
Za nami pierwszy miesiąc nauki i mamy 

nadzieję, że już przyzwyczailiście się 

do wczesnego wstawania, odrabiania 

prac domowych i noszenia identyfika-

tora.  

Witamy pierwszoklasistów!!! Ufamy, że 

zaaklimatyzowaliście się już w naszej 

szkole. Pamiętajcie, szkoła będzie taka, 

jaką ją uczynicie. To od was zależy, czy 

będzie to  przyjazne, czyste i fajne 

miejsce.  

Jak widzicie trochę się zmieniliśmy. 

Oceńcie sami. Zapraszamy do lektury.  

Tradycyjnie w październiku pierwszoklasiści  uroczyście wstępują w 

zastępy uczniów naszego gimnazjum, składając ślubowanie. Uroczy-

stość, która ma miejsce w Dworze Artusa w Gdańsku, odbędzie się 

w tym roku 8 października. Po ślubowaniu uczniowie klas pierwszych 

odbędą pieszą wycieczkę po Gdańsku śladami naszego patrona, Jana 

Heweliusza. Z okazji ślubowania życzymy wszystkim pierwszoklasi-

stom aby umieli;       

„Zgłębiać świata tajemnice  

I zachłannie sięgać gwiazd; 
Ciągle szukać w sobie dobra, 

Aby innym móc je dać; 
Po cel zmierzać wytrwałością, 

Charakteru siłę znać, 
Prosto w oczy spojrzeć sobie,   

Bo tak chce żyć każdy z nas …”  

Ślubowanie klas pierwszych.  

Witamy po wakacjach!!!  
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Dwór Artusa w Gdańsku.  

To tutaj ślubują nasi pierwszoklasiści.   

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom gimnazjum 

owocnej pracy w roku szkolnym 2014/2015.  Niech mottem obecnego 

roku szkolnego będą słowa  Paulo Coelho:   

"Kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat sprzysięga się, 

byśmy mogli spełnić nasze marzenie". 



Zrealizowane plany i marzenia dają 

szczęście i satysfakcję. Nie zawsze 

jednak potrafimy sięgnąć po to, cze-

go pragniemy.  Podpowiemy jak, zrea-

lizować zamierzone cele i jak wy-

trwać w postanowieniach, żeby do-

piąć swego!  

Zacznij marzyć!  

Ingvar Kamprad, założyciel IKEA, 

miał 17 lat, gdy wymarzył sobie wła-

sny sklep. Ponieważ był niepełnoletni, 

by zrealizować swój cel, musiał pro-

sić o zgodę opiekuna.    

Uwierz w siebie i zmień słownictwo! 

Zwykle nie doceniamy swoich możli-

wości. Szybko się zniechęcamy i mó-

wimy: „ Nie dam rady, nie potrafię, 

to za trudne.” Wyrzuć te frazy ze 

słownika. Zamiast tego powtarzaj: 

„Dam radę, chcę, mogę, potrafię, uda 

mi się.” 

Bądź wytrwały! 

Szczęście rzadko spada z nieba. 

Większość ludzi, którzy odnieśli suk-

ces, mówi o ciężkiej pra-

cy ,wyrzeczeniach, poświęceniu i sa-

modyscyplinie.  Żeby spełnić swoje 

marzenia, trzeba być wytrwałym.  

Przestań traktować pieniądze jako 

przeszkodę! 

Pewnie myślicie, że  łatwo powiedzieć, 

a trudniej zrobić. Spisuj wszystkie 

swoje wydatki, a zobaczysz, na ile 

rzeczy, których tak naprawdę nie 

potrzebujesz, wydajesz pieniądze. 

Wrzucone do skarbonki szybko wy-

starczą na to, o czym tak naprawdę 

marzysz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Nauczyciela podpytaliśmy was o 

cechy dobrego belfra. Oto pięć najczęściej 

powtarzających się odpowiedzi. Na pierwszym 

miejscu pojawia się UCZCIWOŚĆ. Dobry nau-

czyciel to taki, który potrafi obiektywnie oce-

niać i jest sprawiedliwy. Miejsce drugie zajmu-

je; JEST MIŁY i tego wyjaśniać chyba nie 

trzeba. Następnie POTRAFI NAWIĄZAĆ DO-

BRY KONTAKT I DOBRZE TŁUMACZY.       

Miejsce czwarte  zajmują cechy, których niejedno-

krotnie nadużywamy, a  mianowicie SPOKÓJ I WY-

ROZUMIAŁOŚĆ. I na samym końcu MA POCZU-

CIE HUMORU!!!    

