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Muzyka na miechy i guzikiMuzyka na miechy i guziki

99marca mieliśmy okazję wysłucha-
nia kwartetu akordeonowego, w
skład którego wchodzili 4 studen-

ci Akademii Muzycznej w Gdańsku. W
repertuarze znalazły się: „Tango” Astora
Paizzolli, „Taniec z szablami” Arama
Chaczaturiana czy taniec ludowy „Ko-
zak”. Instrumentaliści opisywali budo-
wę akordeonu i sposoby gry a także po-

kazywali moż-
liwości tego
ważącego oko-
ło 15 kilogra-
mów instru-
mentu. 
Tematem prze-
wodnim stał się
Marsz Trium-
falny z Opery Aida Giuseppe Verdiego
grany przez każdego wkraczającego
akordeonistę. 

Na następne koncerty szkolne poczeka-
my do października.

Pani Anna Artemiuk-Zięba

"Odyseja Umysłu uczy młodych lu-
dzi stawiać czoła zmianom, zaszcze-
pia w nich radość z nauki i wiarę we
własne zdolności osiągania tego, co
inni mogliby uznać za niemożliwe."

Dr Sam Micklus –
twórca Odysei Umysłu

1313marca b.r.
uczniowie na-
szej szkoły,

już po raz drugi uczestni-
czyli w 25. Wojewódzkich
Eliminacjach Odysei Umy-
słu. Odyseja to nie kon-
kurs, Odyseja to wyzwa-
nie. W tym raku aż trzy

drużyny postanowiły je podjąć. 
W niedzielę przed 8 rano spotkaliśmy
się przed szkołą, aby zapakować nasze
scenografie i wyruszyć do Pozytywnej
Szkoły Podstawowej w Gdańsku, gdzie
odbywały się eliminacje. Na miejscu
okazało się, że jest nas rekordowo dużo
– aż 130 drużyn. Po przybyciu na miej-
sce mieliśmy trochę czasu na ostateczne

przygotowania. Jako pierwsza wystąpiła
drużyna Szkoły Podstawowej, później
dwie drużyny z Gimnazjum. Emocje
sięgały zenitu. Pozytywna energia nie
opuszczała nas ani na chwilę. Po zapre-
zentowaniu przygotowanych przedsta-
wień, każda z drużyn wzięła udział w
tak zwanym „Spontanie”. Odyseusze
nie wiedzieli co czeka ich na miejscu,
jednak nie był to żaden problem. Wszy-

scy trenowali „Spontany” na zajęciach
Odysei pod okiem swoich trenerów. W
tym czasie trenerki (p. Ania Pianka i p.
Agnieszka Pomierska) relaksowały się
w „Pokoju Luzu”. Po zakończeniu dru-
giej części konkursu mieliśmy sporo
czasu na odpoczynek, integrację z inny-
mi drużynami i dobrą zabawę. 
Przed godziną 20 rozpoczęła się Cere-
monia Ogłoszenia Wyników. Była to
ogromna impreza, uczestniczyły w niej
prawie wszystkie drużyny. Był czas na
podziękowania i na nagrody Omera
(czyli odysejowej maskotki - przeza-
bawnego szopa). Taką nagrodę otrzy-
mać można za postawę fair play. Nad-
szedł w końcu czas na podanie wyników
w każdej z grup wiekowych i w każdym
z problemów nad którymi Odyseusze
ciężko, długo i kreatywnie pracowali.
Do podium zabrakło nam niewiele. Ma-
my nadzieję, że w przyszłym roku przej-
dziemy do Ogólnopolskiego Finału. W
Odysei nie ma drużyn przegranych.
Każdy Odyseusz zyskuje dużo więcej
niż udział w finale. Nowe znajomości,
nowe doświadczenia, wiara w siebie,
umiejętność współpracy, kreatywne po-
dejście do rozwiązywania zadań… to
podstawa każdego pozytywnie zakręco-
nego Odyseusza. 

Odyseja
umysłu

Na okładce:
Finaliści wojewódzkiego etapu 

XXI Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. majora Marka

Gajewskiego:
Michał Ostaszewski z klasy VIA
Bartłomiej Szewczyk z klasy 3E

wraz z opiekunem p. Janiną Linstedt

KONCERTKONCERT
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2121marca 2016r. w naszej
szkole odbyły się Targi
Szkół Ponadgimnazjal-

nych.  Na  zaproszenie odpowiedziały
33 placówki oświatowe.  Gościliśmy 11
gdańskich liceów ogólnokształcących i
22 zespoły szkół techniczno - zawodo-
wych, które przygotowują do pracy w
konkretnym zawodzie. W związku ze
zmienioną formułą targów uczniowie
trzecich i drugich klas gimnazjalnych
mogli obejrzeć  trzyminutowe prezenta-
cje i wysłuchać informacji  o poszcze-

gólnych szkołach.  Przedstawicielami
szkół ponadgimnazjalnych, którzy zapo-
znawali nas z oferta edukacyjną i atuta-
mi swoich szkół byli często nasi absol-
wenci. Następnie odbył się przegląd sta-
nowisk szkolnych, gdzie puszczano
krótkie filmy o życiu szkoły, rozdawano
informatory , ulotki, nauczyciele i
uczniowie odpowiadali na pytania gim-
nazjalistów.
Od  09 maja uczniowie trzecich klas

gimnazjum mogą składać dokumenty do
wybranych szkół.  Jest   to dla nich jeden

z pierwszych poważniejszych wybo-
rów  życiowych. 
Mamy nadzieję, że warsztaty z doradcą

zawodowym oraz nowa forma targów,
dały naszej młodzieży możliwość lep-
szego przeglądu propozycji kształcenia
na rynku szkolnictwa ponadgimnazjal-
nego.

Trzecioklasistom życzymy powodze-
nia! Fotorelacja na str.10.

Panie Marzanna Grota
i Aleksandra Naderza

Ta r g i  s z k ó ł  p o n a d g i m n a z j a l n y c h

2121marca, już po raz drugi, od-
był się Dzień Kreatywno-
ści. Klasy 4-6 walczyły o

tydzień bez prac domowych. Nagroda
mobilizowała klasy do kreatywnego
myślenia nad rozwiązaniem zadania.
Sędziowie oceniali drużyny klasowe za
pomysłowość rozwiązania, współpracę
oraz długość lub wysokość konstrukcji. 
W tym roku zadanie polegało na stwo-

rzeniu jak najdłuższego mostu lub jak
najwyższej wieży z przedmiotów, na
pierwszy rzut oka, nie przeznaczonych
do budowania czegokolwiek. Dodatko-
wym utrudnieniem był wybór części
materiałów przez członków drużyny po-
legający na "zakupach na kartki".
Uczniowie sami decydowali ile i jakich
przedmiotów będą potrzebować. Kolej-
nym utrudnieniem był fakt, że przy po-

dejmowaniu tej decyzji nie wiedzieli do
czego te przedmioty im posłużą. Okaza-
ło się jednak, że wszystkie drużyny
twórczo wykorzystywały patyczki do
uszu, waciki kosmetyczne, wykałaczki,
kawałki sznurków, szmatki, rolki po pa-
pierze toaletowym itp. 
Zwyciężyły klasy : 4c, 5b i 6d. Serdecz-
nie gratulujemy pomysłowości, kre-
atywności i klasowej współpracy.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku z
podobnym zaangażowaniem przystąpi-
cie do konkursu.  Fotorelacja na str.11.

