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 W dzisiejszym artykule przedstawię uczennicę, 
która interesuje się tańcem. 
 Laura jest uczennicą klasy IIIc i występuje w  
szkolnym teatrze „Maska”.  Najbardziej lubi tańczyć, 
ale poza swoją pasją jeździ konno. Laura osiąga dobre 
wyniki w nauce, jest miła i sympatyczna. Uczennica 
od dzieciństwa tańczy oraz jeździ konno to jej hobby.  
Laura żyje w przyjaźni z zespołem klasowym i wpły-
wa na tworzenie dobrej atmosfery. 
          Laura Maszota jest  przykładem Ucznia z Pasją. 
Jeżeli ktoś chciałby być opisany w naszym artykule 

tak jak Laura, prosimy o zgłoszenie się do naszej redakcji.      
   Marzena Choike, IIIb 

Redaktor: Kim chcesz zostać w przyszłości? 
Laura: W przyszłości chciałabym zostać  choreografką, ponieważ tańczę bardzo długo i poświęcam 
dużo czasu na swoją pasję. 
R.: Od kiedy interesujesz się tańcem? 
L.: Tańcem interesowałam się od dziecka. 
R.: Jakie są twoje największe sukcesy w życiu? 
L.: Największy sukces osiągnęliśmy wraz z zespołem ,,Maska” w Liceum Ogólnokształcącym im.  Ste-
fana Żeromskiego w Pucku, zajęliśmy I miejsce. 
R.: Kim się inspirujesz? 
L.:  Dla mnie każdy tancerz jest inspiracją,  ponieważ to, jak tańczy, czy porusza się jest czymś god-
nym podziwu, nie patrząc na to, jaki jest jego styl taneczny. 
R.: Jaką pasję uważasz za lepszą jazdę konno czy taniec? 
L.:  Zdecydowanie taniec, ponieważ tańczyć mogę tak naprawdę zawsze i wszędzie, tak jak chcę i nikt 
mi nie mówi, jak mam to robić. 
R.:  Czy trudno jest pogodzić naukę z twoją pasją? 
L.: Moja nauka i pasja w żadnym stopniu nie stoją sobie na drodze, bo nie tańczę często i zawsze star-
cza mi czasu na naukę i na taniec. 
R.:  Czy swoje zainteresowanie poświęcasz dla własnej 
kariery? 
L.: Tańczę dla siebie. Nie szukam rozgłosu. Robię to, bo 
lubię i mogę w ten sposób odreagować. 
R.: Kto odkrył twój talent? 
L.: Mojego talentu nikt nie odkrył.  Nie lubię się afiszo-
wać, robię to tylko wyłącznie dla siebie, bo to kocham. 
R.: Ile czasu poświęcasz na taniec? 
L.:  Czasami, kiedy mam weekend albo dzień wolny, 
potrafię tańczyć kilka godzin dziennie. 
R.: Jaką techniką tańczysz? 
L.: Moimi ulubionymi stylami są Contemporary Dance i 

Dancehall. 

Uczeń z pasją - Laura Maszota 

Wywiad z Laurą 
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 W dzisiejszych czasach ciężko obejść się bez komórki. Obecnie nawet siedmioletnie dzieci po-
siadają telefony, a niekiedy nawet smartfony. Współczesne komórki potrafią wszystko: od  zaawanso-
wanych gierek i apek zaczynając, a kończąc na łatwym dostępie do fejsa, aska itp. Dzięki temu gimbu-
sy podłączone są do internetu praktycznie cały czas. Jednak najważniejszą funkcją współczesnej ko-
mórki jest zdecydowanie aparat fotograficzny. Jest on przedmiotem licytacji – który z nich ma więcej 
pikseli. 
 W związku z brakiem jakichkolwiek innych zajęć (poza siedzeniem na facebook'u) i chęcią za-
imponowania czymś, gimby pstrykają sobie selfie i zbierają lajki. Selfie to doskonała forma rozrywki 
dla gimbusów. Nie wymaga zbyt wytężonej pracy mózgu, można zidentyfikować się z innymi gimba-
mi, zwrócić na siebie uwagę i jeszcze przy okazji zaszpanować smartfonem! Nic tylko iść i robić focie! 
 Jak widać telefon jest niezbędnikiem każdego szanującego się gimbusa. Ludzie pragną coraz 
lepszych „zabawek”, więc coraz nowsze telefony posiadają coraz więcej zbędnych gadżetów, bezuży-
tecznych aplikacji i głupich gierek. W tej chwili pierwotna i podstawowa funkcja telefonu (czyli możli-
wość dzwonienia) odsuwa się na dalszy plan. No bo jaki jest sens dzwonienia, skoro wszyscy bez prze-
rwy są dostępni na facebook'u? 
          Karolina Joachimczyk, IIa 

