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ZZgodnie z tradycją 13.01.2017
uczniowie gimnazjum obchodzi-
li Dzień Patrona. Klasy 1 i 3

oglądały prezentacje projektów eduka-
cyjnych przedstawianych przez klasy

drugie. W siedmiu salach grupy projek-
towe przedstawiały swoje prezentacje
dwa razy, aby większa grupa uczniów
mogła je obejrzeć. Trzy grupy przedsta-
wiały projekty dotyczące znanego prof.
Politechniki Gdańskiej Bukowskiego
związanego z naszą Gminą. 
Podczas pokazów uczniowie prezento-
wali efekty swojej wielotygodniowej
pracy, niektórzy częstowali przygotowa-
nymi smakołykami mającymi przybli-
żyć słuchaczom omawiany problem ży-

wieniowy czy kulturalny. Pokazywali
prezentacje multimedialne, plansze,
często byli przebrani w stroje z czasów,
o których opowiadali. 
Wszystkim uczniom gratulujemy pomy-
słów a w przyszłym roku będziemy
oglądać projekty przygotowane przez
uczniów obecnych klas pierwszych.
Fotorelcja na str.11.

Panie Urszula Klimek
i Marzena Seroczyńska 

2525Finał WOŚP odbył się 15
stycznia 2017r. Wolontariu-
sze ze Szkolnego Klubu

Wolontariusza Nadzieja od rana kwe-
stowali przy kościołach i centrach
handlowych naszej gminy.
O godzinie 15.00 u nas w
szkole rozpoczęła się barw-
na impreza, podczas której
zaprezentowały się dzieci i
młodzież z terenu całej gmi-
ny.  Jako pierwsza wystąpiła gru-
pa Pszczółek z kolbudzkie-
go przedszkola. Następnie
obejrzeliśmy tańce uczniów
ze szkół podstawowych z Pręgowa,
Lublewa, Bielkówka. Gromkimi brawa-
mi nagrodzono występy zespołów: Mini
Max i Combo. Ciekawych wrażeń arty-
stycznych dostarczyły nam również wy-
stępy uczniów z klas: fortepianu, fletu i
trąbki ze Społecznej Szkoły Muzycznej

w Kolbudach. Występy
zakończyła prezentacja

umiejętności zawodni-
ków taekwon - do z
Klubu Sportowego
„Taekwon” Kolbudy. 

Dodatkowymi atrakcja-
mi były stanowiska, na

których można było zaku-
pić coś dla ciała i ducha.

Przepyszny bigos i grochówkę
przygotowali strażacy z OSP w Prę-

gowie. Dania z ryb jak zwykle serwo-
wali członkowie Koła Wędkarskiego z
Kolbud. Katering Zielona Kuchnia
przygotowała barwne  przekąski. Nasi
wolontariusze tradycyjnie zorganizowa-
li kawiarenkę, w której można było na-

być kawę i coś słodkiego.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stanowisko z używanymi książkami, zaś
uwagę rodziców przyciągnął stragan z
pracami dzieci z klas 0-III, które uczęsz-
czają do świetlicy szkolnej w ZKPiG w
Kolbudach. Imprezę zakończył koncert
zespołu BIG DAY w sali koncertowej
Urzędu Gminy Kolbudy oraz pokaz fa-
jerwerków - światełko do nieba.
Ten rok był wyjątkowy, ponieważ
wspólnie z nami kwestowali wolonta-
riusze z Przywidza, którzy zbierali pie-
niądze na terenie swojej gminy. Wspól-
nie zebraliśmy 25 tys. 551zł i 41 gr.
Dziękujemy za kolejny udany finał wo-
lontariuszom, opiekunom wolontariu-
szy, artystom, organizacjom i wszystkim
ludziom dobrej woli. Siema!
Fotorelcja na str.12.

Panie Marzanna Grota 
i Aleksandra Naderza
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WOŚPWOŚP

DDnia 14 lutego świętowaliśmy
dzień zakochanych, potocznie
zwany walentynkami. Samo-

rząd Uczniowski po raz kolejny zorgani-
zował w naszej szkole pocztę walentyn-
kową. Listy można było przynosić przez
dwa tygodnie. Pan listonosz oraz towa-
rzyszący mu posłańcy z Samorządu
Uczniowskiego spisali się na medal.
Oprócz kolorowych kartek nie zabrakło
również słodkich upominków. Wszyst-
kim życzymy radości i miłości nie tylko
14 lutego, ale przez cały rok!

Pani Magda Godecka
•••

WWalentynki nieśmiało wkra-
czały do naszej kultury. Wie-
lu było przeciwnych temu

amerykańskiemu dniowi zakochanych.
Opierali się, bo twierdzili, że mamy
swój słowiański odpowiednik, czyli  noc
świętojańską (23/24 czerwca). Jednak z
czasem coraz więcej osób ulegało cza-
rowi dnia zakochanych, obchodzonego
14 lutego.
Dzieci z klas IV-VI, przebywające w

świetlicy nie miały wątpliwości, czy
można, czy trzeba, czy powinno się lub
nie praktykować ten obyczaj. Z ochotą
zabrały się do wykonania walentynek,
które potem wrzucały do specjalnej
skrzynki,  przygotowanej przez samo-

rząd uczniowski. Z dużym zaangażowa-
niem robiły także serduszka z filcu na
patyczkach, girlandy, świeczniki, malo-
wały serca z masy solnej.  Z uwagą wy-
słuchały również fragmentów książki
Lucy Maud Montgomery „Złocista dro-
ga”, dotyczących miłosnych perypetii
Cecylki i Cyrusa. Z tego niezwykle za-
bawnego tekstu uczniowie dowiedzieli
się,  jak ważne jest, by szczególnie w li-
stach przestrzegać zasad ortograficz-
nych.   
Podsumowując, walentynki w świetlicy
były naprawdę udane.                         

Pani Aleksandra Morawska 

Na okładce:Na okładce:
Bal karnawałowy kl.I-IIIBal karnawałowy kl.I-III

WALENTYNKI

D Z I E Ń
P A T R O N A
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WWszyscy uczniowie ZKPiG w
Kolbudach wiedzą, że działa
u nas Młodzieżowa Rada

Gminy. Ale czy ktokolwiek orientuje

się, czym zajmują się jej
członkowie? Co robią dla
szkoły i gminy, czy
gdzieś wyjeżdżają, jaką
mają funkcję?