Pani Ania Pianka

Dzień kreatywnościDzień kreatywności

Składy drużyn:
Szkoła Podstawowa:
- Aleksandra Bruździńska
- Małgorzata Laskowska
- Amelia Rokicka
- Kalina Kaniuka
- Małgorzata Junosza Kisielewska
- Dominika Tym

- Marek Kitta
Gimnazjum:
- Renata Frankowska
- Magdalena Śmitkowska
- Natalia Korzenecka
- Paulina Moczyńska
- Julia Łukomska
- Natalia Cybulska

Gimnazjum:
- Aleksandra Gałan
- Inga Michnik
- Natalia Ormańczyk
- Julia Mulica
- Zofia Żwirblińska
- Aleksandra Tuńska

Pani Ania Pianka
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11kwietnia uczniowie 2 klas gimna-
zjum (2B, 2C, 2D, 2F) brali udział
w warsztatach zorganizowanych

przez Muzeum II Wojny Światowej pt. ,,
Cichociemni- poznaj legendę Polski
Walczącej". Odbyły się one na terenie
Starej Papierni w Łapinie.

Zajęcia prowadzili pracownicy mu-
zeum, a także m.in. Tomasz Piepióra-
prezes Stowarzyszenia Kolej na Wester-
platte, Arkadiusz Kuźmiński-prezes Sto-
warzyszenia na Rzecz Ratownictwa
,,ADIUTARE". Nie byłoby tych warsz-
tatów bez Mateusza Jasika-pomysło-
dawcy przedsięwzięcia i Pawła Jawor-
skiego - prezesa Stowarzyszenia Stara
Papiernia w Łapinie, który udostępnił
teren.

Uczniowie w dwóch turach
uczestniczyli w zajęciach.
Zespoły dwuklasowe po-
dzielono na 4 grupy. Każdy
uczestnik otrzymał mapę, na
której zaznaczone były
punkty.  To właśnie tam na-
leżało trafić całą grupą. W
każdym z punktów ucznio-
wie zaznajamiali się ze źró-
dłami historycznymi, a na-
stępnie na ich podstawie wy-
konywali zadania. Były one
nie lada wyzwaniem, np. na-
leżało wprawić w ruch dre-
zynę i wskazać miejsce,
gdzie partyzanci mogliby podłożyć ła-
dunek wybuchowy pod tory kolejowe.

Wysiłek i frajda towa-
rzyszyły wielu uczest-
nikom warsztatów.
W czasie kolejnego za-
dania gimnazjaliści na
terenie okupowanej
Warszawy wcielali się
w role dwóch żołnierzy
Armii Krajowej o pseu-
donimach Cichy i Ol-
brzym oraz  uczestni-
czyli w zamachu na
Kutscherę  1 lutego
1944 roku. Należało
także przetransporto-
wać na oryginalnych

noszach z okresu wojny rannego do
szpitala. To zadanie wskazało młodzie-
ży, ile charyzmy, odwagi i siły musieli
mieć ci, którzy podjęli się walki z oku-
pantem.
W innym miejscu uczniowie rozszyfro-
wywali depeszę od Cichociemnych, któ-
rzy mieli przejąć  nie-bezpieczny ładu-
nek na terenie okupowanej Norwegii.
Przenieśli się również do okupowanej
Pragi i brali udział w wykonaniu wyro-
ku na protektorze Czech i Moraw.
Po zakończonych warsztatach wszyscy
otrzymali pamiątki. Organizatorzy mają
nadzieję, że również w przyszłym roku
nasi uczniowie będą mogli wziąć udział
w takiej formie poznawania przeszłości.

Pani Janina Linstedt

,,Cichociemni - poznaj legendę ,,Cichociemni - poznaj legendę 
Polski Walczącej”Polski Walczącej”

„Mistrz ortografii klas III SP
Gminy Kolbudy” 2015/2016

Mistrz ortografii: Alicja Seliga                      
SP CET Kowale  kl. IIIa

I m-ce Kamil Michałowski
ZKiW Lublewo

II m-ce Stanisław Naderza 
ZKPiG Kolbudy kl.IIIa

III m-ce ex æquo Natalia Ignerewicz 
ZKiW Lublewo

Marcelina Krzymowska    
ZKPiG Kolbudy kl. IIIa

Wyróżnienia:
Maria Pawłowska SP CET Kowale
Aleksandra Jurewicz SP CET Kowale  
Martyna Rawłuszko SP Pręgowo 

•
Konkurs klas III SP 

„Śladami polskich baśni
i legend”

I m-ce Mateusz Pawela kl.IIIa
II m-ce Marcelina Krzymowska kl. IIIa
III m-ce Stanisław Naderza kl. IIIa

•

Konkurs kl. I-III 
„MY EASTER PICTURE

DICTIONARY”

I m-ce Michał Werner kl. IIa
II m-ce Fabian Grzędzicki kl. Ia
III m-ce Aleksandra Sadownik kl. IIIa

•
XI Megaolimpiada Wiedzy

cz. matematyczno-przyrodnicza

UUczeń klasy IIIa Goran Pange-
łow został laureatem XI Mega-
olimpiady Wiedzy – część  ma-

KONKURSY
KLASY I-III



JJuż po raz piąty w naszej szkole od-
był się w marcu b.r. Halowy Tur-
niej o Puchar Rzutowy - GPx

Okręgu Gdańskiego PZW - Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Tego roku znowu pokazaliśmy, że w
dyscyplinie rzutowej nie mamy sobie
równych. Systematyczne treningi, chęci
zawodników, motywacja trenerów, spra-
wiły, że wracaliśmy do domu z puchara-
mi.  W kategorii Kadet: 
I m-ce Rafał Wawryszuk kl.1A 
II m-ce Mikołaj Bobel kl. VIC
III m-ce Kacper Wrzochal klasa 1A
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Halowy Turniej 
o Puchar Rzutowy

tematyczno- przyrodnicza.    Nasz uczeń
jako jedyny uczestnik uzyskał maksy-
malną ilość punktów -100. Gratulujemy
i jesteśmy wszyscy z Ciebie dumni.

•
Sprawdzian Kompetencji 

Trzecioklasisty

1414kwietnia uczniowie klas
trzecich przystąpili do
Ogólnopolskiego Spraw-

dzianu Kompetencji Trzecioklasisty or-
ganizowanego przez OPERON. Naj-
pierw odbyła się część polonistyczna, a
potem matematyczna. Uczniowie na na-
pisanie sprawdzianu mieli 2 godziny
lekcyjne,  pomiędzy  którymi była prze-
rwa. Mamy nadzieję, że wszyscy napi-
sali rewelacyjnie.

Pani Mariola Wojciechowska

•••

Konkurs recytatorski
„Poezja dziecięca”

1414kwietnia b.r.  odbył się
konkurs recytatorski „Po-
ezja dziecięca”. Jego

uczestnikami były dzieci z oddziałów
przedszkolnych ze szkół w Lublewie,
Bielkówku, Pręgowie oraz naszej szko-
ły. Każdą szkołę reprezentowała dwójka
uczniów wybranych przez nauczyciela
w eliminacjach klasowych.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestni-
ków konkursu komisja komisja konkur-
sowa przystąpiła do wyłonieniania zwy-
cięzców. 
Wyniki konkursu są następujące:
I m-ce Marta Wrzesińska 

ZKPiG Kolbudy
II m-ce Julia Pacek SP Pręgowo
III m-ce Helena Glaza ZKiW Bielkówko

Wyróżnienia:
Małgorzata Dawidowska  SP Pręgowo
Colin Myszkier  ZKiW Bielkówko
Aniela Oganowska ZKiW Lublewo
Marcin Śpiewak   ZKiW Lublewo
Amelia Mielnikiewicz ZKPiG Kolbudy

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li nagrody i dyplomy, które wręczyła
dzieciom pani dyrektor.

