
W naszej szkole duże zmiany.  

Nowa dyrekcja, nowi nauczyciele, 
nowa redakcja gazetki  i nowy 
Samorząd Uczniowski.  

Panią dyrektor Elżbietę Zakierską 
możecie poznać bliżej, czytając 
właśnie ten numer naszego pi-
semka.  

Nowa redakcja „Do góry nogami” 
prezentuje się na zdjęciu poniżej 
w składzie: Julia Domeracka, Pau-
lina Kawałkowska, Weronika Mi-
schke, Ksawery Kleczkowski i 
Kacper Janowski. Piszemy pod 
opieką pani Anny Gaczyńskiej.     
W ostatnich dniach odbyły się 

również wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Przewodniczącą 
szkoły została Monika Merholc, 
zastępcą Julia Domeracka, a sekre-
tarzem Julia Pietkiewicz. Opieku-
nem SU została pani Anna Ga-
czyńska. Postaramy się nie zawieść  
Waszego zaufania, dlatego zabie-
ramy się do pracy, aby realizować  
nasze pomysły. Chcemy, aby życie 
szkolne było ciekawsze. Jesteśmy 
pełni zapału i mamy nadzieję, że 
na co dzień zauważycie pracę Sa-
morządu Uczniowskiego oraz re-
daktorów naszej gazetki.   

Julia Domeracka 

PRZED NAMI NOWE WYZWANIA...  
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Czerp z innych, ale nie 
kopiuj ich. Bądź sobą. 

 

Szczęśliwi, którzy 
nauczyli swoje dzieci 
cieszyć się drobnymi 
rzeczami. 

 

Żeby napisać jedno 
własne zdanie, trzeba 
przeczytać tysiące 
cudzych. 

 

Nie ma nic gorszego 
niż człowiek wy-
kształcony ponad 
własną inteligencję. 
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      Warto przemyśleć!  



Co szczególnie się Pani podoba w 
naszej szkole?  

Szkoła podoba mi się pod wieloma 
względami. Wyposażona jest w bar-
dzo dobre pomoce naukowe (w 
szczególności tablice interaktywne), 
jest zadbana i wszystko jest tu do-
skonale zorganizowane. Nauczyciele 
zaangażowani w trud pracy z 
uczniem, a uczniowie… Hmm… Nie 
poznałam Was jeszcze, ale zakła-
dam, że ambitni, aktywni i zaanga-
żowani w życie szkoły.  

Posiada Pani jakieś pasje czy zain-
teresowania?  

Dawno, dawno temu bardzo pasjo-
nowały mnie anioły. Zaczęłam je 
kolekcjonować, uzbierałam sporą 
kolekcje w liczbie ok.200 sztuk. Były 
to anioły i aniołki, tzn. bardzo duże i 
bardzo małe, w formie figurek, ob-
razków i zawieszek, z najróżniej-
szych materiałów, od szklanych, 
porcelanowych, z materiału aż po 
aniołki wykonane ze srebra. Obecnie 
nie mam na to czasu, a aniołki stoją 
zapakowane w kartonach i czekają 
na lepsze czasy… ;)  

Miała Pani wątpliwości, czy pora-
dzi sobie na stanowisku dyrektora 
naszej szkoły? 

Zdawałam sobie sprawę, że to wpły-
nie nie tylko na moje dalsze życie 
zawodowe, ale także prywatne, bo 
będzie się wiązało z ogromem obo-
wiązków, także poza godzinami pra-
cy. Najtrudniejsze są oczywiście 
kwestie związane z czysto między-
ludzkimi relacjami, ale mam nadzie-
ję, że jakoś z tym sobie poradzę.  

Czy zdarzyło się Pani zgubić w na-
szej szkole?  

Tak, pierwszego dnia ;)  

Co Pani myśli o dzisiejszej modzie 
młodzieżowej, np. dziurawe 
spodnie, kolczyki w nosach, kolo-
rowy makijaż, ostry makijaż itd.  

Nie mam nic przeciwko modzie, ale 

wychodzę z założenia, że nie każ-
dy strój pasuje do każdego miej-
sca i tak np.: nie idziemy w sukni 
balowej na plażę, a na rozmowę o 
pracę w stroju sportowym. Po-
dobnie jest w szkole, są ustalenia 
i zapisy, które precyzują wygląd 
stroju ucznia i tego się trzymaj-
my. A po szkole podążajmy za 
modą, jeśli tylko taka jest nasza 
wola.  

