
 

Gdańsk jest jednym z najstarszych 

i niewątpliwie najpiękniejszych 

miast Polski. Znaleźć  tu można 

cenne zabytki i miejsca, w których 

rozgrywały się historyczne wyda-

rzenia.  

Gdańsk to miasto, które turyści - 

przy okazji każdej wizyty - odkry-

wają na nowo. Większość Polaków 

kojarzy Fontannę Neptuna, maje-

statyczny Kościół Mariacki, cu-

downe uliczki Starego Miasta czy 

bulwar nad Motławą. Ostatni week-

end maja w naszym mieście ozna-

cza tylko jedno: gdańszczanki 

i gdańszczanie celebrują święto 

swojego Miasta. Jest ono hucznie 

obchodzone od 2007 roku i wiąże 

się z ustanowieniem w 1457 roku 

herbu miasta Gdańska i nadaniem 

wielkich przywilejów przez Kazi-

mierza Jagiellończyka.  

Gdańska Autonomiczna Szkoła 

Podstawowa  przyłączyła się do 

celebrowania tego święta. W tym 

roku nie było hucznych obchodów. 

Tym razem wzięliśmy udział we 

wspólnej zabawie odkrywania za-

kątków naszego pięknego grodu. Oto lista uczniów, którzy 

wzięli udział w konkursie i bezbłędnie nazwali, przedstawione 

na ilustracjach, zabytki:  Jaś Sieczkowski (1a), Franek Gon-

cerz (2a), Ania Tomaszewska (3a), Robert Wiatr (3b), Maria 

Tomaszewska (4a), Selua Hilal (4a), Staś Krasuski (4a),  Lena 

Sieliwończyk (5a), Maja Dominiak (5a), Zosia Zwirzyńska 

(5a), Tadeusz Mikliński (5a), Jakub Grubicki (5c), Ola Chej-

manowska (6c), Iza Grubicka (7a), Mateusz Lech (7b), Hanna 

Wójtowicz (7c), Patrycja Pawlik (8c). Wszystkim uczestnikom 

naszego konkursu serdecznie gratulujemy znajomości gdań-

skich zakątków. 

Anna Mionskowska 

Czy jest ktoś wśród uczniów 

klas 4-6, kto nie zna autora 

„Małego Księcia? Antoine de 

Saint-Exupéry - bo o nim mo-

wa urodził się 120 lat temu. Ze 

względu na tę okrągłą rocznicę 

warto przypomnieć, kim był. 

Urodził się w Lyonie w rodzi-

nie arystokratycznej jako syn 

hrabiego Jeana de Saint-

Exupéry. W wieku 12 lat odbył 

pierwszy lot samolotem jako 

pasażer; wtedy też przerobił 

swój rower, dodając mu skrzy-

dła. Podczas wojny domowej 

w Hiszpanii był koresponden-

tem prasy francuskiej. Po 

wybuchu II wojny światowej, 

jako kapitan, latał we francu-

skim dywizjonie rozpoznaw-

czym GR II/33, stacjonują-

cym w Orconte, wykonując 

kilka lotów bojowych. 31 

lipca 1944 o 8.45 (rano) wy-

startował do dziewiątego lotu 

bojowego, z którego już nie 

powrócił. Jego samolot naj-

prawdopodobniej został ze-

strzelony przez niemiecki 

myśliwiec.   

Antoine de Saint-Exupéry to ciekawy 

świata pisarz, pasjonat latania, twór-

ca ogromnej ilości aforyzmów, roz-

poznawalnych na całym świecie. 

