: Izabela Borys 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Wyniki V Powiatowego 

Konkursu na KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ 

  

   6 grudnia na Plantach zostały ogłoszone wyniki V 

Powiatowego Konkursu na Kartkę 
Bożonarodzeniową organizowanego przez GDK. 

Wśród wyłonionych 12 laureatów byli uczniowie 

SP2: Julia Łyszyk z kl.5a, Zofia Król z kl. 6b, Maja 
Potomska z kl. 7b i Zuzanna    Bukała z kl. 7c. 

Opiekunką Julii Łyszyk była p. Aneta Miłek-Krzak, 

Zofii Król i Zuzi Bukały p. Dorota Gąsior, a Maja 
przygotowywała kartkę na zajęciach w GDK-u. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

 

D. Gąsior i A. Miłek-Krzak 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Michał w eliminacjach 
 

   W dniu 30.11.2019 r. Michał Zając uczeń klasy 

VIIc Szkoły Podstawowej nr 2 im Henryka 

Sienkiewicza w Goleniowie brał udział  
w eliminacjach do finału V Międzynarodowego 

2. 



Konkursu Pianistycznego dla Pianistów Amatorów 
„WroclaVille” 2019. W eliminacjach wzięły udział 

42 osoby z różnych krajów min. Niemiec, Chin, 

Szwecji, Korei i Polski wyłonionych wśród 
wszystkich osób zgłoszonych do konkursu. Nasz 

uczeń zaprezentował utwór Klausa Bedelta „Piraci  

z karaibów”. Gratulujemy uczestnictwa  

w eliminacjach. 
DM 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   Dnia 11.12.2019 r. naszą szkołę odwiedzili 

niezwykli goście: p. AGATA KIZIUK, Prezes 

Zarządu TOZ w Goleniowie i jej czworonożny 

podopieczny ze schroniska w Budnie - BRUNO, 

przesympatyczny beagle, który zawsze jest głodny. 

Pani Agata opowiadała w prostych słowach  
o odpowiedzialności za przygarnięte zwierzę, to NIE 

MOŻE BYĆ PREZENT, który się znudzi po jakimś 

czasie ani zabawka. NAJLEPIEJ ZWIERZAKA 
ADOPTOWAĆ ze SCHRONISKA, a nie kupować  

i KOCHAĆ, KOCHAĆ, KOCHAĆ. Dzieci 

przekazały na rzecz głodnych piesków i kotków 

karmę, którą zbierały trzy tygodnie, trochę tego 
było. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich 

rodzicom o czułych sercach. 

   Pamiętajcie o zwierzętach, zwłaszcza zimą, 
dokarmiamy te, które możemy, np. ptaszki, 

bezdomne koty i pieski. Możecie też odwiedzić 

czworonogi w ich domu w Budnie i wyprowadzić na 
spacer, w środy od 16.30. 

   I jeszcze na koniec słowa p. Agaty: "Pobiliście  

w tym roku własny rekord!" I trzeba przyznać, 

karmy było naaaaaaprawdę dużo!  
   DOKARMIAJMY nie TYLKO od ŚWIĘTA, ale 

ZAWSZE. 

 
MBodnar 

 

Maja Serej - uczennica klasy 6b  

oraz Jakub Rozenek - uczeń klasy 8c 

zostali dzisiaj zwycięzcami Międzyklasowego 

konkursu wiedzy matematycznej 1 z 10. 
 
  W październiku odbył się pierwszy etap konkursu. 

Przystąpiło do niego 80 uczniów z naszej szkoły. Na 

podstawie wyników testu, który rozwiązywali 

uczniowie wyłonionych zostało 10 uczniów z klas  
5-6 oraz 10 uczniów z klas 7-8, którzy uzyskali 

najwyższe wyniki. Uczniowie ci zostali 

zakwalifikowani do etapu II, który odbył się  
w naszej szkole dzisiaj. 