Panie Patrycja Wrycza 
i Iwona Kustosz

WWponiedziałek 17 marca br.
odbyła się kolejna XXXIX
edycja Ogólnopolskiego

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organi-
zatorem eliminacji na szczeblu gmin-
nym byli Wójt Gminy Kolbudy oraz
OSP w Kolbudach. Celem OTWP jest
propagowanie wśród młodzieży przepi-
sów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania w sytuacjach kryzysowych,
praktycznych umiejętności posługiwa-
nia się sprzętem gaśniczym oraz znajo-
mości tradycji ruchu strażackiego.
Turniej był podzielony na trzy kategorie
wiekowe - sp, gimnazja i ponadgimna-
zjalne. Naszą szkołę reprezentowali:
• SP - Adam Moskwa VIC, Bartosz
Urbaniak VIA, Mikołaj Adamkiewicz
VIB
• Gimnazjum - Diana Lejkowska 1B,

Fryderyk Aszyk 3F, Jakub
Kloska 3F
Silna konkurencja wśród szkół
podstawowych sprawiła, że nasi
reprezentanci uplasowali się na
dalszych miejscach, natomiast
gimnazjaliści zajęli kolejno:

I m-ce Diana Lejkowska 1B
II m-ce Jakub Kloska 3F
III m-ce Fryderyk Aszyk 3F
Nagrody wręczyli Wójt Gminy Kolbudy
dr Leszek Grombala oraz Prezes Zarzą-
du Gminnego Ochotniczych Straży Po-
żarnych Marian Lejkowski.

Pani Mirosława Szenkin-Chmielewska

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
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2323i 24 kwietnia b.r. nasi pa-
sjonaci wędkarstwa bronili
podium na XXII Okręgo-

wej Olimpiadzie Młodzieży Wędkar-

skiej w Świbnie.
Dzięki długim nie-
dzielnym trenin-
gom zapewnili-
śmy sobie zwycię-
stwo.
I tak w kategorii
do 14 lat:
I m-ce Wawry-
szuk Rafał kl.1A 
II m-ce Wrzochal
Kacper kl.1B
III m-ce Bobel
Mikołaj kl.VIC
Drużynowo
chłopcy zajęli I
miejsce :-)
W kategorii do 16
lat:
1 m-ce Pawela
Szymon kl.3G 
Ogromnie gratulu-
ję i życzę dalszych

sukcesów w Cetniewie, a w czerwcu na
Olimpiadzie Ogólnopolskiej.

Pani Małgorzata Seelau

W kategorii Junior:
I i II miejsce zajęli nasi absolwenci Ma-
riusz Gołębiewski oraz Łukasz Zwarra.
Kadeci zakwalifikowali się do Olimpia-
dy Ogólnopolskiej w Świbnie.
Wszystkich chętnych chcących poznać
tajniki wędkarstwa rzutowego zapra-
szam na piątkowe spotkania sala 124 od
13.30 do 14.15 oraz na treningi w nie-
dziele od 9.00 do 11.00 w naszej hali.

•••

Olimpiada WędkarskaOlimpiada Wędkarska

LLista finalistów etapu szkolnego
konkursu WIEDZY EKOLO-
GICZNO -WĘDKARSKIEJ:

Kinga Zwarra kl. 3D
Szymon Pawela kl. 3G
Mikołaj Bobel kl. VI c
Kwidziński Kacper kl. VI d
Wiktor Miotk kl. VI d
Maciek Gradus kl. VI d
Artur Błyskal kl. VI d
Damian Bobrowski kl. VI d
Filip Klekacz kl.VI d
Rafał Wawryszuk kl. 1A
GRATULUJEMY!!!

Pani Małgorzata Seelau

2626kwietnia 2016 r. w naszej
szkole odbył się etap gmin-
ny Ogólnopolskiego Tur-

nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym dla szkół podstawowych. Celem
turnieju było podniesienie kultury społe-
czeństwa i działanie na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzie-
ży szkolnej.
W turnieju uczestniczyły 3 szkoły, które
zgodnie z regulaminem reprezentowały
czteroosobowe drużyny (2 dziewczynki
i 2 chłopców). Rywalizowali ze sobą
uczniowie ZKiW w Bielkówku, SP w
Pręgowie oraz ZKPiG w Kolbudach. 
Naszą szkołę reprezentowali:
Miriam Grot  VA, Marta Tuńska VIC,
Dawid Zmarzły VID i Michał Osta-

szewski VIA.
Uczestnicy turnieju pisali testy teore-
tyczne ze znajomości przepisów ruchu
drogowego, znaków i krzyżówek drogo-
wych. Kolejnym zadaniem był przejazd
po torze przeszkód, na który składały
się: rynna, równoważnia, slalom, zatrzy-
manie w miejscu, korytarz oraz przed-
miot do przewożenia. Tor przeszkód zo-
stał zbudowany przez sierżanta sztabo-
wego p. Tomasza Gmysa. Ostatnim eta-
pem rywalizacji było udzielanie pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Zadanie
przygotowała i oceniała pielęgniarka
szkolna p. Anna Salamondra.
W skład komisji wchodzili opiekunowie
drużyn oraz przedstawiciel policji. Fun-
datorem nagród dla wszystkich uczniów
był Urząd Gminy Kolbudy. Rywalizacja

zakończyła się zwycięstwem drużyny z
SP w Pręgowie, II m-ce zajęli ucznio-
wie z  ZKPiG w Kolbudach, a III m-ce
przypadło reprezentantom ZKiW w
Bielkówku.

Naszą gminę na etapie powiatowym
turnieju będzie reprezentować drużyna z
Pręgowa. Uczestnikom konkursu gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pani Bożena Rogalska

X X X I X  T U R N I E J  B E Z P I E C Z E Ń S T WAX X X I X  T U R N I E J  B E Z P I E C Z E Ń S T WA
W  R U C H U  D R O G O W Y MW  R U C H U  D R O G O W Y M
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WWwyniku tegorocznych, szkol-
nych eliminacji Turnieju
BRD dla uczniów gimna-

zjum w skład drużyny ZKPiG w Kolbu-
dach weszli:
Kinga Zwarra 3G
Szymon Pawela 3D
Mikołaj Koźmiański 3F
28 kwietnia b.r. powyższa trójka repre-
zentowała szkołę w etapie Powiatowym
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, który  odby-
wał się w Cedrach Wielkich, w Żuław-
skim Ośrodku Kultury i Sportu. W tur-
nieju wzięło udział 46 uczestników: 28
ze szkół podstawowych oraz 18
uczniów z gimnazjum. 
Sędzią głównym turnieju był Naczelnik

Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdań-
skim – p. Robert Nowicki. Turniej tra-
dycyjnie składał się z  czterech części:
• testu teoretycznego -  gdzie należało
się  wykazać się wiedzą na temat ruchu
drogowego rozwiązując test (czas trwa-
nia testu 45 min.
• toru przeszkód – gdzie należało poko-

nać rowerowy tor przeszkód składający
się z 8 elementów: slalomu z ogranicze-
niem, slalomu kółkowego „żmijki”,
równoważni, rynny, korytarza z desek,
pochylni, tarki i ósemki.
• pomocy przedmedycznej – podczas
której uczestnicy udzielali pierwszej po-
mocy przedmedycznej w pozorowanych
sytuacjach

• przejazdu przez miasteczko ruchu dro-
gowego – każdy uczestnik po wyloso-
waniu trzech z 6 punktów kontrolnych
musiał przejechać miasteczko zgodnie z
przepisami ruchu drogowego zatrzymu-
jąc się odpowiednio przy punktach kon-
trolnych. 