Święto naszego miasta 

120 rocznica urodzin autora „Małego Księcia” 

NIE-CODZIENNIK 

GASP 
C Z E R W I E C  2 0 2 0  R O K  2 0 2 0 ,  N R  2  

WAŻNE 

TEMATY 

 
 Święto           

naszego       

miasta 

 120 rocznica 

urodzin autora 

„Małego Księ-

cia” 

 

W tym  

numerze: 

 

· Sukcesy  

naszych  

uczniów 

· Przyjaźń  

· Egzamin 

ósmoklasisty 

· Sokrates  

o plotce 

· Do przemyślenia 

· Z fotela  

recenzenta 

· Świat po  

pandemii 

· Krzyżówka  

· Rebus 

· Czas 

Noblistów 

· Kalendarz 

· Prace naszych  

uczniów 

· Wakacje  

tuż, tuż… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lyon
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CYTAT 

„Jeśli nie 

możesz robić 

rzeczy 

wielkich, to  

rób małe             

z miłością             

i pasją” 

Egzamin ósmoklasistów 

Sukcesy naszych uczniów 

25 maja 2020 roku Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa zorganizowała historyczną wersję on-line  

Wojewódzkiego  Konkursu  Wiedzy  „Od   Swarożyca  i  Odyna   do   Zeusa”.  Do  pierwszego  etapu,                

w styczniu, przystąpiło prawie 160 uczniów. Potem ci, którzy ukończyli pozytywnie test, rozpoczęli pracę 

nad  autorskimi  mitami i  lapbookami. Do finału przeszło 27 uczniów z 8 szkół Gdańska,  Sopotu i Gdyni. 

Pierwszą grupę finalistów, w imieniu własnym i całej dyrekcji Gdańskiej  Autonomicznej  Szkoły Podsta-

wowej, powitała pani dyrektor Joanna Burandt. 5-osobowe zespoły odpowiadały na 30 pytań zamkniętych 

oraz rozwiązywały 8 zadań otwartych. Konkurs wypadł naprawdę nieźle. Uczestnicy wykazali się ogrom-

ną wiedzą na temat mitów greckich. Naszą szkołę reprezentowali Patrycja Pawlik, Aleksandra Stodulska, 

Stanisław  Kardaś  i  Stanisław  Rak. Wszystkie  osoby  wypadły 

wspaniale i zostały laureatami konkursu. Ola może pochwalić się 

100%   skutecznością – poprawnie  odpowiedziała  na  wszystkie 

pytania.                                                                                              

Gratulujemy 

Po całorocznych zmaganiach w Wielkim Maratonie Czytelniczym, który zakończył się w maju, Patrycja 

Pawlik (8c) została laureatką, w gronie finalistów znaleźli się Ola Stodulska (8c), Wiktor Walczuk, (7b)    

a Stanisław Rak (8c) otrzymał wyróżnienie. 

                       Drodzy laureaci, finaliści !!!  Grono pedagogiczne GASP jest z Was dumne.  

  

 

Wielkimi krokami zbliża się ważny dzień dla każdego  ósmoklasisty. Oto kilka rad na ten czas: 

1. Zjedz w domu lekkie śniadanie. Pamiętaj, że twój mózg potrzebuje energii, by wydajnie pracować.  

2. Nie przychodź do szkoły za wcześnie, aby się nie stresować. 

3. Pamiętaj, by  zabrać ze sobą wszystkie potrzebne pomoce i legitymację. 

4. Jeśli chcesz, poproś, by tego dnia w drodze do szkoły towarzyszył Ci ktoś bliski.  

5. Gdy otrzymasz arkusze egzaminacyjne, słuchaj uważnie instrukcji nauczyciela i postępuj zgodnie z nimi. 

6. Zanim przystąpisz do pracy, wykonaj kilka spokojnych, głębokich oddechów i pomyśl:  „Jestem dobrze 

przygotowany, poradzę sobie z tym egzaminem”.  

7. Uważnie czytaj teksty. Większość odpowiedzi na pytania znajduje się w treści lub w przypisach do tekstu. 

8. Rozwiązując test, pamiętaj: zaczynaj od tego, co umiesz; od zadań, które wydają Ci się łatwe. Jeśli za-

czniesz od rzeczy trudnych, może zabraknąć Ci czasu na poradzenie sobie z łatwiejszymi poleceniami,       

a trudne zadania niekoniecznie przecież możesz zrobić dobrze.  

