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    Pewnego majowego dnia Sławomir 

Mrożek, autor wielu lektur, dostrzegł 

młodego człowieka w garniturze i 

domyślając się, że jest to maturzysta, 

zapytał z troską: 

  - Było "Tango"? 

  - Było… - odpowiedział strapiony 

młodzieniec. 

  - Przepraszam... - wydusił Mrożek. 
(Zasłyszane w szkole) 
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Gdyńska Szkoła Społeczna   

26 lat razem z Wami!!! 

NA POCZĄTKU BYŁ/ BYŁA/ BYŁO… 

Drodzy Czytelnicy! 

   Trzymacie w ręku numer specjalny  

gazetki Gdyńskiej Szkoły Społecznej - 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

(zwanej dalej GSS), która już od 26 lat 

uczy, wspiera, inspiruje kolejne pokolenia 

młodych mieszkańców Gdyni.  

 Jeśli chcecie się dowiedzieć o nas więcej - 

pytajcie dzisiaj lub zajrzyjcie na stronę 

internetową szkoły lub profil na facebooku. 

Zapraszamy do lektury i dobrej zabawy  

na naszym festynie!!! 

Miłej zabawy i lektury życzy  

Redakcja 

 

Pierwsza siedziba GSS... (1990 r.) 

fot. Kronika szkolna 

 

 

..GSS dzisiaj (ul. Kapitańska 37 w Gdyni, 2016 r.) 

 

ZMIENIALIŚMY  SIĘ  RAZEM  Z  GDYNIĄ... 

Gdyńska Szkoła Społeczna – Zerówka, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia,  tel.: (58) 621 65 00,  tel./fax.: (58) 621 83 16,  e-mail: gdynia@gss.edu.pl  

www.gss.edu.pl     www.facebook.com/gss.angielski/ 

 

 

Serdecznie witamy na Festynie  

Gdyńskiej Szkoły Społecznej  

oraz  

Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "Klanza"  

- radosnym, rodzinnym wydarzeniu promującym zdrowie. 

 

Jedynie dzisiaj (4.06.2016),   w godzinach 11.00 - 14.00  

na Placu Grunwaldzkim (przy muszli koncertowej) w Gdyni. 

Są z nami: 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Salvit - Prima 

Spółdzielnia Socjalna "Razem",  Demisa - dietetyka i żywienie 

Centrum Zdrowego Człowieka "AcTivek", Gdyńskie przedszkola 

niepubliczne 

 
Przyjdź, zobacz, pobaw się razem z nami!!! 

Zapraszają i życzą dobrej zabawy:    
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 -Twoje wypracowanie  

jest bardzo ciekawe. 

Przyznaj się,  

kto je napisał:  

mama czy tata? 

 -Nie wiem, już spałem… 

Gazetka szkolna, 1995 r.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Co zapamiętasz z nauki 

w GSS? 

   Na pewno nauczycieli,  

 z którymi były normalne 

relacje, jakich nigdzie 

indziej bym nie miał ...  

 

 (Mateusz G.) 

GALERIA SZTUKI SZKOLNEJ 

przy Gdyńskiej Szkole Społecznej  

ZAPRASZA! 

   Galeria pod kierownictwem p. Mirosława Pawlika rozwija się bardzo prężnie!!!  

Młodzi artyści biorą udział w coraz to nowych projektach fotograficznych i plastycznych. 

   Siedziba Galerii -  budynek GSS (ul. Kapitańska 37 w Gdyni). 

Co nowego w Galerii? 

  Wczoraj (3 VI 2016r.), w Bolszewie  odbył się wernisaż II wystawy przeglądowej twórczości 
dzieci i młodzieży Gdyńskiej Szkoły Społecznej pt.: „Stawiam kroki milowe zamaszyste jak świat”. 