  Konkurs został przeprowadzony w dwóch 

kategoriach wiekowych: uczniowie klas 5-6 oraz 7-8 

i był wzorowany na telewizyjnym konkursie 1 z 10. 
II i III etap konkursu odbył się z udziałem widowni, 

którą stanowili uczniowie naszej szkoły. 

Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnicy 
otrzymali trzy szanse, które oznaczone były żółtymi 

paskami przy ich stolikach. Pytania były czytane 

uczniom w takiej kolejności, w jakiej wylosowali 
oni miejsca przy stolikach. Na udzielenie 

odpowiedzi uczestnik miał 5 sekund. Błędna 

odpowiedź lub jej brak powodowała utratę jednej 

szansy. Utrata trzeciej szansy kończyła grę danego 
ucznia. 

  Do etapu III zakwalifikowanych zostało trzech 

uczniów, którzy zachowali swoje szanse. 
  W III etapie uczestnicy konkursu otrzymali 

dodatkowo trzy szanse. 

  Zwycięzcą została osoba, która najdłużej utrzymała 
swoje szanse. Wśród uczniów klas 5-6 zostało 

zadanych 67 pytań, a wśród uczniów klas 7-8 tych 

pytań było 57. 

 
Zwycięzcami konkursu zostali: 

- uczniowie klas 5-6: 

Maja Serej (uczennica klasy 6b) - I miejsce, 
Jan Stepczyński (uczeń klasy 6a) - II miejsce, 

Aleksandra Zaborowska (uczennica klasy 6a) - III 

miejsce. 

- uczniowie klas 7-8: 
Jakub Rozenek (uczeń klasy 8c) - I miejsce, 

Kacper Grycz (uczeń klasy 7c) - II miejsce, 

Węgierski Amadeusz (uczeń klasy 7b) - III miejsce. 
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom 

Międzyklasowego konkursu wiedzy matematycznej 
1 z 10 gratulujemy i życzymy, aby kolejne 
matematyczne sukcesy się im mnożyły. 

 

A. Markowicz- Narękiewicz 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3. 



Zuzanna laureatką! 
  Miło mi poinformować, że mamy w naszej szkole 

laureatkę konkursu kuratoryjnego „Nie tylko 

Prząśniczka, czyli co wiesz o Moniuszce”. Jest nią 

Zuzanna Gulbinowicz z kl. 8c. 
  Choć konkurs odbył się  w czerwcu, uroczystość 

wręczenia nagród miała miejsce wczoraj,  

tj. 18 grudnia podczas wspaniale zorganizowanej 
gali w Akademii Sztuki w Szczecinie. Laureaci  

konkursów plastycznych i muzycznych związanych 

z Rokiem Moniuszkowskim otrzymali z rąk 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz 

Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie  dyplomy 

i nagrody rzeczowe. Wszyscy zgromadzeni 

uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mogli usłyszeć 
muzykę naszego wielkiego kompozytora  

w wykonaniu szczecińskich chórów,  kapeli 

folkowej oraz artystów szczecińskiej opery. 
Zaskakującą niespodzianką był Moniuszkowski tort 

oraz pyszny poczęstunek. 

  Jesteśmy dumni z sukcesu Zuzi i życzymy jej 

kolejnych w jej muzycznej edukacji. 
 

Dorota Gąsior 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa, 
cały świat kolędę Jezusowi śpiewa. 

Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi, 

maleńkiemu Jezusowi dziś. 

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,  
niech kolęduje z nami Cała ziemia, 

niech kolęduje z nami cały świat... 