9. Przygotowanie się do egzaminu to była ciężka praca, więc po jego zakończeniu idź na lody, kup sobie 

prezent. Zrób dla siebie coś miłego.  

10.Wszyscy za Ciebie będą trzymać kciuki. Ja również życzę Tobie powodzenia. 
Anna Mionskowska 
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Do przemyślenia - PLOTKA czyli moc słowa 

„Zawistny wymyśla, zazdrosny rozpowiada,                  

a największy głupiec wierzy” 

się, ponieważ niestety lubimy rozmawiać o problemach innych. 

Plotkowanie bardzo swoiście wzmacnia więzi społeczne, daje 

szansę na upust emocji oraz potęguje pozycję plotkującego w gru-

pie. Zapytani o opinię na temat plotek odpowiadamy, że oczywi-

ście to niedopuszczalne i nie wolno ich tworzyć ani powielać. Jed-

nak mimo to, większość z nas plotkuje. Popularne są nawet spotka-

nia na tak zwane ploty. 

Powinniśmy jednak 

pamiętać, że gdy roz-

przestrzeniamy plotki, 

stawiamy nie tylko in-

nych, ale i siebie w ne-

gatywnym świetle - 

pokazujemy się jako 

osoba niegodna zaufa-

nia, kłamliwa i nie-

szczera. Możemy rów-

nież zniszczyć czyjąś 

reputację i doprowadzić 

do naprawdę poważ-

nych, negatywnych kon-

sekwencji. Więc może 

zamiast plotkować - 

przeczytajmy jakąś 

książkę i to o niej 

„poplotkujmy” :). 

Patrycja Pawlik, 8c 

  

 

Mowa  

jest źródłem  

nieporozumień      

Zacznijmy od definicji. Plotka - to niesprawdzona lub 

kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobre-

go wizerunku osoby, której dotyczy. Plotkowanie jest 

zachowaniem postrzeganym negatywnie, jednak bardzo 

powszechnym (badania wykazują, że 70% prywatnych 

konwersacji poświęcanych jest plotkowaniu). 

Chyba każdy z nas wie, że plotki rozprzestrzeniają się   

w tempie błyskawicy. Jeden sekret powierzony w tajem-

nicy osobie “godnej zaufania” zaczyna wędrować, aż      

w końcu większość osób z naszego środowiska powtarza 

zwykle przeinaczoną prawdę, która po drodze zdążyła 

już zyskać nową barwę. Plotki, czyli nieprawdziwe, 

kłamliwe pogłoski, lub zmienione informacje, pojawiają  
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REBUSIK? 

„Z WYGODNEGO FOTELA”                                  

- Koła Recenzentów „ZGRYZ”  

   “Hunger Games” (czyli „Igrzyska Głdowe”) w Polsce przetłumaczono na “Igrzyska Śmierci”. 

Dlaczego zamiast głodu, w polskiej wersji językowej jest śmierć? Aby się tego dowiedzieć wystar-

czy przeczytać jeden czy dwa rozdziały tej książki. Na początku opowieści, w każdym z 12 dys-

tryktów, odbywają się dożynki, na których losuje się przyszłych uczestników tytułowych Igrzysk 

Śmierci. Czym one są? To oczywiste. To po prostu śmiertelne show ku uciesze ludzi z Kapitolu 

czyli, wielkiego miasta, mającego władzę nad ubogimi dystryktami. W dystrykcie 12 zostało wy-

branych dwoje kandydatów - Katniss Everdeen i Peeta Mellark, których losy śledzimy przez resztę 

książki. W dość krótkim czasie zostają siłą zabrani do Kapitolu, gdzie będą trenować do igrzysk 

jako uczestnicy ze swojego dystryktu. Po krótkich przygotowaniach odbywają się Igrzyska Śmierci,           

w których zwycięzca może być tylko jeden….. 

