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PPo raz kolejny nasz Szkolny Klub
Wolontariusza wziął udział w ak-
cji charytatywnej Pola Nadziei.

28 uczniów gimnazjum w dniu 24
kwietnia 2016 r. zbierało datki do pu-
szek na rzecz pomorskich hospicjów
przed kościołami w Kolbudach, Luble-
wie i Czapielsku. Łącznie zebraliśmy na

ten cel ponad 4,6 tys.zł. (Kolbudy –
ponad 3,1 tys. zł, Lublewo – ponad
-1 tys. zł, Czapielsk - ponad 500
zł.). W akcji uczestniczyło też 18
nauczycieli, którzy sprawowali
opiekę nad wolontariuszami. Dzię-
kujemy wszystkim ofiarodawcom
za ogromny dar serca, a księżom za
pomoc w organizacji tej akcji. Do
zobaczenia za rok!

Pani Anna Moskal

Pola Nadziei

JJuż po raz drugi w
ramach podpisa-
nej współpracy

naszej gminy z mia-
stem Niemenczyn na
Litwie 29 kwietnia
rozpoczęła się kilku-
dniowa wycieczka na
Wileńszczyznę.
Udział w niej wzięli
uczniowie starszych
klas gimnazjum, któ-
rzy na lekcjach języka
polskiego i historii po-
znali zagadnienia związane z epoką ro-
mantyzmu oraz stosunków polsko – li-
tewskich na przestrzeni wieków.
Pokonaliśmy w sumie około 1300 km

przekraczając dwukrotnie granicę w
Ogrodnikach. Współczesna Litwa jest
niewielkim państwem nadbałtyckim li-
czącym zaledwie 4 miliony mieszkań-
ców, wśród których znaczny procent sta-
nowi ludność polskiego pochodzenia,
ciesząca się niezależnością kulturową.
Nocleg oraz wyżywienie zapewniło nam
polskie gimnazjum im. Konstantego
Parczewskiego (powstaniec listopado-
wy) w Niemenczynie, oddalonym od
stolicy zaledwie o 25 km.  

WW sobotę rano w Wilnie wzię-
liśmy udział w paradzie zor-
ganizowanej z okazji Dnia

Polonii i Polaków za Granicą  oraz upa-
miętniającej 1050 rocznicę Chrztu Pol-
ski. Zachwyciła nas tak liczna obecność
rodaków i bogactwo strojów narodo-
wych. Przemarsz odbywał się głównymi
ulicami miasta – długą ulicą  Giedymi-

na, przez plac katedralny aż pod Ostrą
Bramę.  
Następnie z licencjonowanym przewod-
nikiem zwiedzaliśmy miasto – Cmen-
tarz na Rossie,  Górę Zamkową, Dom
Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwer-

sytet Wileński, Archikatedrę
z kaplicą św. Kazimierza
(Patrona), Celę Konrada
oraz Kaplicę Matki Boskiej
Ostrobramskiej z cudow-
nym obrazem, przed  któ-
rym spędziliśmy kilka chwil
w modlitewnej zadumie.
Na placu przed ratuszem
uczestniczyliśmy w koncer-
cie braci Golców.

WWniedzielę udali-
śmy się do Zuło-
wa – miejsca

urodzenia Józefa Piłsudskiego, gdzie z
inicjatywy Związku Polaków na Litwie
odsłonięto dwie kolejne stelle i zasadzo-
no dęby upamiętniające Żołnierzy Wy-
klętych (dziś Niezłomnych) oraz 1050
rocznicę Chrztu Polski. W uroczystości
uczestniczyli Konsul RP, posłowie na
Sejm RP i Wicemarszałek Senatu RP. W
części mniej oficjalnej skosztowaliśmy
gorącej żołnierskiej grochówki. 
W drodze do Wilna zatrzymaliśmy się

w malutkiej wsi o pięknej nazwie Po-
wiewiórka, w której w malutkim ko-
ściółku ochrzczony został malutki Ziuk
– późniejszy marszałek.
Drugą część dnia przeznaczyliśmy na
dalsze zwiedzanie stolicy. Tym razem
byliśmy w kościele św. Piotra i Pawła –
perle wileńskiego baroku, wewnątrz

WYCIECZKA NA WILEŃSZCZYZNĘ

Na okładce:
Reprezentacja gimnazjalistów

na pochodzie z okazji
Święta Europy w Warszawie
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którego znajduje się
kilka tysięcy rzeźb i
płaskorzeźb ze stiuku,
a  następnie w  Zgro-
madzeniu Sióstr Mi-
łosierdzia Bożego,
które kilka lat temu
założyło i prowadzi
jedyne jak dotąd ho-
spicjum na Litwie i
gdzie w 1934 roku po-
wstał oryginalny ob-
raz pędzla Eugeniusza
Kazimirowskiego -
Jezu Ufam Tobie.
Obecnie oryginał
znajduje się w kaplicy
niedaleko polskiego  kościoła św. Du-
cha. Tam naturalnie też byliśmy. Długo.
W ciszy. 
Spacerem w dzielnicy artystów na Za-
rzeczu zakończyliśmy zwiedzanie mia-
sta. Napisana w dwudziestu kilku języ-
kach Konstytucja Zarzeczańska ubawiła
nas, ale i sprowokowała do myślenia. 

CCały poniedziałek spędziliśmy w
zaprzyjaźnionym gimnazjum
wśród rówieśników. Najpierw

grupami (pięcioosobowymi) wzięliśmy
czynny (!)  udział w dwóch dowolnie
wybranych lekcjach  (polskiego, chemii,
obrony cywilnej, angielskiego, informa-
tyki, biologii, muzyki, fizyki). Początek
był trudny – odczuwaliśmy
skrępowanie, podobnie jak
niemenczyńscy uczniowie.
Podczas przerw przełamali-
śmy lody. I było super! Na-
stępnie podczas warsztatów
teatralnych odgrywaliśmy
scenki wg fragmentów lite-
ratury Szekspira, Fredry i
Brzechwy. W czasie zajęć
plastycznych wykonywali-
śmy węglem i kredą na sza-
rym papierze plakaty pro-

mujące Polskę za granicą. Po obiedzie
przyszedł czas na zajęcia ruchowe, a
więc rozgrywki w drużynach  miesza-

nych w piłkę nożną i siatkówkę oraz
ćwiczenia sprawnościowe. W miejskim
domu kultury skorzystaliśmy z możli-

wości uczestniczenia w pró-
bie zespołu tanecznego „Ju-
trzenka”, który gościł nie-
dawno u nas w szkole. Dzień
pełen wrażeń zakończyliśmy
dyskoteką. 

WWe wtorek przy
Mauzoleum
Matki i Serca Sy-

na na Rossie uczestniczyli-
śmy wśród licznie zgroma-
dzonych rodaków w oficjal-
nych obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Udział w nich wzięli
m. in. