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2014 r.
MMXIV

Ogłoszony został:
- Międzynarodowym Rokiem Rodziny,
- Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
Jana Karskiego, Oskara Kolberga i św. Jana z Dukli.

- Rokiem Czytelnictwa,
Ważne wydarzenia:
- Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
- XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi,
- Wybory samorządowe; do Parlamentu Europejskiego,

Ważne rocznice:
- 25. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów,
- 15. rocznica przystąpienia Polski do NATO,
- 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
/Dawid Jasiewicz
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Nasze sprawy
Witamy w Nowym Roku! Mamy nadzieję, że święta Bożego Narodzenia były
jak najbardziej udane i przypominamy, że już niebawem (17 lutego)
rozpoczynają się ferie zimowe. (czyt: Dyrektor ma głos | str. 5)
Nie chcemy przynosić złych wieści, ale trzecie klasy coraz bardziej
zbliżają się do egazminów. Uczcie się, uczcie .
Jak z pożytkiem dla samego/samej siebie spędzić styczniowe weekendy?
Może czytając? Oto lista książkek, po które na pewno warto sięgnąć:
- „Eragon” Christoper Paolini
- „Harry Potter” J. K. Rowling
- “Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy” Rick Riordan
- „Czerwona Piramida” Rick Riordan
- „Czarne stopy” S. Szmaglewska
- „Dziedzictwo” K. Webb
- „Gra Endera” C. O. Scott
- „Gone” M. Grant
A może „na sportowo”? Szukając alternatywy dla tych, których do książek,
(łagodnie mówiąc) „nie ciągnie” polecamy lodowisko, które
prawdopodobnie powstanie na Wyspie Łosowiowej. Jest to wspaniałe
zajęcie na styczniowe popołudnia, ale i też na ferie, które tuż tuż!

/Marta Sobieraj
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Dyrektor ma głos
Za pośrednictwem szkolnej gazetki
przekazuję wspaniałym uczniom naszego
gimnazjum garść niezbędnych informacji
na najbliższy czas:
- I semestr roku szkolnego 2013/2014 zakończy się 31 stycznia 2014 r.,
- ferie zimowe rozpoczynają się 17 lutego 2014 r. i trwają do 28
lutego,
- w związku z najpóźniejszym terminem ferii zimowych szkolna
zabawa karnawałowa zaplanowana jest na 14 lutego, czyli w dzień
św. Walentego.
W I semestrze udało się zakupić nowe meble i telewizor do świetlicy
oraz nowe szafy do gabinetu historycznego.
Szkoła wzbogaciła się również o szafki szkolne, które zostaną
umieszczone w holu.
W związku z ciepłą aurą życzę dużo śniegu na ferie, miłego
odpoczynku a na zbliżające się zakończenie I semestru samych „6”!
(Dziękujemy za życzenia, bo właśnie spadł pierwszy śnieg - /Redakcja)

Dyrektor szkoły,

p. Małgorzata Świątkowska
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Złota Muszla 2014
XI DARŁOWSKI KONKURS LIRYKI MORSKIEJ
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
I miejsce - Złota Muszla
II miejsce - Srebrna Muszla
III miejsce - Brązowa Muszla

Każdy uczestnik może przesłać do trzech wierszy o tematyce
morskiej,
Termin nadsyłania tekstów upływa 09.05.2014 r.,
Finał konkursu - 30.05.2014 r.,

* O szczegóły pytaj w bibliotece szkolnej.
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Słowniczek polsko-czeski
poruhany – zepsuty,
ripadlo – koparka,
momentalnie niepzitomna - chwilowo nieobecna,
mandolinka bramborowa - stonka ziemniaczana,
potapac – nurek,
divadlo – teatr,
”Bytka abo ne bytka, to je zapytka"
- "Być albo nie być, oto jest pytanie",
"Zahlastana fifulka" - "Zaczarowany flet",
trup - kadłub (samolotu),
ryhlik - pociąg pospieszny,
Mnichovo – Monachium,
czerstwe – świeże,
sklep – piwnica,
pivnica – piwiarnia,
obchod – sklep,
oprava zavady - naprawa uszkodzenia,
vlak - pociąg osobowy,
divka – dziewczyna,

/Piotr Dudziński & Eryk Wieczorek
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13 pytań do… Pani Ewy Sobieraj
1. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
„W czasie wolnym lubię czytać książki, oglądać
ciekawe filmy oraz mecze
tenisa ziemnego, szczególnie turnieje
wielkoszlemowe”.

2. Co Panią interesuję?
„Oczywiście – język niemiecki!”

3. Jaką książkę ostatnio Pani przeczytała?
„Pierwszą powieść J. K. Rowling dla dorosłych „Trafny wybór”.
Muszę przyznać, że mi się podobała”.

