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OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 

Z radością informujemy wszystkich, że znowu udało nam się zamknąć kolejny numer 

gazetki szkolnej, tym razem jest on poświęcony zbliżającym się feriom zimowym.                   

Po zakończeniu przerwy świątecznej cała społeczność szkolna czekała już tylko na 

kolejną okazję do wypoczynku. A zakończenie I semestru już tuż-tuż... 
 

Wydarzeniem końca poprzedniego roku było rozstrzygnięcie PLEBISCYTU NA SPORTOWCA 

SZKOŁY. Jak wszyscy wiemy, został nim Jakub Gruszka z 8a.  
 

 

Obok przedstawiamy zdjęcie z wręczenia 

Kubie pamiątkowej statuetki. Nasz Laureat 

z dumą prezentuje się  w towarzystwie Pani 

dyrektor Lidii Góral, Pani wicedyrektor 

Sylwii Kożuch i wychowawczyni – Pani 

Moniki Mikulskiej.  

 

Na dwóch kolejnych stronach zamieściliśmy 

wywiad z Kubą. Serdecznie zapraszamy do 

zapoznania się z jego treścią – szczególnie zachęcają 

do tego nasi redakcyjni koledzy – Nikodem 

Kawicki i Michał Pik, którzy 11 stycznia br. mieli 

przyjemność przeprowadzić tę rozmowę. 
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CZUJĘ OGROMNE WSPARCIE OD MOICH RODZICÓW… 
WYWIAD Z KUBĄ GRUSZKĄ - UCZNIEM KLASY 8A I LAUREATEM PLEBISCYTU 

NA SPORTOWCA SZKOŁY 

 
- Cześć. Bardzo dziękujemy, że zgodziłeś 

się z nami porozmawiać. 
 

- Jest mi również bardzo miło, że zostałem 

zaproszony. 
 

- Pretekstem do tej rozmowy było Twoje 

zwycięstwo w Plebiscycie na Sportowca 

Szkoły. Co ta wygrana dla Ciebie 

oznacza? 
 

- Jest to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie. 

Do końca nie byłem pewny zwycięstwa, 

chociaż na każdym kroku czułem ogromne 

poparcie ze strony koleżanek i kolegów z 

różnych klas. Wszystkim tym, którzy na 

mnie głosowali, serdecznie dziękuję. 
 

- Niewątpliwie sukces w tym plebiscycie 

zawdzięczasz w dużej mierze temu, że 

trenujesz boks. Kto Ciebie zainspirował 

do uprawiania tego sportu? 
 

- Na pewno tata. Gdy byłem mały, zabierał 

mnie na walki bokserskie. Okazało się po 

pierwszych treningach, że bardzo dobrze 

się w tym odnajduję i mam do tego 

smykałkę. 
 

- Od kiedy uprawiasz boks? 
 

- Od 2 marca 2018 roku, czyli prawie 5 lat. 
 

- Co na to wszystko Twoja mama? 
 

- Mama do dzisiaj bardzo przeżywa 

wszystkie moje walki, wydaje jej się, że 

nie da rady na nie patrzeć, a potem okazuje 

się, że najgłośniej mi dopinguje. Zresztą 

czuję ogromne wsparcie od obydwojga 

rodziców. 
 

- Jakie są Twoje największe sukcesy w 

tej dyscyplinie? 
 

- Póki co 4 wygrane walki w różnych 

turniejach i przygotowania do mistrzostw 

Polski oraz eliminacji do kadry narodowej. 

Wielkim osiągnięciem jest dla mnie 

również moja wytrwałość, że przez te 

wszystkie lata nie zrezygnowałem. 
 

- Kto jest dla Ciebie wzorem pięściarza? 

Czy masz jakiegoś idola w tym zakresie? 
 

- Mógłbym tu wymienić wielu 

zagranicznych pięściarzy. Przede 

wszystkim imponuje mi Mike Tyson, ale 

również Gervonta Davis i legenda tego 

sportu – Muhammad Ali… 
 

- Ale chyba nie będziesz brał przykładu 

z Mike’a Tysona i nie odgryziesz swemu 

rywalowi kawałka ucha? [przyp. red. – 

Tyson zrobił to w 1997 r. podczas starcia z 

Evanderem Holyfieldem.] 
 