 
... i kolędowała cała szkoła, najmłodsi i najstarsi 

uczniowie oraz nauczyciele. Zabrzmiały głosy 

aniołów, pasterzy, dzwonków, fletu i skrzypiec.  
W przedświąteczny piątek, w nocnej scenografii  

z lśniącą gwiazdą nad szopką w Betlejem, zgodnie  

z polską tradycją w jasełkowym przedstawieniu 

popłynęły słowa zwiastujące narodziny Dzieciątka 
Bożego. To niezwykłe wydarzenie sprzed 2000 lat 

przygotowała  z wielkim zaangażowaniem grupa  

30 uczniów (z klasy 2b i kl.: II- VI) pod opieką 
siostry Moniki Hoffman, pastorałką jasełka 

uświetnił zespół MARUDY prowadzony przez  

p. Dorotę Gąsior, nad nagłośnieniem czuwał  
p. Kajetan Struk. Dziękując Wszystkim za 

wszystko, co złożyło się na to wspólne przeżywanie, 

życzymy WSZELKIEGO DOBRA, LUDZKIEJ 

ŻYCZLIWOŚCI i RADOSNYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA. 

Beata Rucińska 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sukces Leny i Julii 

 

  Uczennice klasy 2a Lena Wasiak oraz Julia Furs 

w konkursie plastycznym PT."Co zagraża lasom?", 
zdobyły kolejno I i II miejsce w kategorii klas 1-3. 

Konkurs został zorganizowany przez Nadleśnictwo 

Goleniów. Celem konkursu było zainteresowanie 

młodego pokolenia przyrodą, kształtowanie postaw 
przyjaznych środowisku, pogłębienia wiedzy 

przyrodniczej. Uczniowie w swojej pracy 

plastycznej, wykonanej przy użyciu dowolnej 
techniki, mieli przedstawić zagrożenia, jakie mogą 

pojawiać się w dzisiejszych czasach zmian 

klimatycznych. 
Aneta Kuryłło 

4. 



Nasi uczniowie wyróżnieni  
w Alfiku Humanistycznym! 

 

  Miło mi poinformować, że mamy w naszej szkole 
15 uczniów wyróżnionych w ogólnopolskim 

konkursie Alfik Humanistyczny. Uzyskali oni wynik 

bardzo dobry, czyli zdobyli powyżej 80% punktów 
lub wynik dobry - co najmniej 75 % punktów. 

  Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego 

wyniku otrzymali: 

Zuzanna Radzka z 3c (86,66% pkt.), Karolina 
Kołosowska z 5d (85,66% pkt.), Julia Szwarc z 8c  

(95% pkt.), Dominika Plezia z 8c (94,16% pkt.), 

Weronika Mełech z 8c (90% pkt.), Martyna 
Synówka z 8d (90% pkt.), Julia Kaszkowiak z 8a  

(88,33% pkt.), Klaudia Wojniak z 8a (87,5% pkt.), 

Zuzanna Gulbinowicz z 8c (86,66% pkt.), Alicja 
Kopaczewska z 8c (86,66 % pkt.), Alicja Przybylska 

z 8c (80,83%pkt). 

 

  Dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku 

otrzymali: 

Zuzanna Ochocka z kl. 3a (75,83%pkt.), Oliwia 

Kośkiewicz z kl. 5e (75%pkt.), Aleksandra 
Zaborowska z kl. 6a (76,66%pkt.), Zofia Kołtuniak  

z kl. 6f (76,33%pkt). 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym 

uczniom i życzymy im dalszych sukcesów. 

 

Izabela Góra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Z wielką radością informujemy, że mamy w naszej 

szkole laureata gminnego Konkursu Literackiego 
pod nazwą "Legendy dla przyszłych pokoleń", a jest 

nim KLASA 2b. Pomysłodawcą i  organizatorem 

konkursu jest Goleniowski Dom Kultury. Dzisiaj 
wychowawca klasy i uczniowie wraz z Rodzicami 

otrzymali pisemne zaproszenie na Galę Laureatów, 

która odbędzie się 1 lutego 2020r. o godzinie 16.00 

w sali widowiskowej GDK-u. Laureatów zaszczycą 
nie tylko organizatorzy, ale i zacne Jury oraz Pan 

Burmistrz.      

