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2626.09.2016r. odbyły się wy-
bory do  SU Szkoły Podsta-
wowej. Były one poprze-

dzone kampanią wyborczą. Kandydaci
do Samorządu przygotowali bardzo cie-
kawe i oryginalne plakaty przedstawia-
jące najważniejsze punkty swojego pro-
gramu. Po przeliczeniu wszystkich od-
danych głosów wyłoniono następujące
osoby do Rady SU:
Przewodniczący: Zofia Szlufik kl.VIa
Z-ca : Maciej Cesarz kl.Ve
Sekretarz: Filip Sajdutko kl.VIb
Członkowie Rady SU:
Cezary Tralewski kl.VIc
Jakub Gronke  kl.VId
Kacper Kokiec kl.Vd
Sebastian Haase kl.Ve
Blanka Szwichtenberg kl.IVc
Aleksandra Grzegorek kl.Va
Jakub Liban kl.VIb

Wszystkim serdecznie gratuluję i zapra-
szam do współpracy. Spotkania SU SP-
wszystkich przedstawicieli klas odby-
wają się w poniedziałki godz.12.25 sala
124. Obecność obowiązkowa.

Opiekun SU SP p. M. Seelau

2828września 2016 odbyły się w
naszej szkole wybory do
SU Gimnazjum oraz Mło-

dzieżowej Rady Gminy. Po raz pierwszy
obie komisje połączyły siły i razem czu-
wały nad sprawnym przebiegiem wybo-
rów.  Każda klasa przybywająca na gło-
sowanie wysłuchiwała instrukcji, a
uczniowie otrzymywali dwie karty wy-
borcze od członka komisji właściwego
dla swojej miejscowości okręgu.
Wszystko to sprawiło, że uczniowie mo-
gli się poczuć jak na prawdziwych wy-
borach, do których uprawnieni będą już
za kilka lat. Nasi gimnazjaliści wyjątko-
wo poważnie podeszli do tematu, gdyż
podczas liczenia głosów okazało się, że
tylko 4 są nieważne. 
Skład SU Gimnazjum:
Diana Lejkowska
Michał Tempski
Paulina Skłodowska
Kacper Łaszczewski
Kamil Przybylski
Kacper Rudewicz
Zuzanna Wawryk
Kacper Mallek
Kamil Młyński
Weronika Szwichtenberg
Skład  Młodzieżowej Rady Gminy:
1. Agata Panknin

Antonina Bielicka
2. Paulina Kurkowska
3. Natalia Richert
4. Patrycja Dykowska
5. Alicja Boniecka

Jan Kubiak
Aleksandra Tuńska 
Małgorzata Wiejak

6. Zofia Barszczewska
Diana Lejkowska
Zuzanna Pajdosz
Kamil Spat

7. Zofia Woźniak
8. Konstancja Aszyk
Wszystkim kandydatom gratuluję, wy-

borcom dziękuję za frekwencję i poważ-
ne podejście, a nowemu SU życzę
owocnej pracy.

Opiekun SU Gim. M. Godecka

WYBORY do
SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO

Na okładce:
uczniowie gimnazjum

na jachcie Zawisza Czarny



WWpiątek 16 września 2016r.
grupa uczniów klas drugich i
trzecich gimnazjum w Kol-

budach oraz dwoje uczniów gimnazjum
w Kowalach po oficjalnym pożegnaniu
przez wójta Leszka Grombalę i dyrekto-
ra szkoły Roberta Aszyka wyjechało au-
tokarem na wycieczkę do Uffenheim w
pięknej Bawarii.
Wśród opiekunów znaleźli się następu-

jący nauczyciele: p. Katarzyna Stasiak,
p. Agnieszka Klein, p. Mariusz Włodar-
ski, p. Agata Wiśniewska oraz p. Teresa
Czajkowska i p. Marcin Treder w cha-
rakterze tłumaczy.
Jadąc do miejsca docelowego, zwiedzi-

liśmy starówkę w Bambergu, pałac bi-
skupi, katedrę pod wezwaniem św. Pio-
tra i św. Jerzego oraz ogród różany. Wie-
czorem spacerowaliśmy po miasteczku
Uffenheim, jednocześnie odpoczywając
po męczącej 15- godzinnej podróży.
Po przyjeździe do Uffenheim przywitał
nas pan Ernst Groβ z członkami Stowa-
rzyszenia Niemiecko - Polskiego.

Następnego dnia pojechaliśmy do Ro-
thenburga. Stare miasto zachwyciło nas
bramami i murami obronnymi oraz ka-
mienicami i kościołami. Braliśmy też
udział w pokazie ptaków drapieżnych w
Schillingsfrüst, zwiedziliśmy tutejszy
pałac  i Muzeum Studni.
Mieliśmy też okazję uczestniczyć w za-
jęciach w szkole MITTELSCHULE na
zajęciach komputerowych z kolegami i
koleżankami uczącymi się w tejże szko-
le. Uczyliśmy się nawzajem naszych ję-
zyków. Na początku byliśmy stremowa-
ni, ale później „rozwiązały nam się języ-
ki”. Po tak ciężkiej pracy czekała nas
rozrywka, czyli gra w siatkówkę, a na-
stępnego dnia gra w piłkę nożną. Nasi
niemieccy koledzy i koleżanki ugościli
nas serdecznie serwując własnoręcznie
wykonane tortille. Po poczęstunku na
pożegnanie każdy z nas otrzymał trady-
cyjnie pieczony w tej szkole chlebek.
Popołudniami po zajęciach w szkole
zwiedziliśmy Muzeum Lotnictwa w
Leutershausen - Gustava Weiβkopf,

skansen  w Bad-Windsheim, w którym
zobaczyliśmy jak dawniej ludność wiej-
ska we Frankonii budowała, mieszkała i
pracowała. Przy okazji nauczyliśmy się
jak produkowano  dachówki.

Odbyliśmy też pieszą wędrówkę po
winnicy, zobaczyliśmy hodowle wino-
rośli, w Ebrach idąc ścieżką dydaktycz-
ną, weszliśmy na wieżę w kształcie kie-
licha. Z góry, z wysokości 42 m podzi-
wialiśmy widoki Steigerwaldu.
Codziennie wracaliśmy na nocleg do

Bomhard - Schule w Uffenheim. W cza-
sie pobytu wieczorami ciężko pracowa-
liśmy w grupach, pisząc nasze pamiętni-
ki z wycieczki.
W czasie naszego pobytu poznaliśmy

burmistrza miasta Uffenheim pana Wol-
fganga Lampe oraz towarzyszących
nam w wycieczkach gości, którzy jed-
nocześnie są członkami stowarzyszenia.
Mieliśmy okazję skosztować specjałów
kuchni bawarskiej, a w szczególności
"Kartoffelsalat" i "Bratwurst”. Jednym z
ważniejszych punktów wycieczki dla
młodzieży były szalone zakupy w Ans-
bach i miejscowym Aldi. Podróżowali-
śmy jak co roku z firmą Eid - Pol. 
Miło będziemy wspominać razem spę-

dzone chwile.
Fotorelacja na str.10.

p.Agata Wiśniewska
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Zbiórka Zbiórka 
nakręteknakrętek 1313września uczniowie naszej

szkoły mieli okazję poże-
glować słynnym jachtem

Zawisza Czarny. Pogoda dopisała - było
słonecznie i wystarczająco wietrznie,
aby postawione sztaksle wypełniły się
wiatrem i dały posmak żeglarskiej przy-
gody.
W Muzeum Marynarki Wojennej zapo-

znaliśmy się z wiązaniem węzłów mary-
narskich, a także rodzajem flag w ko-

dzie sygnałowym. Wróciliśmy z Gdyni
z morskim powietrzem w płucach. 
Dla części uczniów była to część dalsza
nagrody za ubiegłoroczny turniej „Być
jak Mariusz Zaruski”. Zachęcamy do
udziału w turnieju również i w tym roku.
Uczniowie klas 3 naszego gimnazjum
odbywali już drugi rejs na wodach Bał-
tyku. Pierwszy był na jachcie Generał
Zaruski. Fotorelacja na str.8-9.

