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    Kolejne dni mijają, walczymy jeszcze o ostatnie oceny, a
wakacje już tuż tuż… Dlatego właśnie, tak jak to robię w
każdym wstępniaku, wplotę także wątek,
którego tematem tym razem będą ciekawe pomysły na
spędzanie wolnego czasu w wakacje. 
    Każdy z nas ma prawo do tego, by w ferworze codziennych
obowiązków znaleźć czas wyłącznie dla siebie. Jest to
zupełnie normalne i naturalne, a jednak tak wielu ludzi
zapomina o tym, bowiem kwestie do załatwienia ciągle się
piętrzą, a my sami nie wiemy, za co się zabrać. Stres i szybkie
tempo życia nie sprzyjają naszemu dobremu samopoczuciu.
    Aby jednak je zyskać, trzeba po prostu zacząć odpoczywać i
regenerować siły. Najlepszym okresem do tego są oczywiście
wakacje, a te spędzone w domu, z kreatywnymi zajęciami, na
pewno nie okażą się nudne. Nie martwmy się zatem tym, że
nasze wakacje mogą nie zapowiadać się niesamowicie
fantastycznie. Urlop to czas dla nas samych, do naszego
odpoczynku. Pamiętajmy, że te dwa miesiące wolnego to
czas, który możemy wypełnić wspaniałymi wspomnieniami.

Witajcie w kolejnymWitajcie w kolejnymWitajcie w kolejnym
numerzenumerzenumerze

   tegorocznego
gońca!

 



   Więc po pierwsze, pamiętajcie, właśnie gdy się nudzimy, do
naszych głów przychodzą najlepsze pomysły, więc dajcie im
pole do popisu!
    Wyjdźcie na dwór, spójrzcie na chmury, pójdźcie do lasu i
puśćcie wodze wyobraźni. Na dworze można: zrobić sobie
wycieczkę rowerową, bitwę na balony wodne, piknik, spać w
namiocie, malować i robić obrazki z roślinek, czytać na
balkonie, tarasie lub podwórku z kubkiem lemoniady w ręku.
Natomiast gdy pogoda nas nie rozpieszcza, można poszukać
ciekawego zajęcia w domu: malować (np. po ubraniach),
rysować, robić biżuterię lub dekoracje z koralików, ozdoby na
buty, telefon, zrobić sobie namiot z koca, a w środku oglądać
filmy, seriale, grać w planszówki.
    A jeżeli lubicie gotować albo po prostu naszła was ochota
na coś dobrego, możecie: sami przygotować lody, upiec coś
pysznego, zrobić lemoniadę, kawę mrożoną z lodami, shake,
ugotować obiad dla rodziny i pobawić się w master chefa,
razem z rodziną zorganizować grilla.
    Moim zdaniem wakacje spędzone w domu wcale nie muszą
być nudne. 
Mam nadzieję, że wasze będą wesołe i ciekawe. Tego wam
życzę z całego serca!



Ósmoklasiści o sobie

Julia Lewków jest ciekawą osobą. Ma brata
bliźniaka.  Nosi okulary.  Chce zostać lekarzem. 

Lubi czytać książki, głównie romanse. Chciałaby
być księżniczką.  Dobrze się uczy. Lubi spędzać czas

z chłopakami.  Gra w Battlefronta II. 

Julia Lewków
Julia Lewków
Julia Lewków

Nadia jest miłą i mądrą
dziewczyną. Ma duży talent

artystyczny i swój wyjątkowy
styl. Lubi grać w gry

komputerowe i na pianinie.
Jeździ na różne kolonie i ma

dużo znajomych. 

