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OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami 3. numer gazetki  S.O.S. – CZYLI SAMI O SZKOLE.  

Tym razem jego motywem przewodnim są ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA.   

Czas szybko leci. Dopiero niedawno obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, 

przebieraliśmy się na biało-czerwono, w stroje z 20-lecia międzywojennego lub nasze 

regionalne –  borowiackie. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, rozdawaliśmy biało-

czerwone ciasteczka… Tymczasem mamy już grudzień, zbliżają się Święta, nadszedł 

czas oczekiwania – śpiewania kolęd, robienia prezentów, wypieków… My również 

postanowiliśmy ulec tej niezwykłej magii.  
 

Poniżej przedstawiamy zdjęcie ukazujące naszą radość z okazji obchodów Narodowego 

Święta Niepodległości i ukazania się 2. numeru gazetki szkolnej. 
 

 

 

 

 

 

 

Takich „patriotycznych” ciasteczek było 

ponad 900! To dzieło zdolnych pań 

kucharek. Rozdawali je mieszkańcom 

Tucholi uczniowie 3a, a na terenie szkoły – 

nasze redakcyjne koleżanki. 
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            Każdego roku 25 grudnia obchodzimy rocznicę urodzin Jezusa Chrystusa - Syna 

Bożego. Na całym świecie nie tylko chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie z wielką 

radością, ale również ludzie innych religii i wyznań, a także niewierzący. Czasem tylko ze 

względu na tradycje świąteczne. 

            Istnieje wiele tradycji związanych z tym świętem. Jedną z nich jest ubieranie choinki. 

Tradycję tę zapoczątkowano w XVI w. w Niemczech, skąd z czasem rozprzestrzeniła się ona 

na cały świat. Jest to jedno z ulubionych zajęć zwłaszcza dla dzieci, które przyozdabiają 

drzewko bożonarodzeniowe często własnoręcznie wykonanymi łańcuchami, bombkami i 

innymi ozdobami. 

            Inną tradycją jest przygotowanie dwunastu postnych potraw wigilijnych. Liczba ta jest 

związana z liczbą apostołów Chrystusa. Według tradycji na stole powinny znaleźć się dary 

ziemi z pola, lasu, sadu i wody. Stąd dania rybne, z grzybami, suszonymi owocami i różnymi 

warzywami, np. barszcz, zupa grzybowa, smażony karp, pierogi, kompot z suszu, kutia z 

makiem, groch z kapustą itd. Lepienie pierogów lub wspólne wypiekanie ciastek, pierników 

są bardzo ciekawą rodzinną tradycją i sposobem na wspólnie spędzony czas. 

            Oprócz choinki i pysznego jedzenia ważną sprawą jest przygotowanie stołu 

wigilijnego. Przede wszystkim trzeba pamiętać o ułożeniu sianka pod śnieżnobiałym 

obrusem. Jest to symbol skromności i nawiązanie do tego, że Pan Jezus przyszedł na świat w 

żłóbku. Tego wieczoru przy układaniu talerzy na stole pamiętamy też, by było jedno nakrycie 

dla „niespodziewanego gościa’’. Jest to znak pamięci o osobach, które były bliskie naszemu 

sercu, a których już z nami nie ma. 

            Według tradycji do wieczerzy wigilijnej zasiadamy, gdy na niebie rozbłyśnie pierwsza 

gwiazdka. Jest ona symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, która pomogła Trzem Królom przybyć 

z pokłonem i darami do Pana Jezusa. Na początku jednak, zanim wszyscy zaczną jeść, należy 

podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Po kolacji wigilijnej jest czas na wspólne 

śpiewanie i granie pięknych kolęd, a także obdarowanie się nawzajem upominkami, które 

można wcześniej zrobić samemu. 

            O północy chrześcijanie udają się na pasterkę do kościoła, by wspólnie cieszyć się z 

narodzenia Chrystusa. Warto też co roku uwiecznić świąteczne chwile na wspólnym zdjęciu.  

            Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas dla dorosłych i dzieci. Atmosferę tych 

świąt, przygotowania, pośpiech i tradycję zapamiętuje się na całe życie, a zwyczaje rodzinne 

często przechodzą z pokolenia na pokolenie. 

 

Esej napisała Izabela Mews 

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
ESEJ 
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GOTOWANIE BYŁO MI PISANE OD ZAWSZE… 
WYWIAD Z PANIĄ KATARZYNĄ KLAFETKĄ – SZEFOWĄ NASZEJ  
SZKOLNEJ KUCHNI 

- Dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że 

zgodziła się Pani z nami porozmawiać.  

- Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, to 

zaszczyt. Ogólnie jednak nie lubię się 

wypowiadać, ale czego nie robi się dla 

uczniów naszej szkoły! 

- Zaprosiliśmy Panią na tę rozmowę przy 

okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia. Kojarzą nam się one z 

niesamowitą atmosferą oczekiwania, z 

pięknymi zapachami unoszącymi się w 

kuchni i całym mieszkaniu. A skoro 

kuchnia, to oczywiście krótkie skojarzenie 

z Panią. No właśnie… Od kiedy wiedziała 

Pani, że będzie się zajmowała zawodowo 

gotowaniem? Czy była to od dawna Pani 

pasja? 

- Tak. W mojej rodzinie krąży pewna 

anegdota. Opowiadała mi o niej moja 

mama. Ponoć – gdy miałam roczek – 

bawiłam się patelnią (oczywiście z dala od 

ognia). Nawet rozbiłam w niej kilka jajek, 

dodałam asparagus i tak powstała moja 

pierwsza „potrawa”. Mama powtarzała mi, 

że to znak, że jestem do tego urodzona. 

Zatem można powiedzieć, że gotowanie 

było mi pisane od zawsze. 

- Od ilu lat pracuje pani w naszej szkole? 

- Dokładnie za kilka dni – 14 grudnia 

minie 6 lat. Ogólnie w zawodzie 

pracowałam krótko, ponieważ 

zajmowałam się głównie wychowywaniem 

dzieci. To właśnie dzięki „Trójce” 

wróciłam do zawodu, ale moje związki z tą 

szkołą  sięgają jeszcze dłuższego okresu – 

to do niej chodziły moje dzieci, a mąż 

przez kilka lat był nawet przewodniczącym 

Rady Rodziców.  

- Czy praca w szkolnej kuchni jest trudna? 

Jak Pani scharakteryzowałaby to zajęcie? 

- Tak, to bardzo trudna praca, bo wymaga 

poświęcenia. Wstaję codziennie o 4.30, 

aby w pracy stawić się na 6.00. Często 

przychodzę przed czasem, żeby ze 

wszystkim się wyrobić. Od rana trzeba 

ciężko pracować, bo każdy posiłek musi 

być na czas gotowy. Najtrudniej nam 

wyrobić się ze śniadaniem dla 

przedszkolaków, bo od samego świtu 

musimy przecież  przygotowywać obiad, 

który należy wszystkim wydać. Dzień 

pracy kończy się przygotowaniem 

podwieczorku i wydaniem go dzieciom z 

oddziałów przedszkolnych. Trzeba 

oczywiście jeszcze myć naczynia, robić 

porządki w kuchni… Ogólnie – nie ma 

czasu na odpoczynek. Jest to jednak moja 

wymarzona praca. Ciągle o niej myślę, 

żyję nią. Lubię w domu wszystko 

zaplanować, przemyśleć. Ja po prostu 

kocham to, co robię. Nie jest to może 

wiele, ale trzeba się cieszyć tym, co mam.  

- Czym różni się – nie licząc kwestii 

liczby wydawanych posiłków – gotowanie 

w domu i w szkole? 

- Różnica jest duża. Chodzi mi głównie o 

doprawianie dań. Właściwie łatwiej jest 

doprawiać potrawy w szkole. W pracy 

mam już wyczucie, wiem, jak „wyłapać” 

właściwy smak, co i ile mam wsypać do 

garnka. Zawsze i tak jednak wszystko 

muszę posmakować, aby mieć pewność, że 

wydawane posiłki nie są za słone albo za 

słodkie.  

- Czy ma Pani już jakieś plany na Święta, 

jeśli chodzi o sprawy kulinarne? Czy w 

Pani domu są serwowane podczas kolacji 

wigilijnej ciągle te same – sprawdzone 

dania, czy w jakiś sposób stara się Pani je 

unowocześniać, urozmaicać, zmieniać? 

- Zazwyczaj jest to samo, np. śledź w 

musztardzie, barszczyk z uszkami, pierogi, 

makowiec, karp usmażony i w galarecie, 

sałatka jarzynowa… Bez tego nie ma 

Świąt. Jest to okres, kiedy chce się jeść 

tradycyjne potrawy. Na nie czeka się przez 

cały rok. 

