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Pełni energii zaczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016, a w naszej gazetce 

zawitał również nowy skład redakcji! 

 

Oto  skład redakcji gazetki szkolnej „Ośrodnik” : 

 

Redaktor naczelny- Jakub Pogorzelski, klasa II a 

Zastępca redaktora naczelnego- Dagmara Makulec, klasa III b 

Korekta tekstów- Wiktoria Błach, klasa III a 

Grafik- Mateusz Gutowski, klasa II b 

Dziennikarze- Joanna Truszkowska, klasa I b i Klaudia Brylińska, 

klasa 6 a 

Fotograf- Kacper Szczepańczuk, klasa I a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przypominamy też, że to już trzeci rok naszej działalności. W tym roku 

szkolnym planujemy opublikować aż sześć numerów, w tym dwa wydania 

specjalne!!! 

W naszej gazetce jak zwykle zapewnimy wiele ciekawych tematów 

dotyczących wydarzeń w szkole, życia codziennego, naszych zainteresowań. 

Zachęcamy Was do przeczytania nowych numerów „Ośrodnika”. 

PS. Ten rok szkolny musi być udany! 

 

Redaktor naczelny:  

Jakub Pogorzelski, klasa II a. 
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„Zdrowo, owocowo i sportowo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 1 września 2015 r.  

w naszej szkole odbył się, 

jak co roku, Piknik 

Rodzinny. Podczas pikniku 

promowaliśmy akcję  

zdrowego odżywiania  

i aktywnego spędzania 

wolnego czasu, czyli zdrowo 

i sportowo. Degustowaliśmy 

owoce, warzywa, drobiowe 

szaszłyki i tradycyjnie 

kiełbaski z grilla. Pragnienie 

gasiliśmy lemoniadą  

i świeżymi sokami 

owocowymi. Nasze zdrowie 

zostało poddane „testom” na 

różnego rodzaju 

stanowiskach np. pomiary 

ciśnienia, wagi, wzrostu, 

siły, wytrzymałości  

i prędkości. Odbył się 

również instruktaż 

udzielania pierwszej 

pomocy. Było też dużo 

śmiechu i zabawy. 
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Przywitanie gości 

Poczęstunek 
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Zgadnij 

co to? 

Pierwsza pomoc 
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ZABAWA!!! 
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Dnia 18.09.2015 roku,  

w piątek w naszej szkole odbyła 

się akcja „ Sprzątanie 

Świata” . Wszyscy 

uczniowie chętnie wzięli udział  

w  sprzątaniu świata. Uczniowie 

szkoły podstawowej sprzątali 

teren boiska oraz teren placu 

zabaw, a uczniowie gimnazjum 

przeprowadzili akcję w Parku 

Traugutta. Była fajna zabawa, 

ale również ciężka praca ;). 

Wszyscy uczniowie ciężko 

pracowali , aby było czysto 

zarówno w szkole jaki i w jej 

okolicy.  

Pamiętajcie !!!!  

Dbajmy o czystość naszej 

Ziemi. 
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Kto został??? Tu się dowiesz!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 25 września 2015r. 

odbyły się wybory samorządu 

szkolnego. Opiekunami samorządu 

szkolnego są pani Paulina Stefaniec, 

pani Jolanta Danielak i pani Joanna 

Grzelak. Na długiej przerwie 

wszyscy uczniowie głosowali na 

swoich kandydatów. Głosowanie 

było tajne i było bardzo 

emocjonujące.  

W szkole podstawowej największą 

liczbę głosów otrzymała Klaudia 

Brylińska i została przewodniczącą 

samorządu Szkoły Podstawowej,  

a   Wiktoria Przybylska została 

zastępcą przewodniczącej. 

Przewodniczącą Samorządu 

Gimnazjum została Ewa 

Baranowska, a zastępcą Jakub 

Pogorzelski.  

Wybranym osobom Gratulujemy!!!! 

Życzymy wielu ciekawych 

pomysłów.  
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7 października odbyło się w szkole głosowanie na 

mistera gimnazjum. Wszystkie dziewczyny z gimnazjum 

głosowały na swojego kandydata. 

Misterem gimnazjum został Tomek Zgódka!!! 
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DZIEŃ  

EDUKACJI NARODOWEJ 

Dnia 14 października w naszym Ośrodku odbył się 

Dzień Edukacji Narodowej. 