   Swoje prace wystawili uczniowie związani z Galerią Sztuki Szkolnej:  

Jakub Bogdanowicz, Małgorzata Chwiej, Magdalena Czerebak, Gabriela Boroś, Dominika Dzida, 

Agnieszka Felska, Andrzej Felski, Oliwia Gierkowska, Piotr Giniewicz, Bartosz Grzymała, 

Victoria Grygorczuk, Emilia Górska,  Patrycja Kaczmarek, Anna Kasprzak, Kornelia Kącicka, 

Szymon Malinowski, Paulina Marczak, Krzysztof Meller, Błażej Oklek, Dawid Pieper, Joanna 

Piotrowska, Daria Potocka, Damian Puławski, Katarzyna Potrykus, Dominika Prokopiuk, Borys 

Reppel, Zofia Siodłowska, Alex Sudzik, Jakub Sudzik, Patryk Sudzik, Michał Weber, Agnieszka 

Wojtowicz i Tomasz Zielski.  

Wśród prac pojawiły się także dzieła wybijane techniką punktową nawiązującą do pisma Braille'a. 

  Była  też okazja zobaczyć naturalnie piękne fotografie jednego z naszych nauczycieli.  

UWAGA! 
Jeśli nie byliście na wernisażu - nic straconego! 

Wystawa potrwa jeszcze do 9 czerwca, jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki. 
Gdzie? 

Biblioteka Publiczna GW Filia nr1 w Bolszewie, ul. Reja 9. 

Serdecznie zapraszam!!! 

Mirosław Pawlik – opiekun Galerii Sztuki Szkolnej przy Gdyńskiej Szkole Społecznej. 
 

 

   Szczegóły na temat wystaw Galerii GSS są na bieżąco podawane na stronie 

internetowej szkoły: gss.edu.pl. 

Miłe życzenia… 

"Wszystkim uczniom 
oraz nauczycielom 
bardzo dziękuję za 
spotkanie – dzięki 
Wam wiem, jakie 

marzenia mają młodzi 
Gdynianie… " 

 
(Takie życzenia, zapisane 

własnoręcznie w kronice,  
złożył Prezydent Gdyni  

Wojciech Szczurek  

w trakcie spotkania: 
Gdynia moja pasja 

zorganizowanego przez 
 p. Mirosława w 2012 r. 

Humor z zeszytów 

 

Wielbłąd ma dwa garbusy. 

 

Ile stopni ma kąt ostry? 

Wszystkie… 

 

Bardzo sugestywnie 

gestykulował twarzą. 

 

- Proszę pani! Czy na 
wycieczkę jedziemy 
FUSZERKAMI? 

- Czym? 
- No, tym, co się śpi w 
przedziale… 
 

Dostałam od Mamy 

torebkę, która była stara  

i pomarszczona (mama 

czy torebka? ;) ) 

 

Tak najmłodsi uczniowie GSS wyobrażali sobie początek szkoły… 

BAŚŃ O GSS 

 

  Dawno, dawno temu żyła sobie królewna Małgosia, która kochała dzieci. 

 Pewnego dnia spotkała się ze swoimi znajomymi. To były niezwykłe postacie. Pani Mirka, co 

rozumie wszystkie dzieci. Pani Kasia, która zawsze wszystko widzi. Pan Włodek, co zna wszystkie 

tajemnice komputera i pan Grzegorz, co z piłką skacze wysoko.  

 Uznali wszyscy razem, że trzeba zrobić coś dla dzieci. Zawołali wróżkę Justynkę, aby zrobiła 

dzieciom zaczarowane rekwizyty. Wróżka wzięła czarodziejski proszek i nagle pojawiły się krzesełka, 

stolik, tablica, kreda, pianino i piłki. Królewna Małgosia zaklaskała z radości w ręce.  

- To wspaniały pomysł! Założymy szkołę dla dzieci! 

- Hura! – odezwali się wszyscy. 

  I tak od 1 września 1990 roku w zaczarowanej szkole uczą się niezwykłych rzeczy wspaniałe 

dzieci. 
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  WIERSZ O NASZEJ SZKOLE 

Stoi sobie GSS 

Ogrodzony płotem jest. 

25 lat szkoła ma, 

A w niej ubaw na sto dwa. 

GSS jest bardzo fajna, 

Każda klasa to ferajna. 

Nasza szkoła jest wesoła, 

Mamy na jej punkcie fioła. 