Nadia PazikNadia Pazik



Dominika CzaplińskaDominika CzaplińskaDominika Czaplińska
   Dominika jest bardzo zdolną uczennicą. Przez te 3 lata

wyrosła na prymusa w klasie. Jest dobra z praktycznie
każdego przedmiotu. Wyjątkowo miła. Mimo że jest pilna i
dobrze się uczy, ma dużo czasu dla przyjaciół. Jako jedna z
nielicznych lubi matmę. I nie tylko lubi, a nawet rozumie.
Ma talent do malowania na rękach. Czas spędzony z nią

na pewno nie był czasem zmarnowanym. <3 
--

Natasza wysoka brunetka w
okularach. Uwielbia konie. Jest

bardzo mądrą i inteligentną osobą.
Zawsze pomoże i doradzi, jak ktoś
jest w potrzebie. Z natury jest
cicha, jednak bardzo przyjacielska.
Lubię z nią rozmawiać o astrologii,
którą się interesujemy. Spędziłam z

nią cudowne i niezapomniane  3
lata <3

Natasza 
Lewna

Natasza 
Lewna

Natasza 
Lewna

Ósmoklasiści o sobie



Nikt do końca nie wie, jaka jest poprawna forma jej imienia. Nawet Tosia

zastanawia się, czy jej imię to Antonina czy Antonia. Tosia ma na ogół dobry

humor. Ma specyficzne, aczkolwiek przezabawne, poczucie humoru. Szukając

pomocy, zawsze ją u niej znajdziecie. Nigdy nie odmawia podania pomocnej

dłoni. Jednym słowem Antonia jest osobą , z którą nie będziecie się nudzić. Na

moim przykładzie mogę śmiało stwierdzić, że przeżyłam z nią wiele

niezapomnianych i przezabawnych chwil.

Tosia Czerwińska
Tosia Czerwińska

  

Ósmoklasiści o sobie

Maks jest bardzo interesującą osobą. Lubi
grać w piłkę i grać w Fifę. Ma dużo

znajomych, z którymi wspólnie ogląda
mecze. Jest bardzo oblegany przez

kobiety. Jest zadziwiająco wysoki. Ma
spoko poczucie humoru i jest miły.

MaksMaksMaks



Interesuje się grami. Zawsze ma
głupie, zarazem śmieszne teksty do

nauczycieli. Mimo tego, że jest
wkurzający, to wszyscy go nadal lubią.
Jego teksty: "Nie daj się hejterom" ,

"Zero presji" i "Dasz radę!". Ma
dziwnego wąsa. Ma blond włosy i miły

uśmiech.

Dominik LewkówDominik LewkówDominik LewkówÓsmoklasiści o sobie



Amelka jest pozytywnie
zakręconą i zawsze

uśmiechniętą osobą. Cudownie
się z nią rozmawia, spędza czas i
robi różne głupoty. Ma super styl

i ciekawy gust muzyczny, jest
bardzo wesoła i empatyczna
oraz pomocna, oryginalna i

kreatywna. Interesuje się sztuką
i muzyką, więc mamy dużo
wspólnych zainteresowań.

Bardzo cieszę się, że idziemy do
tej samej klasy w liceum.

Amelia Szmołda
Amelia Szmołda
Amelia Szmołda

Ósmoklasiści o sobie

Marysia jest z całą pewnością,
jedyna w swoim rodzaju. Zawsze

uśmiechnięta, pozytywnie
nastawiona i promieniująca

dobrą energią. Jest chętna do
pomocy każdemu, często nie

patrząc na siebie. Można wiele o
niej powiedzieć, patrząc jedynie

na jej ubiór. Kolorowe wzory,
biżuteria, szalone fryzury- to

wszystko sprawia, że nasza klasa
wygląda ciekawiej. Bez Marysi te 3

lata nie byłyby takie same.
 



Dominika Kowalkowska
Dominika Kowalkowska
Dominika Kowalkowska

Od dziecka uwielbia zwierzęta a sama
ma ich 5:

kota, 2 psy, królika i konia. W wolnym
czasie uprawia jazdę konną. W

przyszłości chce zostać weterynarzem
lub psychologiem. Jest pomocna i

koleżeńska. Zawsze potrafi poprawić
nastrój kilkoma miłymi słowami. Ma
ciekawe poczucie humoru i miło

spędza się z nią czas. Jest inteligentna
i pomysłowa.

Miły i przyjazny
chłopak. Ma brązowe

kręcone włosy. Zawsze
uśmiechnięty. Jest

typem żartownisia. 
 Trochę z niego "bad

boy". Należy do
słynnego klubu uryny.
Uwielbia grać w gry, a

najbardziej w LOLa.
Cieszę się że poznałem

tak wspaniałego
przyjaciela jak on. 