Jakie ma Pani plany związane z 
naszą szkołą?  

To bardzo szerokie pytanie. Po-
zwolę sobie odpowiedzieć w ten 
sposób: Pewne działania podję-
łam, obecnie moim priorytetem 
jest lepiej poznać nauczycieli, 
uczniów i szkołę a wtedy z tą 
wiedzą podjąć się realnych inicja-
tyw.  

Wszyscy mówią, aby uznawać 
szkołę za swój drugi dom. Oczy-
wiście szkoła to przede wszyst-
kim nauka, zdarzyło się Pani, że 
jakiś uczeń przyszedł do szkoły 
w kapciach? Co sprawia, że czuj-
my się tu jak w domu?  

W mojej karierze zawodowej taka 
sytuacja nie miała miejsca. Co do 
tego, co decyduje o tym, że uczeń 
w szkole czuje się jak w domu, to 
myślę, że to nie tylko zależy od 
szkoły, ale takie podejścia ucznia, 
oczywiście istotne są relacje mię-

dzykoleżeńskie, otwartość i dobre 
nastawienie. Szkoła ze swojej strony 
natomiast musi wykazać się życzli-
wością, zrozumieniem oraz bacznie 
przyglądać się uczniom i reagować, 
gdy jest to konieczne, bo to wtedy da 
uczniowi poczucie bezpieczeństwa i 
wsparcia tak jak w domu.  

  Prosimy o dokończenie zdań, aby 
uczniowie mogli Panią lepiej po-
znać.  

Ulubiony kolor to… niebieski. 

Uwielbiam jeść … makarony w róż-
nej postaci. 

Nie potrafię sobie odmówić… nie 
mam czegoś takiego, potrafię być 
zdyscyplinowana.   

Marzę o … długich wakacjach, najle-
piej w ciepłych krajach.  

Jestem nauczycielem, gdyż… zdecy-
dował o tym los, pomimo tego, że 
nigdy siebie w takiej  roli nie wy-
obrażałam.  

U uczniów cenię… chęć współpracy, 
ambicje, ciekawość świata, otwartość 
i kulturę osobistą. 

Nie lubię, gdy uczeń… jest aroganc-
ki i z góry przeświadczony o niepo-
wodzeniu. 

Dziękuję za rozmowę i życzymy 
Pani powodzenia w pracy, cierpli-
w o ś c i  i  s p o k o j u .                                 
 Rozmawiał: Kacper Janowski 
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Do jakiej szkoły uczęszczasz? 

Uczęszczam do I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Grudziądzu. 

Co jest w szkole w Łasinie, a 
czego brakuje Ci w Grudzią-
dzu? 

Przede wszystkim duża sala 
gimnastyczna. Zawsze w Łasi-
nie narzekaliśmy, że musimy ją 
z kimś dzielić. Teraz dopiero to 
doceniłam. Sala w mojej obec-
nej szkole jest połowę mniejsza 
i dzielenie jej z kimkolwiek jest 
dopiero problemem. 

Za czym tęsknisz z naszej 
szkoły? 

Najbardziej za moją ukochaną 
klasą. Dogadywaliśmy się 
wspaniale. Teraz niestety każ-
dy z nas poszedł w inną stronę 
i kontakt jest znikomy. Nawet 
szczerze powiedziawszy, nie 
mamy czasu na spotkania. 

Czy wiedza nabyta w szkole w 
Łasinie przydaje Ci się nowej 
szkole? 

Każda wiedza jest użyteczna.  
W szkole w Łasinie nauczyłam 
się bardzo dużo. Oczywiście, że 
wiedza, którą nabyłam, jest po-
trzebna w liceum i się przydaje. 

Czy łatwo nawiązać kontakty 
z nowym koleżeństwem i na-
uczycielami? 

Wiele zależy od naszego cha-
rakteru. Jeśli jesteśmy osobami 
cichymi i  wstydliwymi, to 
pewnie będzie nam ciężko. Ja 
jestem osobą bardzo kontakto-
wą, gadatliwą i wiecznie 
uśmiechniętą. Już pierwszego 
dnia nawiązałam znajomości. 
Nie byłabym sobą, gdybym nie 

pochwaliła się, że zostałam za-
stępcą przewodniczącego klasy, 
mimo, że nikogo nie znałam. 