Nasza szkoła jest społeczna, 

Mała, ciasna, lecz bezpieczna. 

Nasza szkoła jest fajowa, 

Całkiem mała, lecz wesoła. 

W mojej szkole GSS 

Zawsze mi zabawnie jest. 

Moja szkoła jest wesoła, 

Każdy uczeń jest jak pszczoła. 

Co dzień tutaj wita nas 

Odgłos dzwonka, - więc do klas! 

Najbardziej przerwy lubimy, 

Wtedy obiady trawimy. 

Mimo wielu zmagań, trudów 

Nikt nie umrze tutaj z nudów. 

 

My jesteśmy zgrana paka, 

Nikt z nas nie da stąd drapaka. 

Każdy tutaj rękę poda, 

Tutaj wciąż panuje zgoda. 

Uczeń uśmiech ma na twarzy, 

O kolejnej lekcji marzy. 

Dużo wiedzy zdobywamy, 

Satysfakcję z tego mamy. 

Wszyscy tutaj się śmiejemy 

I zdrowe posiłki jemy. 

Wszystkie nasze pierwsze klasy 

To są same ananasy. 

Nauczyciele uczą mnie, 

Bym nie została na dnie. 

Czasowniki, liczebniki i 

przysłówki 

Ćwiczymy z panią Kasią jak 

mrówki. 

Różę pustyni i korale dna 

Pani Kamila w szafie ma. 

Świetna jest ta nasza szkoła! 

Atmosfera w niej wesoła!!! 

 

(Wiersz ułożony z fragmentów 

poematów tworzonych przez 

uczniów naszej szkoły)  

TO LUBIĘ… (RECENZJA) 

 

Ariana Butera – Grande 

„Dangerous woman” 

Ariana Butera – Grande, 

znana jako Little Red bądź Ari, 

wydała nową płytę „Dangerous 

woman”. Jest ona bestsellerem 

w sieci polskich sklepów 

muzycznych. 

 Ariana Butera – Grande 

urodziła się 26 czerwca 1993 

roku w Boca Raton w stanie 

Floryda. Wiele osób zna ją z 

serialu „Victoria znaczy 

zwycięstwo”. Jest ona bardzo 

utalentowaną dziewczyną. Jej 

ostatnim hitem wydanym na 

najnowszej płycie jest „Into you”. 

Gorąco polecam tę piosenkę i 

mam nadzieję, że równiaż i was 

wciągnie!  

 Oprócz tego najbardziej 

wpadły mi w ucho piosenki: 

„Sometimes”, „Everyday”, 

„Moonlight”. Ari generalnie pisze 

z kimś piosenki. Również Ari 

otworzyła sklep w Japonii, gdzie 

są dostępne zestawy z jej 

autentycznym podpisem. Ariana 

Grande jest bardzo sławna. Wiele 

osób mówi, że idzie w ślady 

Rihanny. Ari faktycznie jest 

„Dangerous woman”, walczy z 

hejterami i broni innych gwiazd. 

Podziwiam ją za to! To tyle o 

naszej Arianie   

Mam nadzieję że ci, którzy 

jej nie znali, teraz poznają. 

Alicja, kl. VI 

 

ZASŁYSZANE W SZKOLE… 

Wykład na wydziale polonistyki 

 - W języku polskim można zaprzeczyć przez 

zaprzeczenie, podwójne zaprzeczenie i potwierdzenie. 

Nie da się natomiast zaprzeczyć przez podwójne 

potwierdzenie. 

Głos z sali: 

 - Dobra, dobra… 
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HOROSKOP 

(całkowicie wyssany z palca 

uczniów II gimnazjum) 

Wodnik – czeka Cię miła 

niespodzianka tuż po urodzinach. 

Ryby – osiągniesz swój cel, jeżeli 

tylko włożysz w to więcej serca… 

Baran – już wkrótce spotkasz miłość 

swojego życia 

Byk – pokłócisz się niedługo ze 

Skorpionem o sprawy sercowe. 

Bliźnięta – spotka Cię coś przykrego, 

ale nie możesz się załamywać, bo 

przyjaciele będą Cię wspierać. 