p. Anna Zięba 

Rejs  po Zatoce GdańskiejRejs po Zatoce Gdańskiej
NNowy rok szkolny, nowe zadania

i nowe cele. Już 11 raz rusza-
my z akcją zbierania nakrętek

(po sokach, napojach, nabiale, środkach
chemicznych itp.) Ponieważ śmiało mo-
gę powiedzieć, że nasi uczniowie oraz
nauczyciele, a także  rodziny, sąsiedzi i
znajomi pomaganie mają we krwi, dla-
tego wzorem lat poprzednich zbiórka
nakrętek przeznaczona będzie dla kon-
kretnej osoby, która potrzebuje środków
finansowych na rehabilitację. Niebie-
skie beczki, do których wrzucamy na-
krętki (bez siatek) stoją na holu I-III
oraz przy sali 124. W każdy piątek
uczniowie z LOP będą je opróżniać.
Raz na 2 m-ce nakrętki zostaną prze-
wiezione do skupu plastików w Żuko-
wie. Zachęcam do dalszego zbierania
nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

p. Małgorzata Seelau

Wycieczka do
U f f e n h e i m
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WWdniu 2 października br.
grupa uczniów naszej
szkoły uczestniczyła w

uroczystościach upamiętniających
77. rocznicę zbrodni ludobójstwa w
lasach piaśnickich. Uroczystości
miały charakter religijno - patriotycz-
ny. 
Wzięły w niej udział delegacje róż-
nych instytucji, członkowie sejmu i
senatu, wojewoda. Minister Kultury
Jarosław Sellin odczytał list pani pre-
mier  skierowany do uczestników
uroczystości. Oddane zostały salwy
honorowe przez kompanię honorową
Marynarki Wojennej, która w czasie
uroczystości pełni-
ła wartę honorową
przy ołtarzu. 
W lesie przy ołta-
rzu odprawiono
mszę świętą w in-
tencji pomordowa-
nych, przewodni-
czył jej biskup pel-
pliński Ryszard
Kasyna. Po mszy
świętej złożone zo-
stały kwiaty. Przed
mszą uczniowie
zapoznali się z hi-
storią tego miejsca,
w którym zginęło
jak ustalono prze-
szło 14 tysięcy
osób. Wśród nich
była pomorska elita intelektualna,
urzędnicy, duchowni,leśnicy,kupcy. Ich
los podzielili pacjenci szpitali psychia-
trycznych z terenów Polski i III Rze-
szy, a także Polacy i Czesi przywoże-
ni z terenów III  Rzeszy. 
W lesie piaśnickim znajdują się rzeź-
by upamiętniające m.in. pomordowa-
ne dzieci, jak również więźniów KL
Stutthof, których tu przywożono w
1944 roku, aby odkopywali ciała po-
mordowanych sprzed kliku lat, a na-
stępnie je palili. Ich dzień pracy koń-
czył się ich egzekucją. Wysiłki więź-
niów miały na celu zatarcie śladów
tej zbrodni. 
Nasi uczniowie byli ciekawi wszyst-
kiego, co było związane z tym miejscem
zbrodni ludobójstwa. Na jedno pytanie
nie znaleźli odpowiedzi, a mianowicie

dlaczego do tego doszło?
Nasza szkoła wystawiła poczty sztanda-
rowe SP i Gimnazjum. Wyjazd na pew-

no długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników.

KKilka dni po uroczystościach  w
szkole naszej gościliśmy panią
Elżbietę Grot, która od lat pra-

cuje nad poznaniem wszystkich fak-
tów i informacji o zbrodni piaśnic-
kiej. Towarzyszył jej pan Andrzej
Stachecki, mieszkaniec gminy Kol-
budy, który w Piaśnicy stracił swoje-
go ojca. 
Wszystkie informacje podane przez
panią Grot dotyczyły polityki faszy-
stów wobec ludności Pomorza w cza-
sie II wojny światowej. 
Pan Stachecki opowiadał o losach
swojego ojca, który jako obrońca He-
lu trafił do gdańskiego więzienia przy
Kurkowej, a następnie  do Lasu Pia-

śnickiego. Słowa człowieka, który po
raz pierwszy publicznie opowiedział o

swoich uczuciach ,
wrażeniach z ekshu-
macji, gdy jako sze-
ściolatek uczestniczył
w pogrzebie ojca
brzmiały nieprawdo-
podobnie. Te słowa
na wszystkich wy-
warły niesamowite
wrażenie. Nic nie do-
ciera głębiej do pa-
mięci niż świadectwa
przeżyć świadka ta-
kich wydarzeń.

Zaraz po spotkaniu
pan Andrzej powie-
dział,że raczej nie
zdecyduje się więcej
na takie spotkanie,
gdyż tyle trudnych

wspomnień z przeszłości powróciło
przy okazji tej rozmowy z uczniami. 
To spotkanie pokazało uczniom, ile ma-

ją szczęścia, że nie doświadczają
wojny, a ich obowiązkiem powinna
być dbałość o pokój i pamięć o tych,
którzy odeszli w czasach  okrutnej
wojny.

Pragnę przy tej okazji podziękować
na łamach naszej gazetki gościom, że
zechcieli do nas przyjechać, poświę-
cić swój czas, podzielić się swoją
wiedzą i przeżyciami z naszymi
uczniami. 
Mam nadzieję, że wyjazd na uroczy-
stości do Piaśnicy nie był ostatni i za
rok kolejni uczniowie poznają to

miejsce oraz jego historię.

p. Janina Linstedt

U R O C Z Y S T O Ś C I  WU R O C Z Y S T O Ś C I  W
LASACH PIAŚNICKICHLASACH PIAŚNICKICH



1919października klasy I
a, II a oraz II c poje-
chały do Gdyni na

wycieczkę  w celu zobaczenia naj-
bardziej atrakcyjnych miejsc tego
miasta. Zwiedzanie zaczęliśmy w
Centrum Nauki Experyment. Na-
sza 50 osobowa grupa została po-
dzielona na dwie warsztatowe:
„Domowe laboratorium” oraz
„Pan Kulka na krańcach świata”.
Panie  edukatorki w bardzo cieka-
wy sposób przekazały nam wiedzę
dotyczącą tych tematów, a my po-
przez doświadczenia utrwalaliśmy ją.
W dalszej kolejności  już  sami ogląda-
liśmy poszczególne stanowiska, które
zaprojektowane są w sposób interak-

tywny i pozwalają zwiedzającym w
bezpiecznych warunkach przeprowa-
dzać doświadczenia i badać zjawiska z
różnych dziedzin nauki. Dalsza droga
wiodła nas  do  Muzeum Motoryzacji,
gdzie mogliśmy zobaczyć dosyć dużo
motocykli i aut. Najstarsze eksponaty
tego muzeum to  motocykl z1918 roku
oraz samochóchód z 1925 roku. Pani
przewodnik opowiadała nam historię
wybranych samochodów, pokazała
m.in. dawne lampy samochodowe,

klaksony, kierunkowskazy oraz inne
narzędzia, którymi w przeszłości po-
sługiwali się zmotoryzowani. Kolejne
muzeum to usytuowane w gdyńskim
porcie  nowoczesne Muzeum Emigra-
cji. Kroczyliśmy tu śladami rodziny Si-
korów, która to wyjechała za granicę w
poszukiwaniu lepszego życia. Wóz
konny, statek, pociąg to środki lokomo-
cji, które nas przeniosły do Ameryki.
Wędrówkę uatrakcyjniły zabawy przy-
gotowane przez  edukatorki. O tym, jak
piękny i kolorowy jest podwodny
świat, mogliśmy przekonać się w Oce-
anarium, gdzie zgromadzone są nie tyl-
ko ryby, ale i morska flora. Spacer
wzdłuż Skweru Kościuszki zakończył
nasz wypad do Gdyni. Polecamy innym
klasom tę atrakcyjną wycieczkę.  

p. Mariola Wociechowska
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„Ślubuję być wzorowym Pola-
kiem, dbać o dobre imię swojej
klasy i szkoły.... swym zachowa-
niem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom”

