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3 czerwca uczniowie starszych klas szkoły 

podstawowej i gimnazjaliści obchodzili Dzień 

Dziecka w szkole w Nowej Wsi Królewskiej.  

W tym roku odbyło się bez fajerwerków. 

Świętować zaczęliśmy po 5-tej godzinie 

lekcyjnej. Na boisku szkolnym zorganizowane 

zostały gry i zabawy integracyjne oraz 

sportowe. Przez dwie godziny świetnie 

bawiliśmy się pod okiem nauczycieli. Rada 

Szkoły zafundowała nam hot dogi i napoje, za 

które dziękujemy.  
      Jakub i  Adam☺ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W góry 

 
Od 27 do 31 maja tego roku wyruszyliśmy na 

wspaniałą wycieczkę do Zakopanego. Pierwszego 

dnia odwiedziliśmy Częstochowę, a następnie 

zakwaterowaliśmy się w pensjonacie „Jędruś”  

w Poroninie. Kolejnego dnia spacerowaliśmy po 

górach i odwiedziliśmy Jaskinię Mroźną. Potem 

udaliśmy się na baseny termalne w Szaflarach, 

gdzie świetnie bawiliśmy się w wodzie przez 3 

godziny. Trzeciego dnia pojechaliśmy do 

Bachledovej Doliny na Słowacji. Wjechaliśmy 

gondolą na niezwykłą atrakcję - Spacer  

w Koronach Drzew. Po powrocie do Polski 

udaliśmy się na Krupówki, gdzie mieliśmy okazję 

zaszaleć z zakupami. Pod koniec dnia 

wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę. Następnego 

dnia spacerowaliśmy po Polanie Strążyńskiej  

i mieliśmy okazję zobaczyć wodospad Siklawica. 

Dzień zakończył się kolejnymi zakupami na 

Krupówkach. Ostatniego dnia, w drodze 

powrotnej, odwiedziliśmy Kraków  

i podziwialiśmy piękno tego miasta. Mimo, że 

pogoda nie była idealna, wszyscy są zachwyceni 

wycieczką. Każdy z całą pewnością powtórzyłby 

taką niezwykłą przygodę.  
                                                   Nuwanda 

Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia: 
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Wycieczka do Gdyni 
 

 

 

 

 

 

 

Dnia 8 czerwca pojechaliśmy na pełną 

niespodzianek wycieczkę do Gdyni. Naszym 

głównym celem był pobyt w Centrum Nauki 

EXPERYMENT. Poprzez znakomitą zabawę wiele 

się nauczyliśmy. Podobały nam się interaktywne 

instalacje oraz pokazy. Wykonywaliśmy również 

ciekawe doświadczenia np. RKO lub nauka jazdy 

samochodem. Po wielkiej edukacyjnej 

przygodzie, w której towarzyszyli nam 

nauczyciele p. Anna Welter, p. Agnieszka 

Zimnicka i p. Agnieszka Góreczna, poszliśmy do 

restauracji Subway. 

    

   Jakub, Agata, Sławka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 czerwca na polach lednickich odbyło się XXIII 

Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. W tym roku 

zgromadzeni przeżywali i rozważali słowa hasła 

„Wiesz, że Cię kocham”.Słowa te zaczerpnięto 

z Ewangelii według Świętego Jana. Tysiące 

pielgrzymów wyznawało miłość do Boga pieśnią 

„Panie mój, wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko 

wiesz, miłuję Cię!”. Młodzi ludzie mają poczucie, 

że ich miłość do Boga jest odwzajemniona. 

Dzięki temu mają moc potrzebną do zmagania 

się z codziennością, bo jak powiedział papież 

Jan Paweł II „[…] człowiek jest mocny wtedy, 

kiedy wie, że jest kochany”. Jak co roku  

w spotkaniach lednickich wzięli udział młodzi 

parafianie z Nowej Wsi Królewskiej. 

Towarzyszył im ks. proboszcz Jacek Dudziński 

oraz katecheta p. Krzysztof Paczkowski. 

 
                                                         Redakcja 
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Powiatowy Konkurs Literacki 

 
Dnia 7 czerwca odbył się finał XVIII. edycji 

Powiatowego Konkursu Literackiego z cyklu 

”Wąbrzeźno - moje miejsce na ziemi”, który 

został zorganizowany przez Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie. Patronat 

nad konkursem objęli burmistrz i starosta 

wąbrzeski. Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją 

konkurs składał się z dwóch części: literackiej 

i krasomówczej. W tej drugiej pt. 