4. Jakiej muzyki Pani słucha?
„Lubię słuchać takiej muzyki jak: pop., jazz, soul. Przyjemność sprawia
mi słuchanie: Norzh Jones i Katy Malua”.

5. Jaki jest Pani ulubiony film?
„Lubię wiele filmów, jednym z nich jest „Mamma mia!”

6. Jaki jest Pani ulubiony/a aktor/aktorka?
„Mogłabym wymieniać bez końca, są to np.: Nicolas Cage, Jack Nicolson, Meryl Streep
i Dustin Hoffman”.

7. Jaka jest Pani ulubiona pora roku?
„Moją ulubioną porą roku jest wiosna”.
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8. Jakie są Pani marzenia?
„Pojechać na safari do Kenii”.

9. Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
„Nie umiem wybrać jednej, ale bardzo lubię kuchnię włoską oraz przeróżne sałatki”.

10. Czy uprawia Pani sport?
„Niestety nie, ale zdaję sobie sprawę, że powinnam. Wiosną i latem staram się
regularnie jeździć na rowerze”.

11. Jakie są Pani ulubione kwiaty?
„Wszystkie odmiany i kolory tulipanów”.

12. Jaki jest Pani ulubiony kolor?
„Zdecydowanie zielony”.

13. Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
„Nie pamiętam (śmiech)”.

/Dawid Jasiewicz
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Nowy Rok na świecie
Od wieków ludzie hucznie świętują powitanie Nowego Roku.
Postanowiliśmy sporządzić ranking najefektowniejszych
pokazów sztucznych ogni:

1. Londyn | Wlk. Brytania
Zjednoczone Królestwo
przywitało 2014 rok
w rytm największych
hitów roku
poprzedniego.

2. Sydney | Australia
W Sydney, jak co roku
odbył się bardzo
imponujący pokaz
sztucznych ogni.
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3. Berlin | Niemcy
W stolicy Niemiec
bawiło się niemal
1 mln osób! Najlepszemu
koncertowi w Europie
towarzyszył pokaz
fajerwerków.

4. Ateny | Grecja

4. Dubaj | Zj. Emiraty Arabskie
Dubaj przywitał 2014 rok
jako jedno z pierwszych
miast na świecie – 31
grudnia o godz. 14:00
czasu polskiego.
/Dawid Jasiewicz
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Hahahaha, czyli kącik humoru
Akwizytor chodzi od domu do domu, aż trafił do domu, którego właścicielka nie
ma najmniejszej ochoty z nim rozmawiać, więc zatrzaskuje mu drzwi przed
nosem.
Ku jej zdziwieniu, drzwi nie zamykają się, lecz odskakują z impetem.
Próbuje jeszcze raz, lecz rezultat jest identyczny - drzwi powtórnie się odbijają
i stają otworem.
Podejrzewając, że akwizytor włożył nogę między drzwi a framugę, kobieta cofa
się, aby wziąć taki zamach, który nauczy akwizytora grzeczności.
Wówczas odzywa się akwizytor:
- Musi pani najpierw odsunąć swojego kota.

Jest Jasiu w wodzie, ma wody po kolana.
Przypływa 1 łódka i pan mówi z tej łódki:
- Jasiu wchodź, bo się utopisz.
- Nie ja wierzę w Boga, on mnie uratuje.
Przypływa 2 łódka, Jasiu ma wody po pas i pan mówi:
- Wchodź, bo się utopisz.
- Nie, ja wierzę w Boga, on mnie uratuje.
W końcu Jasiu ma wody po szyję i przypływa 3 łódka i pan mówi:
- Wchodź Jasiu, bo się utopisz.
- Nie, ja wierzę w Boga, on mnie uratuje.
No i Jasiu się utopił.
Jest już w niebie i mówi do Boga:
- Boże, ja w Ciebie tak wierzyłem, czemu Ty mnie nie uratowałeś?
- Bo ty głupi jesteś, ja po Ciebie trzy łódki wysłałem.

Gazetka Edka | Styczeń 2014

Str. 13

Na lekcji chemii pani zrobiła doświadczenie. Miała trzy probówki. Do jednej
wlała wody i alkoholu i wrzuciła robaka, do drugiej wlała wody i tytoniu
i wrzuciła robaka, a do trzeciej wlała wody i wrzuciła robaka. W pierwszej
probówce robak pływa, pływa i zdechł. W drugiej robak także pływa, pływa
i zdechł. W trzeciej robak pływa, pływa i nie zdechł. Na końcu doświadczenia pani
pyta Jasia:
- Jaki wyciągniesz z tego wniosek?
Jasiu odpowiada:
- Kto pije i pali nie ma robali!