Beata Rucińska 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   Dnia 22 stycznia nie mogło być inaczej, bo jak tu 
w taki dzień nie świętować z najlepszymi na świecie 

Babciami i najukochańszymi Dziadkami? Wśród 

licznie zgromadzonej publiczności byli także 
rodzice, rodzeństwo oraz Pani Dyrektor.  

W nastrojowej świątecznej scenografii klasa 2b wraz 

z koleżankami (z kl. II-VII) i kolegą (z kl. Vc) 

zaprezentowała gościom jasełka, kolędy i pastorałki. 
Zagrała na dzwonkach "100 lat", doceniła Dziadków 

w wierszach i super piosence. A że każda Babcia 

jest chodzącym aniołem, to i dla Nich pięknie  
zatańczyły anioły przygotowane przez siostrę 

Monikę Hoffman.                    

   Na zakończenie spotkania wnuczęta wręczyły 
Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane 

prezenty: Babciom przepiękne kwiaty, a Dziadkom 

Medale Superdziadka. Dziękujemy Wszystkim za 

ten piękny wspólny wieczór.  
 

Beata Rucińska i s. Monika Hoffmann 

 
 

 

   W czwartek SERCE DWÓJKI biło mocniej dla 
afrykańskich dzieci z KASISI. Na kiermasz były 

przekazane: zabawki, soki, owoce i wafelki,  

a  dzielni wolontariusze z klas: II B, V C i VII C 

spisali się wspaniale. Dzięki Waszym gorącym 
sercom uzbieraliśmy 795 zł, by innym dzieciakom 

też żyło się lepiej. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim ofiarodawcom oraz tym, którzy wsparli 
nasze szlachetne dzieło  

 

Sylwia Stępień- Kubiak 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5. 



 

 

 
 

  Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział  
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za 

poświęcony czas i dołożenie cegiełki do zakupu 
sprzętu medycznego dla chorych dzieci. W akcji 

brali udział: Alicja Kopaczewska, Maja Łuczak, 

Natalia Uzdowska, Zuzanna Przybyszewska, Marta 
Falfura, Zofia Król, Maciej Bęben, Oliwier Brózda  

i Igor Śmigielski. Dziękujemy za Wasze Serca dla 

potrzebujących. 

Maciej Dudek 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anetta wnuk 

 

 

 

 

 

 

  Jedni je uwielbiają, inni ich nie znoszą, ale 

wszyscy wiedzą, że obchodzi się je 14 lutego i że 

tego dnia świat zapełnia się czerwonymi 
serduszkami. Sprawdź, co jeszcze wiesz  

o Walentynkach. 

 

1. Kim był Walenty, któremu walentynki 

zawdzięczają swoją nazwę? 

a) Trubadurem, który śpiewał pod oknem ukochanej 

pieśni w języku oksytańskim. 
 b) Biskupem i męczennikiem, któremu ścięto głowę 

za czasów panowania cesarza Klaudiusza II 

Gockiego. 

c) Poetą o przydomku Walenty Egipcjanin, który 
zasłynął m.in. z pięknych psalmów. 

 

2. Św. Walenty jest patronem nie tylko 

zakochanych. Kim jeszcze się opiekuje? 

a) Epileptykami i nerwowo chorymi. 

b) Zaniedbanymi i pokutującymi duszami. 
c) Żeglarzami i podróżnikami. 

 

3.  Z czego słynął św. Walenty? 

a) Pisał listy w imieniu zakochanych. W jego 
czasach umiejętność pisania nie była powszechna. 

b) Udzielił schronienia parze kochanków, którzy 

musieli uciekać przed niechętnymi ich związkowi 
rodzicami. Trafił przez to do więzienia. 

c) Udzielał ślubu zakochanym mimo zakazu władcy, 

który wolał, by jego żołnierze nie mieli rodzin. 
 