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto 

oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętnia-

jące rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej. KEN  została utworzona z inicja-

tywy króla Stanisława Augusta Poniatowskie-

go i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w 

dniu 14.10.1773. Potocznie dzień ten zwany 

jest Dniem Nauczyciela i obchodzony 14 

października każdego roku.  Albert  Einstein 

powiedział:  „Nauczanie powinno polegać na 

tym, żeby to, co się ma do zaoferowania ucz-

niom, postrzegali oni jako drogocenny dar, a 

nie jako przykry obowiązek.”                        
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Dopnij swego!  

ge skończywszy. Wielu z was zasta-

nawia się jednak po co? Po co mam 

robić projekt?  

 Podczas realizacji projektu macie 

okazję nie tylko nauczyć się czegoś 

nowego, ale także wykorzystać wa-

szą wiedzę i talenty. Podczas wyko-

nywania różnych zadań i rozwiązywa-

nia problemów zdobywacie nowe do-

świadczenia. Najważniejsze 

jest jednak to, że w trakcie 

realizacji uczycie się praco-

wać w grupie z różnymi ludź-

mi. Uczycie się komunikacji i 

współdziałania po to, żeby 

razem stworzyć coś nowego.  

Niektórzy mają go już za sobą. 

Inni  właśnie zapisują się na listy 

tegorocznych projektów edukacyj-

nych, a jest w czym wybierać.      

W tym roku możecie uczestniczyć 

w wielu projektach od historii, an-

gielskiego i fizyki poprzez pisanie 

książki, przygodę z poezją i tea-

trem, na tańcu i robieniu niepowta-

rzalnych rzeczy techniką decoupa-

Projekt edukacyjny – po co?  

„Pamiętaj! Wszystko 

jest możliwe! Wczoraj-

sze marzenia to dzisiej-

sza rzeczywistość.”  

Stanisław Jerzy Lec.  



O tym, że po-

czątki zwykle 

bywają trudne, 

najlepiej wiedzą 

ludzie sukcesu.  

Wie o tym z pew-

nością autorka 

n a j w i ę k s z e g o 

bestsellera prze-

łomu wieków, J.K. Rowling, a wszystko za 

sprawą utknięcia w pociągu, gdzieś w 

szczerym polu między Londynem a Man-

chesterem. Cztery godziny, które dla 

większości pasażerów były tylko bezczyn-

nym czekaniem, dla Rowling okazały się 

początkiem wielkiej kariery. To właśnie 

wtedy wpadła na pomysł napisania książki 

o chłopcu mającym czarodziejskie moce. 

Jednak nie wszystko było tak kolorowe  

jak dziś okładki tomów powieści o Harrym 

Potterze. Pisarka  nie miała nawet ma-

szyny do pisania czy komputera. Wróciła 

dopiero z Portugalii, gdzie uczyła języka 

angielskiego. W czasie niespełna trzy-

letniego pobytu zdążyła poznać miejsco-

wego dziennikarza, wyjść za niego, uro-

dzić córkę i rozwieść się. Dlatego po-

wrót do Wielkiej Brytanii w 1995 roku 

był bardzo trudny i bolesny. Zatrzymała 

się w Edynburgu w nieogrzewanym 

mieszkaniu, z którego codziennie ucie-

kała do okolicznych kawiarni, by pisać    

o przygodach czarodzieja. O swoim 

pomyśle nie powiedziała nikomu. Pomysł, 

który przyszedł Rowling do głowy          

w wagonie latem 1990 roku, zaczęła 

realizować jeszcze tego samego dnia. 

Pisanie z przerwami trwało kilka lat, 

jednak nawet zakończenie powieści nie 

oznaczało jeszcze wielkiego sukcesu. 

Każda próba wydania maszynopisu koń-

czyła się niepowodzeniem. Ale zdeter-

minowana Jo nie zrażała się, wysyłała 

kopie tekstu do kolejnych wydawców.   

W sumie od momentu zrodzenia się 

pomysłu na książkę do chwili wyda  

 

pierwszego tomu minęło 7 lat! Niejeden pi-

sarz już dawno by się poddał. Ale nie Row-

ling. Ona kochała swoją niewydaną powieść. 

Dopiero w 1997 roku Christopher Little 

przekonał niewielkie wydawnictwo do druku 

powieści. Udało się to między innymi dlatego, 

że wydawca pokazał swojej córce pierwszy 

rozdział tomu o kamieniu filozoficznym, a ta 

natychmiast zażądała dalszej części opowia-

dania. Dzięki temu powieść w końcu została 

wydana. Reszta to już historia. Przygody 

Harry Pottera odniosły spektakularny suk-

ces, którego nikt się nie spodziewał.      