   Wybrałem tę książkę do zrecenzowania ze względu na jej fenomen. Opowieść o walce na śmierć 

i życie pokochały miliony czytelników, a na podstawie powieści Suzanne Collins powstał gatunek 

gier battle royal.  

Książka ma wciągającą fabułę, i ciekawie wykreowane postacie. Skłania do głębszego zastanowie-

nia nad problemem władzy, decydowania o ludzkim zyciu i co najważniejsze o wyborach, których 

dokonujemy w obliczu śmierci.   Reasumując, polecam tą książkę każdemu, kto szuka ciekawej 

lektury szczególnie, że już latem wychodzi kolejna część z tego uniwersum. 

Filip Bryła, 7a 

 

“Giler, trampolina i reszta świata” to kolejna książka z serii, opowiadającej o rodzinie. Tym razem 

rodzinie,  składającej się z rozwiedzionych rodziców, najstarszej córeczki Zuzi, jej młodszego brata 

- Gilera (na którym skupia się recenzowana przeze mnie książka) i najmłodszego dziecka - Franka.  

Autorką książki jest popularna piosenkarka Agnieszka Chylińska, której nikt by nie podejrzewał       

o pisanie książek dla dzieci. A jednak pisze i myślę, że wychodzi jej to całkiem nieźle. 

Główny bohater to Giler, a właściwie Czarek, który cierpi na autyzm i żyje w swoim własnym 

świecie. Chłopiec nie cierpi hałasu i niespodzianek, nie jest nawet pewien, czy istnieje. Uwielbia 

swojego młodszego brata, który - mimo młodego wieku - pomaga starszemu radzić sobie z choro-

bą. W jego otoczeniu często znajduje się również starsza siostra, która zawsze ma dla niego czas         

i jest bardzo wyrozumiała. Giler, po rozwodzie rodziców, mieszka razem z Frankiem i ojcem,            

a jego siostra razem z mamą mieszka w nowoczesnym apartamencie w mieście. Rodzinka przeży-

wa szczęśliwe i smutne momenty, ale w każdej sytuacji jej członkowie wspierają siebie nawzajem     

i bardzo się kochają.  

Książkę polecam dzieciom, ale koniecznie do wspólnego czytania z rodzicami. Opowieść ta nie 

należy do najłatwiejszych. Jest to historia o ludziach niedoskonałych, poplątanych, którzy tworzą 

rodzinę, mimo rozstania rodziców i choroby dziecka. Temat chorego dziecka poruszany jest zarów-

no z perspektywy rodziców jak i rodzeństwa. Obserwujemy dojrzewanie rodziny i przechodzenie 

od trudnej akceptacji do zrozumienia i miłości. Drugim wyraźnie zaakcentowanym tematem jest 

rozwód, bez krzyków, złości, zazdrości, lecz w poszanowaniu drugiego człowieka.. Kolejnym wąt-

kiem jest dojrzewanie zarówno Zuzi jak i Franka, który opiekuje się swoim starszym bratem i po-

maga tacie.  

Moim zdaniem książka “Gilbert, trampolina i reszta świata” to świetna lektura, która zasługuje na 

przeczytanie i wnikliwą analizę.  

Patrycja Pawlik, 8c 
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Krzyżówka na czerwcowe, ciepłe dni 

autorka krzyżówki - Jolanta Jarzembińska 

  Świat po pandemii 

Niezwykle trudno jest mi wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Z jednej strony 

ludzie będą chcieli wrócić do dawnych zwyczajów, czyli nie będą nosić maseczek, zatęsknią za wizy-

tą w teatrze, w kinie itp. Zapewne wielu marzy o obejrzeniu filmu w kinie i zjedzeniu pysznego pop-

cornu. Jednak z drugiej strony sporo osób może nadal odczuwać strach i martwić się o bezpieczeń-

stwo starszych. Niektórzy ludzie w okresie koronawirusa nauczyli się odpowiedzialności, przestrze-

gania higieny osobistej. Może te nawyki im zostaną. Myślę, że początkowo ludzie będą unikać ko-

munikacji miejskiej i chodzić piechotą, lub korzystać z rowerów, własnych samochodów. Słyszałam w telewizji, że inaczej bę-

dzie wyglądało podróżowanie samolotami. Będą nie tylko sprawdzać bilety i dokumenty, ale również temperaturę. Mam nadzie-

ję, że pandemia wygaśnie i wszystko wróci do normy … Życie przed pandemią było super, więc liczę na to, że świat po pande-

mii nie zmieni się aż tak bardzo.   