4. Czy św. Walenty był kiedyś zakochany? 

a) Legenda głosi że tak: zakochał się w niewidomej 

córce strażnika, pracującego w wiezieniu, do 
którego go wtrącono. 

 b) Absolutnie nie, był przecież duchownym! 

6. 



c) Tak. Miłością jego życia była jednak kobieta 
nieosiągalna dla Walentego: żona ówczesnego 

władcy. 

 

5. W jakim kraju narodziły się walentynki? 

a) We Francji. 

b) W Anglii. 

c) W USA. 
 

6. Od kiedy w Europie zachodniej i południowej 

obchodzi się walentynki? 
a) Od średniowiecza. 

b) Od połowy XIX wieku. 

c) To nowe święto. Obchodzi się je od mniej więcej 
20 lat. 

 

7. Quirkyalone Day to święto przeciwników 

walentynek. Kto je obchodzi? 
a) Ludzie, którzy sprzeciwiają się komercjalizacji 

święta zakochanych. 

b) Ludzie, którzy uważają, że dni świętych patronów 
powinny być obchodzone z większą powagą. 

 c) Single. 

 

8. Dawni Słowianie także mieli swoje święto 

miłości. Jak się nazywało? 

a) Noc Walpurgii. 

b) Noc Kupały. 
c)  Jare Święto. 
Prawidłowe odpowiedzi:  
1.Kim był Walenty, któremu Walentynki zawdzięczają swoją 

nazwę? b) Biskupem i męczennikiem, któremu ścięto głowę za 
czasów panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. 
2. Św. Walenty jest patronem nie tylko zakochanych. Kim 
jeszcze się opiekuje? a) Epileptykami i nerwowo chorymi. 
3. Z czego słynął św. Walenty? c) Udzielał ślubu zakochanym 
mimo zakazu władcy, który wolał, by jego żołnierze nie mieli 
rodzin. 4. Czy św. Walenty był kiedyś zakochany? a) Legenda 
głosi że tak: zakochał się w niewidomej córce strażnika, 
pracującego w wiezieniu, do którego go wtrącono. 

5. W jakim kraju narodziły się Walentynki? b) W Anglii. 
6. Od kiedy w Europie zachodniej i południowej obchodzi się 
Walentynki? a) Od średniowiecza. 7. Quirkyalone Day to święto 
przeciwników Walentynek. Kto je obchodzi? c) Single. 
8. Dawni Słowianie także mieli swoje święto miłości. Jak się 
nazywało? b) Noc Kupały. 

Oprac. K. Szymańska, kl. 6b 

 na podst.: https://mamotoja.pl 
 

 

 

 

 

 

 

Mie 

 
 

 

 
Miesiąc twoich urodzin /Imię twojej idealnej 

połówki ZACZYNA SIĘ na: 

 

STYCZEŃ: M lub W 
LUTY: K lub P 

MARZEC : A lub Z 

KWIECIEŃ : L lub H 
MAJ: D lub I 

CZERWIEC: S lub B 

LIPIEC: C lub T 
SIERPIEŃ: N lub E 

WRZESIEŃ : J lub R 

PAŹDZIERNIK: G lub F 

LISTOPAD: O lub A 
GRUDZIEŃ: M lub P 

Oprac. Kasia Szymańska, 6b  

i Zuzia Przybyszewska, 6f 
 

 

 

 

 

Jaka jest szansa, że znajdziesz miłość  

w te walentynki? 

 

Miesiąc twoich urodzin: 

STYCZEŃ: 20% 
LUTY: TO PRAWIE PEWNE! 