1313października pierwszaki
w strojach galowych
wraz ze swoimi rodzica-

mi, wychowawcami, starszymi kole-
gami  oraz z zaproszonymi gośćmi
spotkały się w sali gimnastycznej,

aby uczestniczyć w uroczystości
Ślubowania klas I. Tegoroczny wy-
stęp artystyczny był inny niż zwy-
kle, gdyż brali w nim udział również
nauczyciele, którzy wraz z „bociana-
mi” opowiedzieli dzieciom o tym, co
ich czeka w szkole. Po części arty-
stycznej  32 pierwszaków  złożyło
uroczyste ślubowanie, a następnie
pan dyrektor   pasował  dzieci  na
uczniów ołówkiem, który przez mo-
ment zaginął, ale ku radości zebra-
nych został odnaleziony. W dalszej

części ksiądz proboszcz poświęcił
tornistry szkolne. Nasi pierwszokla-
siści zostali również obdarowani
prezentami przygotowanymi przez
rodziców oraz koleżanki z klas II i
III. Uroczystość ta była dla wszyst-
kich niezwykłym przeżyciem. 
Życzymy wszystkim dzieciom na
starcie swojej kariery szkolnej sa-
mych sukcesów.
Fotorelacja na str.11.

p. Mariola Wociechowska

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCh SP

1919października uczniowie
klas 2C i 2E gimnazjum
uczestniczyli w spotkaniu

„SOS dla sów" w ramach projektu -
Kampania edukacyjna „Sowy Pomorza”
prowadzonym przez panią Ewelinę Ku-
rach ze Stowarzyszenia Ochrony Sów. Opowieść o tych rzadkich, chronionych

ptakach obrazowała prezentacja multi-
medialna, eksponaty gniazd, budek, piór
a nawet wypreparowanych skrzydeł i
szponów. Spotkanie obfitowało w wia-
domości z życia sów, ich zwyczajów ło-
wieckich, przystosowań do drapieżnic-
twa, roli w środowisku  oraz  o budowie
i specyfice gatunków. Ciekawostką jest,
że  w Polsce żyje  zaledwie 10 gatunków
tych  pięknych i mądrych ptaków.  To
była niezwykle pouczająca lekcja.
Chrońmy sowy!

p. Dorota Zielińska

Spotkanie z 
ornitologiem

WYCIECZKA DO GDYNIWYCIECZKA DO GDYNI
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2828października br. ucznio-
wie pierwszych klas gim-
nazjum uczestniczyli w

lekcji muzealnej pt. „Szkoła nawiga-
torów”. Zajęcia odbyły się w Ośrodku
Kultury Morskiej w Gdańsku. Wśród
różnych zadań było i takie, gdzie za
pomocą kroczków należało wyliczyć
odległość między wyznaczonymi
punktami na mapie Zatoki Gdańskiej.
W sali interaktywnej czekało na mło-
dzież mnóstwo żeglarskich atrakcji:
sterowanie żaglowcem za pomocą
wiatru, wirtualnego ratowania toną-
cych czy refowanie żagla. 
Zwiedzanie statku-muzeum „Sołdek”
to przebieżka dziesiątkami schodków
w górę i w dół ciasnymi korytarzami
oglądając kajuty, maszynownię i wy-
stawy o historii masowców w pol-
skich stoczniach. 

Na zwiedzanie „Sołdka” przepłynęli-
śmy Motławę promem. 

Był też spacer po Długim Pobrzeżu z
ciekawą historią bram wodnych. 
Na wiosnę wracamy tu zapoznać się z
jachtem Generał Zaruski. 

p. Anna Zięba

2020i 25 października w naszej
szkole gościła pani che-
mik-dietetyk Katarzyna

Gałecka i przeprowadziła warsztaty
zdrowego żywienia dla uczniów klas
drugich gimnazjum. To właśnie w dru-
giej klasie na lekcjach biologii mło-
dzież poznaje budowę i funkcjonowa-
nie układu pokarmowego. W części
teoretycznej uczestnicy zajęć dowie-

dzieli się o szkodli-
wych składnikach
w chipsach, słody-
czach, napojach ko-
lorowych i energe-
tycznych, zupkach
chińskich  i  nega-

tywnym wpływie tych pokarmów na
zdrowie. W drugiej części spotkania

każdy samodzielnie wykonywał do-
świadczenia chemiczne wykazujące
obecność sztucznych barwników w cu-
kierkach. Sprawdzano też ilość tłusz-
czu zawartego w chipsach. Uczniowie
emocjonalnie podchodzili do zadań.
Warto, aby zdobytą wiedzę wykorzy-
stywali w czasie zakupów, wybierając
tylko zdrowe produkty.

p. Dorota Zielińska

Warsztaty 
ZDROWEGO 
ŻYWIENIA 

Szkoła nawigatorówSzkoła nawigatorów
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Z życia szkoły

Is tourism bad the environment?
MMost people feel that their jobs

are becoming more and mo-
re stressful. They work

extremely hard and don’t have enough
time to relax. It’s no surprise that pe-
ople want their holidays to be perfect.
Many people look for continuous sun-
shine on the most luxurious beaches. 
As a result, more people than ever tra-
vel to far-away countries to get that all-

day sun. Travelling has also become
more comfortable. All of this has bro-
ught business and opportunities to ma-
ny tourist destinations. The extra mo-
ney this is bringing in can be used to
develop health and education in these
countries.
However, tourism has not been good
news for the environment. First of all,
transporting millions of tourists to their

holiday resorts every year pollu-
tes the air and the
seas. Secondly, mo-
re and more hotels
are built, and some
of the world’s most
beautiful landscapes
are destroyed fore-
ver. Finally, fresh
water supplies are
running low becau-
se of the extra de-
mands for water.

“Do we really need to travel so much?”
one may ask. Probably it won’t change
because travelling broadens the mind
as we can hear in the popular saying. 
Glossary:
look for – szukać
opportunities – możliwości
develop – rozwijać
pollute – zanieczyszczać

Ms. Magda Godecka

2929października br. uczniowie
szkoły podstawowej, któ-
rzy   uczestniczą w zaję-

ciach o Patronie szkoły Mariuszu Zaru-
skim, byli widzami pięknego widowi-
ska w stadninie Kolano:  hubertusa i
pokazu szarży szwoleżerów szwadro-
nu "Kaszuby". Działa on w barwach
Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich ze Staro-
gardu Gdańskiego. 
Po emocjonującym łapaniu lisa nastą-

piła inscenizacja odbicia budynku i lu-
dzi z rąk bolszewików. Szwadron 6 ka-
walerzystów atakował z powodzeniem
ostrzeliwujących się ze zmontowanej w
tym celu szopy 5 bolszewików. Wśród
wybuchów i dymu odbito uwięzione

kobiety i wzięto do niewoli wrogów. 
Starszy wachmistrz Arkadiusz Kupper
opowiedział nam zarówno o historii sa-
mego szwadronu, jak i ubiorze oraz
rzędzie końskim. 
Była to żywa lekcja przedwojennej hi-
storii ułańskiej, historii również o na-
szym Patronie szkoły. 

p. Anna Zięba 

P O K A Z  S Z W O L E Ż E R ó WP O K A Z  S Z W O L E Ż E R ó W
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W Y C I E C Z K A  D O  U F F E N H E I M
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH SP
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2727września br. w ZKPiG w
Kolbudach odbyły się
Gminne Igrzyska Młodzie-

ży  Szkolnej w Szachach Drużynowych.
Każda  drużyna składała się z czterech
zawodników. Do współzawodnictwa
przystąpili uczniowie z  sześciu   szkół
podstawowych naszej gminy: z Luble-
wa, Bielkówka, Pręgowa, Kolbud, Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej  z Ko-
wal oraz  Centrum Edukacji Twórczej z
Kowal. Pierwsze miejsce wywalczyli
szachiści ze Szkoły Podstawowej w
Kolbudach: Cyprian Obrycki VId,
józef Mróz VIb, Szymon Dawidowski
VIb i Miriam Grot VIa. Nie był łatwo,
ale nasi zawodnicy pokonali w boju
przeciwników. Gratulujemy!

p. Dorota Zielińska

OObchody Światowego Dnia Ser-
ca obchodzone są od 2000 roku
w każdą ostatnią niedzielę

września w ponad 120 krajach. Mają
one na celu szerokie upowszechnianie
podstawowej wiedzy o schorzeniach
serca i o możliwościach ich leczenia
oraz  profilaktyce poprzez promowanie
zdrowego stylu życia. Jak ważna dla ser-
ca jest aktywność fizyczna należy wpa-

jać społeczeństwu  już od najmłodszych
lat.  W związku z tym w naszej szkole w
klasach I-III przeprowadzono konkurs
plastyczny pt.„Serce”. 