Nasza drużyna wypadła bardzo dobrze -
zajęliśmy drużynowo III m-ce, wy-
przedziły nas Cedry Wielkie na I m-cu
i Pruszcz Gdański II m-cu.

Gratuluję wam wiedzy i umiejętności
oraz wspaniałej sportowej rywalizacji!!!
Pani Mirosława Szenkin-Chmielewska

GGotowanie jest pasją wielu
uczniów naszej szkoły. Aby
rozwijać te zdolności, zachęcać

do eksperymentowania w kuchni ze
zdrowymi dla organizmu
produktami, wychowawcy
świetlicy klas IV-VI i gim-
nazjum  przeprowadzili
28 kwietnia 2016 roku
Świetlicowy Konkurs
Kulinarny.  
Piętnastu uczestników
walczyło o tytuł MIS-
TRZA KUCHNI ZKPiG w
Kolbudach. Konkurs był
podzielony na dwie części
eliminacyjną  i właściwą.  
Uczniowie musieli
rozpoznać 10 przypraw, a
także przygotować warzy-
wa do chrupania, makaron
na zimno do szkoły oraz
deser na bazie jogurtu nat-
uralnego.  Jury  oceniało
nie tylko umiejętności
kulinarne uczestników i

walory smakowe dań, zwracało również
uwagę na estetykę wykonania,
pomysłowość, odpowiednie zagospo-
darowanie czasu, umiejętność prezen-

tacji, schludność
miejsca pracy  i
odporność psychiczną
na stres.  
Ze wszystkich prób
zwycięsko wyszedł
Kacper Bieliński z
klasy 3F gimnazjum i
to właśnie on uzyskał

MASTERCHEF - czyli
MISTRZ KUCHNI ZKPiG

MMiło nam poiformować, że w
IX Festiwalu Poezji i Piosen-
ki Angielskiej MORE THAN

WORDS 2016 nasza uczennica - Zofia
Żwirblińska zajęła III miejsce, nato-
miast Oliwia Obrycka i Anna Lesińska
wyróżnienia.
Serdecznie gratulujemy!!!

Panie Marta Samojluk
i Paulina Mierzejewska

•

DDo finału Etapu Międzywoje-
wódzkiego Ogólnopolskiego
Konkursu Geologicznego -

Gdańsk 2016 zakwalifikowały się: We-
ronika Naderza i Julia Paprocka,
uczennice klasy 3F gimnazjum.
Gratulacje.

Pani Honorata Nagórska

•

GIMNAZJUM

upragniony  tytuł.  Nad tym, aby pod-
czas gotowania uczestnicy dobrze się
bawili,  czuwali prowadzący Karolina
Grędzicka i Jan Modrzyński  z klasy 2E. 
To wydarzenie na długo pozostanie w

pamięci uczniów naszej szkoły.

Pani Aleksandra Morawska
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WWmarcu odbyły się finały wo-
jewódzkich konkursów
przedmiotowych. Również

naszą szkołę reprezentowali uczniowie.
Kilkoro z nich odniosło sukces. Oto oni:
• Sara Ordowska z kl. 2A - uzyskała
tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkur-
sie z Języka Niemieckiego
• Jakub Kloska z kl. 3F- uzyskał tytuł
Finalisty w Wojewódzkim Konkursie
Geograficznym
• Alicja Kuźmicka z kl. 3F - uzyskała
tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkur-
sie Biologicznym
• Daria Gulgowska z kl. 2A - uzyskała
tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkur-
sie z Języka Polskiego

• Julia Średzińska z kl. 2A - uzyskała
tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkur-
sie z Języka Polskiego.
Gratulujemy!!!

•
Konkurs Historyczny Konkurs Historyczny 
„Żołnierze Wyklęci”„Żołnierze Wyklęci”

22marca 2016 roku odbył się Woje-
wódzki Konkurs Historyczny
„Gdańszczanie- Pomorzanie –

Polacy: Żołnierze Wyklęci”.
W  ostatnim etapie najlepsi uczniowie z
województwa pomorskiego rywalizo-
wali o tytuł laureata i finalisty konkursu.
Naszą szkołę reprezentował Bartłomiej

Szewczyk z klasy 3E gimnazjum.
Uczeń sumiennie przygotował się do
konkursu, dzięki czemu zajął III miej-
sce i uzyskał tym samym tytuł laureata . 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Gdańsku dla laureatów i finalistów kon-
kursu organizuje wycieczkę Śladami
rajdu Żelaznego. Bartek został na nią za-
proszony. Gratuluję wiedzy i życzę uda-
nej wyprawy śladami jednego z Żołnie-
rzy Wyklętych.

Przyszłoroczny konkurs będzie doty-
czył tematyki NSZZ Solidarność, mam
nadzieję, że znajdą się osoby, które po-
wtórzą sukces Bartka.

Pani Janina Linstedt

CZYTELNICZYCZYTELNICZY

SPRINTSPRINT

ZZakończyliśmy III edy-
cję konkursu dla miło-
śników czytania ksią-

żek w tym roku szkolnym.
Cieszy nas,że młodzież lubi
czytać książki i pisze o nich. 
Bardzo dziękujemy za zaan-
gażowanie w  czytanie ksią-
żek i pisanie ciekawych re-
cenzji!!!:-)
Kolejny termin oddawania
prac upływa 20.05.2016 roku.
To już ostatni etap tegorocznego kon-

kursu! Zapraszamy!
Czekają nagrody, które wręczymy pod-

czas zakończenia roku szkolnego!!!

Pani Beata  Woźniak

        
            

            
KONKURS  „CZYTELNICZY  SPRINT” - IV  EDYCJA- WYNIKI:
IMIĘ  NAZWISKO, 
KLASA

ILOŚ( 
PRZECZYTANYCH 
KSIĄŻEK

SUMA PUNKTÓW Z 
RECENZJI KSIĄŻEK

Zofia Szume'da  KL.1 D 8+5+6 62+27+44=133 pkt
Marcelina Sosnowska KL.
2 C 2 14 pkt

Zuzanna Pajdosz  KL.2C 4+3+1 35+30+9=74 pkt
Jakub Chabowski KL.3D  1+1 8 +7=15pkt
Natalia Korzenecka  KL. 
2F 1+5 5+25=30 pkt

Oliwia  Sońska KL.2E 5 37 pkt
Kinga Kądzio'ka  KL. 3F 1 10 pkt
Oliwia Obrycka  Kl. 3 G 2+4 19+36=55 pkt

   B d  d i k j   i    i  k i k i pisanie 
c  

         
   

         
                             Pozdrawiam  -  Beata  Woź
        

      
            

            
         

    
    

 

     
  

  

    
     

     

    
     
      

             
 

Zawody Siatkarskie Zawody Siatkarskie 
22.03.2016 zostały zorganizowane za-
wody siatkarskie dla chłopców z klas
pierwszych gimnazjum. Był to pierwszy
etap międzyklasowych zawodów spor-
towych gier zespołowych.
W turnieju uczniów podzielono na dwie
grupy, w grupach młodzież grała każdy
z każdym, a potem między grupami o
miejsca.  Same zawody przebiegły w
bardzo miłej i sportowej atmosferze,  za
co składamy serdeczne gratulacje dla
zawodników.
Wyniki rozgrywek:
I miejsce -klasa 1 E
II miejsce- klasa 1 B
III miejsce -klasa 1 C
IV miejsce- klasa 1 A
V miejsce -klasa 1 F
VI miejsce -klasa 1 D

Igrzyska młodzieży Igrzyska młodzieży 
szkolnej i gimnazjadaszkolnej i gimnazjada

07.04.2016 w przywidzu odbyły się po-
wiatowe igrzyska młodzieży szkolnej i
gimnazjada w indywidualnych biegach
biegach przełajowych.
Naszą szkołę na dystansie 800m repre-
zentowały dziewczynki ze sp;
ANTONINA SEELAU
PAULINA KURKOWSKA
URSZULA KORALEWSKA
NATALIA SEKIETA
NATALIA CYBULSKA.