MARZEC: 55% 

KWIECIEŃ: 1% 
MAJ: 99,9% 

CZERWIEC: 0% 

LIPIEC: 43% 

SIERPIEŃ: 10% 
WRZESIEŃ: 100% 

PAŹDZIERNIK: 35% 

LISTOPAD: -100% 
GRUDZIEŃ: TO PEWNE… ŻE NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac.:  

Z. Przybyszewska, 6f, K. 

Szymańska, 6b 
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https://www.granice.pl/ 
 

Autor: Montgomery Lucy Maud 

Tytuł oryginalny: Anne of Green Gables 
Język oryginalny: angielski 

Kategoria: Literatura piękna 

Gatunek: dziecięca, młodzieżowa 

Forma: powieść 
Rok pierwszego wydania: 1908 

Rok pierwszego wydania polskiego: 1912 

 
   Zielone Wzgórze to jedno z gospodarstw 

znajdujących się na Wyspie Księcia Edwarda  

w Avonlea, w Kanadzie. Należy ono do starszego 

rodzeństwa państwa Cuthbertów – Maryli oraz 
Mateusza. Ta bezdzietna para postanowiła wziąć  

z sierocińca  jedenastoletniego chłopca, który będzie 

pomagać im w codziennych obowiązkach.  
   W umówionym dniu Mateusz wyrusza do Bright 

River, skąd miał odebrać z dworca małego sierotę. 

Ku jego zaskoczeniu czekała na niego mała ruda  
i strasznie mizernie wyglądająca dziewczynka. To 

Ania Shirley. Nie potrafił zostawić jej na peronie, 

więc zabrał ją do domu. Chcieli przecież chłopca… 

zapewne zaszła jakaś straszna pomyłka. Maryla 
początkowo zamierzała oddać dziewczynkę  

z powrotem do przytułku albo jako pomoc innej 

rodzinie. Jednakże po wysłuchaniu smutnej historii 
Ani i próśb Mateusza, pozwoliła sierotce zamieszkać 

z nimi na Zielonym Wzgórzu. Jak potoczą się losy 

jedenastoletniej dziewczynki? Czy zdoła się 

zaaklimatyzować w nowym miejscu? Kogo 
ciekawego pozna i jakie przygody ją czekają? O tym 

wszystkim przeczytasz w powieści Lucy Maud 
Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”.  

   Pierwszy raz powieść została wydana w 1908 

roku, a polskie wydanie pojawiło się trzy lata 
później. Seria podbiła serca czytelników na całym 

świecie. Doczekała się wielu przekładów, wznowień 

wydawniczych oraz ekranizacji. Historia rozgrywa 

się w przeciągu pięciu lat od 1877 do 1882 roku. 
Chyba nie ma osoby, która nie znałaby dziejów 

małej, zadziornej, rudej dziewczynki, która pewnego 

dnia pojawiła się w Avonlea, odmieniając życie nie 
tylko swoje, ale i wszystkich okolicznych 

mieszkańców. Dostałam tę książkę od mojego taty, 

bym miała co czytać w wakacje. Bardzo mi się ona 
podoba już od pierwszych stron. Polecam ją 

wszystkim dziewczynom, ponieważ jest pełna 

wzruszających momentów, a także humoru. 

 
Oprac. K. Szymańska kl. 6b na podst.: 

https://magicznyswiatksiazki.pl 

 
 

 

 
 

 

 

  Han Solo – fikcyjna postać istniejąca w świecie 

przedstawionym Gwiezdnych wojen, jeden  
z głównych bohaterów w serii filmów, grany przez 

aktora Harrisona Forda. Solo jest dowcipnym 

przemytnikiem z planety Korelia, który lata na 
Sokole Millennium ze swoim przyjacielem, drugim 

pilotem, wookieem Chewbaką. 

  Oprócz Harrisona Forda, w rolę Hana Solo wcielił 

się Perry King, który użyczył głosu bohaterowi  
w adaptacji radiowej Gwiezdnych wojen  

w amerykańskim radiu publicznym w 1981r. 

Początkowo rola Hana Solo została zaproponowana 
Alowi Pacino, ten jednak ją odrzucił. W filmie Han 

Solo: Gwiezdne wojny – historie (będącym spin-

offem serii Gwiezdne wojny) w roli młodego Hana 
pojawił się Alden Ehrenreich. 