- Jak Pani spędza Święta? Czy zawsze tak 

samo, standardowo – z rodziną w domu, 

czy jakoś inaczej, może ma Pani 

zaplanowany jakiś wyjazd? 
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- Tak, zazwyczaj są to wyjazdy, ale nie 

żadne oryginalne, tylko do mojego 

rodzinnego domu. Tak spędzone Święta są 

najlepsze. Jest nas pięcioro rodzeństwa i 

wszyscy w tym świątecznym okresie 

zbieramy się ze swoimi rodzinami u naszej 

mamy. Można powiedzieć, że to taki 

rodzinny zjazd. Mama mieszka 160 km od 

Tucholi, na Kujawach.  

- Co zazwyczaj robi się w Pani rodzinie w 

czasie Świąt? 

- To dla nas okazja, by odpocząć i spędzić 

wspólnie trochę czasu. Jest wówczas 

spokojnie i „na luzie”, nikt się nigdzie nie 

spieszy. Dużo rozmawiamy, spacerujemy, 

odwiedzamy krewnych. To miły okres 

spędzony w gronie rodzinnym. 

- Przy okazji wywiadów staramy się 

poznać naszych rozmówców. Nie inaczej 

jest i teraz. Chcielibyśmy dowiedzieć się 

czegoś o Pani zainteresowaniach. Czy ma 

Pani po pracy czas na realizowanie jakichś 

pasji? Jeśli tak, to co to jest. 

 

- Na pewno są to krzyżówki, bardzo lubię 

je rozwiązywać. Czytam gazety, oglądam 

swoje tureckie seriale. Mam też kotkę. Nie 

lubię wszelkiej elektroniki – komputerów, 

telefonów. Wolę odpoczywać „po 

swojemu”. Jednak nie zawsze mi się to 

udaje. Po pracy – jak ja to mówię – mam 

jeszcze drugą zmianę, czyli moje domowe 

obowiązki. Dużo gotuję. Lubię 

eksperymentować w kuchni, czyli 

wymyślać nowe potrawy i serwować je 

mojej rodzinie. 

- Czy ma Pani jakieś marzenia? 

- Zawsze są jakieś marzenia, jedno z nich 

właśnie się spełniło – wybudowaliśmy 

sobie domek w Mędromierzu. No i 

oczywiście chodzi też o zdrowie, spokój. 

Poza tym najważniejsze są dzieci, 

chciałabym, żeby im się wszystko w życiu 

poukładało – jak dotychczas.  

- Mamy nadzieję, że to się spełni w stu 

procentach. Dziękujemy za rozmowę. 

- Ja również bardzo dziękuję.  

 

Na zdjęciu Pani Kasia w towarzystwie Poli i Mariki – już po rozmowie.

 

 

       Rozmowę przeprowadziły:                                                        

Pola Dąbrowska 

i Marika Szramka                                                                                                     



nr 3/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
__________________________________________________________________________________ 

7 
 

PRZEPISY KULINARNE NA ŚWIĘTA  
KILKA PROPOZYZJI PANI KATARZYNY KLAFETKI NA WIGILIJNY STÓŁ 

KIEDY DOM WYPEŁNI SIĘ PIĘKNYMI AROMATAMI, TO ZNAK, ŻE GWIAZDKA 

JUŻ TUŻ-TUŻ… W związku ze zbliżającymi się  Świętami Bożego Narodzenia 

poprosiliśmy Panią Kasię Klafetkę o kilka sprawdzonych przepisów na potrawy 

wigilijne. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy z nich skorzystają… 
 

KARP Z NUTĄ PIEPRZU I CEBULI 

      
PRZYGOTOWANIE 

1. Ryby sprawiamy, myjemy i osuszamy. Następnie kroimy w dzwonka. Dokładnie 

nacieramy pieprzem ziołowym. Cebulę obieramy i kroimy w cienkie talarki.  

2. W glinianym naczyniu układamy warstwowo karpia i cebulę. Każdy  kawałek ryby 

powinien być dokładnie obłożony cebulą. Przykrywamy i odstawiamy w chłodne miejsce na 

co najmniej 12 godzin. 

