
     Wielkie otwarcie obwodnicy! 
Co z tego, że miała być otwarta już dwa lata temu. Chyba każdy  

z nas nie może się doczekać, żeby przejechać się nową drogą. Każdemu  
przyświeca inna myśl. Ktoś może pomyśli, że w mieście będzie mniej  
ciężarówek. Dla innej osoby będzie trochę bliżej do rodziny. Mogła- 
bym wymieniać dużo tych powodów. Ważne, że w mieście ma być  
bezpieczniej i zakładam, że nie spędzę tyle czasu w wałeckich korkach.  

U nas nie ma galerii, najbliższa jest w Pile. Obwodnicą będzie  
dużo szybciej. Wyjście ze znajomymi do KFC lub McDonald’s? Póki co,  
tylko w Pile. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. Nadia Głowacka   

 
 
 

Adwent to okres, który w tym roku trwa od 29 listopada do 24 grudnia 

(Wigilia Bożego Narodzenia). W kościołach chrześcijańskich na adwent składają się 
cztery niedziele. W każdą z nich zapalana jest jedna z czterech świec ustawionych przy 
ołtarzu. Symbolizują one czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. 
Nazwa adwent wywodzi się od łacińskiego słowa adventus, czyli przyjście. W tym 
czasie wcześnie rano odbywają się msze nazywane roratami, podczas których zapala 
się lampiony. W czasie adwentu wierni wyznaczają sobie postanowienia, które mają 
im pomóc, stać się lepszym człowiekiem, na przykład nie jedzą słodyczy.  

Mi adwent kojarzy się z kalendarzem z czekoladkami na każdy dzień. Dodajmy, 
pysznymi czekoladkami. Każdego dnia można zjeść jedną czekoladkę. Dodajmy, że 
tylko jedną…  Jest to miły i przyjazny czas. Jesień i długie ciemne wieczory wydają się 
znośniejsze. Wszyscy się godzą i sobie wybaczają. Więc wybaczcie, ale zjadłem już 
czekoladki na trzeci tydzień adwentu. Właśnie dlatego tak bardzo lubię ten okres.       

                                                                                                             Szymon Geppert   
 

 
W tym roku szkolnym matury (ale też egzamin ósmoklasisty) odbędą się w maju. Aby zdać egzamin  

dojrzałości, trzeba mieć minimum 30% z danego przedmiotu. Na maturze mogą pojawić się zadania spraw- 
dzające wiedzę z tego, co było nawet w klasie szóstej. Potem można iść na studia. Moja siostra jest od nie- 
dawna pełnoletnia. Postanowiłem ją przepytać… Jednak nie z tego, jak dobrze opanowała materiał z pod- 
stawówki, tylko jak radzi sobie w obecnych czasach.   
 

Dziennikarz Dzwonka Jan Ostrowski: Czy można zdalnie przygotować się do matury? 
Moja siostra: Na maturze będę zdawać przedmioty podstawowe (polski, matematyka, angielski) oraz  rozszerzone, 
czyli chemię i angielski. Przygotowuję się poprzez przerabianie z nauczycielami materiałów. Poza tym powtarzam 
zagadnienia samodzielnie. Biorę udział w fakultetach, czyli dodatkowych lekcjach z przedmiotów maturalnych. 
(Szacun, dodatkowe lekcje…).  

Różnica pomiędzy nauką zdalną a stacjonarną? To wygląda podobnie, z tą różnicą, że nie siedzi się w szkolnej 
ławce. Nauczyciel wyświetla nam  prezentacje, którą omawiamy albo, tak jak na polskim, przesyła tekst, który 
następnie czytajmy i omawiamy. Nie ma większej różnicy. Nie boję się żadnego przedmiotu, ponieważ jestem solidnie 
przygotowana i pięknie napiszę maturę.  

Co ze studniówką, czy bal przedmaturalny się odbędzie? Zależy nam na tym, aby się odbyła. Póki co, została 
przesunięta na maj. Powoli myślę nad kupnem sukienki i fryzurą. (Ma także już parę, z którą pójdzie. ).  

Co zmieniło się w Twoim życiu, od kiedy jesteś pełnoletnia? Mam osiemnaście lat, dopóki jestem w szkole 
średniej, nie odczuwam różnicy. Na pewno to się zmieni, kiedy będę musiała się samodzielnie utrzymywać.  

Jakie są plusy i minusy życia w internacie? Plus jest taki, że człowiek staje się bardziej samodzielny – szybciej 
od rówieśników, którzy mieszkają z rodzicami. Poza tym można poznać wiele osób z różnych miejscowości. Minusem 
jest to, że warunki mieszkaniowe nigdy nie będą tak dobre jak w domu. Są ograniczenia takie jak sprawdzanie 
obecności. Trzeba być w internacie, najpóźniej do godziny 19:30                                                                      Jan Ostrowski 
 
 
       Redakcja: Nadia, Szymon, Jan, Blanka, Roksana, Lena.  
                                                          I Ty pisz do gazetki szkolnej! Zapraszamy do współpracy.     
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Andrzejki są starą, polską tradycją, która w magiczną noc imie- 
nin Andrzeja pozwala poznać swoją przyszłość. Młode dziewczyny wierzą, że tego  
dnia uda im się poznać imię przyszłego męża. Wróżby andrzejkowe traktowane są  
czasami bardzo poważnie. Do najbardziej popularnych należy lanie wosku, którego  
cień ukaże, co nam życie niesie w darze. Rzucanie karteczkami, na których widnieją  
imiona chłopców albo wykonanie łódek z papieru z imionami dziewcząt i chłopców i puszczenie 
ich na wodzie, są również bardzo znanymi zabawami. Rozsypane na stole szpilki jak też 
wróżenie z butów są okazją do świetnej zabawy w andrzejkowy wieczór.  