Opisy klasy 8 napisany przez nią



 Antek to miły chłopak. Ma

blond włosy i zielone oczy.

Posiada wiele zainteresowań,

między innymi piłkę nożną, w

którą gra na boisku

wirtualnym, jak i

rzeczywistym. Antonii jest

typem śmieszka klasowego,

który zawsze potrafi

pocieszyć drugiego

człowieka. Jest kreatywny i

ambitny.

Antek Labuda
Antek Labuda
Antek Labuda

Matylda jest bardzo miłą i
pomocną dziewczyną. Ma
dużą motywację do nauki,
co pokazują też jej oceny,
czy osiągnięcia. Matylda

jest nazywana przez klasę
,,Mateuszem". Uwielbia
oglądać anime i czytać
mangi. Jej pasja jest

czytanie, ale też pisanie.
Matylda ma wiele

ciekawych pomysłów, które
utrwala na papierze w
pięknych rysunkach.

Matylda Konkol
Matylda Konkol
Matylda Konkol

Opisy klasy 8 napisany przez nią



Relacje z Tomaszem Bekierem nigdy nie były łatwe.
Szóstą klasę pamiętam jako dość konfliktową, w 7

widzieliśmy się tylko przez ekran, aż w końcu nadeszła 8,
a razem z nią- okazja do bliższego poznania. Poznałam
Tomka jako ciekawą osobę, z którą można porozmawiać
zarówno na poważnie, jak i pożartować. Niekończąca się

ilość energii to cecha, której nie da się u niego nie
zauważyć. Muszę przyznać, że Tomasz jest bardzo
hojny, troskliwy, Czasem nawet twórczy poetycko.

Często zapewnia nam rozrywkę w życiu klasowym, co
sprawia, że żadna wycieczka nie jest nudna. Warto

wspomnieć, że Tomasz potrafi utrzymywać kontakty
poza szkołą, często dzwoni i pyta zwyczajne "Co

słychać?". Pomimo wielu kłótni i sprzeczek, cieszę się, że
byliśmy razem z Tomkiem w klasie.

Tomasz Bekier
Opisy klasy 8 napisany przez nią



Daruś ma bardzo łagodne podejście do
żyćka lubi grać w lige legend oraz

Albion Online datego niektórzy go nie
lubią. Mimo swoich wad jest lubiany

oraz respekt u młodszych klas. Stara
się zawsze być miły co udaje mu sie z

wyjątkiem nauczycieli. Lubi kolor
czarny biały oraz neonowo różowy.

Jego BFF jest Lucjusz z którym
idealnie się dogaduje przez co chodą o

nich dziwne plotki .

Darek Kuczkowski

Janek-bardzo pogodny, miły i towarzyski
chłopiec ma duże poczucie humoru i umie

rozbawić każdego. Zna się bardzo dobrze na
amuletach i oczyszcza aurę, emanując dobrą

energią. Można na niego zawszę liczyć bo
pomoże i wesprze w potrzebie. Ma dobry
gust i doradzi gdy stoimy przed trudnym

wyborem. Zawsze ma świetne pomysły jak
zaradzić na problem.

Janek Pellowski

Blanka Leszkiewicz
Blanka jak samo imię wskazuje 
 ma blond włosy. Pasjonuje się
jazdą konną. Zawsze można na

nią liczyć. Chętnie dzieli się
drugim śniadaniem. Często nosi

różowe bluzy.



Agata jest bardzo pozytywną i
życzliwą osobą, bardzo

odpowiedzialną i obowiązkowa,
gdyż angażuje się w życie klasy i
szkoły oraz przypomina klasie o

planowanych kartkówkach i
sprawdzianach. Często się

uśmiecha i wprowadza innych w
pozytywny nastrój. Jest też

pomocna wobec innych . 

Agata Król

Julek Gołąbek

Julek jest bardzo
życzliwą osobą.

Szczególnie lubi gotować
co pokazał na wielu

wycieczkach serwując
nam pyszne śniadania.

Angażuję się w życie
klasy i zawsze można na
niego liczyć. Zwykliśmy

nazywać go "grzybkiem"
i nikt do końca nie wie

dlaczego



11 marca w naszej szkole

zorganizowano Dzień Piżamy.