3. Ryby płuczemy i osuszamy. Obtaczamy w mące  i smażymy na oleju.  

 

ŚLEDZIE W ZALEWIE Z CYNAMONEM I CZERWONYM PIEPRZEM 

 
 

PRZYGOTOWANIE 

1. Ze śledzi zdejmujemy skórę, kroimy je w  

2-centymetrowe paseczki. Cebulę pokrojoną w  

piórka szklimy na  odrobinie oleju. Gdy zmięknie, dolewamy wodę wymieszaną z 

koncentratem pomidorowym i keczupem. Dokładnie  mieszamy. Doprawiamy czarnym i 

czerwonym pieprzem oraz cynamonem. Dolewamy ocet i doprowadzamy do wrzenia. 

2. Zalewę studzimy. Gdy przestygnie, wkładamy do niej śledzie i mieszamy. Śledzie najlepiej 

smakują, gdy postoją w lodówce ok. 3 godzin, wtedy smaki się przegryzą.  

SKŁADNIKI    

- ok. 2 kg karpia 

- 7-10 cebul 

- 2-3 opakowania pieprzu ziołowego 

- mąka do panierowania 

- olej do smażenia 
 

 

SKŁADNIKI 

- 2-4 płaty śledziowe (marynowane) 

- 3 cebule 

- olej do smażenia 

- ½ szklanki wody 

- 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego 

- 4 łyżki keczupu 

- łyżeczka czerwonego pieprzu 

- pieprz czarny 

- ½ łyżeczki cynamonu 

- łyżka octu (10 proc.) 
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SERNIK NA PIERNICZKACH 

 
PRZYGOTOWANIE 

1. Przygotowujemy masę serową: twaróg należy zemleć trzykrotnie. Białka starannie 

oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. Masło ucieramy z cukrem, 

dokładając po 1 żółtku, po czym nie przerywamy miksowania, stopniowo dokładamy 

zmielony ser. Następnie dosypujemy budyń śmietankowy i dodajemy olejek pomarańczowy 

oraz ubite białka. Całość delikatnie mieszamy na jednolitą masę. 

2. Na spód tortownicy o średnicy 26 cm wykładamy pierniczki, a na nie wylewamy masę 

serową. Ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 C i pieczemy ok. 

1 godz. Sernik wyjmujemy z piekarnika i pozostawiamy do wystudzenia. 

3. Przygotowujemy polewę: białą czekoladę drobno siekamy, przekładamy do miseczki i 

zalewamy 4 łyżkami mleka. Mieszając, rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Konsystencja 

powinna być jednolita i dość gęsta. 

4. Następnie wierzch wystudzonego ciasta pokrywamy polewą i dowolnie dekorujemy 

ozdobami do wypieków.  

CZAS PRZYGOTOWANIA – 50 minut + pieczenie  

 

 
Przepisy zebrały: Ala Kłosowska-Szocińska i Ania Smoczyńska 

SKŁADNIKI 

MASA SEROWA  

 - 1,2 kg twarogu  

- 5 łyżek budyniu śmietankowego 

- 9 ml olejku pomarańczowego  

- 180 g masła  

- 250 g cukru 

- szczypta soli  

- 6 jajek  

DODATKOWO  

- 450 g pierników w czekoladzie  

- ozdoby do dekorowania ciast  

- 200 g białej czekolady  
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TOP 5, CZYLI LISTA NAJLEPSZYCH POTRAW WYDAWANYCH                            

W NASZEJ SZKOLE  
RANKING NA PODSTAWIE GŁOSOWANIA UCZNIÓW 

1 grudnia odbyło się w naszej szkole głosowanie na NAJLEPSZĄ POTRAWĘ.  

Wzięło w nim udział 217 uczniów klas I-VIII, którzy na co dzień jedzą szkolne obiady. 

Mieli oni do wyboru 9 dań – wytypowanych przez Panie z kuchni. Poniżej 

przedstawiamy 5 najlepszych potraw.
 

 
 

II miejsce - (41 głosów) 

III miejsce - (18 głosów) 

IV miejsce - (16 głosów) 

V miejsce - (12 głosów) 
 

Pozostałe potrawy spotkały się z mniejszą aprobatą szkolnych smakoszy. 
 

WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ W GŁOSOWANIU 

 

Głosowanie przeprowadziły: 

Emilia Kłosowska 

i Milena Szarkowska 

I MIEJSCE 

(88 GŁOSÓW) 
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE  
SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK SZKOLNYCH 
 

W poprzednim numerze naszej gazetki zaczęliśmy umieszczać cykl sprawozdań  – pod hasłem: 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE.                                                                                      

Przypomnijmy, że tej jesieni wielu uczniów z naszej szkoły wyjechało na różne wycieczki 

szkolne. Dzięki tym wyjazdom edukacyjnym mamy okazję odkryć bogactwo przyrodnicze, 

historyczne i kulturalne naszego kraju. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI (KL. 7A I 7B) 
 

 

We wtorek, 8.11.2022 r., odbyła się szkolna wycieczka do Gdyni. Brały  

w niej udział klasy siódme pod opieką  pani Alicji Musińskiej-Adrych i pani Danuty 

Wiśniewskiej oraz pana Krzysztofa Karnowskiego. 