Lena Sieliwończyk, 5a 

Od dzisiaj nie musimy już nosić maseczek podczas spaceru, niedługo będziemy mogli spotkać się w kinie, poćwiczyć na bieżni 

w klubie fitness, nie trzeba też liczyć osób w sklepie. Wygląda więc na to, że wracamy powoli do tak zwanej “nowej normalno-

ści”. Jednak tak znaczące wydarzenia zawsze odciskają na nas jakieś piętno. Jak więc będzie wyglądał świat po pandemii? Co 

się zmieni? Podczas ostatnich miesięcy przekonaliśmy się, ile rzeczy możemy zrobić, ile spraw możemy załatwić bez wychodze-

nia z domu - za pośrednictwem Internetu. Ludzie na całym  świecie zrozumieli, jak ważną rolę odgrywa w walce z koronawiru-

sem właściwe dbanie o higienę Natura pokazała nam również, że szkody, które wyrządziliśmy, są odwracalne, jeśli tylko zasta-

nowimy się nad tym, co robimy i postanowimy poprawę. I teraz najważniejsza kwestia. Czy po pandemii staniemy się bardziej 

zjednoczeni? Czy będziemy sobie więcej pomagać? Czy zrobimy się milsi dla siebie nawzajem? Czyniliśmy podczas pandemii 

wiele dobra. Miejmy nadzieję, że to pozostanie z nami. Mam również nadzieję, że niedługo pokonamy wirusa i  sami będziemy 

mogli się przekonać, jakie zmiany zaszły w naszym życiu po powrocie do normalności.  

Patrycja Pawlik 

Po kwarantannie każdy z nas będzie próbował dojść do siebie. Zaczniemy się spotykać, chodzić do kawiarni, jeździć na zawody 

itp. Ludzie którzy uwielbiają shoping będą w siódmym niebie. Dla niektórych osób będzie to wyjście z ,,klatki’’. Niektórzy nie 

mogli się spotykać nawet przez Internet. Po prostu nie było ich na to stać. Jednym słowem nie ma się czego bać!!!Bedzie OK 

Staś Krasuski, 4a 
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„Niektórym może 

wydawać się to 

trochę dziwne, ale 

moim zdaniem nie-

samowite jest to, iż 

człowiek potrafi tak 

bardzo przywiązać 

się do pluszowego 

przyjaciela”. 

Czas na przyszłych Noblistów 

Od tego miesiąca pojawia się nowa rubryka w naszym NIE-codzienniku. Zachęcamy adeptów 

sztuki pisarskiej do drukowania na naszych łamach ciekawych opowiadań, felietonów opo-

wieści grozy itp.. Uważamy, jako redakcja, że jest to najlepsze miejsce na pierwsze publikacje 

utworów przyszłych Noblistów. Zwracamy się do nauczycieli o zachęcanie uczniów do dziele-

nia się z innymi pierwszymi literackimi próbami. Tak przecież zaczynali najwięksi pisarze. 

Nasz cykl rozpoczyna felieton Poli Kowalczyk. 
Anna Mionskowska 

N I E - C O D Z I E N N I K  

Kiedy myślę o mojej ulubionej zabawce z czasów, gdy jeszcze się nimi bawiłam, od 

razu słyszę w głowie tekst piosenki z filmu Toy Story „Ty druha we mnie masz”.  