Zacznijmy od tego,
czym jest Młodzieżowa
Rada Gminy. Jest to bar-
dzo korzystne przedsię-

wzięcie, do którego należą przedstawi-
ciele wszystkich miejscowości w gmi-
nie Kolbudy. Na częstych spotkaniach
omawiają bieżące problemy młodzieży,

organizują spotkania ze znanymi i cie-
kawymi osobami, a także zajmują się
przygotowaniem niektórych wydarzeń
w ZKPiG. Młodzieżowa Rada Gminy
sprawuje również funkcje reprezenta-
cyjne.
Okazuje się, że uczniowie z Młodzieżo-
wej Rady Gminy mają wiele ciekawych
pomysłów, które realizują w naszej
szkole. To właśnie im  zawdzięczamy na
przykład spotkanie z bokserem Dariu-
szem „Tigerem” Michalczewskim, a
także z pływaczką olimpijską Otylią 

Młodzieżowa Młodzieżowa 
Rada GminyRada Gminy

WWczwartek, 16 lutego, w na-
szej szkole odbyła się dys-
koteka karnawałowa dla

uczniów klas IV-VI. Inicjatorem impre-
zy był Samorząd Uczniowski. Wszyscy
doskonale się bawili, tańcząc w rytm
ulubionej muzyki i śpiewając najwięk-
sze przeboje wygrywane przez DJ Han-
sa. Samorząd Uczniowski wybrał Kró-
lową i Króla dyskoteki. To uczniowie
kl.VIC Natalia i Michał. Konkurs na
najpiękniejszy strój wygrała Julia Gar-
ska z kl.Ve. Wszyscy otrzymali prze-
pyszne kolorowe lizaki, za które SU
dziękuje Radzie Rodziców.
Fotorelcja na str.15.

Pani Małgorzata Seelau

Dyskoteka
karnawałowa

CCzzytanie na bajkowym dywanie
– to regularne spotkania oddzia-
łów przedszkolnych naszej

szkoły w bibliotece. Podczas zajęć wy-
chowawczynie  Patrycja Wrycza,  Rena-
ta Lewandowska i
Iwona Kustosz czy-
tając na głos, wpro-
wadzają sześciolatki
w magiczny świat
książek. Nasi naj-
młodsi uczniowie
wraz z Małą Repor-
terką Nelą zwiedzili
i poznali piękne
miejsca w Afryce,
Azji i Ameryce Po-
łudniowej. Zobaczy-
li tam fascynujące
zwierzęta i rośliny.
Poznali i zaprzyjaź-
nili się również z
dziewczynką o imieniu Basia. Jej książ-
kowe przygody pomagają dzieciom zro-

zumieć otaczający świat, poszerzają
wiedzę oraz podpowiadają, jak poradzić
sobie w trudnych sytuacjach. Natomiast
samochodzik Henio i jego przyjaciele
uczą, jak pomagać innym i czerpać z te-

go radość. Pomy-
słów na super za-
bawę i ciekawą
organizację czasu
wolnego dostar-
czają sympatycz-
ne stworki z
książki Rafała
Klimczaka z serii
„Nudzimisie”.
Mamy nadzieję,
że chwile z książ-
ką w bibliotece są
dla naszych
uczniów przygo-
dą, zabawą i przy-
jemnością.

Pani Patrycja Wrycza

66lutego uczniowie klas 2 i 3 nasze-
go gimnazjum odwiedzili Zespół
Szkół Plastycznych w Gdyni Or-

łowie. Szkoła ma wyjątkową lokalizację
- położona nad morzem, przy plaży i
blisko klifu. Najpierw zwiedziliśmy
pracownie: rysunku i  malarstwa, rzeźby
i podstaw projektowania. Spotkaliśmy
tu również absolwentkę naszej szkoły,
która w tym roku kończy naukę w li-
ceum. Następnie po smacznej pizzy, w
Galerii Debiut oprowadzający wykła-

dowca
rysunku i
malar-
stwa pan
Tomasz
Sójka
wprowa-
dził nas
w skom-
plikowa-

ny i fascynujący świat barw. Ostatnie 45
minut spędziliśmy sprawdzając swoje
możliwości rysunku z natury. Pan Sójka
naprowadzał uwagami na właściwą in-
terpretację draperii w rysunku węglem i
ołówkiem. 
Oto wrażenia uczestniczących w wy-
cieczce uczniów: 
• miła atmosfera + można się wiele na-
uczyć,
• dobre doświadczenie, 

• szkoła jest oryginalna i daje uczniom
pole do popisu, a także poprawia roz-
wój osobisty,
• bardzo mi się spodobało studio foto-
graficzn,
• bardzo przyjazna szkoła; dobrze wy-
posażone pracownie, 
• gdybym nie miała innych planów – na
pewno bym tam zawitał, 
• szkoła w Orłowie jest niezwykłym
miejscem; mają bardzo ciekawy i ory-
ginalny sposób nauczania; to miejsce
dla każdego, kto wiąże przyszłość z pla-
styką, 
• wyjazd tam był świetnym pomysłem, 
• ten wyjazd był inspirujący, 
• ta szkoła jest wypełniona dużym entu-
zjazmem.
Fotorelcja na str.13.

Pani Anna Artemiuk-Zięba

Z wizytą w orłowskim
„plastyku”

Czytanie Czytanie 
na bajkowymna bajkowym

dywaniedywanie
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TTUrNieJUrNieJ WiedZyWiedZy
„B„Byćyć JAKJAK

MMAriUSZAriUSZ ZZArUSKiArUSKi““
33lutego uczniowie klas IV-VI

szkoły podstawowej wykazywali
się wiedzą o Patronie szkoły Ma-

riuszu Zaruskim. 
W pierwszej części klasy jak i reprezen-
tanci wypełniali testy. W części ustnej
reprezentanci klas losowali pytania z
pojęciami żeglarskimi i historią jachtów
Zawisza Czar-
ny i Generał
Zaruski. Do re-
cytacji w tym
roku wybrano
sonety górskie
Mariusza Zaru-
skiego. Śpiewa-
ne były także poszczególne zwrotki pie-
śni „Pod żaglami Zawiszy”. Ostatnią
konkurencją było wiązanie węzłów na
czas. Klasy gorąco dopingowały repre-
zentantów. Jury najpierw sprawdzało te-
sty, a potem przysłuchiwało się kolej-
nym grupom uczniów. W skład jury
wchodzili: jachtowy kapitan żeglugi
wielkiej Jerzy Jaszczuk, oficer progra-
mowy jachtu Generał Zaruski Piotr Kró-
lak, podharcmistrz Aleksandra Golecka
z CWM w Gdyni – armatora jachtu Za-
wisza Czarny, wójt gminy Kolbudy Le-

szek Grombala, wicewójt gminy
Kolbudy Marek Goliński,  Ewa
Karczewska, przedstawicielka
Rady Rodziców naszej szkoły
oraz Maja Grombala-Falkiewicz,
wicedyrektor naszej szkoły. 
W przerwie obejrzeliśmy film na-
grany przez uczniów naszej szko-

ły o Mariuszu Zaruskim
oraz podziwialiśmy wystę-
py szkolnego zespołu szan-
towego i tanecznego w pio-
sence „Hej, me Bałtyckie
morze”. 
Dziękujemy sponsorom
nagród: 

- Energa – sponsor CWM ZHP
w Gdyni, 

- MOSiR w Gdańsku, 
- Gmina Kolbudy. 

Kolejność miejsc w konkurencji po-
szczególnych klas: 
I miejsce – VB (27 pkt, 11 min, 35 s)
II miejsce – IVA (26 pkt, 11 min 30 s)
III miejsce – IVB (25 pkt, 11 min 32 s).
Kolejność miejsc w konkurencji repre-
zentantów poszczególnych klas:
I miejsce – VIC (169 pkt.)