 

        Wyjechaliśmy około 7:00, a droga do Gdyni minęła naprawdę miło i spokojnie, dużo 

osób ze sobą rozmawiało, wymieniało się różnymi rzeczami czy słuchało muzyki.                                

W autokarze panowała cudowna atmosfera. Kiedy już dojechaliśmy na miejsce, naszym 

pierwszym celem było Akwarium Gdyńskie MIR, gdzie podzieliliśmy się na dwie grupy. 

Klasa 7A poszła na ciekawy wykład o rekinach, podczas gdy klasa 7B chodziła po budynku                             

i oglądała morskie stworzenia. Po godzinie zamieniliśmy się rolami. Każda klasa mogła też 

po zwiedzaniu morskiego świata zakupić różne pamiątki w sklepiku. Później pojechaliśmy do 

McDonalds, gdzie każdy zamówił jedzenie i usiadł w gronie swoich ulubionych znajomych, 

zajadając się i wygłupiając. Wypoczęci i najedzeni wyruszyliśmy do kolejnej atrakcji tego 

dnia - Centrum Nauki Experyment. To naprawdę rewelacyjne miejsce! Po przeliczeniu  

i schowaniu swoich rzeczy do bezpiecznych szafek mogliśmy wybrać, co chcemy robić                                   

w wielkim pomieszczeniu pełnym różnych stanowisk do eksperymentów i zabaw. Były tam 

między innymi symulator trzęsienia ziemi, tor przeszkód na wózku inwalidzkim, miejsce na 

eksperymenty z wodą, symulator jazdy samochodem oraz demonstracja pierwszej pomocy. 

To tylko kilka z wielu niesamowitych atrakcji. Po skończeniu swoich badań i naukowych 

przygód znowu mogliśmy kupić sobie różne pamiątki. Kiedy już wracaliśmy do Tucholi, 

wiele zmęczonych osób zasnęło, ale wszyscy byli z tego wyjazdu zadowoleni. Około godziny 

20:00 już rozchodziliśmy się do domów.  

 

Mam nadzieję, że jeszcze nieraz pojedziemy na taką wspaniałą wycieczkę. Już nie 

mogę się doczekać. 

 

 

       Amelia Nastarowicz, klasa 7B 
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Poniżej przedstawiamy zdjęcia siódmoklasistów z ich wycieczki do Gdyni. 
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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI (KL. 4A) 

 

            W piątek rano, 4 listopada, całą klasą wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę szkolną 

do Gdyni. Jest ona jednym z największych miast portowych w Polsce.    

            Pierwszym naszym przystankiem było Centrum Nauki Experyment, w którym poprzez 

zabawę poznawaliśmy ludzkie ciało, przyrodę itp. Trudno wybrać, co było najlepsze, bo 

każdemu podobało się co innego. Ja najwięcej czasu spędziłam przy symulatorze trzęsienia 

ziemi. Następnie poszliśmy do restauracji, w której zjedliśmy przepyszny obiad.  

            Kolejnym etapem było zwiedzanie statku „Dar Pomorza” - poznawaliśmy tam życie 

marynarzy i ich stroje.  

            Na koniec najprzyjemniejsza część wycieczki - kupowanie pamiątek, prezentów                             

i upominków dla rodziny. Kupiłam dwie figurki dla rodziców, bransoletkę i breloczek. 

            Była to – według mnie – bardzo ciekawa i udana wycieczka.  

  Nina Błażejewska, klasa 4a 

 

 
Zdjęcie przedstawia uczniów z klasy 4a, którzy do Gdyni pojechali ze swoją wychowawczynią 

– Panią Beatą Szmelter, towarzyszyła im również Pani Monika Mikulska.  
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Na swoje wycieczki  pojechały również klasy młodsze. Poniższe zdjęcie ukazuje 1a i 1b w Toruniu –   

w towarzystwie swoich Pań – Beaty Cimcioch i Darii Mikusek. Podczas tego wyjazdu dziećmi 

opiekowały się też Panie – Adriana Gackowska i Joanna Szablewska. 