Jak dotąd jedna z moich wróżb sprawdziła się. W ubiegłym roku kształt lanego wosku 
przypominał głowę psa i miesiąc później mój brat przygarnął znalezionego szczeniaczka. 
Przybył nie tylko nowy członek rodziny, ale także pojawiły się dodatkowe obowiązki. Muszę 
pamiętać o codziennych spacerach, przygotowaniu posiłków i częstych zabawach. Pojawienie 
się Bonusa sprawiło, że jestem bardziej wrażliwa na los bezdomnych zwierząt. Lubię pomagać 
w zbiórce karmy dla schroniska i zachęcam też innych, aby otworzyli swoje serca na potrzeby 
czworonożnych przyjaciół.        Blanka Dalecka 

 
 C      

Zwierzęta domowe to nie zabawki  
 

Zbliżają się święta, czas wybierania prezentów. Wielu z nas marzy się piesek,  
kotek albo inny milusiński. Zanim poprosimy rodzica o taki prezent, pomyślmy, czy jes- 
teśmy na tyle odpowiedzialni, żeby się nim zajmować. Zwierzaki potrzebują opieki. Duży  
czy mały pupil, z posiadaniem zwierzęcia wiążą się obowiązki i koszty, na przykład wizyta  
u weterynarza, karma. Nie chcę nikogo zniechęcić, wbrew przeciwnie. Sama jestem  
dumną posiadaczką psa i dwóch chomików. Pies nie mieszka w klatce, potrzebuje sporo  
ruchu. Zabieram go kilka razy dziennie na spacer. Wyczesuję go, karmię, dbam o niego.  
Z chomikami tez jest sporo zamieszania, zmieniam im często trociny, w których  
mieszkają. Trzeba tez wspomnieć o wakacjach. Wiele osób kupuje zwierzę i nie myśli  
o tym , gdzie je zostawi podczas wyjazdu. Piszę to po to, abyś zrozumiał, że zwierzę  
to nie zabawka.                                                                                                Nadia Głowacka  
  
 

Szkołę można miło wspominać (cz. II) 
 

Pandemia to trudny okres. W tym czasie, jak pewnie wiecie, sklepik szkolny jest zamknięty. Z własnego 
doświadczenia wiem, że nie jest to dobre dla uczniów. Co zrobić, gdy najdzie ochota na coś słodkiego, bułkę albo, nie 
daj Boże, energetyka? „Nie wolno wychodzić poza teren szkoły” – mówi pani dyrektor i ma w tym rację. Jest to zwyczajnie 
nierozsądne. Czasami, pomimo wyraźnych zakazów i dyżurów nauczycieli niektórzy śmiałkowie podejmują się 
opuszczenia terenu szkoły. Powtarzam, to bardzo nierozsądne. Słyszałam na korytarzu, jak niektórzy to robią. Piszę z 
przestrogą, abyście nie popełniali tego błędu w przyszłości. Otóż, jest kilka sposobów, żeby wybrać się do sklepu. Można 
poczekać do dzwonka rozpoczynającego lekcję, wszyscy wejdą do klasy i wychodzi się ze szkoły niezauważonym. Inny 
sposób to zupełna arogancja. Wychodzi się z plecakiem przy wszystkich, jakby wychodziło się ze szkoły do domu. Przyda 
się pokerowa twarz i pewny krok (bulwersujący sposób!). Najbliżej jest „u Tadzia” (ten sklep za szkołą), gdzie może i jest 
drożej, ale za to bliżej niż do Biedronki. Mówi się, że trzeba po drodze uważać. Wiadomo, pani dyrektor i nauczyciele. 
Najgorsze są jednak skarżypyty z młodszych klas. Zrobią wszystko, żeby ktoś je pochwalił. To irytuje. A teraz siedzimy w 
domu i nie ma nawet komu naskarżyć.                                                                                                             Roksana Krasnowska 
  d 

Czego nie chciałabym dostać na świąteczny prezent? 
 

Przyszedł grudzień a wraz z nim odliczanie dni do świąt Bożego Narodzenia. Apetyt na pre- 
zenty rośnie, mikołajki to tylko wstęp do większego dzieła. Zastanawiam się, o co zwrócić się do  
Świętego Mikołaja w liście. A Wy już napisaliście? W grudniu poczta ma najwięcej pracy, zwykle dłużej czeka się na 
przesyłkę. Chyba łatwiej będzie odpowiedzieć mi na pytanie „Czego nie chciałabym dostać pod choinkę”. Macie taką 
rzecz, którą nie chcielibyście dostać? Bo ja tak! (I to nie jest, oczywiście, rózga). Z ankiety przeprowadzonej w redakcji 
„Dzwonka” wynika, że nietrafionym prezentem są przede wszystkim skarpetki. Drogi Mikołaju, nie zawiedź dzieci! 
Przewrotnie kilka osób powiedziało, że nie chciałoby dostać prezentu, który już ma. Ale chyba każdy ucieszyłby się z 
życzeń, więc może pocztówka albo spersonalizowane życzenia SMS-em? Proszę nie zostawiać życzeń na ostatnią chwilę, 
Mikołaje mają pełne ręce roboty.                                                                                                                                Lena Piórkowska 
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