W Łasinie tworzyłaś wraz z in-
nymi uczniami gazetkę 
„Fakcior”. Czy planujesz robić 
to w nowej szkole? 

Chciałabym, ale nie mam czasu. 
Wiem, że to moje trzy najważ-
niejsze lata i muszę się bardzo 
postarać, żeby napisać dobrze 
maturę i dostać się na wymarzo-
ne studia. W gimnazjum mo-
głam sobie pozwolić na jakieś 
działania pozaszkolne, bo nie 
miałam uczucia, że za trzy lata 
czeka mnie „egzamin dojrzało-
ści”. 

Gimnazjum czy liceum? Dla-
czego? 

Zdecydowanie liceum. Dlacze-
go? Dlatego, że w liceum jeste-
śmy traktowani jak dorośli lu-
dzie. Chodzę dopiero miesiąc, 
ale mogę już powiedzieć, że w 
liceum każdy z nas doświadczy  
swojej pierwszej miłości oraz 
pozna masę wspaniałych ludzi.     
Rozmawiał: Ksawery Kleczkowski 

 

Żeby wejść na 
wieżę Eiffla, 
trzeba pokonać 
1710 stopni. 

 

W Chinach za-
kazane jest przy-
tulanie drzew. 

Chińczycy używają ponad 80 mi-
liardów pałeczek w ciągu roku. 

W Singapurze zabronione jest żu-
cie gumy. 

Najwięcej rozmów telefonicznych 
rejestrowanych jest zawsze w 
Dzień Matki. 

Aż pięć planet jesteśmy w stanie 
zobaczyć gołym okiem: Wenus, 
Merkury, Mars, Jowisz i Saturn. 

W naszej galaktyce jest 100 miliar-
dów gwiazd (w całym kosmosie 
nawet 300 sekstylionów). 

Kichnięcie „podróżuje” z prędko-
ścią około 44m/s. 

Ludzkie oczy nie zmieniają swoje-
go rozmiaru od  urodzenia . 

Szminki mogą zawierać rybie łu-
ski. 

  

Przygotował: Kacper 
Janowski 
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Poznajecie? To Zuzia, dziś już licealistka.  



W naszej szkolnej bibliotece pojawiły się nowe książki. Mogły być zakupione 
dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa, przeznaczone na to 
było 15 tysięcy złotych! W zamian każda klasa jest objęta projektem z wyko-
rzystaniem tych oto książek. Przyjechało do nas ponad 600 egzemplarzy no-
wych, ciekawych przygód. Znajdziemy tu bardzo znane tytuły jak np. 
„Przygody Sherlocka Holmesa” czy „Wiedźmin”. Gatunki sięgają od tych dla 
najmłodszych, po młodzieżowe, detektywistyczne aż po komiksy, biografie 
czy książki o sporcie.  

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI     
    przygotowała: Paulina Kawałkowska 

POWITAJMY NOWYCH  
MIESZKAŃCÓW BIBLIOTEKI 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
wiele kłopotów. Publiczność re-
agowała śmiechem, a więc uzy-
skano pożądany efekt, czyli 
wprowadzono wesołą atmosferę. 
Potem nastąpiła część oficjalna. 
Julia i Ola powitały zebranych, a 
szczególnie przybyłych gości: 
burmistrza Miasta i Gminy Łasin  
–pana  Rafała Kobylskiego i  
przewodniczącego Rady Miasta – 
pana Rafała Radackiego oraz 
przedstawicieli Rady Rodziców. 
Pani dyrektor, Elżbieta Zakierska, 
złożyła podziękowania nauczy-
cielom oraz pracownikom szkoły. 
Z podziękowaniami wystąpił 
również pan burmistrz oraz ro-

dzice. Potem nasi aktorzy wy-
stąpili w scence z życia szko-
ły. Mogliśmy zobaczyć przy-
gody uczniów i nauczycielki 
na lekcji języka polskiego. Na-
stępnie usłyszeliśmy wiersze 
poświęcone nauczycielom 
różnych przedmiotów oraz 
wiersze będące pięknym po-
dziękowaniem za pracę z 
uczniami. Przedstawienie 
uświetniły piosenki przygoto-
wane przez zespół wokalny 
„GAMA”. Uwielbiam Dawida 
Podsiadło, dlatego najbardziej 
podobała mi się piosenka o 
szkolnym życiu na melodię 
„Małomiasteczkowy”. Akade-
mię przygotowały panie: A. 
Gaczyńska, M. Mischke oraz 
B. Gizińska.  