Felietony, felietony, felietony... 
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Telefon – gadżet, czy niezbędnik? 



 Film "Wyspa tajemnic" jest trillerem wyreżyser-
owanym przez Martin'a Scorsese'a. Jego premiera w Polsce 
ukazała się 26 marca 2010 roku. 
 Tytułową "wyspą tajemnic" jest piękna wyspa Zatoki 
Bostońskiej, gdzie wszystko się rozgrywa. To tam toczą się 
losy głównego bohatera- Teddy'ego Daniels'a (Leonardo Di-
Caprio) - detektywa prowadzącego śledztwo w sprawie 
zaginięcia jednej z pacjentek tamtejszego szpitala psychia-
trycznego. Teddy wraz ze swoim partnerem stara się 
rozwiązać tę pełna niespójności zagadkę. Szpital ten bowiem 
jest pilnie strzeżony i zabezpieczony, co praktycznie unie-
możliwia jakąkolwiek ucieczkę.  
 Film ten fabularnie przypomina nieco produkcję typu 
"Sherlock Holmes". Nie jest on lekką komedyjką czy prostą 
przygodówką tylko trillerem pełnym niejasności, w których 
zrozumieniu trzeba się sporo natrudzić. Opinie na temat filmu 
są jednak podzielone. Niektórzy - jak to mówią - "czują się 
rozczarowani i uważają, że akcja jest przewidywalna". Każdy 

ma własne zdanie, ale ja osobiście nie rozumiem jak można określić akcję przewidywalną. Każdy ruch 
i nowa poszlaka Daniels'a nakłaniają do próby rozwiązania zagadki, co niesamowicie trzyma w na-
pięciu i powoduje chęć dalszego oglądania. Może to zakończenie wywołuje te kontrowersyjne opinie z 
powodu tego jak bardzo jest ono zaskakujące? Sceneria, dialogi oraz dobranie aktorów jest świetne. 
Oczywiście, jak zwykle doskonale spisał się DiCaprio, idealnie wczuwając się w kolejną trudną do 
zagrania rolę. Oglądajac tę produkcję, można po prostu poczuć się jak detektyw. Na pewno nie spodo-
ba się ona widzom, którzy podczas seansu nie lubią wytężać umysłu tylko czekają aż wydarzenia same 
się potoczą.  
 Podsumowując "Wyspa tajemnic" jest po prostu filmem "do przetestowania". Niektórzy uznają 
go za dzieło, innym natomiast nie przypadnie do gustu. Ja osobiście bardzo go polecam.  
 
Życzę miłego główkowania.  
 Powodzenia :-) 

 
Luiza Gojke, IIIb 

Film - Wyspa tajemnic 
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 Znany i ceniony aktor urodził się 11 listo-

pada 1974 roku w Los Angeles. Anegnoda głosi, 

że jego matka dała mu imię po wielkim artyście - 
Leonardzie Da Vinci. 
        Leo już od dziecka marzył, by zabłysnąć na 

wielkim ekranie. Jako pięciolatek zagrał w seria-

lu ,,Romper Room", jednak nie przyniosło mu to 

żadnych sukcesów. Zadebiutował w fil-

mie ,,Critters 3". Za rolę w ,,Co gryzie Gilberta 

Grape'a'', w którym zagrał niepełnosprawnego 

chłopca, dostał nominację do Oscara. Najwięcej 

sławy przyniosła mu rola Jacka Dowsona w jed-

nym z najsłynniejszych filmów wszech czasów - 
,,Titanicu''. DiCaprio później żałował tej roli, 

gdyż był kojarzony głownie z Jackiem. 