Policjanci jadą na patrol.
Podczas jazdy spotykają 3 nietrzeźwych mężczyzn.
Biorą ich na komisariat.
Niestety, alkomat był zepsuty.
Postanowili ustawić jedno krzesło i sprawdzić ile ich zobaczą. Zaczęli
ich wpuszczać po kolei:
- Ile pan widzi krzeseł?
- Yyyy... dwa.
Więc wpuszczają następnego:
- Ile pan widzi krzeseł?
- Yyyy... cztery.
Został ostatni:
- Ile pan widzi krzeseł?
- Yyyy... a w którym rzędzie?

/Ola Rudzka
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Nowości kinowe
Wilki z Wall Street
Jordan Belfort był złotym dzieckiem świata
amerykańskich finansów.
Szybki i oszałamiający sukces przyniósł mu
fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Pokusy
czaiły się wszędzie, a Belfort lubił im ulegać
i robił to w wielkim stylu. Najpiękniejsze
kobiety. Najdroższe jachty. Najbardziej
wyszukane narkotyki. Szalona impreza bez
cienia poczucia odpowiedzialności. A w ślad za
tym nieuniknione błędy i pragnienie jeszcze
większego bogactwa. Korupcja, naginanie
prawa i malwersacje podatkowe – w tym także
Belfort okazał się mistrzem.
To opowieść pełna niezwykłych wydarzeń
Hobbit:
pustkowie
Smauga
i magicznych postaci,
przedstawiająca
odwieczną .
Po niezwykłym sukcesie trylogii wyreżyserowanej
przez Petera Jacksona, publiczność musiała
czekać aż dziewięć długich lat, w czasie, których
bardzo wiele działo się wokół zapowiadanej
ekranizacji „Hobbita". Plotki i spekulacje wciąż
podtrzymywały wielkie zainteresowanie nowym
filmem, który ostatecznie zrealizowany zostanie w
trzech częściach: „Hobbit: Niezwykła podróż",
„Hobbit: The desolation of Smaug” oraz „Hobbit:
Tam i z powrotem". Nowa trylogia Petera Jacksona
powstaje w technice 3D.
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Nieśmiertelny
Adam, potwór stworzony przez doktora
Frankensteina, od ponad 200 lat żyje samotnie,
kryjąc swoją tożsamość przed ludźmi. Obdarzony
ogromną siłą i wytrzymałością, wytrenowany w
sztukach walki, broni naszego gatunku przed
zakusami istot rodem z najgorszych koszmarów.
Nieoczekiwanie i wbrew swojej woli zostaje
uwikłany w odwieczną wojnę pomiędzy dwoma
klanami nieśmiertelnych. Obie frakcje chcą
odkryć sekret jego zmartwychwstania, by dzięki
niemu zdobyć kontrolę nad armią żywych trupów.

Złodziej książek
Siła słów i wyobraźni staje się dla
Liesel ucieczką od rzeczywistości i
źródłem radości. Jej niezwykły hart
ducha, siła i determinacja są
imponujące. To wzruszająca opowieść
o sile charakteru i umiejętności
dostrzegania w życiu tego, co
najpiękniejsze.

/Julia Mironowicz
/Marta Sobieraj
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Cudze chwalicie, swego nie znacie…
Miniusia, bo takie nosi imię
najstarszy psiak żyjący na terenie
Polski liczy sobie 28 lat. Suczka
urodziła się 16 stycznia 1985 roku.
Cieszy się całkiem niezła
kondycją, jak na swój wiek. Węch
i słuch ma nadal bardzo dobry,
jedynie lekko niedowidzi. Mieszka
wraz ze swoją właścicielką w
Poznaniu.

W miejscowości Tychowo,
niedaleko Białogardu w
zachodniopomorskiem znajduje
się największy na polskich
ziemiach głaz narzutowy
"Trygław". Największy polski
kamień waży około 200 t. Jego
obwód wynosi 44 m, a wraz z
częścią wbitą w ziemię ma
wysokość 7,8 m. Ogromny głaz
został przetransportowany do
Tychowa prawdopodobnie przez
lodowiec. Leży na terenie
cmentarza, otoczony nagrobkami.
Na jego szczycie zainstalowano
krzyż. Niektórzy twierdzą, że
kamień porzucił tu diabeł...
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Najstarszym drzewem w Polsce i prawdopodobnie w Europie jest cis w Henrykowie
Lubańskim. Szacunkowo jego wiek określa się na 1200, 1300, a nawet 1500 lat! Cis ma
burzliwą historię. Na przestrzeni wieków przetrwał wiele nawałnic, był podobno
posiekany szablami przed Kozaków w XVII wieku, a w 1988-1989 wichura uszkodziła
odnogę drzewa, przez co cis stracił sporą część swego obwodu wynoszącego ponad 5
m. Cis jest często mylony z innym imponującym polskim drzewem jakim jest Dąb Bartek
w województwie świętokrzyskim. Dąb Bartek - najpopularniejsze drzewo w Polsce - ma
obwód około 9,85 m, a jego wysokość dochodzi do 30 m. W okresie międzywojennym,
dąb ten został uznany przez Sąd Konkursowy pod przewodnictwem słynnego polskiego
botanika Władysława Szafera za "najokazalsze drzewo w Polsce".