II miejsce  – VIA, VIB (168 pkt.)
III miejsce – VA (165 pkt.)
IV miejsce – VB (164 pkt.)
V miejsce – IVC (159 pkt.)
VI miejsce – VE, VID (157 pkt.)
VII miejsce – IVB (144 pkt.)
VIII miejsce – VD (134 pkt.)
Gratulacje dla wszystkich uczestników
zmagań turniejowych! 
Fotorelcja na str.16-18.

Pani Anna Artemiuk-Zięba

Jędrzejczak. Sportowcy opowiadali o
swoich pasjach, karierach zawodowych,
drodze na szczyt. Uczyli, że na sukces
trzeba ciężko zapracować, nic nie przy-
chodzi łatwo. Jednak gdy osiągnie się
swój cel, czuje się, że było warto. Za-
znaczali, że nie można się poddawać i
trzeba robić to, co się kocha. Goście po-
kazywali filmiki z treningów, zdjęcia, a
także medale, które można było wziąć
do ręki i obejrzeć z bliska. Mogliśmy
zobaczyć prezentacje o sportowcach
oraz zadawać pytania, na które mistrzo-
wie chętnie i bardzo ciekawie odpowia-
dali.
Członkowie Młodzieżowej Rady Gmi-

ny dwa lata temu pojechali do Wilna,
aby sprawować funkcję reprezentacyjną
Polski. Uczestniczyli tam w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości.
Złożyli też hołd przy grobie marszałka
Józefa Piłsudskiego, gdzie pochowane

jest jego serce. 
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady

Gminy udali się także do Gdańska, aby
zaprezentować się  Młodzieżowej Ra-
dzie Miasta. Na spotkaniu było wielu
znamienitych gości, w tym prezydent
miasta Gdańska Paweł Adamowicz.
Uczestnicy spotkania mieli okazję wy-
słuchać przemówień ważnych osób, po-
rozmawiać z młodzieżą z Trójmiasta i
uścisnąć dłoń prezydentowi miasta. 
Uczniowie należący do Młodzieżowej

Rady Gminy razem z panem Jerzym
Szurdakiem organizowali w ZKPiG pra-
wybory prezydenckie, gdy Andrzej Du-
da i Bronisław Komorowski walczyli o
stanowisko prezydenta RP w drugiej tu-
rze.
Członkowie Młodzieżowej Rady Gmi-

ny mogą pochwalić się też pewnymi
przywilejami. Kilka lat temu zostali za-
proszeni na uroczystą kolację wigilijną

w Urzędzie Gminy Kolbudy, gdzie byli
jednymi z gości oficjalnych. Każdy z
nich został wyczytany i kłaniał się in-
nym zebranym. Gmina Kolbudy doce-
nia działalność Młodzieżowej Rady
Gminy. „Czuliśmy się naprawdę ważni”
- mówi jeden z dawnych członków Mło-
dzieżowej Rady Gminy, Jan Wojczuk.
Takie spotkania udowadniają, że gmina
Kolbudy liczy się ze zdaniem Młodzie-
żowej Rady Gminy, a tym samym z
młodzieżą, którą Młodzieżowa Rada
Gminy reprezentuje.
Młodzieżowa Rada Gminy jest ważną

częścią życia szkoły. Organizuje wiele
interesujących przedsięwzięć w ZKPiG
w Kolbudach i reprezentuje wszystkich
uczniów naszej szkoły, dzięki czemu
mamy swój udział w działaniach gminy
Kolbudy.

Julia Średzińska 3A
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Konkurs czytelniczy Konkurs czytelniczy 
kl. II -III SPkl. II -III SP

• Klasy drugie:
I miejsce - Antoni Sobolewski kl. II b
II miejsce - Vsevolod Tsyganov kl. II e
III miejsce - Kinga Wiśniewska kl. II c
• Klasy trzecie: 
I miejsce - Zofia Bonar  kl. III a
II miejsce - Weronika Galikowska kl. III b
III miejsce Zuzanna Kujawa kl. III a

MegaolimpiadaMegaolimpiada
matematycznamatematyczna

Etap szkolny -
• Klasy drugie:
I miejsce - Jacek Strumski kl. II b
II miejsce - Lena Świąder kl. II e
III miejsce - Maciej Suchorz  kl. II c 
Do następnego etapu przechodzą: Jacek
Strumski i  Lena Świąder.
• Klasy trzecie:
I miejsce Bartosz Hope kl. III a
II miejsce Filip Trzebiatowski  kl. IIIe
III miejsce Zofia Bonar  kl. IIIa
Do następnego etapu przechodzą: 

Bartosz Hope  i  Filip Trzebiatowski.

MegaolimpiadaMegaolimpiada
ortograficznaortograficzna

Etap szkolny -
• Klasy drugie:
I miejsce - Aleksander Krzymowski 

kl. II a
II miejsce Vsevolod  Tsyganov   kl.II e
II miejsce Fabian Grzendzicki kl. II a
III miejsce Kacper Gronke kl. II c
W wyniku dogrywki naszą szkołę będą
reprezentować  Aleksander Krzymowski
i  Vsevolod  Tsyganov.
• Klasy trzecie:
I miejsce  Milena Gulińska  kl. III a
II miejsce Agata Kalinowska   kl.III c
III miejsce Hubert Kuśmierz kl. III d
Do następnego etapu przechodzą:  Mile-
na Gulińska   i  Agata Kalinowska.

MegaolimpiadaMegaolimpiada
języka angielskiegojęzyka angielskiego

Etap szkolny -
• Klasy trzecie:
I miejsce Borys Wenta kl. III c
II miejsce Bartosz Hope   kl. III a
III miejsce Izabela Strumska kl. III b
Do następnego etapu przechodzą: 

Borys Wenta  i  Bartosz Hope.

Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny
„Ulubiona postać„Ulubiona postać

bajkowa”bajkowa”

I m-ce Malwina Kołaczyńska kl. IIb
I miejsce Aleksandra Kędzierska kl. II b
II miejsce Marta Wrzesińska 0 b
III miejsce Fabian Grzendzicki  kl. IIa
III miejsce Lena Smoleń kl. II e
III miejsce Nikodem Szuchnicki kl. II e

MegaolimpiadaMegaolimpiada
Wiedzy PrzedszkolakaWiedzy Przedszkolaka

DDrugi rok z rzędu nasi uczniowie
biorą udział w Megaolimpia-
dzie Wiedzy organizowanej

przez Gdańską Szkołę Podstawową
„Lingwista” i to z kolejnymi   sukcesa-
mi. W Megaolimpiadzie Wiedzy Przed-
szkolaka Amellia Milnikiewicz  z O b
uzyskała 99 %. Z kolei Aleksander
Krzymowski z kl. II a został laureatem
konkursu ortograficznego w Megaolim-
piadzie Wiedzy. Wynik Olka to 96% po-
prawnych odpowiedzi. Gratulujemy, tak
trzymać  !!!     