Gdy w zeszłym tygodniu na lekcji polskiego rozmawialiśmy o naszych zabawkach   

z okresu dzieciństwa, od razu właśnie te słowa zadźwięczały mi w głowie. Chwilę później 

zostałam zapytana o swoją najważniejszą, najukochańszą zabawkę oraz o krótką historię        

z naszego życia. Nie mam pojęcia czemu, ale w tamtej chwili nie byłam w stanie nic powie-

dzieć. Jedyne co wykrztusiłam to to, że moja zabawka była kawałkiem miłej w dotyku różo-

wej szmatki z doszytą główką myszki oraz dwiema różowymi rączkami. W głowie miałam 

pustkę, mimo, że myszka o imieniu Lala od zawsze była ze mną, bez względu na miejsce       

i czas. Dopiero kiedy skończyłam opisywać swojego pluszowego przyjaciela i kolejna osoba 

opowiadała o swojej zabawce, przypomniała mi się najbardziej stresująca przygoda, którą 

przeżyłam razem z Lalą. 

Wakacje dobiegły końca i wraz z bratem oraz rodzicami odprawialiśmy się na lotni-

sku, aby wrócić do domu, ja nie mogłam nigdzie znaleźć mojej ukochanej Myszki. Byłam 

przerażona, gdyż była ona dla mnie jak przyjaciółka i zawsze miałam ją przy sobie. Świado-

mość, że jeszcze w hotelu bawiłyśmy się razem, a teraz nie mogę jej znaleźć, była paraliżują-

ca. Po długich poszukiwaniach i wstrzymaniu całej kolejki na lotnisku, nadal nikt nie wie-

dział, gdzie może podziewać się Myszka. Kilka minut później moja mama zorientowała się, 

że kiedy ścieliła hotelowe łóżko, przykryła Lalę zgodnie z tradycją: kiedy cała rodzina szła 

zwiedzać, Lala odpoczywała przykryta kołdrą na podusi. W tym momencie z twarzą całą 

mokrą od łez wybuchłam jeszcze większym płaczem. Fakt, iż więcej miałam nie zobaczyć 

swojej małej przyjaciółki, był równoznaczny z końcem świata. 

Rodzice jednak nie pozwolili, aby ta historia skończyła się tragicznie. Pięć minut 

później skontaktowali się z hotelem, w którym Myszka dzielnie czekała. Po chwili obsługa 

hotelowa znalazła moją Lalę. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, jak bardzo cieszyłam się 

z tej wiadomości, mimo iż nie wiedzieliśmy, jak odzyskać zabawkę. 

Na szczęście po dokładnym opisaniu sytuacji, szef hotelu zaproponował, iż wyślą 

moją pluszową przyjaciółkę do naszego miejsca zamieszkania. W tamtym momencie po pro-

stu skakałam ze szczęścia i nie wierzyłam, że spotkaliśmy na swojej drodze tak miłego czło-

wieka. Kiedy ochłonęliśmy z emocji, wsiedliśmy do samolotu i w spokoju mogliśmy wracać 

do domu.  

Kilka dni po powrocie kurier dostarczył moją Lalę. Od tego momentu Myszka cze-

kała na mnie w moim domu. Nie ukrywam, że na początku ciężko było mi się z tym pogo-

dzić, jednak nie chciałam, aby sytuacja się powtórzyła. Chociaż rodzice wcześniej i potem 

próbowali podmienić moją - naruszoną zębem czasu - Myszkę na nowy egzemplarz, próby 

zawsze były nieudane, mimo iż konkurencja wobec Lali była wysoka. Zawsze wolałam swoją 

niezastąpioną towarzyszkę - Lalę.  

Chciałam opowiedzieć Wam o niesamowitej przygodzie z Lalą, gdyż pokazuje ona, 

jak bardzo można zżyć się z zabawką. Mimo tego, że historia ta wydarzyła się siedem lat te-

mu, Lala cały czas śpi u mnie w łóżku. Niektórym może wydawać się to trochę dziwne, ale 

moim zdaniem niesamowite jest, iż człowiek potrafi tak bardzo przywiązać się do pluszowe-

go przyjaciela. 