 
 

Do GRODU KOPERNIKA swoich wychowanków – 2b i 3a – zabrały również ich wychowawczynie, 

czyli Panie Monika Pozorska i Małgorzata Kowalska. Opiekunami wycieczki były także Panie  Iwona 

Zielinska i Marlena Radowska. 
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ZA CO LUBISZ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA? 
WYNIKI SONDY 
 

7 grudnia przeprowadziliśmy kolejną SONDĘ BOISKOWĄ. 

Pytanie było łatwe i przyjemne, więc i odpowiedzi tym razem nie przysporzyły żadnych 

trudności. Poniżej przedstawiamy wyniki.

 
               

                                                                  Sondę  przeprowadziły:                      

                                                      Pola Dąbrowska                                                                                                               

 i Jagna Jaworska (+ projekt choinki)

ZA CO LUBISZ ŚWIĘTA 

BOŻEGO 

NARODZENIA? 
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RANKING FREKWENCJI W LISTOPADZIE – WEDŁUG KLAS 
Tradycją naszej gazetki stało się prezentowanie rankingu frekwencji (według klas).                           

W bieżącym numerze przedstawiamy wyniki z listopada. Tym razem również nie obyło 

się bez niespodzianek i przetasowań.  
 

6A SP3    95,11%  

1A SP3    94,85%  

2A SP3    94,58%  

8C SP3    94,21%  

8A SP3    93,27%  

6B SP3    93,01%  

2B SP3    91,16%  

4A SP3    90,69%  

7B SP3    89,80%  

1B SP3    88,69%  

3A SP3    88,44%  

7A SP3    87,56%  

8B SP3    87,25%  

5A SP3    84,58%  
 

 
Dane pochodzą z Librusa. 

 

W listopadzie na samym szczycie rankingu znalazła się 6A. To duża niespodzianka, bo 

klasa ta w poprzednim miesiącu była dopiero na 11. miejscu. Brawo! Bardzo dobrą 

formę od początku roku szkolnego utrzymuje 1A, która nie opuszcza „fotela” 

wicelidera. Podium zamyka 2A. Cieszymy się również z dobrych wyników dwóch klas 

ósmych – 8c i 8a. Natomiast martwi nas przedostatnie miejsce 8B i ostatnie 5A. W 

przyszłym miesiącu będziemy kibicować tym klasom, aby udało im się „odbić od dna”. 

78,00% 80,00% 82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00%

5A

8B

7A

3A

1B

7B

4A

2B

6B

8A

8C

2A

1A

6A

LISTOPAD 
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PLEBISCYT NA SPORTOWCA SZKOŁY  
PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW 
 

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki PLEBISCYTU NA SPORTOWCA SZKOŁY. 

Głosowanie odbyło się 1 grudnia. Przystąpiły do niego 144 osoby, co stanowi 66% 

uprawnionych, czyli uczniów klas IV-VIII.  

 

ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW WYGRAŁ 

 

 

 

 

 

 

II miejsce – (23 głosy) 

III miejsce – (22 głosy) 

 

ZWYCIĘZCY ORAZ LAUREATOM II I III MIEJSCA 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 
 

 
Głosowanie przeprowadzili: 

Nikodem Kawicki 

                                                                                                                i Michał Pik 

 

I MIEJSCE 

 (55 GŁOSÓW) 
Zdjęcie Kuby – jako kandydata do tytułu – 

okazało się prorocze… 
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SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO: 

Pola Dąbrowska 

Jagna Jaworska 
Nikodem Kawicki 

Emilia Kłosowska 

Alicja Kłosowska-Szocińska 

Izabela Mews 

Michał Pik  

Anna Smoczyńska 

Milena Szarkowska 

Marika Szramka 

 
Nad całością czuwa – Pani Sylwia Kożuch 

 

 

 

 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

SKŁADAMY WSZYSTKIM NASZYM 

CZYTELNIKOM NAJLEPSZE ŻYCZENIA 

POGODNYCH, ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 

SPĘDZONYCH W GRONIE NAJBLIŻSZYCH.  

NIECH BĘDZIE TO CZAS RADOŚCI, 

NIEZAPOMNIANYCH CHWIL PRZYJEMNOŚCI, 

SPEŁNIONYCH MARZEŃ, WSPANIAŁYCH 

PREZENTÓW I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI.  

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

REDAKCJA S.O.S. 

 