Oto wyniki konkursu: 
I miejsce       
Amelia Lizakowska  II a
II miejsce      
Emily jacniak II d

III miejsce    
Michał Gwizdała II c
Natalia Arent III c
Maja Wasilewska II a
Kacper Gronke II c
Kinga Wiśniewska II c
Aleksander Krzymowski II a
Lena Smoleń II e   

p. Mariola Wociechowska

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

G M I N N Y T U R N I E jG M I N N Y T U R N I E j
S Z A C h O W YS Z A C h O W Y

KONKURSY

Czas mija bardzo szybko, rok za
rokiem płynie. Jesteśmy coraz
starsi. Gdy wiemy, że po waka-

cjach idziemy już do czwartej klasy, to
automatycznie budzi się w nas strach .
Co teraz? Jak to będzie? Jakie przed-
mioty nam dojdą? Czy sobie poradzi-
my?  Niewątpliwe czwarta klasa
czeka każdego. Starszaki mają to
już za sobą. 
Dla nauczycieli wychowawstwo

jest również ważną sprawą. Wy-
chowawca przecież przekazuje
klasie  informacje, rozwiązuje
problemy zespołu, jeździ na wycieczki,
słowem troszczy się o swoich wycho-
wanków jak  o  własne dzieci.   
Zdecydowaliśmy się przeprowadzić wy-
wiad z klasą IV D  i z jej wychowawczy-
nią - p. Małgorzatą Gańską- Seelau. 

Mini Gazecio: Czy uczniowie
chętnie  uczęszczają na zajęcia ?

Pani M. Gańska-Seelau:  Tak. Występu-
ją  pewne trudności, ale są ciekawi no-
wych rzeczy. 
MG: Jakie zasady panują na Pani zaję-
ciach ? 
Pani M. Gańska-Seelau: Gdy chcesz
coś powiedzieć, to trzeba podnieść rękę.

Jest to trudna zasada dla wszystkich, a
tym bardziej dla czwartaków. Moją ko-
lejną zasadą jest również szacunek.
Mam  na myśli to, że gdy jedna osoba
mówi, słuchamy jej. Nie lubię hałasu  i
również cisza w klasie jest moją zasadą.
MG: Czego uczniowie nie umieją zaak-
ceptować  na lekcjach?
Pani M. Gańska-Seelau: Najtrudniej-

sze wydaje się zaakceptowanie przez
uczniów słuchania siebie wzajemnie
oraz zgłaszania się, ale już niedługo
wejdzie im to w nawyk.
MG: Czy praca z  klasą IV D sprawia
pani przyjemność?
Pani M. Gańska-Seelau:Tak, klasa jest

bardzo sympatyczna, łatwo poro-
zumieć się z uczniami. Jeżeli są ja-
kieś problemy, od razu je rozwią-
zujemy. 
MG: Jak dzieci zachowują się na
lekcjach? 
Pani M. Gańska-Seelau: Ucznio-

wie na moich lekcjach zachowują się
bardzo dobrze, są wobec siebie życzli-
wi. 
Poprzez wywiad z wychowawcą IV D,
dowiedzieliśmy się,  że czwarta  klasa
to czas ważny nie tylko dla uczniów, ale
również dla nauczycieli. Wymaga dużo
wyrozumiałości.

Jesteśmy już Jesteśmy już 
czwartakami!czwartakami!
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PPozwoliliśmy sobie jeszcze zapy-
tać o kilka rzeczy czwartoklasi-
stów. Poznać ich zdanie. Jak to

naprawdę jest być czwartakiem?  Co w
tym wspaniałego? A co trudnego?

Mini Gazecio:  Jakie zmiany  na lek-
cjach czy w szkole zauważyłeś jako
czwartoklasista?
Czwartoklasista: Nową rzeczą  dla mnie
jest tak duży nacisk
na oceny. Nowe są
dla mnie zasady, któ-
re panują w klasie,
ale również w szkole . 
MG: Co ci się najbardziej po-
doba w tym roku szkolnym?
Czwartoklasista: Najbardziej  spodoba-
ło mi się, że  dzięki  nauce osiągnę  po-
stawione sobie cele. Spodobały mi się
nowe nieznane mi lekcje, poznanie no-
wych nauczycieli 

MG: Czy lekcje się czymś różnią od ze-
szłorocznych?
Czwartoklasista: Lekcje odrobinę się
różnią. Nauczyciele mają do nas inne
podejście, bo już nie jesteśmy w trzeciej
klasie. Wprowadzają dyscyplinę. Zadają
dużo, dużo prac domowych! 
MG:  Jaki przedmiot dla ciebie jest naj-
trudniejszy?

Czwartoklasista: Zdecydo-
wanie język polski. 
MG:  Jakie były
twoje obawy
przed rozpoczę-
ciem roku?
Czwartoklasi-

sta: Moje obawy były takie, że lekcje bę-
dą nudne i niezrozumiałe.
MG: Mamy nadzieję, że te obawy się
nie sprawdziły.
Czwarta klasa, wprowadza nas  powoli
w okres dojrzałości. Nauczyciele wyma-

gają od nas więcej, bo jesteśmy już na
tyle gotowi. Czy nasze obawy związane
z tym etapem są słuszne?  Co roku bę-
dziemy przeżywać podobne uczucia . To
od czwartej klasy zaczynają się poważ-
niejsze sprawdziany, kartkówki, oceny,
pierwsza jedynka, pierwsza 6 , trud dą-
żenia do idealnego pierwszego świadec-
twa. Czwarta klasa to wspaniały czas.
Możemy poznawać dużo rzeczy, to wła-
śnie w tej klasie jesteśmy wprowadzani
w świat historii, pogłębiamy wiedzę z
języka polskiego, matematyki, przyro-
dy. Pamiętajmy, że to pora na zdobycie
nie tylko wiedzy, ale także na zawarcie
nowych znajomości. Nie warto się oba-
wiać. Nowe przedmioty są ciekawe.
Może znajdziesz też przyjaciela.  Bycie
czwartakiem jest  naprawdę wspaniałe. 

Weronika Komońska
Alicja Tempska 

Drodzy Czytelnicy,  zaczął się no-
wy rok szkolny 2016/ 2017. Dla
wielu z Was ten rok jest rokiem

nowej szkoły.  Szczególnie dla uczniów
pierwszych klas gimnazjum. Niewątpli-
wie zastanawialiście się przed pierw-
szym września , jak to będzie w nowej
szkole? 
Każdy człowiek boi się nowych rzeczy.

Jedni mniej, inni bardziej. Boimy
się nowych nieznanych nam przedmio-
tów, takich jak chemia, fizyka, geogra-
fia. Boimy się murów nowej szkoły,  bo
jej nie znamy. Boimy się braku akcepta-
cji innych uczniów. Czas najwyższy
zmienić swoje nastawienie. Każda szko-
ła ma PLUSY i MINUSY.
Przeprowadziłyśmy ankietę i wywnio-

skowałyśmy,  że wielu z Was boi się no-
wych przedmiotów i to właśnie uważa
za główny minus nowej szkoły. Jednak
nie można zapominać, że NOWE

PRZEDMIOTY = NO-
WA WIEDZA. Wiedza
jest nam niezbędna do ży-
cia, codziennie uczymy się
nowych rzeczy. Bądźmy
dobrze nastawieni do
przedmiotu, a przedmiot
ten  okaże się dla nas ła-
twiejszy. Nie warto się
obawiać. Zniszczmy ten
strach.
„Boję się,  że zgubię się w
szkole” - pisze jeden z an-
kietowanych. Jest to oba-
wa każdego. Nowe miej-

sce, brak orientacji. Nasza szkoła rze-
czywiście jest duża. Dyrekcja pomyślała
o tym, jak rozwiązać ten problem. Za-
pewniła nam ogromną pomoc. Umieści-
ła informacje,  na jakim piętrze znajdują
się poszczególne sale. To jest rewelacyj-
ny pomysł! 
Czytając wasze wypowiedzi, natknęły-

śmy się na odpowiedzi typu: „Minusem
jest to, że nie wolno malować paznko-
ci”. Ta kwestia jest do przedyskutowa-
nia, lecz niewątpliwie szkoła poprzez
zakazywanie nam niektórych rzeczy
uczy nas. Każdy teraz może zadać sobie
pytanie, czego nas uczy poprzez ten za-
kaz? Szkoła chce dla nas jak najlepiej,
ten zakaz nie jest wymyślony po to, aby
nas ukarać. Uczy nas zasad  savoir vi-
vre’u dotyczących wyglądu, właściwej
prezentacji w zależności od miejsca, w
którym się znajdujemy. To również
przyda nam się w dorosłym życiu. 