Uczniowie bardzo się ucieszyli na

wiadomość, że w piątkowy poranek

nasze mundurki zostaną schowane

do szafy, a zamiast nich włożymy na

siebie ubrania, w których zwykle

śpimy. W tym dniu mogliśmy

przyjść do szkoły w piżamie,

kapciach i swoją przytulanką!

Wszyscy byli bardzo radośni i

liczymy, że taki dzień powtórzy się

za rok.

W piątek 1 kwietnia nasza szkoła wyjechała na 2-dniowe rekolekcje do nadmorskiej miejscowości-

Białogóry. Już od początku świetnie się bawiliśmy. Zaraz po przyjeździe i wniesieniu walizek do

pokoi poszliśmy na spacer nad morze. Po powrocie zapoznaliśmy się z planem naszych zajęć. Było

dużo czasu wolnego i miło spędziliśmy czas. W piątek mieliśmy możliwość skorzystania ze

spowiedzi i uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej. W sobotę odbyła się druga część rekolekcji, w

czasie której mogliśmy potańczyć i porozmawiać. To był bardzo owocnie spędzony czas i gdy

nadeszła pora powrotu, nikomu nie chciało się wracać do domu.

Autorka: O
la O

krój kl. IVb
Nasze Artykuły:



   Również od księdza dyrektora oraz
od pani dyrektor otrzymaliśmy

nasze ulubione ,,Grześki” i życzenia
od nauczycieli, za które serdecznie

dziękujemy.

Z okazji Dnia Ziemi nasza
szkoła wzięła udział w

akcji „Sprzątania świata”.
21 kwietnia na terenie
Kartuz posprzątaliśmy

wiele odpadów
rozrzucanych przez ludzi.
Nauczyciele bardzo nam

pomagali. Dzięki uczniom
Katolika nasza planeta

jest czystsza, a my
czuliśmy się bardzo

usatysfakcjonowani i
szczęśliwi, że jej

pomogliśmy.

Nasze Artykuły:

Autorka: Ola Okrój kl. IVb

 Autorka: O
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1 czerwca to bardzo ważny dzień.
Wtedy swoje święto obchodzą

wszystkie dzieci! Ten wyjątkowy
dzień był celebrowany również w

naszej szkole. Wszystkie klasy
losowały temat swojego

przebrania na to święto. Stroje
były różne: Hawaje, księżniczki

Disneya, Star Wars, szlachta,
dzieci kwiaty i wiele innych.

Uczniowie wykazali się olbrzymią
kreatywnością. Nasze przebrania

dodały temu dniu dziecięcej
atmosfery.



Dnia 17 marca w Katoliku obchodzony był Dzień św. Patryka. Tego dnia uczniowie przyszli

ubrani w ubrania koloru Irlandii, czyli zielonego. Pięknie tez ozdobiona była gazetka.

Uczniowie i nauczyciele bardzo się postarali, dlatego wszystkie korytarze w swojej zielonej

odsłonie wyglądały naprawdę ślicznie, a my uczciliśmy św. Patryka-patrona Irlandii. 

7 maja uczniowie naszej szkoły wybrali się do Opery Bałtyckiej na spektakl pt.
,,Cyrulik sewilski”. Wszyscy byli zachwyceni; efekty dźwiękowe, dekoracje i

śpiew aktorów wywarły spore wrażenie na wszystkich widzach. Przedstawienie
było naprawdę ciekawe. Myślę, że każdy kto widział ten spektakl chciałby go

zobaczyć jeszcze raz. 

Wizyta w operze - „Cyrulik sewilski”Wizyta w operze - „Cyrulik sewilski”Wizyta w operze - „Cyrulik sewilski”
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Dzień 1. Nasza przygoda rozpoczęła się w piątek, był to
miły i ciepły wieczór, około godziny 22 wyjechaliśmy z
Kartuz. W autokarze zaczęliśmy rozmawiać, oglądać,
ogólnie dobrze się bawić, a potem poszliśmy spać. O
godzinie 2 nad ranem dojechaliśmy na lotnisko, gdzie
towarzyszył nam bardzo dobry humor, więc przez
następne dwie godziny nam się nie nudziło.
Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, razem z dziewczynami
malowałyśmy sobie paznokcie, siedząc na podłodze. O
godzinie czwartej zaczęto odprawę, natomiast o godzinie
6:30, z opóźnieniem wylecieliśmy. Gdy dolecieliśmy,
pojechaliśmy autokarem do Benalmadeny, do Collegio
Maravillas, naszej szkoły językowej, skąd odebrały nas
rodziny. Resztę popołudnia, po obiedzie, spędziliśmy z
rodzinami, na zakupach, basenie i odpoczynku.