Między 1997 a 2007 rokiem ukazało się sie-

dem tomów powieści o Harrym Potterze. 

Autorka uważa, że jego historia jest już 

zamknięta i nie ma w planach jej kontynua-

cji. Jest świadoma, że mogłaby na tym zaro-

bić kolejne miliony, jednak nie o pieniądze 

chodzi, a o radość pisania. Chce być praw-

dziwa w tym, co robi – najpierw tworzyć, 

później myśleć o zysku. Przede wszystkim 

jednak podkreśla, że wielki sukces może 

narodzić się tylko z pasji. 

Pierwszy dzień jesieni, 23 wrze-

śnia, nasza szkoła uczciła dość 

nietypowo. Każdy uczeń,  który 

tego dnia nosił kamizelkę odbla-

skową, otrzymał prezent. Wielu 

nauczycieli również włączyło się w 

akcję na rzecz bezpieczeństwa.  

W ubiegłym roku na polskich dro-

gach zginęło 1140 pieszych, 

a blisko 9 tysięcy zostało ran-

nych. Najwięcej ofiar przyniósł 

ostatni kwartał, czyli 

miesiące jesienno-

zimowe, kiedy zmrok 

zapada znacznie wcze-

śniej. Apelujemy do 

was, noście odblaski,    

a być może tegorocz-

ne statystyki będą 

lepsze.  

Od początku września piesi 

poruszający się po drogach 

poza obszarem zabudowanym 

mają obowiązek nosić po 

zmroku element odblaskowy. 

Niestety, większość ciągle 

ignoruje nowe przepisy.      

Za nieposiadanie elementu 

odblaskowego grozi mandat 

od 20 do 500 złotych.  

W Dublinie, stolicy Irlandii prawie każde drzwi maja inny kolor. Jaka 

kryję się za tym historia? Otóż po śmierci Królowej Elżbiety I.     

Anglia nakazała mieszkańcom Irlandii, która wtedy jeszcze nie była 

pod władzą Wielkiej Brytanii, aby pomalowano wszystkie drzwi na 

czarno. Miał to być wyraz smutku i żałoby po śmierci ukochanej Kró-

lowej. Irlandczycy zbuntowali się i pomalowali swoje drzwi wejściowe 

w jasne, wesołe kolory. Tradycja malowania drzwi wszystkimi kolora-

mi tęczy trwa do dziś.  
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   DOOKOŁA ŚWIATA  
  KOLOROWE DRZWI DUBLINA  

J.K. Rowling - Magiczna siła słów.  

Bezpieczeństwo = Życie  
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Jest żółta, 

jest 

brzydka, nie 

pasuje do 

niczego, ale 

może 

uratować 

życie 
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W zdrowym ciele 

 

COŚ NA ZĄB !!! 

Kółko Redakcyjne !!! 

„Czyn
y, nie

 słow
a nie

ch św
iadcz

ą 

o dok
onani

ach” 
Jan H

eweliusz
  

 Masz pomysł na artykuł  

 Chcesz się podzielić swoją pasją  

 Lubisz tworzyć i pisać  

Przyjdź na spotkanie Kółka Redakcyjnego.  

Spotykamy się w każdą środę o 10;35 (duża prze-

rwa) w sali 53a 

RAZEM MOŻEMY STWORZYĆ COŚ FAJNEGO  

ZAPRASZAMY.  

 

HUMOR !!! 

DOBRA MYŚL ...  

Wspaniałe pomysły kosztują grosze. 

Bezcenni są ludzie, którzy je urze-

czywistniają. 

- autor nieznany 

echoszkoly@interia.pl 

 makaron spaghetti – ok. 

1/3 paczki 

 salami – 5 plastrów  

 oliwa z oliwek – ok 1 

łyżka  

 cebula – 1 sztuka  

 fix pikantne bologne-

se z chili Knorr  

 boczek – 4 plastry  

 starty ser- ok 4 łyżek  

Makaron ugotuj al dente.  

Pokrojoną w kostkę cebulkę, boczek 

salami smaż w garnku, aż mięso zacznie 

się rumienić. Rozmieszaj Fix w 300 ml  

wody i dodaj do potrawy. Sos gotuj 3 

minuty, dodaj makaron. Całość posyp 

startym serem. Smacznego! 

Spaghetti all'amatriciana 

Wszystkich zainteresowanych Warsztatami 

Dziennikarskimi serdecznie zapraszamy na spo-

tkanie z panią Longiną Templin,  dziennikarką 

Kartuzy Info, które odbędzie się  

02. 10. (czwartek) o godzinie 15:30!!!  