Zauważyłyśmy, że wielu uczniów zma-
ga się z nieśmiałością. Brakuje Ci odwa-
gi, by zawierać nowe znajomości? Prze-
łam się, w szkole przebywamy więk-
szość naszego czasu. Lepiej byłoby
nam,  gdybyśmy się znali. Wiadomo,
wszyscy wszystkich nie będą lubić. Lu-
dzie jednak się uzupełniają poprzez no-
we znajomości. Nie warto bać sie na-
wiązywania nowych kontaktów. Przyda
nam się to niezmiernie w życiu, szkoła
nas tylko do tego przygotowuje. To nasz
wybór czy  z tego skorzystamy.
Dla wielu z Was plusem szkoły jest wy-
posażenie dydaktyczne. Wspaniale,  że
nauczyciele w czasie zajęć wykorzystu-
ją  tablice  multimedialne. Dzięki nim
lekcje są ciekawsze. To ogromny
plus!  Szanujmy to,  co dostaliśmy. 
Większość z Was odnosi się bardzo po-
zytywnie do pomysłu zainstalowania
wodopojów w szkole. Tak, macie rację!
To nadzwyczajna sprawa! Gdy jesteśmy
spragnieni po wyczerpującym meczu na
zajęciach WF-u , możemy napić się wo-
dy z poidełka.

Naprawdę dobrze czasem zmienić oto-
czenie, nie bójcie się nowej szkoły, nie
bójcie się zgubienia. Trzeba się przeła-
mywać, przyda nam się to i teraz,  i w
przyszłości.  Zmieńmy  słowo „boję
się” na „ NOWE RZECZY SĄ WSPA-
NIAŁE” !!!

Weronika Komońska
Alicja Tempska 

plusy i minusy
nowej szkoły
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Nagroda Nobla to wyróżnienie
przyznawane za wybitne osiągnię-
cia naukowe, literackie lub zasługi
dla społeczeństw  i ludzkości. W ro-
ku 2016 przyznano już Nagrody No-
bla. Wszyscy  wiemy,  jak bardzo jest
to prestiżowe wyróżnienie, dlatego
zobaczmy,  kto w tym roku i za co
dostąpił tego zaszczytu.

ZZacznijmy od medycyny. Nagrodę
Nobla dostał  Yoshinori  Osumi
za odkrycie mechanizmów auto-

fagii. Brzmi to dość niejasno, więc po-
krótce opowiem,  z czym to się wiąże.
Sama autofagia znana jest zaledwie od
lat 60-tych ubiegłego wieku. To nauka o
najprościej mówiąc  "trawieniu samego
siebie". Określenie dobrze opisuje ten
proces, gdyż polega on na tym, że ko-
mórka jest zdolna do niszczenia różnych
części samej siebie, które są albo niepo-
trzebne, albo niezdolne do funkcjono-
wania, po to by zbudować z tego coś no-
wego. Sam Osumi prowadził w latach
90-tych eksperymenty, które otworzyły
drogę do zrozumienia procesów fizjolo-
gicznych,  takich jak adaptacja głodu
czy odpowiedź na zakażenie, a także w
jaki sposób odradzają się składniki ko-
mórki. Oczywiście zakres jego badań
był dużo większy, ale ja wymieniłem te
najbardziej istotne.

TTeraz przejdźmy do nagrody za fi-
zykę. Otrzymali ją:  Duncan Hal-
dane, David J. Thouless i John

M. Kosterlitz za teoretyczne odkrycia w
dziedzinie topologicznych przejść fazo-
wych i topologicznych faz materii. Spró-
bujmy to przetłumaczyć na bardziej zro-
zumiały język. Zacznijmy od topologii.
Jest to ważny dział matematyki zajmują-
cy się „badaniem własności, które nie
ulegają zmianie nawet po radykalnym
zdeformowaniu obiektów, takich jak fi-
gury geometryczne, bryły i obiekty o
większej liczbie wymiarów.” Stosując
bardzo zaawansowane metody matema-
tyczne, badali oni osobliwe stany mate-
rii, np. nadprzewodniki, czyli substancje
, które w określonych temperaturach nie
wytwarzają oporu elektrycznego czy su-
perciecze, czyli takie, które są pozba-
wione lepkości.

ZZajmijmy się che-
mią. Nagrodę
zdobyli  Bernard

Feringa, Jean-Pierre
Sauvage  i Sir  J. Fraser
Stoddart  za zaprojekto-

wanie i syntezę maszyn molekularnych.
O co tu chodzi? Jak wiadomo molekuły
są w ciągłym ruchu. Poszczególne czą-
steczki  mogą się poruszać w różnych
płaszczyznach względem innych. Moż-
na je tak zaprojektować,  by niektóre by-
ły bardziej skłonne do ruchu a inne
mniej, choćby przez podwojenie wią-
zań, które są i silniejsze,  i sztywniejsze,
przez co cząsteczki są mniej podatne na
przemieszcza-
nie się

wzglę-
dem siebie
niż te, które posiadają tylko jedno po-
łącznie. I właśnie tego dotyczy nagroda.
Można tak zaprojektować cząsteczki , że
jeżeli dostarczy im się odpowiedniego
bodźca, np. impulsu lasera, to zaczną
one wykonywać ruchy , które można po-
równać do dużych maszyn. Tego typu
maszyny mogą być wykorzystywane
chociażby jako sztuczne mięśnie.

WWdziedzinie literatury nagrodę
dostał Bob Dylan za jak na-
pisano w uzasadnieniu:

"stworzenie nowego, poetyckiego wyra-
zu wewnątrz całej amerykańskiej trady-
cji muzycznej”.  Amerykański  muzyk i
poeta długo nie odpowiadał  na żadne
próby kontaktu,  zastanawiano się nawet
nad wyłonieniem nowego laureata. W
końcu Dylan potwierdził, że przyjmie
nagrodę.

JJuan Manuel Santos (prezydent Ko-
lumbii) został laureatem Pokojo-
wej Nagrody Nobla. Nagrodzono

go za wkład w zawarcie pokoju z FARC
i zakończenie wojny domowej w jego

kraju. Komitet Noblowski podkreślił,
że ta nagroda to także hołd dla każdego
Kolumbijczyka, który mimo bardzo
wielu trudności nie rozstał się z nadzieją
na sprawiedliwy pokój,  i partii, które
przyczyniły się do prowadzenia procesu
pokojowego.

NNagrody z ekonomii  doczekali
się Brytyjczyk Oliver Hart i po-
chodzący z Finlandii Bengt

Holmstroem. Pracowali oni nad umowa-
mi, np. o prace. Ich teorie pomagają w
zrozumieniu chociażby pułapek zawar-
tych w umowach o pracę, kontaktach
z firmami ubezpieczeniowymi, ale także
w aktach notarialnych.