Pani Mariola Wojciechowska

KONKURSY
KLASY I-III

WWalentynki -14 lutego 2017 r.
to dzień pełen przyjemności
i zabawy, ale troje uczniów z

Gimnazjum miało do wykonania trudne
zadanie. Tego bowiem dnia odbyła się
kolejna  już XI  edycja Wojewódzkiego
Konkursu Szkół Gimnazjalnych „Wiem,
co jem” w Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego
nr 2 w Gdańsku Oruni.
Do konkursu przystąpiło
10 szkół gimnazjalnych.
Konkurs składał się z
dwóch etapów. Pierwszy
to ustne odpowiedzi
trzyosobowych drużyn
na losowo wybrane py-

tania. Nasi uczniowie znali od-
powiedź, jaki rodzaj mięsa za-
wiera najwięcej tłuszczu, które-
go z warzyw nie należy przecho-
wywać w lodówce, ile tłuszczu
zawiera w swym składzie masło,
jakie skutki zdrowotne wywołu-
ją produkty z dodatkiem syropu

glukozowo-fruktozowego, co
przedstawia  nowa, zmieniona pi-
ramida pokarmowa. To tylko nie-
które przykłady zadań. Nasza dru-
żyna z najwyższą  ilością punktów prze-
szła do drugiego etapu, w  którym wal-
czyły między sobą już tylko  trzy szkoły.
W zadaniach  praktycznych  należało

rozpoznać  włoskie se-
ry twarogowe, orze-
chy, dzikie owoce,
znaki na opakowa-
niach do żywności.
Zespół  w składzie:
Daria Gulgowska z
kl. 3A, Zofia Żwir-
blińska z kl. 3B i

Oskar Cyrzan z kl. 2C zajął I miejsce,
wykazując się dużą wiedzą i pomysło-
wością w wykonywaniu zadań. Gratula-
cje! Za swoje umiejętności zwycięzcy
otrzymali piękne nagrody rzeczowe.
Zwiedzili też gościnną szkołę i poznali
jej ofertę edukacyjną, a nawet mogli sa-
modzielnie w pracowni laboratoryjnej
wykonać błyszczyk do ust, perfumy lub
mydełko. Organizatorzy już teraz zapra-
szają naszą szkołę na kolejną edycję
konkursu w przyszłym roku.

Pani dorota Zielińska

Konkurs
„Wiem, co jem“

GIMNAZJUM
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  „   SPRINT” - ETAP  I I  -  2016/2017 :

IMIĘ  NAZWISKO, 
KLASA

ILOŚ' 
PRZECZYTANYCH 
KSIĄŻEK

SUMA PUNKTÓW Z 
RECENZJI KSIĄŻEK

Zofia Szume&da  KL.2 D 11 + 3 99 pkt+ 27 pkt= 126 pkt
Natalia Korzenecka  KL. 3 
F 6 + 9 52 pkt + 75 pkt= 127  pkt

Zuzanna Pajdosz  KL.3 C 2 20 pkt
Julia Byczkowska   KL. I  
B 1+ 1 10  pkt + 10 pkt = 20 pkt

Daria Kąkol             KL. I  
B 1 8 pkt

Aleksandra S&owik  Kl.  I  
F 7 64  pkt

              

          
                 

                                                                                   Pozdrawiam  -  Beata  
W

        

           
 

   
    SPRINT” - ETAP  I I  -  2016/2017 :

I     
    

 

           
               

     
                

                  

         

RRozpoczęliśmy tegoroczną edy-
cję  konkursu dla miłośników
czytania książek. W tabeli obok

przedstawiam wyniki II etapu.
Serdecznie zapraszam wszystkich chęt-
nych do udziału w konkursie czytelni-
czym. W każdej chwili możesz dołą-
czyć. Czytasz interesujące książki? Po-
dziel się tym z innymi! Napisz recenzję
i oddaj do 28.02.2017 r. (III etap).

Pani Beata  Woźniak

KONKURS „CZYTELNICZY SPRINT“ KONKURS „CZYTELNICZY SPRINT“ 
EDYCJA IIEDYCJA II

HHave you ever thought
about unusual winter sports?
Do you know any weird na-

mes? Have you tried any of them? Read
on and find out how animals can be in-
volved in winter sports.
1. Polar bear swimming 
Each January in Korea, thrill-seeking lo-
cals jump into the freezing cold water in
nothing but their bikinis and swim
trunks. The Polar Bear Swim competi-
tion has taken place at Haeundae Beach
every year since 1988. It is the Korean
way of welcoming good health in the
new year. Get ready to run 10 meters
across the sand, leap into the icy water,

and then swim
80 meters to-
ward the finish
line. Even tho-
ugh it is techni-
cally a race, it is
more about ha-
ving fun.

2. Dog sledding in Alaska
Dog sledding, or mushing, is Alaska's
official sport. Enjoy the ride while a te-
am of adorable huskies pulls you along
for either a short sprint or a long jour-
ney. Dog sled rides can last anywhere
from minutes to days, depending on
your interests. If you just want an after-
noon with the beautiful sled dogs, there
are guided tours starting from just half a
mile long.
3. Skijoring in Minnesota
For a snowy adventure with your own
dogs, try skijoring in Minnesota. Skijo-
ring is a combination of cross country

skiing and dog sledding in which a per-
son on skis is pulled along by his or her
pups. 
4. Shark ice fishing in Greenland
The Greenland Shark Challenge is any-
thing but your average fishing trip. Bat-
tle icy waters to catch Greenland's lar-
gest fish, the Greenland shark. These
sharks can get reach 6 metres and 1000
kilograms, so reeling one in is a real fe-
at. The Challenge takes place in the be-
autiful town of Uummannaq where you
can see stunning views of glaciers and
mountains. 

Glossary:
Thrill-seeking – szukający emocji
Leap into – wskakiwać do
Reach – osiągnąć
Reel – wyciągnąć (tu: z wody)
Feat – czyn
Stunning – oszałamiający

Ms. Magda Godecka

WINTERWINTER
SPORTSSPORTS

2020lutego 2017 r. 21 par
uczestniczek konkursu,
uzbrojonych jedynie w

szczotki i grzebienie stanęło w szranki
podczas rundy eliminacyjnej świetlico-
wego konkursu fryzjerskiego „Włos Ci
z głowy nie spadnie”.
Zadanie polegało na wykonaniu szyb-

kiej, ale ciekawej i odpowiedniej do
szkoły fryzury. Niby proste polecenie,
jednak dziewczęta biorące udział w kon-
kursie miały na jego wykonanie tylko 5
minut. Młode fryzjerki doskonale pora-
dziły sobie zarówno z tematem, jak i z
czasem. Z walki zwycięsko wyszły, a
tym samym zakwalifikowały się do run-

dy finałowej następujące oso-
by:
SP
A.Dziurzyńska, G. Reiss - Vb
20/20
Z. Szlufik, N.Kruk - VIa 20/20
M.Samotyjak, N. Laska - VIc 18/20
K.Kowalska, A.Bielewicz - IVc 16/20
D.Karczewska, A.Kozłowska-VIb 16/20
GIMNAZJUM
Natalia i Julia Stancel 1b - 20/20
Z.Urbańska 1A, J.Byczkowska 1B -
20/20
M.Galinska, P.Kuśnierz 2C – 20/20
R.Frankowska, M.Śmitkowska 3F-
20/20

A. Tomczuk, E.Ciszewska 1A –
14/20
Gratulujemy!!!
Już nie możemy się doczekać
27 lutego, kiedy to odbędzie się
finał konkursu. Wówczas  osta-
tecznie wybierzemy MI-
STRZYNIĘ GRZEBIENIA (w

każdej kategorii wiekowej), która otrzy-
ma złoty grzebień.