 To poważnie brzmiąca nazwa 
święta, które powszechnie nazywa-
my Dniem Nauczyciela. Co roku 
obchodzimy je uroczyście, ale i w 
radosnej atmosferze. Program arty-
styczny obejrzeliśmy w dwóch gru-
pach: o godzinie 10.00 w sali gim-
nastycznej spotkały się klasy od I 
do IV, a później – o 10.50 starszacy, 
czyli uczniowie klas V-VIII oraz 
gimnazjaliści. Akademia rozpoczę-
ła się od piosenki, a następnie mło-
dzi aktorzy przedstawili krótkie 
scenki kabaretowe, w których 
głównym bohaterem był Jaś i na-
uczycielka. Znany z żartów Jasio 
sprawiał oczywiście nauczycielce 
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DZIEŃ UŚMIECHU   

Kiedy? 5 października 2018 r. 

Kto organizował?   Mały Samorzą-
dzik wraz z opiekunami: p. W. Gaj-
dus, p. I. Faltynowską. 

Jak?  Rozdano 500 lizaków uczniom, 
nauczycielom, rodzicom, pracowni-
kom szkoły. 

Efekt: uśmiechnięte buzie :-)  



NASZE POLE NADZIEI 
SIĘ POWIĘKSZA 

W numerze wrześniowym 
naszej gazetki pisaliśmy o 
tym, iż upiększamy naszą 
okolicę poprzez sadzenie żon-
kili i jednocześnie wspieramy 
hospicjum domowe z Warsza-
wy prowadzone przez księży 
Marianów.  

Właśnie ruszyła trzecia edycja 
tej akcji charytatywnej.            

8 października spotkaliśmy się 
w sali gimnastycznej z księ-
dzem Śmierzchalskim, który w 
przejmujący sposób opowie-
dział nam o podopiecznych 
hospicjum i zapewnił nas, że 
nasze wsparcie jest dla nich 
bardzo ważne.  

Po tej prelekcji przedstawiciele 
klas odebrali cebulki żonkili. 
Do akcji przyłączyły się szkoły 
z Zawdy i Łęgowa.    W tym 
dniu nasze pole nadziei się po-

większyło, gdy gospodarze klas 
posadzili cebulki żonkili przed 
szkołą. Wiosną będzie żółto, 
optymistycznie, po prostu pięk-
nie!  

Pamiętajcie, że  możemy wspie-
rać hospicjum PRZEZ CAŁY 
ROK! Materiały biurowe oraz 
środki czystości przynosimy 
do sali 310 do pani Bernadety 
Zdunek-Jaranowskiej, która 
jest koordynatorem tej akcji 
charytatywnej.  

„CO W TRAWIE PISZCZY…”, CZYLI O TYM, CO DZIEJE SIĘ W PODSTAWÓWCE 
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Nikola, Julia, Kacper, Mikołaj. W tle pozostali aktorzy w czasie akademii z okazji Dnia Nauczyciela 

Takie piękne słoneczniki— broszki 
otrzymali nauczyciele oraz pracow-
nicy szkoły  z okazji DEN. 



Tej jesieni szczególną uwagę mają przy-
kuwać kolory. Musztardowy, khaki, zie-
lony, intensywny fiolet, czy liliowy oraz 
ciągle czerwień, to kolory uważane za te 
najmodniejsze na jesień tego roku. Nie 
zapominajmy o bieli i beżach, bo także 
będą ważnymi kolorami w tym sezonie. 
Krata, pasy i motywy zwierzęce to hity, 
które spokojnie możesz wyjąć ze swojej 
szafy. 

Jeszcze mamy jesień, ale na sklepowych wy-
stawach już pojawiają się zimowe kreacje. 
Jeśli chodzi o płaszcze, to hitem każdego se-
zonu jest  karmelowy trencz. Śmiało może-
my założyć taki w kratę lub panterkę. Pu-
chowe kurtki do pasa coraz bardziej przypo-
minają te z lat 80. Ciekawym wyborem są te 
odblaskowe (np. srebrna). 

