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- Martyna Simons z klasy 4a, chciałaby troszeczkę schudnąć.
- Paulina Sieniakowska z klasy 5a, chce zmienić swoje zacho-
wanie na lepsze i lepiej się uczyć. 
- Wiktoria Kaczmarek z klasy 5b, chce zdobywać lepsze oceny. 
- Zuzanna Przybył z klasy 7b, chce mieć lepsze oceny. 
- Zuzanna Budzyńska z klasy 7a, chciałaby prowadzić zdrowy 
tryb życia (i troszeczkę schudnąć).  
- Oskar Wójcik z klasy 8a, chce więcej grać, żeby mieć lepsze 
wyniki i być mistrzem w„Lola”.
- Kacper Górczyński z klasy 8b, chce zacząć się uczyć.

Noworoczne postanowienia uczniów
Nowy rok 2019 już się rozpoczął! Naszą odwieczną tradycja jest pokaz sztucznych ogni,
petard oraz zimnych ogni. Jest to głośna zabawa, widoki są przepiękne a świętowanie sta-
je się jeszcze bardziej ekscytujące i radosne. Wszyscy bardzo cieszą się z nowego roku oraz
możliwości świętowania go, lecz towarzyszy temu coś jeszcze... słynne już postano-
wienia noworoczne. Rozpoczynamy „nowy etap” w naszym życiu. Poprosiliśmy kilku
uczniów, aby powiedzieli nam jakie mają postanowienia noworoczne.

Wszystkim życzymy wytrwałości w postanowieniach. Powodzenia!

„Akcja Bollwerk” to od wielu lat jedna z najważniej-
szych uroczystości w naszej szkole. W tym roku obchodzi-
liśmy 77. rocznicę tego ważnego wydarzenia i jak co roku
podczas uroczystości nasi uczniowie wraz z gru-
pą nauczycieli oraz szkolnym chórem, przygotowali
piękne przedstawienie. Jednakże w tym roku mia-
ło ono trochę inny charakter, występ miał
przypomnieć nam o zeszłorocznych obchodach 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod
koniec uroczystości specjalni goście wraz z repre-
zentacjami szkół, w tym naszej, poszli pod pomnik
złożyć kwiaty. Fotorelacja z uroczystości na stronie nr 4!
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Niepodległościowa Akcja Bollwerk



Dzień kobiet 
8 marca odbył się dzień kobiet. 
Każda klasa miała za zadanie wyko-
nać gazetkę z okazji tego dnia. Trudne 
zadanie otrzymali w tym roku chło-
pacy, którzy musieli wybrać idealną 
dziewczynę ze swojej klasy. Mimo 
często sprzecznych głosów uda-
ło się wybrać dziewczynę idealną:

klasa 4a  Kaja Walczak
klasa 4b  Jagoda Maćkowiak
klasa 5a  Karolina Mikołajczak
klasa 5b  Zofia Zaworska
klasa 5c  Lena Śmigielska
klasa 6a  Sandra Wasiak
klasa 6b  Marysia Mielcarek
klasa 7a  Oliwia Smyk
klasa 7b  Bogumiła Spik
klasa 8a  Olga Biss
klasa 8b  Jessica Nowicka

Szkolne Walentynki
W tym roku w naszej szkole miło obchodzili-
śmy Walentynki. Samorząd szkolny zorgani-
zował dla całej szkoły pocztę walentynkową. 
Polegała ona na tym, że dwa dni przed świę-
tem zakochanych, czyli 12 i 13 lutego, każdy z 
uczniów mógł wrzucić piękny list do ukocha-
nej/ukochanego do wcześniej przygotowane-
go koszyka. W dzień Walentynek SU rozdawał 
wysłane listy uczniom. Był to czas niepewno-
ści, ponieważ nikt nie wiedział czy otrzyma wa-
lentynkę.

Pierwsze próbne egzaminy ósmoklasisty
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W tym roku szkolnym opuszczają nas klasy 8. 
Stety, niestety przed tym muszą napisać egza-
min ósmoklasisty. Tradycja jest, że w szkole 
odbywają się testy próbne. Które mają na celu 
sprawdzić wiedzę uczniów i dać im namiastkę 
tego, co czeka ich w kwietniu. Takie testy prób-
ne odbyły się w grudniu, a dokładniej 18, 19 i 
20. Uczniowie kolejno pisali egzamin z języka 
polskiego, matematyki i języka nowożytnego, 
w przypadku naszej szkoły był to język angiel-
ski. Były to 3 stresujące dni dla ósmoklasisty. 
Egzaminy zaczynały się o godzinie 9 i zależnie 
od przedmiotu trwały od 90 do 180 minut.



Dzień Języka Ojczystego 
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Ferie za nami
Wszystko co dobre, szybko się kończy. I tak właśnie jest z feriami. Pozostały jednak wspo-
mnienia. Ferie to czas wypoczynku i zabaw. Niektórzy wyjeżdżali na obozy sportowe, jeździli 
na nartach, sankach, inni spędzali czas na lodowisku, czy basenie. Również półkolonie, koła 
plastyczne oraz kursy taneczne cieszyły się sporym zainteresowaniem. 
A jak spędzali ten czas uczniowie naszej szkoły? Zapraszam na krótki wywiad z uczennicą klasy 
5a Karoliną Mikołajczak

     Arek:       Niedawno skończyły się zimowiska i wróciliśmy do szkoły.
                      Czy możesz zdradzić nam gdzie je spędziłaś?
     Karolina :  Byłam u cioci w Niemczech, 180km od Hamburga.
     A:       Co robiłaś podczas ferii?
     K :   Bawiłam się z młodszą kuzynką. Chodziłyśmy na basen
                      i dmuchane kule oraz na lodowisko.
     A :       Czym są dla Ciebie ferie?
     K :   Zdecydowanie odpoczynkiem od szkoły!
     A :         Czy wypoczęłaś w tym czasie?
     K :    Ależ oczywiście.
     A :         Czy masz już plany na następne ferie?
     K :    Jeszcze nie, ale chciałabym pojechać do Zakopanego.
     A :         Jakie miejsce poleciłabyś znajomym na czas ferii?
     K :    Właśnie Zakopane! Już tam byłam i góry zimą mnie zachwyciły.
     A :        Jak oceniasz tegoroczne ferie ?
     K :   Jako udane, szkoda tylko, że takie krótkie.
     A :        Dzięki za rozmowę, powodzenia w II semestrze. 
     K :                    Dzięki. Tobie również.

Z okazji Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole 
odbył sie konkurs odręcznego przepisywania 
fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. Uczniowie wybierali fragmenty lektury 
przepisywali na kartki swoim najładniejszym 
pismem. Mieli też za zadanie udekorować je 
według własnych upodobań, kaligrafując bądź 
wykonując grafikę czy rysunek, decyzja należa-
ła do nich. Wybrane prace zostały powieszone 
na gazetce przed salą nr 28, gratulujemy wy-
branym. 



FOTOBOLLWERK77’
Uczniowie naszej szkoły profesjonalnie 
przedstawili historię Polski z ostatnich 
trzech wieków, która była pełna wzlotów 
i upadków.

Bohaterowie Armii Krajowej, którzy wal-
czyli o niepodległość wygłosili ważne 
przemowy dotyczące niezwykłych działań  
wojennych i konspiracyjnych.

Po uroczystości poczty sztandarowe 
przeszły pod pomnik upamiętniający 
Akcję Bollwerk.

Pod pomnikiem Akcji Bollwerk zostały 
uroczyście złożone kwiaty.
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