Na dystansie 1000m biegli chłopcy z sp;
SEBASTIAN WIŚNIEWSKI
ADRIAN ARENDT
BARTOSZ MACHOLA
RAFAŁ SMOLIŃSKI

SEBASTIAN KLOSKA.

Na dystansie 1000m gimnazjum repre-
zentowały:
MARTYNA CIECHANOWICZ I JU-
LIA ŚREDZIŃSKA.

Na dystansie 1500m biegli chłopcy z
gimnazjum;
KACPER BAWOR
JAKUB HALINIARZ
MATEUSZ KRÓL
ADAM ŻWIRBLIŃSKI
KACPER RUDNICKI.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
wali się MARTYNA CIECHANO-
WICZ, która zajęła IV miejsce i
KACPER BAWOR z III miejsca.

Nauczyciele bloku sportowego

ZAWODY SPORTOWE
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DDnia 27 kwietna b.r. w naszej
szkole odbył się III etap (woje-
wódzki) XXI Ogólnopolskiego

Konkursu Historycznego im. majora
Marka Gajewskiego ,,Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 1531-
1683. Od Obertyna do Wiednia .Rzecz-
pospolita Obojga Narodów".
Do Kolbud przyjechali najlepsi, wyło-

nieni w etapach rejonowych uczestnicy
w kategorii szkół podstawowych i gim-
nazjalnych .Łącznie przyjechało 37
uczniów z różnych stron województwa
pomorskiego m.in z Kobylnicy, Lębor-
ka, Gdańska, Gdyni. Test konkursowy
wymagał umiejętności  wykorzystania

wiedzy w pracy z tekstem źródłowym,
mapą. Pytania miały charakter otwarty i
zamknięty. Na odpowiedź konkursowi-
cze mieli 120 minut. Niektórzy oddawa-
li swoje prace po 40 minutach, nieliczni
potrzebowali niemal całego czasu.
Wszyscy uczestnicy byli świetnie przy-
gotowani, gdyż wszyscy zdobyli powy-
żej 60%.
Laureatem wśród gimnazjalistów został
Mieszko Czapliński z III Społecznego
Gimnazjum STO w Gdańsku, nato-
miast w sp Lewandowski  Filip ze
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku.
Naszą szkołę reprezentowali Michał
Ostaszewski z klasy VIA, a w kategorii

gimnazjum Bartłomiej Szewczyk z
klasy 3E. Obaj zdobyli tytuł finalisty,
czego im oczywiście gratulujemy.
Osoby z najwyższą liczbą zdobytych
punktów pojadą w czerwcu do Warsza-
wy na etap centralny.  

Jako ciekawostkę mogę podać,że kon-
kurs ten co roku obejmuje inną cezurę
czasową, a jeden z uczestników  bierze
w finałach wojewódzkich udział po raz
szósty. W tym roku reprezentuje nasze
województwo w Warszawie  i nie jest to
jego pierwszy wyjazd na etap centralny. 
Fotorelacja na str. 14-15.                 

Pani Janina Linstedt 

XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny
im. majora Marka Gajewskiego: Etap Wojewódzki

TThe word ‘clan’ comes from the
Gaelic word ‘clann’ which me-
ans ‘family’ or ‘children’. In

Scotland they were created around 12th
century. Clans are large family groups
but for hundreds of years this was the
main political system in Scotland.
Originally only members of the same

family could join the clan but later other
people were allowed in. At first clan na-
mes represented specific territories.

Each one had its own specific customs,
traditions and laws. 
The most important person in a clan was
the Chieftain who was responsible for
every decision made.
The very popular tartan is closely rela-
ted to the clan system. There are various
colours and patterns which symbolize
each group.
There were bloody battles between clans
throughout the history. After defeating a

Scottish rebellion in 1746
at the Battle of Culloden,
the Scottish clan system
was almost destroyed. Luc-
kily, the clans of Scotland
have survived but the pre-
sent ones differ from those
from the past. However,
many of the traditional va-
lues are the same and Scots
are proud of their origins.
Historically the Scottish
people are brave, stubborn
and courageous. They are
also well-known for being
patriotic, hard-working and
careful when it comes to
spending money.

Although Scotland is a small country, a
great number of famous people come
from there. These  include Mary – Qu-
een of Scots, William Wallace, St.An-
drew, Robert Burns or Sir Arthur Conan
Doyle.
If you have ever been to Scotland, share
your experiences with us. What are your
observations and feelings about this co-
untry? We are waiting for your stories.

GLOSSARY:
customs – zwyczaje
laws – prawa
patterns – wzory
values – wartości
stubborn – uparty 
courageous - odważny

Ms Dorota Czajkowska

THE HISTORY OF
SCOTTISH CLANS
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XXI  OGóLNOPOLSKI  KONKURS  HISTORYCZNY
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Jednym z nierozłącznych elemen-
tów Wielkanocy jest jajko. Ma ono
wiele zastosowań, nie tylko jako ele-
ment dań. 

NNajpierw trzeba powiedzieć, że
jajko to prawdziwa bomba od-
żywcza, szczególnie gdy zosta-

nie przygotowane na miękko. Zawiera
witaminy A, B, D, E, H. Jest źródłem
minerałów, takich jak fosfor, sód, żelazo
czy krzem. Jajko ma też szerokie zasto-
sowanie w kosmetyce. Maseczki, balsa-
my i odżywki na bazie jaj dbają o skórę,
włosy i paznokcie. Już trzy tysiące lat
temu stosowały je Egipcjanki. Z
ubitego strusiego jaja, oliwy z oli-
wek, mąki, soli morskiej i mleka ro-
biły maseczkę. Używano jej także
do wygładzania i odświeżania cery,
na wypryski i do redukowania
zmarszczek, wzmacniania włosów i
paznokci oraz pielęgnacji całego
ciała. Potem robiły to również
mieszkanki Grecji i Rzymu. 

SSkorupki jaj to bogate złoże
wapnia. Pokruszone, drobne
kawałki rozrzucone na glebę

pozytywnie wpływają na wzrost ro-
ślin. Odkwasza to również glebę.
Skorupki dodaje się też do karmy
kur,  jako dodatkowe źródło wapnia,
ponieważ z powodu jego niedoboru
zaczynają znosić jajka o cienkich
skorupkach, które łatwo się tłuką. W
pierwszych dniach życia kurczętom
podaje się gotowane jajko z pokrzy-
wą, aby nabrały odporności.  Sko-
rupki mają także inne zastosowanie.
Wystarczy umieścić rozdrobnione
kawałki w zlewie, strumień wody
będzie  zmywał skorupki, a one bę-
dą udrażniały rury. 