Przygotowała: Weronika Mischke 

MODA NA TEGOROCZNĄ JESIEŃ. OTO NASZE PODPOWIEDZI 
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Kolory musicie sobie wyobrazić,  jeśli chcecie podziwiać kre-
acje w pełni, zajrzyjcie na szkolną stronę internetową. Tam  
również  możecie czytać  naszą gazetkę. Zapraszamy :-) 

          Poniżej okrycia wierzchnie w kolorze srebra ;-) 

Kreacja przyciągająca uwagę—
odważna czerwień.  

Po prawej:  

bluzka w kolorze 
modnej żółci oraz 
płaszcz beżowy. 

 

Po lewej:  

płaszcz w zwie-
rzęcy deseń.  



Oto kilka miejsc, do których 
warto się wybrać z przyja-

ciółmi i rodziną. 

 

*Hamburg - miasto, które 
nigdy nie śpi (to nie tylko 
Nowy Jork). W Hamburgu 
zaskoczy Cię ilość koncer-
tów, imprez i kulturalnych 
wydarzeń. Eleganckie bary, 
hipsterskie knajpki i kluby w 
niesamowitych lokaliza-
cjach. Tym zaskoczy Was 
portowe miasto w Niem-
czech. TRIK- w Hamburgu 
n a  p o wi t a n i e  m ó wi 
się ,,Moin''-nie ma znacze-
nia, o której godzinie. Lokal-
ny przysmak to franzbrot-
chen, czyli bułki z cynamo-
nem. 

 

*Madryt - Tutaj jest okazja na 
zakupowe szaleństwo! Znaj-
dziecie wszystko: od wyjątko-
wych ubrań w stylu vintage po 
najgorętsze hity z sieciówek. 
Warto wpaść do Madrytu, kie-
dy zaczynają się promocje w 
sklepach, czyli albo w grudniu, 
albo pod koniec czerwca. Ulica 
Gran Viato największa zaku-
powa ulica w Madrycie. Znaj-
dziesz tu takie sklepy, jak Zara, 
Primark czy Topshop. W dziel-
nicy Malasna odkryjesz mnó-
stwo małych i uroczych skle-
pów. Po mieście najłatwiej jest 
się poruszać metrem. Najtaniej 
będzie, jeśli kupisz bilet dla 
turystów, który kosztuje 12 
euro. 

 

*Zillertal - Położony w sercu Tyrolu 
w Austrii, Zillertal, to oaza nie tylko 
dla fanów sportów zimowych. La-
tem możesz korzystać z uroków 
spai regenerować siły na pieszych 
wędrówkach. Znajdziesz tu sporo 
ścieżek do spacerów. Przy okazji 
zrobisz piękne zdjęcia! Zillertalbahn 
to historyczny pociąg, bilet kosztuje 
13 euro. Jeśli nie masz ochoty za 
bardzo się przemęczać, to wybierz 
trasę Panoramarundweg Panken, 
spacer trwa mniej więcej dwie go-
dziny, a trasa jest dziecinnie łatwa. 

 

    Przygotowała: Weronika Mischke 

 

PODRÓŻE— KSZTAŁCĄ I POZWALAJĄ ODPOCZĄĆ.  
POZNAJ NASZE PROPOZYCJE 
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Detektyw  
Cześć! Wcielasz się w rolę detektywa. Twoim zadaniem jest odgadnąć, jakiego pracownika szkoły 
mamy na myśli. Kto pierwszy, ten lepszy!  

Po odbiór nagrody prosimy zgłaszać się do pani Ani Gaczyńskiej (sala 304). Przynieś kartkę z od-
powiedzią. Nie wstydź się! NAGRODY CZEKAJĄ! 

Lata pracy = 32+1 

Kolor oczu: królewski  

Urodziny: z Józefem Piłsudskim  

Wzrost (w cm): ((43+(-2)4)*2- (-2)2    

Ulubiony przedmiot  w latach szkolnych: j. polski, w-f, plastyka  

Cechy charakteru: odwaga, otwartość, wrażliwość na potrzeby  innych i zwierząt. 

Styl ubioru: nieokreślony  

Dodatkowe informacje: Lubię czytać książki, pisać teksty, oglądać filmy. Nie lubię – agresji wobec 
ludzi i zwierząt, bezmyślności, wywyższania się. Życiowe zasady: „Żyj tak każdego dnia, jakby to 
był twój ostatni dzień”; „Kochać nie za coś, a pomimo”.  

ZABAWA DLA NAJMŁODSZYCH 