  W Nowej nadziei Han jest przemytnikiem, który  

z trudem wiąże koniec z końcem. Pod koniec filmu 

pomaga Luke’owi Skywalkerowi zniszczyć 
Gwiazdę Śmierci i zostaje bohaterem Sojuszu 

Rebeliantów. W Imperium kontratakuje (które dzieje 

się trzy lata później) wciąż jest w czynnej służbie 
Rebelii, ale chce od niej odejść, by spłacić dług  

u Jabby. Zostaje pochwycony przez łowcę nagród 

Bobę Fetta i zamrożony w bryle karbonitu. Rok 
później – w Powrocie Jedi – przyjaciele Hana 

uwalniają go z pałacu Jabby i Solo bierze udział  

w bitwie przeciwko Imperium, którą Rebelia 

wygrywa. Ożenił się z Leią, która urodziła mu syna 
o imieniu Ben. 30 lat później, w Przebudzeniu Mocy 

dalej był przemytnikiem. Odzyskał wcześniej 

8. 



straconego Sokoła Millenium i pomagał  
w poszukiwaniach zaginionego Luke’a Skywalkera. 

      

      
      

      

      

      
      

      

      
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://topcoloringpages.net 

 
Oprac.: Hubert Segiet, kl. 6d  

na podstawie Wikipedii 

 
 

 

 

 
 

   BlizzCon był nie tylko okazją do zaprezentowania 

wyczekiwanego Diablo 4, ale innego tytułu, który 
przeciekł tuż przed tym wydarzeniem Blizzard. 

Chodzi tutaj oczywiście o Overwatch 2, które 

zgodnie z zapowiedzią serwisu ESPN został 
zapowiedziany. Część pierwsza zyskała bardzo dużą 

popularność od swej premiery w 2016 roku, choć  

w ostatnich latach nieco jej już utraciła. Wydaje się, 

że 4 lata to stosownie długi okres, aby spróbować 
wydać kontynuację. Na BlizzCon pojawił się jej 

zwiastun, jak również Blizzard zademonstrował 

porcję rozgrywki z naciskiem na nowości. 
Zerknijmy więc na to, co czeka na nas  

w kontynuacji. 

https://www.purepc.pl  
 

 

 

 
 

 

 
 

   Overwatch 2 wprowadza zmiany tak do 
gameplayu, jak i oprawy graficznej. Pojawią się  

w nim misje fabularne połączone z rozgrywką 

kooperacyjną dla Czterech osób, które w założeniu 
mają poszerzyć ramy uniwersum, wraz z opcją 

rozwoju postaci. Blizzard wprowadzi również nowy 

typ rozgrywki zwany Push (6v6). W tym trybie 

dwie drużyny stają naprzeciwko siebie na 
asymetrycznej mapie i próbują przejąć kontrolę nad 

robotem w jej centrum. Kto przesunie go bliżej bazy 

przeciwnika wygrywa. Twórcy gry zapowiedzieli 
także cztery nowe mapy: Toronto, Goteborg, Rio 

de Janeiro oraz Monte Carlo. Ważną informacją 

jest to, że wszystkie przedmioty kosmetyczne 
uzyskane w pierwszej części Overwatch mają być 

przeniesione do dwójki.     

   Jeśli chodzi o bohaterów, Blizzard poszerzy ich 

wybór o kilka nowych postaci, a pierwszą ujawnioną 
z nich jest Sojourn. Skoro już o herosach mowa, to 

deweloperzy mają oddać nam do dyspozycji wiele 

opcji dopasowywania ich umiejętności. Oznacza to, 
że każdą z nich można dodatkowo zmodyfikować – 

np. Bomby Pulsacyjne Tracer będą mogły 

zainicjować reakcje łańcuchowe, a Reinhardt 
swoim Ognistym Uderzeniem – podpalić wrogów. 