Relacja z naszej wspaniałej przygody-
tygodniowej wycieczki do Malagi w

Hiszpanii.



 Dzień 2. Rano zjedliśmy pierwsze hiszpańskie
śniadanie, a potem nasz dzień rozpoczęliśmy od Mszy
świętej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Następnie z animatorem Claudio poznawaliśmy okolicę,
w której mieszkamy. Odwiedziliśmy po raz pierwszy El
Parque de la Paloma i miło spędziliśmy czas na plaży
"Playa de Ana". Graliśmy w tenisa stołowego, w piłkę
siatkową i kąpaliśmy się w morzu. Część z nas poszła
oglądać stoiska z lodami i pamiątkami. Potem
wróciliśmy do naszych domów. 
  Dzień 3. Dzisiaj rozpoczęliśmy naukę w Collegio
Maravillas - o 9.15 zaczęły się zajęcia językowe w dwóch
grupach: dla początkujących i zaawansowanych.
Przemili lektorzy Ingrid i Julio prowadzili zajęcia w trzech
blokach lekcyjnych. Kiedy zjedliśmy w szkole przepyszny
obiad, udaliśmy się do Parque la Paloma, gdzie
uczniowie wzięli udział w konkursie na najciekawsze
zdjęcie ze zwierzątkami tam żyjącymi. Na koniec
odpoczęliśmy w cieniu palm na plaży.
  Dzień 4. Po skończonych zajęciach języka
hiszpańskiego i kolejnym pysznym obiedzie w Collegio
Maravillas wyruszylismy w drogę, na piechotę, do kolejki
górskiej Teleferico w Benalmadenie. Ze szczytu
podziwialiśmy najpiękniejsze widoki na Costa del Sol.
Później, mieliśmy czas wolny, w czasie którego
kupowaliśmy pamiątki, zwiedzaliśmy i próbowaliśmy
pysznych hiszpańskich przysmaków. Na koniec
spotkaliśmy się żeby się pożegnać.



 Dzień 5. Malaga przywitała nas upałem. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od twierdzy - Alcazaba i od ruin teatru
rzymskiego z I w. n.e. Spacerowaliśmy wąskimi urokliwymi
uliczkami Malagi, szukając cienia. Poczuliśmy magię tego
miasta, choć przez kilka godzin.
  Dzień 6. Wreszcie wyjazd do Kordoby, miasta trzech
kultur: rzymskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Kordoba
to żywe świadectwo średniowiecznej kultury muzułmańskiej
w całej Europie. La Mezquita - słynny meczet - to obecnie
potężna świątynia zbudowana w VIII w. i rozbudowana
przez chrześcijan w XIII w. La Mezquita zachwyciła nas
niezwykłą harmonią architektoniczną panującą w jej
wnętrzu. Z pewnością zapamiętamy te 800 kolumn
wspierających podwójne łuki oraz piękny ośmiokątny
mihrab z kopułą w kształcie muszli. Zobaczyliśmy również
niezwykłe antyczne mozaiki i wspaniałe ogrody w Alcazarze
królów chrześcijańskich. Mieliśmy okazję spacerować
wąskimi uliczkami w dzielnicy żydowskiej - Juderii i
podziwiać niezwykłe patia.
  Dzień 7. Ostatni dzień w szkole obfitował w mnóstwo
wydarzeń: poznaliśmy przepis na pyszną paellę,
otrzymaliśmy certyfikaty Collegio Maravillas, uczyliśmy się
podstawowych kroków flamenco, a na koniec bawiliśmy się
na fiesta internacional.
  Dzień 8. Rano pożegnaliśmy rodziny, które gościły nas
przez ostatni tydzień i Benalmadenę, urokliwe miasteczko
w Andaluzji.
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śmiesznych i ciekawych wydarzeniach.
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