Uroczystość tę tradycyjnie rozpoczęła się Mszą 

Świętą. Później odbyło się spotkanie w Auli   

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tego 

wydarzenia przedszkolaki, uczniowie klas 

pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

złożyli ślubowanie. Uczniowie podarowali 

nauczycielom małą niespodziankę –  

sówki „mądre główki”. 

O 11:30 odbył się emocjonujący mecz piłki nożnej. 

Grali : chłopcy kontra dziewczyny z zawodnikami 

z klubu sportowego Polonia. Nie odbyło się bez 

„karnych”. Na koniec poczęstowano uczestników 

meczu pysznym tortem. 

Ten dzień był bardzo udany !!! 

Gratulujemy piłkarzom !!! 

Nauczycielom życzymy  

dalszych sukcesów  w pracy !!! 
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Uroczyście… 
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  …i sportowo 
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Pamiętnik Kacpra  

„ Mój wyjazd do Łeby” 

Poniedziałek , 28.09.2015 

Byliśmy na plaży. Spacerowaliśmy 

brzegiem morza. 

To Morze Bałtyckie i plaża  

w moim obiektywie. 

Na drodze stanęła mi meduza . 
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  Wtorek, 29.09.2015 

Łeba jest miasteczkiem rybackim. Widzieliśmy 

kutry i różne statki w porcie. Następnie byliśmy 

na wycieczce w Straży Granicznej. Poznaliśmy 

tajniki pracy strażników. 

W porcie wdzieliśmy różne statki. 

Zwiedzaliśmy okręt straży granicznej. 
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Michał chyba coś 

narozrabiał 

Dobrze jest 

poczuć się 

prawdziwym 

strażnikiem 
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Środa , 30.09.2015 

Rano wyruszyliśmy na Ruchome Wydmy. Pogoda 

nam dopisała. Było słonecznie i ciepło. Wydmy 

wyglądają jak duża pustynia . 
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Czwartek , 1.10.2015 

Byliśmy w bibliotece . Pani opowiadała o historii 

Łeby. Po południu gościliśmy w  pewnym domu, 

w którym wszystko było do góry nogami .  

To dziwne chodzić po suficie, gdy nad głową 

wiszą kanapy. 
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Piątek, 2.10.2015 

W tym tygodniu było dużo logopedii, ale zawsze 

udawało się wyjść na spacer brzegiem morza. 

Szkoda,  że to już ostatni dzień pobytu  w Łebie. 
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Jesień - czas  chandry??? 

Coraz krótsze i szare dni, przejmujący chłód i zacinający deszcz –  

ten zestaw niewiele ma wspólnego z polską złotą jesienią. Brzmi 

natomiast jak skuteczny przepis na jesienną chandrę, czyli zły 

nastrój Mamy jednak na to swoje sposoby: 

1) Objęcia Morfeusza 

Sen jest ważny dla zdrowego 

funkcjonowania organizmu bez 

względu na porę roku. 

Szczególnie jesienią nie 

możemy więc go zaniedbać. 

Brak snu bowiem powoduje 

spadek uwagi,  osłabienie 

pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 

2)Wyginaj śmiało ciało  

Nie jest tajemnicą, że  

ćwiczenia sprawiają, że nasz 

mózg produkuje więcej 

endorfin- hormonów szczęścia, 

które  wpływają na nasz nastrój. 

Ale nie chodzi o to, że  musimy 

bić rekordy w porannym 

bieganiu po mokrych jesiennych 

liściach. Wystarczy naprawdę 

niewiele: już kilka przysiadów 

zrobionych tuż po obudzeniu 

przy otwartym oknie sprawia, 

że się uśmiechamy, a nasze 

samopoczucie poprawia się nie 

do poznania. 
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3) Graj w zielone  

 

Zielona herbata relaksuje, 

odpręża, a przede wszystkim 

zmniejsza stres i poprawia 

nastrój. 

 

 

 

 

 

4) Gorąca kąpiel lub prysznic 

 

Gorąca kąpiel   lub długi gorący 

prysznic to sposoby 

przynoszące ulgę , kiedy 

czujemy się samotni.  Dlatego 

właśnie w długie jesienne 

wieczory warto zainwestować  

w aromatyczne olejki do kąpieli  

i świece, by wieczór spędzić  

z książką w wannie. 