Leonardo Di’Caprio 
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Aktor za swoje niezwykłe umiejętności dostał 

wiele nagród i nominacji, m.in. za rolę 

w ,,Aviatorze'' dostał Oscara, Złoty Glob, MTV 

Movie Award oraz nominację do BAFTY i Mło-

dych Nagród. Zagrał miedzy innymi w ,,Wyspie 

tajemnic'', ,,Złap mnie jeśli potrafisz", Chłopięcy 

świat", ,,Romeo i Julia'' oraz ,,Wilki z Wall Stre-

et''. 
       DiCaprio jest również działaczem na rzecz 

ochrony środowiska. Za swoją działalność zdobył 

nagrodę stowarzyszenia Global Green USA, dwa 

lata później w 2004 roku został członkiem Global 

Green i NRDC. 

Magdalena Drafz IIIb 



  
 Jednak wyszło na to, że się zgodziliśmy. Ale nie było z nami tak łatwo. Nie należeliśmy nigdy 
do wandali i byliśmy pewni, że coś pójdzie nie tak. Mieliśmy też problem z rodzicami, ale Jim 
wymyślił juz coś za nas. Powiedział, że całą czwórką będziemy u niego, a rodzicom powiemy, że 
idziemy zwyczajnie zanocować. To mogło się udać. Rodzice Jim'a byli bardziej zamożniejsi niż co 
niektórzy, ale jego tata wyjechał za granicę a mama w delegację, a poza tym z tego, co mówił Jimmy, 
oni nigdy specjalnie nie zwracali na niego uwagi. Dopracowywaliśmy ten plan jeszcze przez kilka dni, 
aż w końcu nadszedł piątek. Nasi rodzice, tak jak przewidywaliśmy, chętnie zgodzili się na nocowanie, 
ciesząc się, że mamy tu nowych przyjaciół. Tak, więc poszliśmy. Jim i Serdel już na nas czekali. 
Omówiliśmy jeszcze raz, jak się zachowamy i czekaliśmy do zmroku... 
Dom pana Correls'a wcale nie wyglądał na szopę. Był może trochę zaniedbany, ale czemu się dziwić. 
Pan Correls miał juz swoje lata. 
- Dobra, wiecie, co macie robić?- spytał dla pewności Jim. 
Wszyscy skinęliśmy głowami. Nasz plan nie był w końcu aż taki skomplikowany. Mieliśmy zakraść się 
pod dom, otworzyć drzwi (z tego co mówił Serdel stary nigdy ich nie zamykał), cicho wejść do środka, 
pooglądać rzeczy, może coś zwinąć i spadać zanim dziadek się zorientuje. 
- Dobra, chodźcie za mną.- machnął ręką Jimmy. 
Wszyscy mieliśmy latarki, ale na razie włączona była tylko ta Jimm'iego. Trzymaliśmy się go - to on 
był naszym dowodzącym. Doszliśmy prawie bezszelestnie do drzwi, co udało się w sumie tylko dzięki 
dobremu prowadzeniu przez naszego "dowódcę", który nie pozwolił nam nadepnąć na choćby gałązkę. 
Tak jak mówił Serdel, drzwi były otwarte, choć na początku w to nie wierzyłem - Roby nie był w 
końcu geniuszem. Jim położył rękę na klamce, wstrzymałem oddech, ale na szczęście wszystko szło 
zgodnie z planem i odetchnąłem z ulgą. Weszliśmy i zapaliliśmy latarki. Wbrew naszym oczekiwaniom 
nie ujrzeliśmy sprzętu, którego mogli używać niegdyś naziści, ale trochę zakurzony, dość ładnie 
umeblowany salonik ze staromodnymi meblami. 
- No i co to niby ma być?- szepnął Tom z irytacją. 
- Nic nie rozumiem.- odszepnął Serdel. 
I wtedy coś usłyszeliśmy. Jakby cichy szelest, a ja nawet zauważyłem coś przypominającego rękę, 
niknącą za schodami. Nagle zapaliło się światło. Staruszek Correls podbiegł do nas z okrzykiem: 
Jak śmiecie nachodzić starego człowieka o tej porze łobuzy?! 