WWwielu mitologiach jajko
symbolizowało początek –
to właśnie z niego wykluwał

się świat. W wielu kulturach jajko ozna-
cza odradzające się życie. W świadomo-
ści ludowej pełniło rolę talizmanu za-
bezpieczającego przed złem. Wykluwa-

jący się kurczak dla chrześcijan symbo-
lizuje zwycięstwo życia, to znak zmar-
twychwstania. Wszystkie organizmy ży-
we są zbudowane z komórek. Mają one
mikroskopijne rozmiary i jak się okazu-
je jajko jest wyjątkiem jako największa,
pojedyncza komórka zwierzęca, którą
jako jedyną można zobaczyć gołym
okiem. 

NNajwiększe jaja (u zwierząt lądo-
wych) składa struś –przeciętnie
ich wielkość wynosi 10,5 cm.

Skorupka może mieć do 3 mm grubości,

jest 10 razy grubsza od jajka kurzego.
Waży około 1,6 kg, co dorównuje masie
psa małej rasy!  Ugotowanie takiego jaja
na twardo zajmuje 2,5h. Jedne z naj-
mniejszych ptasich jaj składa natomiast
koliber hawański - ma ono ok. 6 mm.
Niektóre ssaki również znoszą jaja,
m.in. kolczatka i dziobak, które wystę-
pują naturalnie w Australii. 

TTradycja zdobienia jaj jest o wiele
dłuższa niż może się wydawać –
najstarsze fragmenty rzeźbio-

nych skorup znaleziono w Afryce. Datu-
je się je na około 60 tysięcy lat wstecz.
Najbardziej wartościowe jaja na świecie
powstały w pracowni francuskiego złot-
nika głównie dla rosyjskiej rodziny car-

skiej. Najdroższe z nich zostało sprzeda-
ne za 8,9 mln funtów.

OOto kilka ciekawostek o jajkach.
Świeże jajo tonie, a im jest star-
sze, tym pływa bliżej po-

wierzchni wody. Dzieje się tak, po-
nieważ skorupka jajka posiada licz-
ne pory, a pod nią w szerszej części
znajduje się komora powietrzna. Na
początku jest mała i jajko tonie. Z
czasem woda, która jest w białku,
wyparowuje przez pory skorupki.
Komora powietrzna powiększa się.
Gdy będzie miała już dużą objętość,
jajko przestaje być świeże. I jeśli
unosi się na powierzchni wody, nie
można już takiego jaja zjeść. Pro-
stym sposobem można również od-
różnić jajko surowe od ugotowane-
go. Ugotowane na twardo kręci się
całe, więc wykona wiele obrotów.
Natomiast surowe, ponieważ nie
jest ciałem sztywnym, prawie na-
tychmiast się zatrzyma. Krąży rów-
nież wiele przesądów o kolorze żółt-
ka. W rzeczywistości nie świadczy
on ani o walorach smakowych, ani o
właściwościach zdrowotnych jaja.
To tylko informacja, jaką karmą by-
ła karmiona kura. Do pasz dodaje
się karoten, który barwi je na żółty
kolor. Tak samo jest z kolorem sko-

rupki – zależy on wyłącznie od rasy ku-
ry. 

PProste na pierwszy rzut oka jajo
okazuje się nie być takie proste.
Od dziesiątek tysiącleci towarzy-

szy nam   w życiu. Niektórzy nazywają
je cudem natury i trudno się z tym nie
zgodzić. Sam jego kształt nie jest przy-
padkowy. Natura na drodze ewolucji
wykształciła jego idealny kształt, by
chronić życie ukryte w jego wnętrzu.
Nie da się zgnieść jaja, biorąc je po pro-
stu w dłoń i ściskając. Zabawne, że
skrywa ono wiele ciekawostek. To, co
wymieniłam jest zaledwie kroplą w mo-
rzu. 

Anna Milkowska 3A

Ta j e m n i c z eTa j e m n i c z e

J A J K AJ A J K A
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MMiłość jest uczuciem uważa-
nym za najważniejszą war-
tość człowieka. To takie rela-

cje międzyludzkie, które prowadzą do
głębszego poznania człowieka. Stano-
wią często inspirację do różnego typu
zachowań i powstania dzieł sztuki. Sło-
wo „miłość” nie zawsze miało takie sa-
mo znaczenie. W czternastym i piętna-
stym wieku oznaczało ono „miłosier-
dzie”, „litość”, „łaskawość” i „przychyl-
ność”.

Ale właściwie czym jest miłość dla
uczniów naszego gimnazjum? W celu
uzyskania odpowiedzi na to pytanie
przeprowadziłem ankietę wśród
uczniów szkoły.

Pierwsze pytanie było następujące:
„Czym jest dla Ciebie miłość?”.„Czym jest dla Ciebie miłość?”.
6% uczniów odpowiedziało „Tylko re-

lacją fizyczną między dwojgiem ludzi”,
aż 67% odpowiedziało „Relacją fizycz-
ną, ale przede wszystkim uczuciem łą-
czącym dwoje ludzi”, natomiast  20 %
pytanych osób zaznaczyło odpowiedź
„Tylko i wyłącznie uczuciem łączącym
dwoje ludzi” i około 6% nie wiedziało,
czym dal niego jest miłość. 
Analizując te wyniki,  dochodzę do

wniosku, że ludzie w gimnazjum do-
strzegają istotę uczucia, jakim jest mi-
łość. Możliwe, że spotkali oni już się z
drugą połówką i mają doświadczenie w
tej kwestii albo dostają odpowiednie in-
formacje przekazywane przez media
społecznościowe.

Drugie pytanie brzmiało: 
„Z kim/czym najbardziej kojarzy Ci„Z kim/czym najbardziej kojarzy Ci
się miłość?”.się miłość?”.
39% odpowiedziało „Z rodziną”, tyle
samo, bo też 39% zaznaczyło „Z osobą
płci przeciwnej”, ok 11% kojarzy się „Z
książką lub filmem” i 11% zaznaczyło,
że „Z inną rzeczą”. Zdania głównie po-
dzieliły się pomiędzy dwie pierwsze od-
powiedzi, myślę, że jest to całkowicie
uzasadnione i normalne, ponieważ Ci,
którzy jeszcze nie trafili na wymarzoną
osobę, wciąż najbardziej kojarzą miłość
z rodziną,  ale  są też  tacy,  dla których
na pierwszym miejscu już jest jakaś no-
wa osoba. Ci, którzy zaznaczyli książkę

lub film, prawdopodobnie uwielbiają
wątki miłosne i przeżywają każde dzieło
tego typu.

Trzecie pytanie brzmiało:
„Czy myślisz, że można żyć bez mi„Czy myślisz, że można żyć bez mi--
łości?”. łości?”. 
Aż 60% uczniów odpowiedziało twier-
dząco, co stanowi zdecydowaną więk-
szość w stosunku do 40% , którzy uzna-
li, że życie bez miłości jest niemożliwe.
To bardzo ciekawy wynik, ponieważ
oznaczałoby to, że współczesna mło-
dzież odrzuca to wydawałoby się funda-
mentalne uczucie. Zastanawiam się,
czym jest to spowodowane i myślę, że
może jest to wiek, kiedy nie każdy po-
trafi docenić lub zauważyć miłość. Być
może na te 60 procent czeka gdzieś uko-
chana osoba, która sprawi, że w przy-

szłości zmienią zdanie. Prawdopodobne
jest też, iż teraz we współczesnym świe-
cie uczucia schodzą na drugi plan. Liczy
się dobra zabawa albo wysokie oceny.
Społeczeństwo stara się nam wmówić,
że na miłość będziemy mieli jeszcze
czas w przyszłości, a teraz mamy uczyć
się, aby być wykształconymi i zarabiać
dużo pieniędzy. Może coś w tym jest,
chociaż chcę wierzyć, że nie.