- Oczywiście, że nie… 
 

- Dlaczego wymieniłeś właśnie Tysona? 
 

- Wiem, że nie zawsze postępował zgodnie 

z prawem, w młodości należał nawet do 

gangów ulicznych. Mimo wszystko dostał 

szansę od losu i wykorzystał ją. Cenię go 

za wytrwałość i za to, że zawsze walczył 

do celu. 
 

- A z polskich bokserów, kogo 

najbardziej lubisz? 
 

- Lubię Michała Cieślaka, ale też innych. 

Na żywo spotkałem – podczas turniejów 

bokserskich – Dariusza Michalczewskiego 

i Mariusza Wacha. 
 

- Jakie są Twoje inne zainteresowania – 

poza boksem? 
 

- Są to zainteresowania mimo wszystko 

związane ze sportem. Uwielbiam 

ćwiczenia kalisteniczne, siłownię, ale 

również motoryzację. Mam nawet swój 

motor, który czaka na to, aż będę mógł nim 

jeździć. 
 

- Jeszcze jedno pytanie. Czy masz jakieś 

sportowe marzenia, cele do 

zrealizowania? 
 

- Główny cel na ten rok to mistrzostwa 

Polski. Moim marzeniem jest oczywiście 

złoty medal. Potem przydałyby się starty        
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w mistrzostwach Europy i jakieś sukcesy 

poza granicami Polski…   
 

- A inne plany na przyszłość? 
 

- Planuję dostać się do szkoły mundurowej. 

Myślę o Szkole Technicznej BZDZ                           

w Chojnicach. Miałbym wtedy blisko na 

treningi [przyp. red.: Kuba reprezentuje 

klub Gruchała Boxing Team Chojnice]. 

Potem chciałbym dostać się do wojska.  

 

Doczekałbym się wtedy wcześniejszej 

emerytury (śmiech). 
 

- Mamy nadzieję, że wszystko to się 

spełni. Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
 

- Również bardzo dziękuję. Było mi 

niezmiernie miło. 

  

Na zdjęciach powyżej widzimy, jak Kuba dziękuje Nikodemowi i Michałowi za miłą rozmowę.

 

 

       Rozmowę przeprowadzili:                                                        

Nikodem Kawicki 

i Michał Pik 

 

Pytania przygotowały: 

Izabela Mews 

i Milena Szarkowska                                                                                                   
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KURCZAK PO MEKSYKAŃSKU – PRZEPIS  
PROPOZYZA PANI KATARZYNY KLAFETKI  

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym przez nas w grudniu głosowaniu na najlepszą 

potrawę w SP 3 zwyciężył KURCZAK PO MEKSYKAŃSKU.  Poniżej przedstawiamy 

przepis, który udostępniła nam Pani Katarzyna Klafetka – szefowa szkolnej kuchni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WYKONANIE: 

Umyte i osuszone piersi pokroić w wąskie paski. Przyprawić solą, pieprzem, papryką                              

w proszku i zmiażdżonym czosnkiem, polać olejem i wszystko razem wymieszać. 

Pozostawić w lodówce, aby się „przegryzło” (najlepiej na kilka godzin). Następnie wrzucić           

na gorący olej mięso i wszystko dobrze podsmażyć. Przysmażyć też paprykę krojoną                             

w wąskie paski, do tego dodać cebulkę pokrojoną w kostkę. Połączyć razem z mięsem, podlać 

wodą, dodać liść laurowy, ziele angielskie i kukurydzę konserwową, chwilę pogotować, 

dodać koncentrat pomidorowy i pomidorki pokrojone w kostkę. Zagęścić mąką i doprowadzić 

do smaku. Podawać z ryżem. 

 

Przepis zebrała Marika Szramka

 

SKŁADNIKI: 

3 pojedyncze piersi 

1 puszka kukurydzy  

2 czerwone papryki   

2 żółte papryki  

2 pomidory  

2 cebule 

½ główki czosnku 

olej do smażenia  

½ dużego słoika koncentratu pomidorowego  

4 łyżki mąki do zagęszczenia  

sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, papryka słodka w proszku  

 

KURCZAK PO MEKSYKAŃSKU 
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Na tej stronie prezentujemy małą 

galerię zdjęć ukazujących uczniów, 

którzy z radością pokazują, jak 

bardzo smakuje im sztandarowa 

potrawa naszej kuchni – czyli 

KURCZAK PO MEKSYKAŃSKU. 