Był z niego wysoki, szczupły mężczyzna z siwymi, ale wciąż gęstymi włosami. Na jego policzku 

spoczywała blizna w kształcie litery C.  Patrzył na nas przestraszonymi, wściekłymi a zarazem 

zdziwionymi oczami. Wszyscy rzucili się do ucieczki tylko ja stałem jak wryty. Chłopaki nie zdążyli 

już po mnie wrócić, bo stary złapał mnie za rękaw kurtki i zamknął drzwi. Dopiero wtedy się ock-

nąłem... 

- Proszę nie robić mi krzywdy... to... to oni wymyślili... mówili, że trzyma pan tu broń...i...i byliśmy po 
prostu ciekawi, więc... 
- Ciekawi, tak?- przerwał mi i zaczął się śmiać.- Proszę, wybacz mi, chłopczyku, ale przestraszyliście 
mnie nie na żarty. Chciałem juz łapać za dubeltówkę, bo myślałem, że to włamywacze. Chociaż w 
sumie nie wiem, co mieliby stąd ukraść.  
- To znaczy, że nie zrobi mi pan krzywdy?- spytałem oszołomiony. 
- Po co miałbym to robić? Nie jestem taki za jakiego uważają mnie inni ludzie, tylko może sprawiam 

takie wrażenie. -westchnął. - A co do broni to mam tylko moją starą dobrą dubeltówkę, dlatego 

zdziwiłbym sie, gdybyście byli prawdziwymi złodziejami. Jedyne, co mam, leży tam. 

Dział literacki - Sanki cz.2. (thriller) 
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 Wskazał palcem na pokrywającą coś płachtę. 
- Co to jest ,jeśli można spytać? 
Starzec zdjął z impetem stary marteriał, unosząc w 
górę chmurę kurzu. Ku mojemu zdziwieniu, moim 
oczom ukazały się sanki. Zresztą bardzo ładne, 
wykonane z sosnowego drewna, dobrze wykończone. 
Jednak zastanawiało mnie, dlaczego były takie cenne 
dle tego starego człowieka. 
- Mój syn miał kiedyś podobne, ale się połamały- 
zaczął. - Obiecałem sobie, że zbuduję takie kiedyś dla 
moich wnuków. Tak też zrobiłem, tyle, że już od 
dawna nie miałem z nimi żadnego kontaktu.  
- To przykre...- powiedziałem, czując się trochę nies-
wojo. 
- A może ty?- spojrzał na mnie Correls.- Na pewno 
lubisz jeździć na sankach, a ja i tak nie będę miał z 
nich żadnego pożytku. Może zechcesz je wziąć jako 
taki sąsiedzki prezent? 
- Ja chyba nie mogę, no wie pan... brać od pana czegoś 
nad czym tak długo pan pracował i ... 
- Oj, już nie przesadzaj! Sam przecież nie będę na nich 
jeździł.- zaśmiał sie.- Chociaż komuś posłużą. Nie od-
mawia się emerytowanemu żołnierzowi. To jest 
rozkaz, a nie prośba!- uśmiechnął się serdecznie. Nie 
mogłem odmówić. Wziąłem, więc sanki, pod-
ziękowałem i wyszedłem na zewnątrz. 
-Hej stary! Żyjesz? Czemuś z nami nie biegł?!- 
krzyknął na mój widok Jim . 
- Przepraszam was...- zacząłem. 

- Ej, a co tam masz?- zagadnął Tommy. 
- To sanki. Dostałem je od Correls'a. 
Zrobił je dla swoich wnuków, ale nie ma 
kontaktu z rodziną i... 
- E, tam... Żeby to był karabin albo gran-
at...- rozmarzył się Serdel. 
Dajcie już z tym spokój! On wcale nie 
jest tak straszny i dziwny, jak 
mówiliście! To zwyczajny staruszek, ty-
lko trochę samotny.- Tom marszcząc 
brwi spojrzał na chłopaków.  
 Wtedy chociaż byłem oburzony 
jednocześnie cieszyłem się, że mam tak-
iego brata. 
Teraz ta historia wydaje się śmieszna, ale 
jestem pewien, że Jim i Serdel nadal czu-
liby sie zawstydzeni, gdyby mogli... 
Minęły dwa lata, a sanki cały czas były w 