PPisząc o Nagrodach Nobla, nie
można oczywiście zapomnieć o
Polakach, którzy ją dostali. War-

to pamiętać,  kto z naszych rodaków
dostąpił tego zaszczytu. Udało im
się to dzięki  ciężkiej pracy.
Zatem polskimi laureatami Nagro-
dy Nobla są:
Maria Skłodowska-Curie, Cze-
sław Miłosz, henryk Sienkie-
wicz, Lech Wałęsa, Wisława

Szymborska, Władysław Rey-
mont, 

Jan Modrzyński

Źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=Ld6
uj5Exhl8  
http://businessinsider.com.pl/wiadomo-
sci/nagrody-nobla-w-dziedzinie-fizyki-
2016-r/mw60mqd ,     
http://www.polskieradio.pl/5/3/Arty-
kul/1676253,Nobel-z-chemii-dla-trzech-
naukowcow-za-stworzenie-maszyn-mo-
lekularnych-np-sztucznych-miesni       
http://www.newsweek.pl/kultura/bob-
dylan-laureatem-literackiej-nagrody-
nobla-2016-kto-dostal-nobla-z-literatu-
ry,artykuly,398627,1.html ,   
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/pokojo-
wa-nagroda-nobla-2016-juan-manuel-
santos-laureatem-nobla/pvyjk6
http://ryga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_d
wustronna/kultura/polscy_laureaci_no-
bla/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_lau-
reat%C3%B3w_Nagrody_Nobla_zwi%
C4%85zanych_z_Polsk%C4%85
http://www.newsweek.pl/nauka/ilu-pola-
kow-dostalo-nagrode-nobla-przeczytaj-
cie-na-newsweek-pl-
,artykuly,380961,1.html
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Od dawna głośno mówiono
tylko o problemach kobiet,
o ich prawach i roli w społe-
czeństwie, ale czy ktoś za-
stanawiał się,  jakie proble-
my mają  chłopcy w dzisiej-
szym świecie? Teraz nie
muszą już walczyć o poży-
wienie ani swoich pozycji
nie zdobywają siłą. Od za-
wsze mieli szereg praw i
możliwości, jakie więc pro-
blemy mogą dotykać ich w
XXI wieku? Zapytani o nie mó-
wili głównie o  stereotypach, wy-
glądzie i kłopotach z dziewczyna-
mi.

CChłopcom od dawna pokazywany
był ideał mężczyzny, na którego
barkach spoczywać miało

utrzymanie rodziny, walka o ojczyznę i
zachowanie zimnej krwi w najtrudniej-
szych sytuacjach. Sprawiło to, że w dzi-
siejszych spokojnych czasach delikatni,
romantyczni i nieco bardziej uczuciowi
od reszty chłopcy są odrzucani przez
społeczeństwo i czują się wyrzutkami.
Niektórzy zamiast gier wolą książki i
wcale nie przepadają za piłką nożną i
różnymi innymi brutalnymi sportami,
jak na przykład boks, są bardziej wrażli-
wi na otaczający ich świat, nie lubią
cierpienia innych, mają całkowicie inne
marzenia i plany, chcą  zostać fryzjera-
mi, stylistami lub pałają wielką miłością
do poezji i pragną spełniać się w roli ar-
tysty. Zajęcia te często uznawane są jako
przeznaczone tylko i wyłącznie dla
dziewczyn.  Chłopaka, który również
jest zainteresowany takimi rzeczami po-
strzega się jako słabego i często z tego
powodu zostaje on wykluczony przez
innych chłopców
z grupy, a w skrajnych wypadkach jest

pogardliwie przezywany. Młodzi męż-
czyźni odczuwają to jako wielką nie-
sprawiedliwość, ponieważ wśród płci
żeńskiej nie występuje taka dyskrymina-
cja dziewczyn o męskich zainteresowa-
niach (na przykład piłka nożna, gry
komputerowe, motoryzacja). Nie jest to
dobrze widziane wśród rówieśników,
gdy chłopak tańczy balet, zajmuje się
malowaniem obrazów lub haftowaniem.
Chłopcy ci uważają, że powinniśmy
wiedzieć, iż nie są wcale mniej męscy
czy odważni , tylko dlatego że mają tro-
chę inne zainteresowania i podejście do

świata. Posiadają też wiele pozytyw-
nych cech a fakt, że nie wpisują się w z
góry nałożone ideały,  wcale ich nie wy-
klucza. 

PProblemem niektórych chłopaków
jest również dręczenie ich przez
rówieśników. To często bardzo

niebezpieczne zachowania, które mogą
mieć wpływ na całe późniejsze życie
prześladowanej osoby. Przyczyną takie-
go zachowania może być inny styl ubie-
rania, brak pieniędzy, nietypowe zacho-
wanie, zawód rodziców, dziwny sposób
mówienia,  a także inne błahostki wy-
kraczające poza  znane nam  normy.

Osoby,  którym właśnie przydarzyła się
taka sytuacja,  mają często kompleksy i
zamykają się na nowe znajomości, po-
padają w depresję oraz dotykają ich inne
choroby na tle psychicznym, w skraj-
nych sytuacjach dochodzi nawet do tra-
gedii, jaką jest samobójstwo. 

Życie bez przyjaciół i ich wsparcia
jest wyjątkowo trudne w tak mło-
dym wieku, szczególnie jeżeli rodzi-
ce  przez natłok pracy nie dostrzega-
ją cierpienia swojego dziecka. Ich
rówieśnicy w wieku szkolnym są
często niedojrzali i okrutni, często
nie zdają sobie sprawy z tego, jak
dużą krzywdę mogą wyrządzić oso-
bie, którą dręczą pod przykrywką
niewinnych żarcików. Podczas gdy
dla nich to fajna zabawa, ciekawy
sposób spędzania wolnego czasu,

możliwość popisania się przed kolegami
i coś, o czym szybko zapomną, ofiara
zostaje z psychicznymi bliznami do
końca życia. 
Jeżeli widzimy, iż na naszych oczach
kogoś dręczą czy biją, nie mamy prawa
tego zignorować, a uczestniczenie w
czymś takim jest już nieludzkie i wykra-
cza poza granice moralności. Gdybyśmy
kiedyś zaobserwowali podobną sytuację
mamy obowiązek pomóc osobie po-
szkodowanej i na przykład zgłosić to na-
uczycielowi. Nie można odrzucać takiej
osoby,  powinniśmy nawet zapropono-
wać jej przyjaźń, ponieważ ktoś taki po
bliższym poznaniu może okazać się
wspaniałym, interesującym człowie-
kiem i lojalnym przyjacielem, który mo-
że wnieść wiele do naszego życia. 

JJednym z poważniejszych proble-
mów, jakie dotyczą młodych
chłopców, jest też ich wygląd. Nie-

którzy bardzo źle znoszą okres dojrze-
wania, pojawiają się u nich kompleksy
odnośnie  masy ciała, problemów z cerą,
zarostem, mutacją głosu  czy sylwetką.
Czasami chłopacy mają nadwagę lub
odwrotnie – są bardzo kościści, podczas
gdy ideałem chłopaka jest umięśniona
sylwetka, bez grama tłuszczu, ale nie
patykowata.
Nadmierny zarost bądź jego brak rów-
nież jest często przyczyną złego samo-
poczucia i niskiej samooceny. Gdy połą-
czymy to z ograniczonymi możliwościa-
mi  doboru ubrań,  wychodzi, że chłopa-
cy również posiadają sporo problemów
ze swoim wyglądem. Moda męska jest
bowiem o wiele bardziej ograniczona i
w sklepach znajdują się mniej różnorod-
ne rzeczy na dziale męskim aniżeli na
dziale damskim. Niektórzy wcale nie
chcą ubierać się typowo, tylko odnaleźli
swój własny, unikatowy styl. Są i tacy
chłopcy, którzy preferują  zakrywanie
niedoskonałości przy pomocy delikat-

Współczesne
problemy

ChłOPAKóW



ZZokazji Dnia Edukacji Narodowej
poprosiliśmy o wypowiedź na
temat pracy nauczyciela p.Maję

Grombalę-Falkiewicz, wicedyrektora
d/s SP oraz p. Piotra Rzeźnika, wicedy-
rektora d/s Gimnazjum.