Wszystkie dotychczasowe postaci z jedynki 

otrzymają również facelifting. W kwestii grafiki, 

tym razem Blizzard stawia na większą 
szczegółowość postaci, jak również usprawnione 

efekty atmosferyczne i cienie. Gra ma ukazać się na 

platformach: PC, Xbox One, PS4 i Switch. Nie 
potwierdzono jeszcze daty wydania gry, lecz 

prawdopodobnie będzie to rok 2020.  
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Oprac.:  Hubert Segiet, kl.6d na podst:       

https://gry.wp.pl 
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1. ………. Narodzenie. 

2. Święty, który przychodzi do nas 24 grudnia. 
3. Dostajemy jako prezenty. Inaczej słodycze. 

4. Gdy nie jesteś grzeczny, dostaniesz…. 

5. Świąteczne drzewko. 
6. Ciasteczka świąteczne. 

 

Oprac.: Oliwia Bujko, kl. 5c  

i Zuzanna Przybyszewska, kl. 6f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszykarze nadal w AKCJI!!! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   W dniach 14-17 stycznia 2020r. odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w ramach Igrzysk Dzieci  
i Młodzieży Szkolnej. Nasze drużyny pokazały 

wysoki poziom przygotowania i zdeterminowania. 

Chłopcy zarówno starsi jak i młodsi zdobyli 
Mistrzostwo Powiatu i jednocześnie awans do 
dalszych rozgrywek natomiast dziewczęta zdobyły 

brązowy puchar. Opiekunem był p. Kajetan Struk. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki na udane 
występy na 1/2 Mistrzostw Województwa! 

Kajetan Struk 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Miło nam poinformować, że Bartosz Podolak, 

uczeń klasy 6c, zdobył brązowy medal w kumite 

młodzików w Międzynarodowym Turnieju Karate 
Olimpijskiego CUPRUM CUP 2019! 
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Znalazł:  Hubert Segiet, kl.6d na str.: 

       

www.puzzledladziecionline.pl  
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3. 
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http://www.puzzledladziecionline.pl/


  Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów na arenie światowej i nie tylko oraz 

dziękujemy mamie Bartosza za tę cenną informację  

i zdjęcie z Gazety Goleniowskiej, w której ukazał się 
artykuł na temat tego turnieju.  

MBodnar 

 

 
 

  Dnia 10.12.2019 nasza szkoła brała udział  

w Mistrzostwach Województwa w Badmintonie, 
które odbywały się w Lipianach. Byliśmy jedyną 

szkołą, która nie miała klubu sportowego  

w badmintonie. Zajęliśmy wysokie 5. miejsce  
(chłopcy) i 8. miejsce (dziewczęta) w naszym 

województwie. Skład naszej drużyny: Jakub Kozak, 

Bartosz Szalimow i Szymon Moraczewski, 

dziewczęta: Lena Uzdowska i Julia Łyszyk. 
Gratulacje! 

Michał Staniucha 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  W dniach 21-24 lutego 2020r. odbyło sie 
siatkarskie święto w hali Szkoły Podstawowej nr 2 

w Goleniowie, czyli Mistrzostwa Powiatu  

w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej. Nasza zdolna młodzież nie zawiodła. 
Chłopcy oraz dziewczęta zajęli II miejsce  

w Mistrzostwach Powiatu Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej pokonując wielu przeciwników.  
W Zawodach w Mini Piłce Siatkowej w ramach 

Igrzysk Dzieci dziewczyny zajęły II miejsce,  

a chłopcy, walcząc do samego końca wywalczyli  
3. miejsce. Opiekunami byli: p. Michał Staniucha 

oraz p. Sławomir Szwarc. Serdecznie gratulujemy  

i czekamy na kolejne sukcesy! 

 
Michał Staniucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci wybierają zawody aktorek, 

piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. 

Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać 
Świętym Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? 

- pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 
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Znalazł:  Hubert Segiet, kl.6d na str.: 
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