Panie Aleksandra Morawska
i Urszula  Sychta

Runda eliminacyjna konkursuRunda eliminacyjna konkursu
WŁOS CI Z GŁOWY NIE SPADNIEWŁOS CI Z GŁOWY NIE SPADNIE
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Słysząc słowa sporty zimowe, od ra-
zu przychodzą  nam się na myśl ta-
kie dyscypliny, jak narciarstwo,
snowboard czy łyżwy. Zimą jednak
można uprawiać również konku-
rencje, które kojarzą się z cieplej-
szymi porami roku. Opowiem o kil-
ku z nich.

ZZacznę od żeglarstwa. Jego lodo-
wą odmianą są bojery. Bojery to
zazwyczaj jednostki jednooso-

bowe. Poruszają się na płozach. Najczę-
ściej za napęd służą im żagle, rzadziej
skrzydła. Lód stawia bardzo znikomy
opór, toteż mogą się one rozpędzać do
znacznych prędkości. Kolejną klasę, a
raczej podklasę, bojerów stanowią Ice
Optymist. Są mniejsze od swoich wod-
nych odpowiedników. Mają żagle, które
stosuje się przy optymistach. Korzystają
z nich młodsi żeglarze. Prócz tradycyj-
nych bojerów możemy też natrafić się
na deski z płozami. Są to iceboardy. Za-
sadą działania przypominają windsur-
fing. Mają takie same żagle,  deska na-
tomiast różni się znacznie od wodnej
odpowiedniczki. Na nich również może-
my osiągać zaskakujące prędkości.
Trzeba jednak też bardziej uważać niż

na zwykłym windsurfingu, bo upadek
na lód może źle się skończyć.  Prędkości
bowiem osiągane na tych sprzętach się-
gają 100km/h!

Ciekawą odmianą od tradycyjnych
sportów jest speed flying. To narciar-
stwo połączone z paralotniarstwem.
Sportowcy zjeżdżają z gór na nartach ze
skrzydłem podobnym do skrzydła od
parachutingu i łączą zjazd z lataniem ni-
sko nad ziemia. Jest to sport ekstremal-

ny. Jeżeli chcecie go spróbować, ko-
niecznie udajcie się do ekspertów.

Zimą entuzjaści rowerów nie muszą
czuć się zapomniani. Jest bowiem spe-
cjalny typ rowerów służący do jeżdże-
nia po śniegu. Pojazd ten ma bardzo du-
że i szerokie opony, co ułatwia porusza-
nie się. Nazwano go fatbike. W Polsce
można w wielu miejscach wypożyczyć
taki rower. Świetna zabawa gwaranto-
wana! 
Miłośnicy koni też nie zostają w tyle.

Powstała bowiem zimowa odmiana polo
- snow polo. Zasady obu dyscyplin są
bardzo podobne, tyle że tu wszystko od-
bywa się zimą. 
Natomiast dla tych, którzy uwielbiają

biegi stworzono specjalne rakiety
śnieżne, by ułatwić poruszanie się. Or-
ganizuje się też zawody w tej dyscypli-
nie.
Widzimy więc, że zima wcale nie musi

wiązać się z przerwą od uprawiania ulu-
bionych sportów. Każdy znajdzie tu coś
dla siebie.

Janek Modrzyński 3e 
http://www.activemaniak.pl/22428/10-niety-
powych-sportow-zimowych-warto-spraw-
dzic/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bojer

OOszczęściu mówi się coraz czę-
ściej, wiec i my poruszymy ten
temat. Co to znaczy być szczę-

śliwym człowiekiem? Co to w ogóle
szczęście? Czy umiemy je nazwać?
Większość ludzi myli szczęście z chwilą
przyjemności bądź z rzeczami,  których
wcale nie powinniśmy uważać za szczę-
ście. Byliśmy ciekawi, co powiedzą
dzieci w różnym wieku oraz pozwolili-
śmy sobie zapytać osobę starszą,  co  to
jest szczęście.
''Jak  mama upiecze moje ulubione
ciasto, wtedy mogę powiedzieć,  że je-
stem naprawdę  szczęśliwa'' - mówi
drugoklasista.
''dla mnie szczęściem jest,  jak pani nie
weźmie mnie do tablicy'' - uważa szó-
stoklasista.
''Najbardziej szczęście odczuwam,  gdy
dostanę szóstkę'' - mówi pierwszak z
gimnazjum.
''Według mnie szczęściem jest,  gdy ży-
cie układa się dobrze, gdy wszystko
idzie w dobrą stronę, gdy osiągam swo-
je cele. Wtedy naprawdę jestem szczę-

śliwym'' - przedstawia swoje zdanie
trzeciogimnazjalista.
''Szczęściem jest rodzina. Posiadanie
jej to jest prawdziwe szczęście. Szczę-
ściem jest uśmiech drugiego człowiek.
Szczęściem jest druga osoba'' - taką de-
finicję podaje osoba dorosła.
Jak wynika z przeprowadzonej  ankiety

z wiekiem rozumienie szczęścia się nam
zmienia. Słowo szczęście tak naprawdę
nie ma jednoznacznej definicji. Są oczy-
wiście rzeczy, których nie powinniśmy
nazywać szczęściem, lecz to tylko zale-
ży od nas. Szczęście jest ulotne, powie
to każdy, kto przez chwilę poczuł je.
Pstryk  i nie ma szczęścia. I dopiero wte-
dy je doceniamy. 
Szczęście jest to  najpiękniejsze uczu-

cie,  jakie możemy odczuć. Kojarzy się
nam  z przyjemnością, optymizmem, ra-

dością. Ludziom  szczęśliwym żyje
się lepiej. Jest w nich zagnieżdżona
pozytywna energia, chęć do

życia. Szczęście jest ulotne, ale chwile
pamiętne.
W wielu kwestiach dziewczyny różnią

się od chłopaków. W tej kwestii  też. Dla
chłopaków szczęściem jest ''grzebanie''
w samochodach bądź wygrany mecz.
Dla dziewczyn szczęściem potrafi  być,
jak słyszą najpiękniejsze wyznania mi-
łosne. Ludzie są różni i różne rzeczy są
dla nich szczęściem. Mają do tego pra-
wo. Szczęście czai się wszędzie. My, ja-
ko młodzi ludzi jeszcze nie przeszliśmy
tyle,  żeby w pełni wypowiadać na temat
szczęścia. Co nim jest a co nie. Nasze
poglądy opierają się tylko na myślach
''Jestem szczęśliwa, bo kupiłam nowe
buty''. Wielu ludzi zatraca się tylko w
rzeczach materialnych. Szczęścia się nie
zobaczy, można je poczuć.  A dla Ciebie
czym jest szczęście? Kiedy nazywasz
się szczęśliwym? 
'' Szczęście jest motylem; próbuj je zła-
pać, a odleci.  Usiądź w spokoju, a ono
spocznie na Twoim ramieniu'' - Antho-
ny  de Mello.