Mini Gazecio: Czy chciała Pani być na-
uczycielem ,,od zawsze”?
Pani Maja Grombala-Falkiewicz:
Szczerze? Nie, początkowo, po ukończe-
niu studiów politologicznych na Uni-
wersytecie Gdańskim, nie myślałam o
pracy nauczyciela w szkole podstawo-
wej czy gimnazjum. Krótko po obronie
pracy magisterskiej pracowałam jako

rzecznik prasowy warsztatów publicy-
stycznych ,,Fermata”, a następnie za-
trudniono mnie jako wykładowcę w
Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycz-

nej, gdzie miałam styczność wyłącznie z
dorosłymi. Kiedy po roku otrzymałam
propozycję pracy także w Kolbudach,
trochę się obawiałam, ponieważ z natu-
ry jestem osobą nieśmiałą, a dzieci i
młodzież potrafią być bardzo bezpośred-
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nych kosmetyków, co wywołuje wielkie
oburzenie zarówno u kobiet,  jak i męż-
czyzn. Tak samo w kwestii dbania o
swój wygląd, nadmierne przykładanie
wagi do spraw pielęgnacji 
u chłopców,  takich jak układanie wło-
sów czy piłowanie paznokci spotyka się
z bardzo niemiłymi komentarzami. Jed-
nakże fakt, iż chłopak dba o swój wy-
gląd, nie znaczy od razu, że jest niemę-
ski.

KKolejnym problemem,  z którym
muszą zmagać się chłopacy w
XXI wieku są dziewczyny.

Niektórzy nie mają u nich  w ogóle  po-
wodzenia, są brutalnie odrzucani przez
płeć piękną, co może powodować duży
dyskomfort oraz wyśmianie przez ró-
wieśników. Często jest to dla nich pro-
blem, ponieważ ich znajomi odnaleźli
już swoją drugą połówkę, a oni w tej sy-
tuacji czują się bardzo samotni i opusz-
czeni. Znajdują się wtedy pod dużą pre-
sją „skoro wszyscy mają, to ja też powi-
nienem”. 
Niektórzy marzyliby o tym, aby znaleźć
kogoś, z kim mogliby podzielić swoimi
uczuciami i swoim życiem, jednak boją
się odrzucenia z powodu wcześniejszych

niepowodzeń lub złamanego serca. 

CChociaż wydawałoby się, że
chłopacy prowadzą całkowicie
bezstresowe i bezproblemowe

życie, pozory mylą i jednak ich też doty-

kają różne niepowodzenia i nieprzyjem-
ne sytuacje. Dręczenie, kompleksy spo-
wodowane wyglądem, nietolerancja,
brak akceptacji i niepowodzenie u
dziewczyn to tylko niektóre z nich, ale
już one potrafią bardzo uprzykrzyć ży-
cie niejednego chłopaka. Doliczając do

tego problemy z agresją, odmiennymi
zainteresowaniami i używkami mamy
już materiał na „dlaczego ja?”. Powinni-
śmy więc być wyrozumiali i pamiętać o
tym, że niezależnie od wyglądu czy za-
interesowań, każdy chłopak ma w sobie
coś niezwykłego. Każdy z osobna i
wszyscy razem, tworzymy jedność i po-
winniśmy się nawzajem wspierać. Nig-
dy nikogo nie wykluczać pomimo  róż-
nic, doceniać piękno indywidualności
każdego chłopaka. Powinniśmy więc
zostawiać każdemu wolną rękę do bycia
sobą i nieukrywania swoich emocji, pa-
sji i powołania na tym świecie. 
Nie należy więc ignorować czy lekce-
ważyć problemów męskiej części mło-
dzieży ani wywoływać na nich żadnej
presji, pamiętać, że każdy z nich jest in-
ny i nie powinno się mierzyć wszystkich
jedną miarą. 
Pamiętajmy – nie ma chłopaków lep-

szych i gorszych, męskich i dziewczę-
cych, lubianych i „tych dziwnych”, oni
wszyscy są równi, wszyscy mają swoje
własne problemy, więc wspierajmy ich!

Inga Michnik
Laura Wirkus

Ś w i ę t o  N a u c z y c i e l iŚ w i ę t o  N a u c z y c i e l i
Drodzy Nauczyciele!

Z okazji Waszego święta
życzymy wiele radości, 

cierpliwości, serca do pracy 
i satysfakcji z jej efektów.
Docenienia przez cały rok,

nie tylko w Dniu Nauczyciela.

Uczniowie 
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nie... Jednak po kilku pierwszych tygo-
dniach pracy z młodszymi uczniami mo-
je obawy zniknęły. Nie miałam wątpli-
wości, że to praca dla mnie.
MG: Jakie trudności  napotyka Pani w
życiu codziennym, będąc nauczycie-
lem?
Pani M. G-F.: Praca nauczyciela (pew-
nie jak każda inna) ma swoje wady i za-
lety. Minusem na pewno jest nadmierna
eksploatacja strun głosowych i przeby-
wanie przez część dnia w dość dużym
hałasie. Plusów jest jednak więcej: róż-
norodność zajęć, brak monotonii, kon-
takt z wieloma ciekawymi osobami oraz
trochę więcej urlopu niż w przypadku in-
nych zawodów :-).
MG: Czy jest coś, co Panią satysfakcjo-
nuje w pracy nauczyciela?
Pani M. G-F.: Odczuwam ogromną sa-
tysfakcję, gdy moi uczniowie z zaintere-
sowaniem słuchają tego, co opowiadam,
zadają pytania. Pod koniec ubiegłego
roku szkolnego podeszła do mnie, już po
uroczystości zakończenia gimnazjum,
moja uczennica, która z historii i wiedzy
o społeczeństwie uzyskała oceny celują-
ce. Wyznała szczerze, że wcześniej nigdy
nie lubiła historii i te oceny to także mo-
ja zasługa, bo dzięki mnie pokochała  te
przedmioty . Dla takich
chwil warto być nauczy-
cielem :-).
MG: Proszę opowie-
dzieć o  najlepszym i
najgorszym wspomnie-
niu  z  dotychczasowej
pracy?
Pani M. G-F.: Dobrych
wspomnień na szczęście
mam wiele – takich za-
bawnych i tych bardziej
wzruszających. Mam
nadzieję, że jeszcze wie-
le wspaniałych przygód
związanych ze współ-
pracą z młodzieżą
przede mną. Najgorsze wspomnienie...
Jednym z najgorszych, bo najbardziej
przerażających dla mnie, był moment,
kiedy podczas pobytu na ,,zielonej szko-
le” do mojego pokoju weszli trzej
uczniowie. Jeden z nich miał głowę zala-
ną ,,krwią”. Byłam przestraszona i bar-
dzo zdenerwowana. Już chciałam dzwo-
nić po pogotowie, gdy okazało się, że był
to dowcip, a ,,krew” to w rzeczywistości
ketchup. Miało być śmiesznie, a było
strasznie :-(. O mało nie dostałam zawa-
łu serca.

MG: Czy czasem się Pani poddaje i
czuje, że to wszystko nie ma sensu? Co
Panią podnosi na duchu?
Pani M. G-F.: Myślę, że każdy człowiek
czasami wątpi i ma chwile słabości. Ja
zawsze szukam pozytywów
wokół siebie – kiedy
mam gorsze chwile
w pracy, skupiam
się na sporcie i
odwrotnie. Ener-
gii dodają mi też
rodzina i przyja-
ciele, bez któ-
rych byłoby
ciężko. Staram się
nie otaczać malkontenta-
mi, cieszyć się z tego, co
przynosi nowy dzień.
Przecież tyle jeszcze
można zrobić. Ja nie
wiem, co to nuda!
MG: Gdyby mogła Pani
wybrać jeszcze raz, czym zajmować się
w życiu, czy wybrałaby Pani ponownie
zawód nauczyciela?
Pani M. G-F.: Nie wiem. Na pewno za-
wsze w moim bliskim otoczeniu byłaby
młodzież. Poza pracą w szkole, jestem
jeszcze instruktorem jazdy konnej w na-

szym klubie jeździeckim w Otominie,
więc także pracuję z dziećmi i młodzie-
żą. Owszem, sprawia mi przyjemność
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z
młodszymi, ale kocham również zwie-
rzęta. Kto wie? Może zostałabym leka-
rzem weterynarii :-).
MG: Dziękujemy za rozmowę.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mini Gazeci: Czy zawsze chciał Pan zo-
stać nauczycielem? Jeśli nie, to kiedy 
i dlaczego się Pan zdecydował na ten

zawód?
Pan Piotr Rzeźnik: W szkole średniej
zacząłem zastanawiać się nad wyborem
zawodu. Chciałem wybrać takie studia,
aby potem można było dostać pracę. Za-

stanawiałem się między poli-
cjantem  a nauczycielem.