moim posiadaniu. Z bratem często ro-

biliśmy z nich użytek. Breakport było 

znane z fantastycznie nadających się do 

zjeżdżania górek. Była tam jednak taka, z 

której zjeżdżali tylko najodważniejsi nas-

tolatkowie. Żaden z naszej paczki nigdy 

nie odważył się z niej zjechać. Do 

czasu… 

Ciąg dalszy nastąpi… 

  Luiza Gojke, IIIb 

Dział literacki - Sanki cz.2. (thriller)  
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Środa 

 Pierwsza lekcja rozpoczęła się o godzi-

nie 8:05. Czekałam wtedy na historię wraz z 

ośmiorgiem innych osób. Rose jeszcze nie by-

ło, dlatego postanowiłam porozmawiać z inny-

mi. 

 Przy kaloryferze siedziało dwóch chło-

paków, a jeden z nich szczególnie wpadł mi w 

oko. 

Zapytałam więc, jak się nazywają. Pierwszy z 

nich przedstawił się Chris, wysoki blondyn o 

niebieskich oczach. 

Ten drugi powiedział, że na imię ma Mike. 

Niewiele niższy od Chrisa, o czarnych wło-

sach i brązowych oczach. 

Znałam już 6 osób: Rose, Stellę, Mary, Emmę, 

Crisa i Mike'a. 

Historia 

 Historii uczył nas pan. Wiadomo, 

pierwsza lekcja organizacyjna, nic ciekawego. 

Po przedstawieniu kryterium oceniania i 

wszystkich, jak to mówią nauczycie-

le ,,potrzebnych” nam rzeczy, mieliśmy wolny 

czas. 

Ukradkiem wyjęłam telefon (Rose na szczę-

ście tego nie zauważyła) i zrobiłam Chris’owi 

zdjęcie (to właśnie on wpadł mi w oko). 

 Na przerwie Stella ogłosiła całej klasie, 

że nie ma dziś książek od biologii, tak jak jej 

przyjaciółki, więc ma im ktoś dać, bo inaczej 

powie ojcu (jej rodzina jest bogata, a tata jest 

szefem dużej firmy). 

Znalazły się takie osoby, bo nie chciały niepo-

trzebnych awantur. Osobiście ja bym tego nie 

zrobiła, bo uważam, że to głupie. 

Czekało nas jeszcze 5 lekcji, które minęły dość 

szybko. Cóż, były to lekcje organizacyjne, więc 

za dużo się nie działo. 

 Poznałam jeszcze Alice, która okazała 

się bardzo sympatyczna, a charakterem w dużej 

mierze przypominała mnie. 

Większość klasy, to jest 11 osób było przeciw 

zachowaniom Stelli i jej - jak to mówiliśmy 

„sług”, wyglądały bowiem (te dziewczyny cho-

dzące ze Stellą) jak sługi króla. 

Pozostałe 5 osób trzymało jej stronę i uważało, 

że powinno się z niej brać przykład. 

Było to dla nas oczywiście śmieszne, ale cóż. 

Lekcje skończyły się o 14:20, a nazajutrz mia-

łam mieć ich aż 8. Nie mogłam niestety nic po-

radzić. 

Miałam dziwne przeczucie ,że jutro czyli w 

czwartek wydarzy się coś szczególnego. 