Weronika Komońska 3d

SPORTYSPORTY
ZIMOWEZIMOWE

BYĆ SZCZĘŚLIWYMBYĆ SZCZĘŚLIWYM
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MMiłość to piękne, ale dziwne
uczucie. W małżeństwie mi-
łość opiera się na zaufaniu,

lojalności, pożądaniu dwóch osób. Jeśli
komuś osoba podoba się po prostu z wy-
glądu, to można to nazwać tylko zauro-
czeniem. Prawdziwa miłość polega na
dostrzeganiu nie tylko piękna zewnętrz-
nego, ale i na pięknie duszy i umysłu.
Ludzie w małżeństwie dostrzegają swo-
je mocne i słabe strony, lecz nie niszczy
to ich związku. Są w stanie pokonać
każdy kryzys, nie nudzą się ze sobą. Za-
wsze coś pozytywnie ich zaskoczy w
drugiej połówce, wciąż odkrywają się
na nowo. Taki związek jest pełen pasji,
przyjaźni (na której buduje się głębszą
relację), a także zrozumienia.

eee

Kompletnie innym rodzajem miło-
ści jest miłość platoniczna. Odzna-
cza się ona brakiem zmysłowości,
jest wyidealizowana, bezintere-
sowna, lojalna i przyjacielska. Nie jest
gwałtowna . Dobrym przykładem jest
uczucie między bohaterami książki
Henryka Sienkiewicza, pt. „Krzyżacy”.
Młody rycerz, Zbyszko z Bogdańca, za-
kochuje się w swoim wyobrażeniu Da-
nusi, młodej dziewczyny, którą przypad-
kowo spotkał. Postrzega ją jako aniołka,
ideał bez żadnej skazy. Tak naprawdę
nigdy dobrze nie poznał Danusi.

eee

Kolejnym rodzajem miłości jest agape.
Jest to miłość najwyższa, altruistyczna,
istniejąca niezależnie od sytuacji. Opie-
ra się ona na duchowej więzi, polega na
bezwarunkowym oddaniu drugiej oso-
bie. Bardziej zależy nam na dobru dru-
giej osoby niż na naszym. W chrześci-
jaństwie agape oznacza miłość Boga do
ludzi. Termin ten określa też szczególną
miłość do drugiego człowieka ze wzglę-
du na Boga. W początkach chrześcijań-
stwa określano tak wspólną ucztę, która

miała podtrzymywać wiarę i świadczyć
o jedności ludzi zasiadających do jedne-
go stołu.

eee

Fileo to inaczej przyjacielska miłość.
Obdarzamy nią krewnych i osoby nam
bliskie. Jest to ciepłe uczucie, przywią-
zanie do osoby lub rzeczy.

Inną miłością niż fileo, jest storge.
Oznacza więź między rodzeństwem i ro-
dzicami. Jest ona bardzo silna, opiera się
na olbrzymim przywiązaniu do drugiej
osoby, poczuciu odpowiedzialności i
pewności, że zrobiłoby się dla niej
wszystko. Nawet jeśli ktoś postąpi nie-
mądrze, obrazi nas, rozczaruje  albo się
nas wyrzeknie, my i tak będziemy da-
rzyć go miłością przyjacielską. W tym
uczuciu nie ma pożądania ani zaurocze-
nia, za to jest bezgraniczne zaufanie i lo-
jalność.

eee

Istnieje także miłość własna, często my-
lona z egoizmem. Człowiek taki nie jest
zapatrzony w siebie, nie chce skupiać na
sobie uwagi. Po prostu kieruje się pra-
gnieniem własnego szczęścia. Miłość,
jaką ktoś darzy drugą osobę, wynika z
polubienia samego siebie.

eee

Ostatnim rodzajem tego pięknego uczu-
cia jest miłość bezwarunkowa. Polega
ona na kochaniu wszystkich i wszystkie-
go jednakowo. Osoba kocha ludzi, zwie-
rzęta, przedmioty, rośliny na tym sa-
mym poziomie. Nie obchodzą ją dawne
urazy, krzywdy i opinie, ponieważ czuje
ze wszystkim jedność. Taki człowiek ni-
czego nie oczekuje, akceptuje wszystko

takim, jakim jest. Kiedy przy-
kładowo ukochana osoba go
zdradzi lub obrazi, uważa on,
że nie ma czego wybaczać, po-
nieważ akceptuje bliskich w stu
procentach. Ludzie, którzy ko-

chają miłością bezwarunkową twierdzą,
że leczy ona wszelkie relacje i uszczęśli-
wia. 

eee

Jest wiele rodzajów miłości i każda bez
wyjątku jest wartościowa. Mimo że każ-
da miłość jest inna, to wszystkie te ro-
dzaje łączy szacunek, zaufanie i przy-
jaźń w stosunku do drugiego człowieka.
Bez tego nie można zbudować dobrej
relacji z drugą osobą, a warto ją posia-
dać, bo dzięki niej człowiek jest o wiele
szczęśliwszy. Jak mówi Albert Schwie-
ter: „Szczęście to jedyna wartość, która
się mnoży, jeśli się ją dzieli”.

Julia Średzińska 3A

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%
C5%9B%C4%87
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4974
http://rafaldudek.pl/bezwarunkowa-milosc-
czym-jest/

RODZAJE
MIŁOŚCI

CCzym właściwie jest stres? Jest to
reakcja obronna organizmu na
stawiane mu wyzwania: fizycz-

ne lub psychiczne, np. bycie w niebez-
pieczeństwie czy udział w niecodzien-

nych sytuacjach. Je-
śli stres jest krótko-
trwały, mobilizuje
do działania, jeśli
jednak będzie się
utrzymywał przez
dłuższy czas, może
powodować apatię,

niepokój, osłabienie, dolegliwości fi-
zyczne. W niektórych przypadkach pro-
wadzi do depresji. 
Stres może być pozytywny, działa naj-

lepiej wtedy, gdy osoba dostanie nagro-

dę, np. dobra ocena w szkole wynagra-
dza zdenerwowanie związane z nauką.
Motywuje także do dalszego działania,
stawiania sobie wyzwań i celów. Wów-
czas człowiek się rozwija, nie stoi w
miejscu. Dzięki temu stanowi można też
podnieść poziom energii, np. będziemy
chcieli pokonać konkurencję i dzięki na-
szym motywacjom zdobędziemy siłę na
jeszcze większy wysiłek fizyczny i
umysłowy. Wiąże się to ze zdrową ry-
walizacją, którą widać szczególnie w
sporcie. Zawodnicy cały czas pozostają