Wybrałem zawód na-
uczyciela.
MG: Jakie trudno-
ści napotyka Pan,
pracując jako na-
uczyciel?
Pan P.R.: Trud-

ności wynikają
głównie z ciągłych

zmian w oświacie. Zmiany
programowe, biurokracja.
Lubię swój zawód, a jak się
robi, to co się lubi, nic nie
przeszkadza.
MG: Czy mógłby Pan

wskazać najlepsze i  naj-
gorsze wspomnienie, doświadczenie w
tym zawodzie?
Pan P.R.: Najlepsze w tym zawodzie jest
dobre słowo od osób, które się uczyło.
Ostatnio spotkałem panią,  którą uczy-
łem jeden rok matematyki w szkole śred-
niej. Powiedziała, że dzięki mnie zdała
maturę,  choć uczyłem ją tylko rok. To
daje siłę do dalszej pracy. Co do najgor-
szych wspomnień, to ich nie pamiętam.
Takich chwil nie powinno się długo roz-
pamiętywać, gdyż tylko przeszkadzają w
pracy.
MG: Jakie znaczenie ma sport w Pana
życiu?
Pan P.R.: Oczywiście  jest ważny. Jak
może zauważyliście jeżdżę do pracy ro-
werem. Rower to moja pasja. Mam aż
trzy takie pojazdy. Jeden do jazdy szoso-
wej, jeden do górskiej, a jeden na wy-
cieczki. Staram się codziennie spędzać
przynajmniej godzinę na świeżym po-
wietrzu. Lubię też gry zespołowe, szcze-
gólnie piłkę nożną i koszykówkę.
MG: Czy trudno jest być wicedyrekto-
rem?
Pan P.R.: Jako wicedyrektor mam bar-
dzo dużo obowiązków. Są dni, że "nie
wiem,  jak się nazywam". Praca wicedy-
rektora jest bardzo stresująca,  gdyż
trzeba sprostać oczekiwaniom  nauczy-
cieli, rodziców i uczniów.      
MG: Dziękujemy za rozmowę.

Sara Ordowska 
Julia Średzińska
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GGdy ktoś powie „żeglarstwo”, to
co widzicie? Wielki żaglowiec
z setkami lin czy małą żagló-

weczkę? Widzicie  morze z wielkimi fa-
lami podczas sztormu czy może wodę
jak lustro w piękny, słoneczny dzień?
A może po niemiłych doświadczeniach
na morzu widzicie jedynie swoją głowę
za burtą...?Każdy inaczej sobie to wy-
obraża zależnie od tego, jakie miał do-
świadczenie w tej dziedzinie, o ile w
ogóle takowe posiada. 
W każdym razie, jak by sobie tego nie
wyobrażano, żeglarstwo możemy po-
dzielić na dwie główne kategorie: spor-
towe i rekreacyjne. 
Zacznijmy od drugiego. Wielu z Was

zapewne próbowało kiedyś swoich sił
na wodzie, być może nawet w  przystani
w Kolbudach. Na naszym jeziorze panu-
ją zwykle warunki umiarkowane, więc
żeglowanie nie jest wymagające. Można
w spokoju delektować się urokami pły-
wania. Jeżeli Wam się to spodoba, warto
pójść albo raczej popłynąć w tym kie-
runku.
Na początku pływamy ze sternikiem,

lecz co potem? Pojawia się więc pyta-
nie, jakie trzeba mieć uprawnienia, by
móc  samemu wypożyczyć żaglówkę .
Na wodzie, tak jak i na lądzie, trzeba po-
siadać coś w rodzaju prawa jazdy. Nazy-
wa się to patent. Są trzy stopnie patento-
we: żeglarz jachtowy, jachtowy sternik
morski i kapitan jachtowy. By zdać na
pierwszy z nich trzeba przejść obowiąz-
kowy kurs  i przystąpić do egzaminu
teoretycznego  i praktycznego. Jedyny
warunek, który musi spełniać ubiegają-
cy się o patent to wiek +14 lat. Patent
ten da nam możliwość żeglowania bez
ograniczeń co do wielkości kadłuba
jachtu i żagli na akwenach międzylądo-

wych oraz  żeglowania po morzu do 2
Mm od brzegu łódką nie większą niż 12
metrów, ale  tylko w dzień. Kolejne
stopnie dają nam odpowiednio większe
możliwości. Tym sposobem możemy sa-
mi cieszyć się pływaniem rekreacyj-
nym. Oczywiście można też zapisywać
się na różne rejsy dużymi pełnomorski-
mi żaglowcami , w tym na „Generale
Zaruskim”. W takim wypadku nie po-
trzeba żadnych uprawnień. 

JJak wcześniej wspomniałem, wy-
różniamy też żeglowanie sportowe.
Tutaj już nie jest łatwo. Tak samo

jak można trenować piłkę nożną, może-
my również trenować żeglarstwo. Jest
bardzo wiele odmian łódek, każda o in-
nej specyfice, od małych optymistów
dla początkujących dzieci, przez wind-
surfing do 49nerów, wielkich katamara-
nów i pełnomorskich  jachtów regato-
wych. Najlepiej zacząć od Optimista .
Można na nim poznać podstawy żeglu-
gi. Dalej wybieramy to,  co tylko zapra-
gniemy. Ja zdecydowałem się na Lasera.
To łódka o długości trochę ponad 4m.
Mimo  że Laser nie jest skomplikowaną
jednostką pływającą, bo posiada tylko
trzy regulacje i jeden żagiel, to pływanie
na nim jest wymagające , ponieważ  że-
glarz musi posiadać odpowiednią siłę fi-
zyczną, kondycję, wykazać się zręczno-
ścią  i być skupionym.

Aby osiągnąć jakieś wyniki na rega-

tach, musimy bardzo dużo trenować i
poświęcić całego siebie. Żeglarstwo
jest trudnym sportem . Na pozycje w
regatach wpływa bardzo wiele czynni-
ków. Trzeba skupić się na zmianach
wiatru, sprytnie wymanewrować prze-
ciwników, dobrze zaplanować, jaką
trasę obierzemy , płynąć odpowiednio
w stosunku do wiatru, prawidłowo
wyregulować żagiel i musimy zwracać
uwagę na wiele, wiele innych zagad-
nień technicznych. Dużo zależy od
umiejętności obserwacji morza, chmur
i wiatru. Wyścigi wygrywają tylko ci,
którzy do perfekcji opanują wszystkie
te zagadnienia. 
Niestety nie możemy pominąć faktu,

że żeglarstwo jako sport jest niestety
bardzo drogie. Za osprzęt należy zapła-
cić wiele złotych. Kluby pokrywają
część kosztów, ale  tak jak w moim
przypadku , niektóre rzeczy trzeba kupić
samemu. Nie możemy również zapo-
mnieć o ubiorze , który też do najtań-
szych nie należy , a bez niego nie można
pływać. Tak więc  koszty zależą od tego,
jak wiele sprzętu zafunduje klub.

PPojawia się jeszcze jedno zagad-
nienie: czy sportowe pływanie
jest bezpieczne? Odpowiedź

brzmi i tak , i nie. Wszystko tak napraw-
dę zależy od trzech czynników: klasy, na
której pływamy, umiejętności żeglarza
oraz pogody. Widomo , że w piękny, sło-
neczny, bezwietrzny dzień każdy może
czuć się bezpiecznie, lecz w bardzo sil-
nych warunkach wiatrowych,  początku-
jący żeglarze niepokoją się. W takich
klasach jak  Laser  wywrotki stanowią
codzienność i same w sobie nie są bar-
dzo groźne, lecz trzeba umieć sobie z ni-
mi poradzić i nie panikować. Gdy bę-
dziemy pływali rozważnie i co najważ-
niejsze w warunkach nie przekraczają-
cych naszych możliwości , nic nie po-
winno nam się stać. 
Bardzo Was zachęcam do zdawania pa-

tentów  czy rozpoczęcia trenowania.
Jeśli chcecie uprawiać żeglarstwo, nie
zwlekajcie.
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