Dlatego nie boję się skończyć tej krótkiej historii, którą Wam opisałam w sposób, 

który ją zaczęłam, to znaczy słowami piosenki „Ty druha we mnie masz”: 

  

                Z biegiem zim i lat ta przyjaźń bez przerwy trwa 
                              Gdzie Ja tam Ty, w złe i dobre dni. 

 

Pola Kowalczyk, klasa 7a 

nauczycielka prowadząca - pani Beata Domel 
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dziwy przyjaciel zawsze znaj-

dzie czas na kontakt. Najbar-

dziej zagrożone są teraz osoby 

starsze, a więc dbajmy o nie        

i rozmawiajmy z nimi. Za-

dzwoń do swojej babci, dziad-

ka . Zapytaj „Jak się czujesz? 

Co robisz?”, Proste?  Proste,        

a dla tej osoby to coś znaczy. 

Warto o takich rzeczach pa-

miętać. 

Maja Dominiak, 5a 

     Nie widziałam się z moimi 

przyjaciółmi i znajomymi przez 

prawie 3 miesiące  - jak każdy          

z nas. Wiele razy myślałam o tym, 

kiedy wrócimy do szkoły, kiedy 

wreszcie będzie można znowu 

pójść do restauracji, popływać         

w basenie. Na szczęście codzien-

nie widzę się on-line lub słyszę się 

z najbliższymi. 

Niektórzy nie dbają o relacje i nie 

mają czasu pogadać. Jednak praw-

Nasze przemyślenia o przyjaźniach i zamknięciu 



NUMERY 

ALARMOWE 

 

 

112– telefon 

 alarmowy 

997– Policja 

998-  Straż 

 Pożarna 

 

999-  Pogotowie 

 Ratunkowe 

 

800-190-590 

Telefon do NFZ          

w sprawie                  

koronawirusa 

 

22-125-66-00 

Telefon infolinii           

w sprawie koronawiru-

sa, jeśli jesteś poza gra-

nicami kraju 
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Opiekun Artystyczny i skład 

Anna Mionskowska 
-nauczyciel bibliotekarz GSA 

KONTAKT 

biblioteka.gsa@gfo.pl 

lub adres e-mailowy każdego redaktora 

naszej gazetki 

Gazetka Szkolna NIE-CODZIENNIK powstała z potrzeby  chwili. Siedząc 

zamknięci w domach w czasie pandemii poczuliśmy, że warto ze szkolnymi 

braćmi w niedoli podzielić się naszymi bolączkami, rozterkami  i wątpliwo-

ściami oraz naszymi marzeniami dotyczącymi tego, co „tu i teraz” i tego, co  

będzie po czasie zamknięcia. Początkowo miały to być dwa może trzy arty-

kuły, ale okazało się, że mamy potrzebę podzielenia się wieloma sprawami       

i gazetka urosła do 8 stron. Oprócz zwykłych artykułów dajemy Wam 

smaczne felietony, wywiady, recenzje i odrobinę rozrywki. Liczymy na to, 

że przyłączycie się do nas i będziemy regularnie powiększać skład zespołu 

redakcyjnego. Już teraz zaczynamy zbierać materiały do wrześniowego nu-

meru. Może macie jakieś ciekawe pomysły? Czekamy. 

Gdańska Autonomiczna      

Szkoła Podstawowa 

Tym razem trochę o wakacjach…. 

 Nasza dewiza: 

Pisać z sercem i od serca. 

Możecie nas znaleźć na 

stronie szkoły GASP 

oraz na blogu biblioteki 

NIC o NAS bez NAS 

Materiał o bezpiecznych waka-

cjach pobrany ze strony gazetki 

Gimnazjum w Czarnym Dunajcu 
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NAD  MORZEM 

W GÓRACH 