   Anna Potrykus, Ib 

Dzieje z życia dziewczyny w nowej szkole ( a'la pamiętnik )  
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 Jabłko to kuszący owoc znany od wielu lat. Już w bi-
blijnych czasach Ewa dała Adamowi jabłko. Każdy z nas je 
lubi, choć nie każdy zjada. Jabłka neutralizują toksyczne sub-
stancje, obniżają poziom „złego” cholesterolu i wspomagają 
prawidłowe trawienie. To także dobre owoce na odchudzanie. 
To przecież żaden wysiłek, a słodka przyjemność, więc jedzmy 
je ze smakiem. Lobo, gala, antonówka, reneta – to tylko niektó-
re z ich odmian, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
Dlaczego warto jeść jabłka? 
Mała wiedza często powoduje, że jemy jabłka, odrzucając jego 

najbardziej wartościowe części, czyli skórkę i gniazda nasienne. Oczywiście nasionek nie zaczniemy 

jadać, ale warto skusić się na nieobrane owoce. W skórce jabłka znajdują się ogromne ilości pektyn, 

które potrafią oczyszczać nasz organizm z trujących substancji, dlatego są szczególnie polecane dla pa-

laczy papierosów, osób mających w pracy styczność ze szkodliwymi substancjami, mieszkańców zanie-

czyszczonych miast. Dobroczynne pektyny „posprzątają” nasz organizm, zneutralizują toksyczne sub-

stancje, a także zmniejszą wchłanianie cholesterolu, chroniąc przed zawałem i miażdżycą. Do ich ko-

rzystnego wpływu zalicza się również regulację perystaltyki jelit i zapobieganie zaparciom. 

Głos Młodych 

Umiesz śpiewać, tańczyć, a może jesteś 
dobry w czymś zupełnie innym? 
W takim razie zapraszamy do  II edycji 
szkolnego programu  Mam Talent! Elimi-
nacje odbędą  się w drogiej połowie lutego. 
Szczegółowe informacje pojawią się na 
tablicy ogłoszeń. 
Dla zwycięzców przewidywane są nagro-
dy, które  fundują organizatorzy – Głos 
Młodych. Serdecznie zapraszamy! 
    Redakcja 

Zdrowie i urodaZdrowie i urodaZdrowie i urodaZdrowie i uroda    

II edycja szkolnego Mam Talent! 

Jabłka dla urody 
Odchudzasz się? Chcesz w zdrowy sposób 

zrzucić parę kilogramów? Pomoże ci w 

tym dieta jabłkowa. 100 g owoców dostar-

cza jedynie 30-50 kcal, więc to dobre owo-

ce na odchudzanie. Jednak i tu przyda się 

zdrowy rozsądek. Jabłko to dość słodki 

owoc, który zawiera wiele cukrów. Prz 

zdrowym odżywianiu można zjadać nawet 

300 g tego owocu, ale przy diecie odchu-

dzającej jedynie 150 g. Większa ilość nie 

pozwoli nam schudnąć. 

  Kinga Szymańska, IIb 



 Dnia 28 listopada nasze kółko teatralne wraz z 
nauczycielką panią Natalią Majkowską wyruszyliśmy 
na konkurs. Spod szkoły wyjechaliśmy ok. 9.00. Do-
jazd zajął nam ok.15 min. Na miejscu zauważyłem 
mnóstwo szkół biorących udział w przeglądzie o tema-
tyce HIV  i AIDS. Byłem bardzo podekscytowany, lecz 
stres był równie odczuwalny. Następnie rozpoczęło się 

powitanie i podziękowania za przyjazd na tę uroczystość. Długo oczekiwaliśmy na rozpoczęcie 
konkursu. Na pierwszy ogień wyszła szkoła z Żelistrzewa. Byłem bardzo ciekawy ich występu, ze 
względu na losy dalszego konkursu. Godzina 12.00 - długo oczekiwany występ - wszyscy nagle 
nie odczuli stresu, a rolę odegrali bezbłędnie. Pozostało czekać na wyniki. Wraz z kolegami i kole-
żankami w pełnym skupieniu czekaliśmy na werdykt. Została rywalizacja o 1 miejsce między nami 
a szkołą z Żelistrzewa.. Wygraliśmy! Radość była niesamowita. Po wręczeniu nagród, o godzinie 
13.20 wyjechaliśmy z Pucka do naszej szkoły, gdzie mieliśmy się pochwalić osiągnięciem.                                      
             Kacper Necel, kl IIIc 

V Edycja Konkursu Powiatowego Małych Form Teatralnych 
 

o tematyce HIV/AIDS - sprawozdanie 

Przedstawienie zostało wystawione również w naszej 
szkole (1 grudnia ) 

Nasze zwycięstwo 