NASZ ORGANIZMNASZ ORGANIZM
KONTRA STRESKONTRA STRES
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w stresie, napędza on ich do stawiania
sobie coraz wyżej poprzeczki i do chęci
współzawodniczenia z przeciwnikami. 
Stres to reakcja obronna organizmu,
więc mobilizuje siły do walki. Dzięki te-
mu człowiek stawia czoła przeciwno-
ściom losu, nie załamuje się, tylko stara
się wygrać. Przykładowo może to po-
móc w wyjściu z choroby. Osoba nie
poddaje się i nie użala się nad sobą, ale
robi wszystko co w jej mocy, aby wy-
zdrowieć. 
Stan ten pozwala także na lepszą kon-

centrację na problemie. Gdy się stresuje-
my, staramy się jak najlepiej poznać da-
ną sytuację, aby wymyślić jak najlepsze
rozwiązanie. Czujemy presję związaną z
danym problemem, a ona motywuje nas
do jak najdokładniejszego zgłębienia te-
matu i poradzenia sobie z nim. Często
osoby, które robią wszystko na ostatnią
chwilę, umieją najlepiej radzić sobie w
stresujących sytuacjach. Są w stanie
szybciej się skupić i dokładniej wyko-
nać swoją pracę niż osoby, które potrze-
bują chwili do namysłu. 
Jednakże nadmierny stres może być ne-
gatywny. Prowadzi do migreny, bólów
pleców, bezsenności. Czasem lepiej jest
gdzieś wyjść lub poczytać książkę niż
rozmyślać nad problemem. Ludzie czę-
sto zamartwiają się przed snem, przez co
nie mogą zasnąć. Zamiast roztrząsać
przeszłość, na którą nie ma się już wpły-
wu, lepiej pójść spać i następnego dnia
na spokojnie wszystko przemyśleć.
Nadmierne myślenie o czymś stresują-
cym może prowadzić też do migreny.
Zamiast dusić w sobie zdenerwowanie i

strach, lepiej rozładować emocje, np.
uprawiając sport. Pomaga to „odświe-
żyć umysł”, nabrać dystansu do co-
dziennych spraw i, co najważniejsze,
sprzyja wydzielaniu endorfin – hormo-
nów szczęścia. 
Najgorszym skutkiem stresu jest depre-

sja. To utrzymujące się przez długi czas
przygnębienie, poczucie braku wartości,
zanik energii, brak chęci do życia, nie-
możność przeżywania radości. U cho-
rych mogą pojawić się myśli i tendencje

samobójcze, urojenia, obwinianie się o
wszystko, a także omamy węchowe,
czyli odczuwanie zapachu zgnilizny i
śmierci. Osoby te mają problemy ze
snem, często budzą się wcześnie rano i
nie potrafią już zasnąć. Występuje u
nich  także brak apetytu, chorzy bardzo
szybko tracą masę ciała. Kolejnym skut-
kiem depresji jest wyładowywanie zło-
ści na sobie i chęć zwrócenia uwagi.
Osoba, która grozi, że tnie się żyletką,

wysyła sygnał, że nie radzi sobie z sytu-
acją, ale nie chce obarczać tym proble-
mem nikogo innego. Depresja może
prowadzić też do uzależnień, np. brania
narkotyków czy picia alkoholu. Chora
osoba widzi w tym formę samoleczenia,
chce sobie pomóc, ale nie wie jak.
W wyleczeniu się z depresji pomoże te-
rapia, wizyty u psychologa a także ak-
tywność fizyczna. Trzeba też rozmawiać
z chorą osobą na temat jej problemów,
starać się jej pomóc, zachęcać do róż-
nych ciekawych zajęć. Ważną rolę od-
grywa też przyjmowanie leków, które
mają ogromne znaczenie w powrocie do
zdrowia osoby pogrążonej w depresji.
Wpływają one pobudzająco na nastrój,
znoszą lęk, przywracają normalną ak-
tywność układu nerwowego, zwalczają
zahamowania psychiczne.

Podsumowując, stres jest potrzebny w
życiu człowieka, aby go mobilizować
do działania, stawiania sobie celów, roz-
wijania się. Jednakże trzeba pamiętać,
że długotrwały stres może być tragiczny
w skutkach. Najlepszym rozwiązaniem
jest po prostu nie przejmowanie się
zbytnio rzeczami, na które nie mamy
wpływu i rozmawianie z innymi o swo-
ich problemach.

Julia Średzińska 3A

http://porady.mobi/jakie-leki-na-depresje/
http://www.psychiatria.pl/artykul/czym-jest-
stres-przewlekly/13923
http://www.poradnikzdrowie.pl/psycholo-
gia/zrelaksuj-sie/skutki-stresu-co-ci-moze-
grozic-gdy-zyjesz-w-ciaglym-
napieciu_35668.html

Jesteś wiecznie niewyspany? Od-
spiasz w szkolnej ławce albo w auto-
busie? Mamy sposób, by tego unik-
nąć!

NNa bezseność choruje około 20%
Europejczyków. Już po 48 nie-
przespanych godzinach mogą

wystąpić u nas halucynacje. Sen jest  po-
trzebny do regeneracji organizmu po ca-
łym dniu pracy. Wielu młodych ludzi
lekceważy sen. Poprzez to ich poziom
skupienia w szkole zmniejsza się. Są
bardziej nerwowi. Całe weekendy spę-
dzają na odsypianiu. Popełniają ogrom-
ny błąd. 
Żeby nam się dobrze spało,  potrzebuje-
my nie tylko wygodnego łóżka. Na pew-
no nie raz każdemu zdarzyło się objeść
przed położeniem się spać. To wpływa
na problemy ze snem. Przewracanie się

z lewego na prawy bok i tak nieustan-
nie. Dobrze jest zjeść posiłek 2 godziny
przed pójściem spać .
Problem może tkwić także w tempera-

turze naszego pokoju. Tu nam za ciepło,
tam nam za zimno. Wiercimy się. Gdy
temperatura jest  zbyt wysoka, sen nie

daje odpoczynku. Wręcz przeciwnie, je-
steśmy bardziej ospali, zmęczeni. Naj-
korzystniejsza temperatura to 17-19
stopni Celsjusza. 
Wielu z nas spędza czas  przed  telewi-

zorem, z telefonem, przy laptopie czy
tablecie. To również wpływa na jakość
naszego snu. W wyniku zbyt  długiego
przebywania w pobliżu takich urządzeń
powstaje ''smog elektryczny''. Może on
zaburzać wiele procesów biologicznych,
zachodzących w naszym organizmie. W
miarę  możliwości usuwajmy je z po-
mieszczeń,  w których śpimy.
Żeby nam się lepiej spało,  warto wy-

pić ciepłe mleko z miodem. To stary
sposób. Często stosowany przez nasze
babcie bądź prababcie. Na dzieci to
działa, na dorosłych również.
Sport ma na nasz sen również pozytyw-

Sposób na
dobry SEN!
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Patron naszej szkoły

ny wpływ. Wystarczy już  20 - 30 minut
ćwiczeń fizycznych, żeby poprawić ja-
kość snu. W czasie treningu uwalniają
się endorfiny, czyli hormony pomagają-
ce obniżyć poziom stresu, zmniejszyć
ryzyko pojawienia się objawów niepo-
koju i depresji. Uwaga! Starajmy się
jednak ćwiczyć w godzinach porannych
i popołudniowych. Duża aktywność fi-

zyczna na 2-3 godziny przed snem pod-
nosi ciśnienie i temperaturę ciała spra-
wiając, że trudniej będzie nam zasnąć. 
Warto przed snem się uspokoić i wyci-

szyć. To bardzo ważne, żebyśmy czuli
się zrelaksowani, zanim pójdziemy spać.
Słońce również pomaga nam w dobrym

śnie. Starajmy się wychodzić dużo na
spacery. Możemy z tego skorzystać naj-

więcej wiosną bądź latem. Szczególnie po-
zytywne jest działanie słońca o poranku.
Mówimy STOP NIEWYSPANIU. Sen
jest zbyt waży, żeby go lekceważyć!
Dobry sen zagwarantuje nam dobre
samopoczucie oraz lepszy wygląd ze-
wnętrzny.