/Ola Rudzka
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Wyjazd do schroniska
Od października w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie
trwała zbiórka karmy dla zwierząt. Organizatorzy zbiórki – wolontariusze ze
Szkolnego Klubu Wolontariusza „Esperanza” na czele z p. Agnieszką Domżalską
i p. Anną Kwiatkowską są bardzo zadowoleni z ilości regularnie dostarczanej
przez nas karmy.
16 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz z p. Justyną Kowalską pojechali do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koszalinie „Leśny Zakątek”, w celu
dostarczenia pożywienia dla potrzebujących zwierząt. Dyrekcja, jak i pracownicy
schroniska byli zachwyceni faktem, że są jeszcze ludzie dobrego serca, którzy
zważają na potrzeby bezbronnych zwierząt. Byliśmy bardzo wzruszeni niektórymi
historiami, które poznaliśmy nt. czworonożnych przyjaciół. W podziękowaniu za
zorganizowanie zbiórki nasza szkoła otrzymała dyplom, a szkolna delegacja
złożyła wpis do kroniki schroniska. Ponadto zapewniliśmy kierownika
schroniska, że idea zbiórki karmy w darłowskim gimnazjum będzie ponownie
realizowana w niedalekiej przyszłości.

/Dawid Jasiewicz
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Pozdrowienia.
Pozdrawiam wszystkich, którzy
siedzą w bibliotece . =)

Pozdrowienia dla mojej klasy IIIB
~Wychowawczyni

Pozdrawiam Kermita ;*

Pozdrawiam panie z biblioteki!
~Dawid

Pozdrawiam całą Watahę hehe.
Pozdrawiam Mirosława ;*
Pozdrawiam tych, co robili
choinki na technikę.

Panie bibliotekarki pozdrawiają
sympatyków biblioteki
Pozdrowienia dla pani
pielęgniarki!

Pozdrawiam: Anię, Paulinę, Julki
(x2), Buziaczki <3

Pozdro dla pani Pedagog!

Pozdrawiam osoby, które
wysyłają pozdrowienia! :D

Pozdrawiamy wszystkie ładne
dziewczyny z naszej szkoły.
~chłopcy z I d

Pozdrawiam klasę 2b
Pozdro dla Dawida Białka :***
Gorące pozdrowienia dla całej
redakcji „Gazetki Edka” i pani
Kuriaty!
Pozdro dla całego wyspiana!
Siema dla tych, którzy wrzucili na
WOŚP :D

Pozdrowienia dla BULBUC XD
Dużo szczęścia pomyślności
połamania wszystkich kości
~Kacper
Pozdrowienia dla Agnieszki
Soroko i Dominiki Śledź
~Od cichej wielbicielki.
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Styczeń.
1 stycznia – Światowy dzień kaca.
2 stycznia – Dzień przodków na Haiti.
3 stycznia – Święto Powstania Ludowego w Burkina Faso.
4 stycznia – Urodziny króla Samoa.
5 stycznia – Joma Shinji w Japonii.
6 stycznia – Dzień Filatelisty.
7 stycznia – Dzień Dziwaka.
8 stycznia – Dzień Elvisa Presleya.
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody.
11 stycznia – Dzień wegetarian.
12 stycznia – Dzień Upamiętnienia Rewolucji Zanzibaru.
13 stycznia – Dzień wzajemnej adoracji.
14 stycznia – Dzień Ukrytej Miłości, Dzień Osób Nieśmiałych.
15 stycznia – Dzień Wikipedii.
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka.
20 stycznia – Dzień męczenników.
21 stycznia – Dzień Babci.
22 stycznia – Dzień Dziadka.
23 stycznia – Dzień bez opakowań foliowych.
24 stycznia – Światowy dzień mediów.
25 stycznia – Dzień sekretarki i asystentki.
27 stycznia – Dzień pamięci o ofiarach Holokaustu.
28 stycznia – Dzień sprzeciwu wobec broni nuklearnej.
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