Mogliśmy po raz kolejny – ku 

uciesze wszystkich smakoszy – 

kosztować to danie 11 stycznia.   

 

SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY 

PANIOM 

KUCHARKOM! 
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JAKIE SĄ TWOJE PLANY NA  FERIE? 
WYNIKI SONDY 
 

SONDY BOISKOWE stały się już stałym elementem pracy naszego zespołu 

redakcyjnego. Kiedy pojawiamy się na boisku, większość uczniów wie już, o co nam 

chodzi. Niektórzy przed nami uciekają, inni chętnie udzielają swych odpowiedzi.  

Tym razem pytaliśmy o plany na ferie.  

 

 

 

 
           

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY WAM, ABY WSZYSTKIE WASZE PLANY SIĘ SPEŁNIŁY. 

NA KAŻDYM KROKU PAMIĘTAJCIE JEDNAK O… 

 

Sondę  przeprowadziły:  

Alicja Kłosowska-Szocińska,  

Milena Szarkowska i Marika Szramka 

JAKIE SĄ TWOJE PLANY NA  FERIE? 
 

PLANUJEMY 

JEŹDZIĆ 

POCIĄGIEM DO 

BYDGOSZCZY  

(NA ŁYŻWY) 

BĘDĘ GRAŁ 

W FIFA 

BĘDĘ MIAŁ 

CZAS NA 

TRENINGI 

WYJEŻDŻAM 

NA NARTY 

POJADĘ NA 

BASEN 

BĘDĘ 

LEŻEĆ             

I GRAĆ 
BĘDĘ DUŻO 

SPACEROWAĆ 

PLANUJĘ Z TATĄ 

ZORGANIZOWAĆ 

TURNIEJ NA KONSOLI 

WYJEŻDŻAM DO 

PARKU TRAMPOLIN 

BĘDĘ 

MORSOWAĆ 

W BYSŁAWIU 

ULEPIĘ 

BAŁWANA 

Z RODZINĄ 

POJADĘ              

NAD MORZE 

ALBO W 

GÓRY 

CHCIAŁABYM 

WYJECHAĆ                         

ZA GRANICĘ 

POJADĘ DO… 

BĘDĘ SPAŁ, 

SPAŁ, SPAŁ… 

BĘDĘ 

ĆWICZYĆ 

AKROBATYKĘ 

DZIADKA, BABCI, 

CIOCI, KUZYNA… 

BĘDĘ JEŹDZIŁ NA SANKACH 

BĘDĘ ŚLIZGAĆ 

SIĘ NA LODZIE 
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QUIZ O ZIMIE 
NASZA PIERWSZA PROPOZYCJA NA FERIE  

 

Pomysłów na spędzanie ferii jest mnóstwo, o czym świadczą wyniki SONDY 

BOISKOWEJ (s. 8). My proponujemy nie tylko aktywne formy. Jedną z naszych 

propozycji jest rozwiązywanie różnych zagadek umysłowych, np. quizów… 
 

 
 

 

1.Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa zima? 

a) 23 grudnia 

b) 4 stycznia 

c) 22 grudnia 

 

2.Ile średnio trwa najkrótszy dzień w roku? 

a) ok. 7 godzin i 40 minut 

b) ok. 9 godzin i 20 minut 

c) ok. 8 godzin i 35 minut 

 

3. Jaką szerokość miał największy płatek śniegu zapisany w KSIĘDZE REKORDÓW 

GUINNESSA? 

a) 12 cm 

b) 20 cm 

c) 38 cm 
 

Wszystkich czytelników zachęcamy do rozwiązania zadań.  