Weronika Komońska 3d

CChodzimy do szkoły imienia Ma-
riusza Zaruskiego, ale czy rze-
czywiście znamy tę postać?

Warto poznać naszego patrona, ponie-
waż był on niezwykłym człowiekiem.
Mariusz Zaruski urodził się 31 stycznia

1867 r. w Dumanowie. Razem ze stry-
jem brał udział w działalności konspira-
cyjnej. Następnie wyjechał na studia.
Tam po raz pierwszy zetknął się z mo-
rzem, codziennie je obserwował i malo-
wał na płótnie. Udane obrazy jego autor-
stwa przekonały go do nauki w Szkole
Sztuk Pięknych. W wakacje pływał na
Syberię, do Chin, Japonii, Indii, Egiptu
oraz Syrii jako wolontariusz. Po powro-
cie z rejsów poszedł do odeskiej szkoły
morskiej, gdzie działał w organizacji
konspiracyjnej przeciwko Rosji. Póź-
niej, na polecenie dowództwa, zaciągnął
się do carskiej armii. Tamtejszą służbę
ukończył w stopniu chorążego rezerwy.
W 1894 r. został zesłany do Archangiel-
ska za działalność patriotyczną. Podczas
pobytu w więzieniu przyzwyczaił się do
codziennej gimnastyki. Zwyczajowi te-
mu był wierny do końca życia. W Ar-
changielsku ukończył także Szkołę
Morską z tytułem Szturmana Żeglugi
Wielkiej. 
Zaruski miał status zesłańca. Pozwole-

nie na żeglugę otrzymał na słowo hono-
ru od gubernatora miasta. Kiedy wy-
szedł na wolność, udał się do Odessy,
gdzie wziął ślub z Izabelą Kietlińską.
Następnie pojechał do Krakowa, tam
ukończył malarstwo na Akademii Sztuk
Pięknych.
Mariusz Zaruski był też przewodnikiem
górskim, pracował w TOPR. Uczestni-
czył w letnich i zimowych wyprawach
w góry, tworzył nowe szlaki na trudne
do zdobycia tatrzańskie szczyty. Naj-
większe osiągnięcia odniósł w taternic-
twie zimowym. Jako pierwszy wszedł

na ponad 20 szczytów, w tym na Gie-
wont, Kopę Magury, Liliowe, Skrajną
Turnię. Najbradziej interesował się Gie-
wontem, dokładnie opisał dwanaście
dróg, wiodących na jego szczyt. Zaruski
propagował też narciarstwo, widział w
tym przyszłość Zakopanego. Był in-
struktorem narciarstwa, wydał książkę
„Podręcznik narciarstwa według alpej-
skiej szkoły jazdy”. Napisał pierwszy
polski przewodnik zimowy po Tatrach -
„Przewodnik po terenach narciarskich
Zakopanego i Tatr Polskich”. Dołączył
do niego mapę ze szlakami górskimi i
trasy, na których pojawiają się lawiny.
Zaruski był grotołazem i speleologiem,
odkrył kilka tatrzańskich jaskiń, jako
pierwszy używał sprzętu wspinaczko-
wego do eksploracji jaskiń.
Patron naszej szkoły wstąpił też do Le-

gionów Polskich, pociągnął za sobą
wielu górali z TOPR, którzy widzieli w
nim swojego przewodnika. Został ko-
mendantem Szkoły Narciarskiej Pol-
skich Legionów. W 1919 stworzył 11.
Pułk Ułanów i objął nad nim dowódz-
two. Wsławił się podczas walk o Wilno
odważnym atakiem na dworzec kolejo-
wy. Został odznaczony orderem Virtuti
Militari V klasy oraz kilkukrotnym
Krzyżem Walecznych. Karierę wojsko-
wą zakończył jako generał brygady i ad-
iutant prezydenta Stanisława Wojcie-
chowskiego. 
Po przejściu na emeryturę propagował

żeglarstwa. Stworzył Yacht-Klub Pol-
ska, zajął się organizacją i koordynacją
przedsięwzięć mających na celu zbudo-

wanie polskiej floty. Szkolił także młode
kadry w Jastarni. Dzięki „Szkole Zaru-
skiego” wiele osób nauczyło się żeglar-
stwa. 
W 1934 r. harcerze kupili statek, który

nazwano „Zawisza Czarny”. Poszuki-
wali kapitana, który byłby doświadczo-
nym żeglarzem i umiałby współpraco-
wać z młodzieżą. Tym kimś okazał się
Mariusz Zaruski. Szanował harcerzy,
miał wśród nich autorytet. 
Kiedy wybuchła wojna „Zawisza Czar-

ny” przestał wypływać w rejsy. Zaruski
nie został przyjęty do wojska z racji
swojego podeszłego wieku. Udał się na
Wołyń, a następnie do Lwowa, gdzie zo-
stał aresztowany. Zmarł 8 kwietnia 1941
r. na dyzynterię w więzieniu w Cherso-
niu.

RRok 2017 został ogłoszony Ro-
kiem Mariusza Zaruskiego. Z
okazji 150 rocznicy urodzin od-

była się Gala Roku Mariusza Zaruskie-
go w Warszawie, na którą pojechali też
uczniowie naszej szkoły. Został tam za-
prezentowany między innymi okolicz-
nościowy znaczek pocztowy z podobi-
zną Zaruskiego, prezentacja projektu
„Gazetki Zaruskiego” oraz finał konkur-
su plastycznego dla dzieci i młodzieży. 
W naszej szkole został nakręcony fil-

mik o Mariuszu Zaruskim, który zosta-
nie wysłany na konkurs o patronie na-
szej szkoły. Wzięli w nim udział ucznio-
wie ZKPiG w Kolbudych, a opiekunem
była pani Anna Artemiuk-Zięba. Film
można zobaczyć na YouTube pod tytu-
łem „Gdyby Mariusz Zaruski prowadził
vloga”.

Julia Średzińska 3A

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Zaruski
http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/1
68782,Mariusz-Zaruski-pionier-nie-tylko-
polskiego-zeglarstwa
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Z życia szkoły

PROJEKTY EDUKACYJNE KL.2 GIM.
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Wydarzenie

W O Ś P  •  2 0 1 7  •  W O Ś P
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Z życia szkoły

W I Z Y T A  W  P L A S T Y K U
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Z życia szkoły

ZABAWA KARNAWAŁOWA KL. I  -  III
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Z życia szkoły

ZABAWA KARNAWAŁOWA KL. IV -  VI
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TURNIEJ - BYĆ JAK MARIUSZ ZARUSKI
Wydarzenie
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TURNIEJ - BYĆ JAK MARIUSZ ZARUSKI
Wydarzenie
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TURNIEJ - BYĆ JAK MARIUSZ ZARUSKI
Wydarzenie