Czwarte pytanie było następujące:
„Czy czujesz się kochany/na?”. „Czy czujesz się kochany/na?”. 
Na szczęście aż 73%  odpowiedziało
twierdząco. Tylko albo może aż 27%
młodych ludzi czuje się niekochanymi.
Jest tutaj największa rozbieżność, choć
myśląc nad tym dużej, dochodzę do
wniosku, że jest to najsmutniejsza część.
Aż 27% uważa, że nie ma w ich życiu
bliskiej osoby, której zależałoby na nich
najbardziej na świecie. Mam wielką na-
dzieję, że to tylko im się tak wydaje i po

prostu nie zauważają kochających ich
osób. Możliwe, że jest to spowodowane
rodzajem „buntu młodzieńczego”,
gdzie próbuje się odrzucić od siebie
wszystkich. 

W wielu odpowiedziach można było
znaleźć a to zdziwienie, a to zachwyt
nad zrozumieniem tego pojęcia, ale nie
jesteśmy w stanie określić poprawnej
odpowiedzi, ponieważ miłość to chyba
najbardziej subiektywne uczucie. Każdy
odpowiadając na pytania, musiał je so-
bie zadać sobie samemu. Może skłoniło
go to do jakiś refleksji. Być może nadal
się nad nimi zastanawia i wie, że nie
znajdzie na to jednej odpowiedzi tak jak
miliardy innych ludzi. Gdyby ktoś tym
ludziom zadał te same pytania za dwa-
dzieścia lub trzydzieści lat odpowiedzi
by się różniły, możliwe, że część z nich
byłaby bardziej zadowolona z życia, a
część z nich rozczarowana lub skrzyw-
dzona życiem i zniechęcona do miłości.
Jedna rzecz w miłości jest pewna, każdy
ma do niej prawo i każdy powinien jej
„posmakować” niezależnie od konse-
kwencji.

Jędrzej Koralewski 3A

„NIEPEWNOŚĆ“
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, 
nie płaczę, 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 
Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć 
żądam; 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń? czy to jest 
kochanie? ...

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu;
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest 
kochanie?

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, 
Po twą spokojność do piekieł bym
zstąpił; 

Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu
mojem, 
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. 
I znowu sobie zadaję pytanie: 
Czy to jest przyjaźń? Czy to jest 
kochanie?

Adam Mickiewicz 

Co to jest
MIŁOŚĆ?
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WWoda jest jednym z najważ-
niejszych i najbardziej roz-
powszechnionych związków

chemicznych na kuli ziemskiej. Znajdu-
je się w stałym obiegu w przyrodzie, sta-
nowi jedną z geosfer (hydrosferę), zaj-
muje ponad 2/3 powierzchni Ziemi.
Można ją również znaleźć w skałach
skorupy ziemskiej (wody glebowe) oraz
w postaci pary wodnej w atmosferze.
Woda jest najbardziej znanym nam ży-
wiołem, a bez niej nie byłoby życia.
Dlaczego właśnie ona pozwala nam
przeżyć? Dlaczego akurat nasza planeta
jest obdarzona wodą? Najprawdopodob-
niej nie uzyskamy odpowiedzi na posta-
wione pytania. Są to ta-
jemnice tego żywiołu.

WWPiśmie
Świętym
woda nie

jest zwykłą substancją.
Służy ona do chrzczenia
wiernych, odegrała tak-
że ważną rolę na weselu
w Kanie Galilejskiej –
przemieniono ją w wi-
no. Naukowcy próbują
dociekać, czy to możli-
we, ale póki co nie ma żadnych konkret-
nych wniosków i czyn ten uznaje się  za
cud.

CCo ciekawe, woda jako jedyna
substancja na świecie występuje
w trzech stanach skupienia: cia-

ła stałego, gazu oraz cieczy. Podlega
przeróżnym procesom fizycznym  i che-
micznym. Posiada największe napięcie
powierzchniowe. Woda jest
najsilniejszym rozpuszczalni-
kiem, potrafi zmiękczyć na-
wet najtwardsze skały. Oczy-
wiście dzieje się to po długim
czasie, ale w przyrodzie zda-
rza się, że to, co miękkie roz-
puszcza to, co twarde. 

NNaukowcy mówią, że
woda ma pamięć. Po
długotrwałych te-

stach są w stanie stwierdzić,
że ten żywioł przyswaja i za-
pamiętuje każde oddziaływanie. Wystar-
czy, że woda „dotknie” jakiegoś przed-
miotu i jest w stanie zapamiętać jego
stan skupienia. 

CCo to jest srebrna woda? Srebrna
woda  to obecnie jeden z najbar-
dziej cenionych antybiotyków.

Jeden atom wody w srebrnej wodzie
może zabić ponad 5 milionów bakterii.
Niektórzy mówią, że prezydent Stanów

Zjednoczonych i wszyscy w Białym Do-
mu dezynfekują nią ręce. Co więcej,
woda ta nie różni się składem chemicz-
nym od zwykłej wody (nadal H2O). Na-
tomiast ma inne właściwości.

JJak dobrze wiemy z lekcji geografii,
w przyrodzie występują wody sło-
ne jak i słodkie. Słone to morza

oraz oceany, natomiast słodkie to rzeki,
jeziora i stawki. Słona woda nie jest pit-
na, gdyż długotrwałe spożywanie wody
morskiej będzie powodować odwodnie-
nie (sytuacja identyczna jakbyśmy nie
pili nic przez dłuższy okres czasu) i na-
ruszenie równowagi elektrolitowej orga-
nizmu. A słodka woda to jak najbardziej
zalecany napój dla naszego organizmu.

NNaukowcy są przekonani, że na
wodę wpływają emocje czło-
wieka, w celu potwierdzenia

poglądu,  poproszono
grupkę ludzi, aby na
fiolce wody skoncentro-
wali pozytywne emocje
takie jak miłość. Następ-
nie podali drugą fiolkę i
poprosili, żeby tu skon-
centrowali swoje nega-
tywne emocje takie jak
agresja i nienawiść. Po-
tem zbadano obie fiolki.
Z tej pierwszej wywnio-
skowano, że pozytywne
emocje zwiększają ener-

gię wody i ją stabilizują, natomiast ne-
gatywne zmniejszają energię wody i ją
pobudzają.

Woda jest niesamowicie nieobliczalna,
co zachęca do  odkrywania i poznawa-
nia nowych tajemnic tego żywiołu. 

Julia Paprocka 3F

Jeśli zaciekawił was ten arty-
kuł polecamy obejrzenie fil-
mu pt. "Woda. Wielka Tajem-
nica" (Water: The Great My-
stery). Na jego treść składają
się wypowiedzi wybitnych na-
ukowców i badaczy z Rosji
(m.in. Korotkov), Japonii
(Emoto), Kazachstanu,
Szwajcarii, Izraela, USA, An-
glii, Austrii, Argentyny, Chin
i Tybetu, którzy przedstawiają
wyniki swoich badań i do-

świadczeń z wodą. Większość badaczy
twierdzi, że woda posiada właściwości,
które wykraczają daleko poza nasze
zwykłe codzienne wyobrażenia... 

WODA

... i jej niezwykłe
właściwości
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Od końca lat dziewięćdziesiątych
pszczoły znikają z uli. Pszczelarze
na całym świecie obserwują tego ta-
jemnicze i nagłe przypadki. Zmniej-
sza się także drastycznie liczba psz-
czelich rodzin. 