 

 

 

 

 

5) Słodka tabliczka 

 

Do boskiego działania 

czekolady  chyba nikogo 

specjalnie namawiać  nie trzeba. 

Zjedzenie już małego kawałka 

zdecydowanie poprawia humor 

i działa pobudzająco. Wiadomo 

też, że czekolada zawiera 

bardzo dużo kalorii, a przez to 

dostarcza energii. 

 

 

 

 

6) Zrób coś! 

Jesień to przede wszystkim 

bardzo długie wieczory, dlatego 

warto je wykorzystać. Możesz 

na przykład spróbować czegoś, 

czego do tej pory nie robiłeś – 

zapisz się na kurs  gotowania, 

jogę czy  grę w szachy. Możecie 

umówić się z przyjaciółmi na  

wspólne oglądanie filmów, 

rysowanie, robienie zdjęć. 



wydarzenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁKA NOŻNA 

Nasi reprezentanci po 

zwycięstwie z Irlandią 2:1 

awansowali do Mistrzostwa 

Europy we Francji, które 

odbędzie się w czerwcu 2016 

roku. Dla Polaków była to 

wielka radość oraz 

nieskończone emocje!!! Królem 

strzelców w eliminacjach do 

Mistrzostw Europy 2016 był 

nasz Robert Lewandowski  

(13 bramek). Byliście wspaniali  

i nie zawiedliście naszych 

oczekiwań!!!  

 

 

 

 

 

EKSTRAKLASA- LIGA 

POLSKA 

Za nami już 13 kolejek. W tym 

roku spotkało nas wiele 

niespodzianek w tabeli.  

W czołówce tabeli znajdują się 

kluby m.in. : Piast Gliwice, 

Pogoń Szczecin, Cracovia 

Kraków oraz Legia Warszawa. 

Królem strzelców jest piłkarz 

Legii- Nemanja Nikolić.  

 

 

 

 

 

 

 

owe 



 Strona 24 
 

SIATKÓWKA 

Niestety Polakom nie udało się 

zdobyć Mistrzostwa Europy  

w siatkówce w Bułgarii i we 

Włoszech. Odpadli  

w ćwierćfinale przegrywając ze 

Słowenią w setach 2:3. 

Pomimo porażki gratulujemy 

Wam za udział w turnieju  

i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

 

 

 

 

TENIS 

Agnieszka Radwańska ostatnio 

wygrała dwa turnieje WTA  

w Tokio i Tiencinie.  

Teraz ma zapewniony udział  

w ostatnim, ważnym turnieju  

w tym roku w Singapurze. 

Właśnie w tej chwili gra. 

Gratulujemy i trzymamy 

kciuki!!! 

 

37 PZU MARATON 

WARSZAWSKI 

27 września w Warszawie odbył 

się maraton, czyli bieg na 

42,195 km. Zwycięzcą 

tegorocznego maratonu został 

Kenijczyk Ezekiel Omullo  

z wynikiem 2:09.19. 

Brawa dla zwycięzcy!!! 
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Jesień z przymrużeniem oka 
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Dnia 1 oraz 2 listopada wszyscy idą na cmentarz, aby uczcić 
pamięć zmarłych. Na grobach zazwyczaj stawiamy świece, 

chryzantemy. Także modlimy się wspólnie za zmarłych. 

 W związku z tą uroczystością pamiętajmy                                                           
o naszym patronie Ośrodka- Ottonie Lipkowskim                                                 

i jego żonie Jadwidze Lipkowskiej.                                                                  

Zawsze wykazywali się dobrym sercem wobec nas,                                             
myśleli i dbali o nasz Ośrodek.  

Bardzo Wam dziękujemy!!! 

Pamiętajmy także o zmarłych pracownikach naszego Ośrodka 
Wiktorze Skrzypku naszym rehabilitancie oraz  

Teresie Rozwadowskiej naszej katechetce. 

Przeżyli z nami wiele radosnych chwil, wkładali trud w nasze  

wychowanie, przekazywali nam wiedzę, kulturę                                           
oraz dobre wychowywanie.  

Również bardzo Wam dziękujemy!!! 

 

 

 