„Opowiadacze lokalnych historii” wzięło udział 

troje uczniów z trzeciej klasy gimnazjum  

w Nowej Wsi Królewskiej. Szkołę 

reprezentowali: Agata Skiba, Dobrosława 

Paśko i Jakub Dymek. Agata przedstawiła 

postać lokalnego społecznika, pierwszego 

kierownika szkoły w powojennym Uciążu pana 

Mieczysława Kiszki. Wypowiedź Dobrusi była 

również hołdem złożonym wielkiemu patriocie, 

zaangażowanemu działaczowi i nauczycielowi  

z Płąchaw, panu Janowi Karczewskiemu 

brutalnie zamordowanemu w faszystowskim 

obozie śmierci. Jakub opowiedział  

o wstrząsających zbrodniach z okresu II wojny 

światowej dokonanych na obywatelach ziemi 

wąbrzeskiej przez funkcjonariuszy policji i SS 

oraz członków Selbtschutzu. Jury konkursu 

przyznało Agacie Skibie nagrodę specjalną 

biblioteki, a wyróżnienia otrzymali Dobrosława 

Paśko i Jakub Dymek. Otrzymali dyplomy i bon 

prezentowy do wybranego sklepu.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
                                         

                                                Redakcja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata Skiba 

Dobrosława Paśko 

Jakub Dymek 
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Nareszcie upragnione wakacje. Miejmy 

nadzieję, że będą słoneczne i bezpieczne. 

Koleżanki i koledzy, apelujemy, abyście uważali 

na siebie podczas różnych wypraw i podróży,  

o czym też mówił przybyły do szkoły policjant. 

Wracajcie do nas we wrześniu wypoczęci i pełni 

energii do dalszej pracy. 
    Agata, Sławka☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co dalej? 

 
Gimnazjaliści i ósmoklasiści muszą dokonać 

dobrego wyboru dalszej edukacji, który nie 

może ich w żadnym 

stopniu ograniczać. Warto 

bardzo dokładnie 

przemyśleć swoją 

przyszłość i uwzględnić 

każdą opcję. Wybierając 

szkołę, należy odkryć 

swoją osobowość i naturę 

oraz cały czas się nimi 

kierować. Przed 

ostatecznym wyborem 

zadajmy sobie trzy pytania: 

1. Kim chcę być w przyszłości? 

2. Co mi w tym pomoże? 

3. W jaki sposób to osiągnę? 

Wybierając wymarzony zawód, trzeba być 

zgodnym z samym sobą, zdawać sobie sprawę  

z własnych umiejętności oraz znać poziom 

swoich ambicji. W ten sposób uda nam się 

dokonać idealnej decyzji. W tym roku nie 

będzie łatwo dostać się do wymarzonej placówki 

oświatowej, bo dwa roczniki szturmować będą 

szkoły średnie. Trzymam kciuki, abyście 

spełniali swoje marzenia i zostali tym, kim 

chcecie być! 
              Nuwanda 

 
 

 

„CARPE  DIEM” 
 
Odcinek szósty 

 

   Alex założyła opaskę na oczy Melanii.   

  - Czy to konieczne? – zapytała Melania. 

  - Oczywiście, że tak! Myślisz, że po co to 

wszystko robię – odpowiedziała Alex. 

   Natan i Marek pomagali jej się 

przemieszczać. Najpierw wyszli z pociągu  

i wsiedli do jakiegoś pojazdu. Jadąc, Melania 

poczuła wiatr we włosach i niesamowicie rześkie 

powietrze. 

  - Ale tu jest przyjemnie… Nigdy nie byłam  

w takim miejscu… - zachwycała się dziewczyna. 

   Alex tylko się uśmiechała, bo wiedziała, że 

robi coś wspaniałego dla swojej przyjaciółki. 

  - Dobra, czas wysiadać – z radością powiedział 

Natan. 

   Szli razem chodnikiem przez kilka minut.  

W pewnym momencie Alex zdjęła buty Melanii. 

Dziewczyna poczuła między palcami stóp 

przyjemny, delikatny, lekko łaskoczący piasek. 

Szła przed siebie trzymając za rękę Natana  

i Alex. W końcu poczuła chłodną, falującą wodę.  

  - Możesz już zobaczyć, gdzie jesteśmy – 

oznajmiła Alex. 

   Melania zdjęła opaskę i ujrzała przed sobą 

bezkresne morze, na którego horyzoncie 

znajdowało się zachodzące słońce. Dziewczyna 

była urzeczona niesamowitym widokiem,  

o którym marzyła od dawna. Nagle rzuciła się na 

szyję Alex i czule się do niej przytuliła. 

  - Dziękuję! Dziękuję! – powiedziała ze łzami  

w oczach Melania. 

   W końcu cała czwórka siedziała na plaży  

i rozmawiała, oglądając zachód słońca. 

  - Nigdy nie byłaś nad morzem? – zapytał 

zdziwiony Marek. 

  - Nie… Zawsze marzyłam, żeby tu przybyć – 

odpowiedziała Melania. 

  - Jej rodzice bardzo się o nią martwią  

i dlatego nigdy nie pozwolili jej tu przyjechać… 

- tłumaczyła Alex. 

- Czy pobyt nad morzem komukolwiek 

zaszkodzi? – dopytywał Natan. 

   Melania i Alex spojrzały z wielką powagą na 

Marka i Natana. Po czym Melania odezwała się: 
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  - Mam białaczkę. Mój organizm jest osłabiony, 

a moja sprawność fizyczna ograniczona. 

Martwili się, że zasłabnę podczas kąpieli, albo 

przez dużą ilość słońca i ruchu – wyznała 

dziewczyna. 

  - Kiedy byłyśmy małe, powiedziała mi, że  

o niczym innym nie marzy, jak tylko zobaczyć 

taki sam cudny widok nad morzem, jaki był  

w naszym ulubionym filmie – wyjaśniła Alex. 

   Natan i Marek spojrzeli z konsternacją na 

koleżanki, nie mogąc wydusić słowa. 

  - To jak? Kiedy planujemy powrót do 

rzeczywistości? – zmieniła temat Alex. 

  - Na pewno nie teraz… Chciałabym najpierw 

spełnić kilka naszych marzeń – z zapałem mówiła 

Melania. 

  Alex dobrze wiedziała, o co jej chodzi, więc 

błyskawicznie pojawił się uśmiech na jej 

twarzy… 

 

Resztę tej historii wyobraź sobie sam, 

czytelniku. ☺ 

                      Nuwanda 

  

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Czy to już jest 

koniec?... 
 

W tym roku aż cztery klasy 

pożegnają się z naszą 

szkołą. Wszyscy będziemy 

tęsknić za zmyślnymi, 

zabawnymi sytuacjami  

i chwilami spędzonymi 

razem z przyjaciółmi. To wszystko pozostanie  

w pięknych wspomnieniach, których nikt nam nie 

zabierze. Pamiętajmy jednak, że musimy pisać 

nasze historie dalej, mimo że nie będzie z nami 

dawnych znajomych. Każdy z nas otwiera nowy 

rozdział w swoim życiu. Musimy wiedzieć, że nie 

warto się martwić na zapas odrzuceniem ze 

strony uczniów z nowej klasy. Taka sytuacja  

z pewnością nie zaistnieje. Większość osób nie 

będzie się znać, więc jest to znakomita okazja 

do nawiązania nowych przyjaźni. Będziemy mieć 

„czystą kartę”, ale pamiętajmy, żeby przede 

wszystkim być sobą. Życzę wszystkim 

wspaniałych przyjaciół, pogody ducha i wielu 

sukcesów.  
    Nuwanda☺ 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Od Redakcji Gazetki 

 
Nadszedł ten smutny czas, 

kiedy nasza redakcja musi 

na dobre pożegnać się  

z pisaniem artykułów do 

tej gazetki. Większość  

z nas będzie kontynuowała 

swoją pasję i rozwijała 

nabyte umiejętności. 

Dziękujemy Wam, Czytelnicy, za to, że byliście 

z nami przez ten cały czas i z ciekawością 

czytaliście nasze recenzje, opinie, relacje, 

wiersze i opowiadania. Mamy nadzieję, że nasza 

gazetka będzie podtrzymywana przez przyszłe 

pokolenia i będzie stawała się coraz 

doskonalsza. Teraz zdradzimy Wam nasze 

pseudonimy: 

Sławka – Dobrosława Paśko 

Nuwanda – Agnieszka Makowska 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Oficjalnie, żegnamy Was, kochani!!! 

 

    Redakcja 
                              ☺☺☺☺☺ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Drodzy Nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi,  

Serdecznie dziękujemy Wam za Wasz 

codzienny trud, wyrozumiałość  

i cierpliwość. Dzięki Wam szkoła jest 

przyjaznym miejscem, w którym możemy 

bezpiecznie dorastać. 

        Absolwenci  
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