CCDCCD(zespół ma-
sowego gi-
nięcia psz-

czoły miodnej) to zespół chorobowy,
występujący masowo w koloniach
pszczoły miodnej,  objawiający się
gwałtownym i masowym ubytkiem
pszczół lotnych poza ulem, a w konse-
kwencji ginięciem większości chorych
rodzin.
Od roku 2003 napływały informacje z
Europy i Ameryki o poważnych stratach
wśród rodzin pszczelich. Zjawisko ma-
sowego ginięcia pszczół powoduje
ogromne straty ekonomiczne w produk-
cji roślin oleistych, owoców i warzyw.
Niesie też za sobą negatywny aspekt
ekologiczny, ze względu na ogromną ro-
lę jaką pszczoły odgrywają w reproduk-
cji dziko rosnących roślin. Jego geneza
nie została wyjaśniona, ale wiąże się z
nią wiele różnorodnych czynników. Ze-
spół masowego ginięcia pszczół jest jed-
ną z przyczyn globalnego trendu, który
nazwano spadkiem liczby owadów za-
pylających.

Przyczyn może być wiele. Ustalono dłu-
gą listę czynników prawdopodobnie
wpływających na CCD u pszczół, przy
czym uważa się, że wystąpienie syndro-
mu jest zależne od kumulowania lub
uzupełniania się kilku z tych czynników.
Zalicza się do nich:
•   obniżenie odporności pszczół

•   inwazje : Varroa destructor
•   zatrucie pestycydami (zwłaszcza z
grupy neonikotynoidów lub zawierają-
cymi wolną nikotynę)
•   działanie czynników stresogennych,
w tym zmiany spowodowane glo-
balnym ociepleniem
•   wirus izraelskiego paraliżu
pszczół wykryty u padłych
osobników
•   kaszmirski wirus parali-
żu pszczół
• stosowanie pestycydów
szkodliwych dla pszczół .

Aby zapobiegać i działać na rzecz po-
szerzania  wiedzy o problemie wymiera-
nia pszczół miodnych i owadów zapyla-
jących w naszym kraju wdrożono m.in.
akcją  społeczną „Adoptuj Pszczołę”.
To symboliczna forma, w której każdy
może pomóc  owadom,  przekazując
Greenpeace 2 PLN lub wielokrotność tej
sumy. W tym roku  akcja odbywa się po
raz trzeci.
Dzięki pierwszej edycji "Adoptuj Psz-
czołę" udało się zebrać fundusze na bu-
dowę 100 hoteli dla
pszczół samotnic i
dzikich owadów za-
pylających, które sta-
nęły w 16 miastach
Polski. W drugiej
edycji, w zeszłym ro-
ku, Greenpeace ze-
brał prawie 150 000
zł na odbudowę psz-
czelej populacji w
Przyczynie Dolnej
(woj. lubuskie) i
działania związane z
ochroną owadów za-

pylających, między innymi
nasadzenia drzew i krzewów
miododajnych, szkolenia dla
rolników. Podczas drugiej
edycji akcji w Warszawie po-
wstał też ogród miejski dla
pszczół i ludzi.
Środki zebrane podczas trze-

ciej edycji akcji "Adoptuj
Pszczołę" przeznaczone zo-
staną na Wielki Spis Zapyla-
czy, czyli badania nad psz-
czołami miodnymi i dziko
żyjącymi, prowadzone w ści-
słej współpracy z naukowca-
mi z Uniwersytetu Warszaw-
skiego i specjalistami związa-
nymi z Wigierskim Parkiem

Narodowym. Takie badania są niezbęd-
ne, aby móc skutecznie chronić najważ-
niejsze w Polsce zapylacze - a niestety
obecnie jest tych badań zdecydowanie
za mało. Pozwolą one ustalić nie tylko,
jaka jest sytuacja owadów zapylających

i co dokładnie im szkodzi, ale
przede wszystkim, jak najlepiej
im pomagać. Będzie to pierwszy

w Polsce projekt badawczy nad
owadami zapylającymi realizo-

wany w modelu nauki obywatel-
skiej, w którym ekspertów wesprą

zwykli obywatele. Dlatego udział w
"Adoptuj Pszczołę" to nie tylko ogrom-
na pomoc pszczołom miodnym i dziko
żyjącym, ale też istotny wkład w polską
naukę nad tymi pożytecznymi owadami.
Do dziś w trzeciej edycji akcji   udało się
„adoptować” 110 000 pszczół.

Jakub Kloska 3F
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki
www.greenpeace.org/poland/pl/wyda-
rzenia/polska/Ruszaa-3-edycja-akcji-
Adoptuj-pszczo/

AAddooppttuujj
ppsszzcczzoołłęę
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CCzłowiek nean-
dertalski, nean-
dertalczyk to

wymarły przedstawiciel
rodzaju Homo (czło-
wiek), znany z plejsto-
cenu (ok. 400 000 do
ok. 24 500 lat temu).
Klasyczni neandertal-
czycy przystosowani
byli do życia w zimnym
klimacie lodowcowej
Europy. Zamieszkiwali
jaskinie, jak i otwarte
tereny. Nosili odzież,
rozpalali ogniska, wy-
twarzali narzędzia ka-
mienne. Zajmowali się
łowiectwem i zbierac-
twem,   polowali na du-
żą zwierzynę. 

Neandertalczycy po-
siadali zdolność artyku-
łowanej mowy. Mieli
zwyczaj grzebania
zmarłych. Są dowody,
że uprawiali sztukę. Ne-
andertalczycy opieko-
wali się niepełnospraw-
nymi. Szkielet Shanidar
z Iraku (należący do
mężczyzny w wieku
czterdziestu kilku lat)
ma wiele śladów po-
ważnych ran - osobnik
nie widział na lewe oko,
jego lewa stopa była
złamana lub zraniona w
dzieciństwie i miał am-
putowaną prawą rękę
(prawe ramię nie funk-
cjonowało, kości przed-
ramienia brakowało,
masywne kości lewej
ręki). To, że neandertal-
czycy byli w stanie utrzymywać przy
życiu poważnie poszkodowanych
współplemieńców, czasem przez wiele
lat, jest świadectwem istnienia zaawan-

sowanych form organizacji społecznej.
W najnowszych propozycjach taksono-

micznych neandertalczyk albo włączany
jest do Homo sapiens, a jego specyfika

anatomiczna pozwala
na nadanie mu statusu
kopalnego podgatunku,
albo uważany jest za
odrębny gatunek. W
każdym razie neander-
talczyk nie może być
bezpośrednim przod-
kiem tzw. anatomicznie
nowoczesnego człowie-
ka (na Bliskim Wscho-
dzie obie formy żyły
równocześnie).  Nean-
dertalczycy zamieszki-
wali Europę jeszcze
niecałe 30 tys. lat temu.
Można dopuścić, że ne-
andertalczycy krzyżo-
wali się z anatomicznie
nowoczesnym człowie-
kiem, a znikli z powodu
przewagi liczebnej
przybyszów. 
Krzyżowanie się małej
populacji neandertal-
skiej (przetrzebionej
przez niekorzystne wa-
runki klimatyczne
ostatniego maksimum
lodowcowego) z dużą
napływową mogło do-
prowadzić do "rozmy-
cia się" charaktery-
stycznych neandertal-
skich cech. Zniknięcie
neandertalczyków w
sensie anatomicznym,
mogłoby oznaczać
"wchłonięcie" ich cech
i udział ich genów w
puli genów naszego ga-
tunku.

Fryderyk Aszyk 3F

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neander-
talczyk
http://www.ewolucja.org/w3/d3/d35-
14c.html
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Nasz przodek HOMO -
NEANDERTALCZYK