Czekamy na Wasze odpowiedzi. Wyniki możecie przedstawić          

w sekretariacie szkoły. Dla pierwszych 3 osób, które rozwiążą 

poprawnie nasz quiz, mamy niespodziankę!  
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4.Skąd wzięła się tradycja budowy bałwanów ze śniegu?  A 

a) budowanie bałwanów było tradycyjną konkurencją w zimowych zawodach 

organizowanych w Szkocji 

b) budowanie bałwanów miało udobruchać srogą zimę 

c) lepienie bałwanów od zawsze stanowiło dziecięcą rozrywkę 

 

5. Czego obawiają się osoby chorujące na chionofobię? 

a) wyrobów wyprodukowanych w Chinach 

b) śniegu 

c) ferii 

 

6. Które zwierzę zapada w zimowy sen? 

a) wilga 

b) wiewiórka 

c) popielica 

 

7. Które zwierzę kurczy się zimą? 

a) ryjówka 

b) kornik drukarz 

c) sarna 

 

8.Jaką najniższą temperaturę odnotowano w najzimniejszym miejscu na Ziemi? 

a) -58,20°C 

b) -93,20°C 

c) -89,20°C 

 

 
Quiz zebrały: 

Pola Dąbrowska 

i Jagna Jaworska 
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GRAMY W ANAGRAMY!  
NASZA DRUGA PROPOZYCJA NA FERIE  
 

W obecnym numerze naszej gazetki stawiamy na łamigłówki. Proponujemy Wam – poza  

również rozwiązywanie anagramów. Wszystkie hasła mają związek z różnymi formami 

spędzania wolnego czasu zimą. Propozycje te można wykorzystać podczas ferii. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1. 

UWAGA! CZY WIECIE, CO TO JEST 

ANAGRAM? 

Anagram oznacza wyraz, wyrażenie lub całe 

zdanie powstałe przez przestawienie liter bądź 

sylab innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące 

wszystkie litery materiału wyjściowego. 

Chętni, którzy spróbują rozwiązać powyższe anagramy, 

również mogą przyjść ze swoimi propozycjami do sekretariatu. 

Liczy się poprawność i czas! Podobnie jak w poprzednim  

konkursie – niespodzianki czekają tylko dla pierwszych 3 osób. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylaba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Permutacja
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2. 

4. 

5. 

3. 
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Anagramy zebrały: 

Emilia Kłosowska 

i Anna Smoczyńska 

6. 

7. 

8. 
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RANKING FREKWENCJI W GRUDNIU – WEDŁUG KLAS 
 

Poniżej przedstawiamy kolejne zestawienie obecności. Niestety, grudzień był – jak dotąd 

– pod względem frekwencji najgorszym miesiącem. Niewątpliwie miał na to wpływ 

ogromny wzrost zachorowań w tym czasie.  
 

7A SP3    87,31%  

6A SP3    87,27%  

2A SP3    86,47%  

1A SP3    86,41%  

8C SP3    85,52%  

8A SP3    84,30%  

4A SP3    82,64%  

6B SP3    82,61%  

7B SP3    81,90%  

2B SP3    81,51%  

8B SP3    80,12%  

3A SP3    79,47%  

1B SP3    77,67%  

5A SP3    73,43%  
 

 
Dane pochodzą z Librusa. 

 

Cieszymy się z 1. miejsca 7a! To ogromny sukces tej klasy, zwłaszcza że wcześniej 

bywało różnie. 6a, 2a i 1a nie obniżają lotów. Nie najgorzej prezentują się także ósme 

klasy. Martwi nas natomiast utrzymująca się od początku roku „słaba forma” 5a. 

Chcielibyśmy, żeby udało się tej klasie w II semestrze odbić od dna. Jeśli chodzi o nie 

najlepsze wyniki 1b i 3a, mamy wrażenie, że to tylko mały „wypadek przy pracy”...  

65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00%

5A SP3

1B SP3

3A SP3

8B SP3

2B SP3

7B SP3

6B SP3

4A SP3

8A SP3

8C SP3

1A SP3

2A SP3

6A SP3

7A SP3

GRUDZIEŃ 
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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 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy!  

Z okazji zbliżających się ferii zimowych życzymy Wam dużo zdrowia, 

jak najlepszego wypoczynku, mnóstwa śniegu, bezpieczeństwa podczas 

zabawy na zewnątrz oraz - przede wszystkim - żebyście wrócili cali                    

i zdrowi do szkoły. 

Kółko Redakcyjne 
 