Rak – zaprzyjaźnisz się z Panną, 

która bardzo Ci się spodoba… 

Lew – staniesz przed trudnym 

wyborem: przyjaźń czy miłość? 

Panna – w twoim życiu spotka Cię 

nieszczęście, ale wyjedziesz i 

zaczniesz od nowa. 

Waga – odkryjesz coś nowego, co 

będzie Twoim nowym hobby. 

Skorpion – już niedługo spełnisz 

swoje marzenie! 

Strzelec – dużo pracujesz! Podczas 

odpoczynku odkryjesz coś, co zmieni 

Twoje życie. 

Koziorożec – spotkasz nowe osoby, 

a nowe towarzystwo pozytywnie na 

Ciebie wpłynie. 

WSZYSTKIE ZNAKI ZODIAKU 

PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA – w 

okolicach końca miesiąca czeka Cię 

długo oczekiwana ulga, poczucie 

wolności. Będziesz miał nadmiar 

wolnego czasu!!! 

 

Interpunkcja, która ratuje życie! 

 

Zabić, nie ułaskawić.  

Zabić nie, ułaskawić.  

A podobno interpunkcja nie zmienia znaczenia wypowiedzi… 

 

 
JEŚLI CHCESZ SIĘ U NAS UCZYĆ… 

 
Jesteś Rodzicem i szukasz szkoły podstawowej  

lub gimnazjum dla swojego Dziecka? 
 

Jesteś uczniem i poszukujesz swojego miejsca w świecie? 
 

Zapraszamy do GDYŃSKIEJ SZKOŁY SPOŁECZNEJ – 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum!!!! 

 
Zajrzyj na stronę internetową szkoły lub profil 

facebookowy. 
 

Zadzwoń lub przyjdź i zapytaj się o możliwość rekrutacji  
na rok szkolny 2016 / 2017 lub następne lata. 

 
Tak nasza absolwentka, a kiedyś redaktorka gazetki GSS, 

zachęcała uczniów klas VI do nauki w naszej szkole: 
 

NIEPOKORNI PRZYBYWAJCIE ! 
 

Wiek dorastania to chyba najtrudniejszy czas dla 
człowieka. Niestety, zamiast spędzać czas tylko na 
przyjemnościach takich jak : spotkania ze znajomymi, chodzenie po 
plaży, zwiedzenie galerii (niekoniecznie ze sztuką piękną), 
unicestwianie złej postaci z ulubionej gry, przeciętny uczeń musi 
spełniać swoje obowiązki. Po prostu ma uczęszczać do szkoły  
i pobierać nauki, niekoniecznie zrozumiałe w tym wieku. 

Na szczęście nie ma lepszego miejsca pod słońcem 
do spełniania tego trudnego obowiązku, niż moje gimnazjum 
Różnie w nim bywa. Jest łatwiej i trudniej, ale zawsze można 
liczyć na Grono Pedagogiczne. W razie czego psycholog szkolny 
zawsze doradzi. Każdy dzień to niespodzianka, za sprawą moich 
kolegów i koleżanek. Psot nie ma końca. Choć czasem  łza złości 
poleci, to zazwyczaj jest „ubaw po pachy”. Małoliczne klasy 
pozwalają nauczycielom dotrzeć do każdego ucznia. Żywe lekcje 
historii, chemia – nie tylko w klasie, niestandardowe zajęcia  
z wychowania fizycznego w formie fakultetów urozmaicają  
smutne życie gimnazjalisty. Dla spragnionych poszerzania swoich 
horyzontów liczne kółka zainteresowań, wycieczki, warsztaty, 
zajęcia przygotowujące do egzaminów i konkursów kuratoryjnych. 
Przyszli prezydenci i premierzy mogą realizować się  
w Samorządzie Szkolnym. Dla zatroskanych rodziców codzienna 
lektura w postaci dziennika elektronicznego „LIBRUS”. 

Wszyscy niepokorni! Przybywajcie do naszego gimnazjum,  
aby w pocie czoła zdobywać wiedzę a jednocześnie dobrze się 
bawić!! 

 
 


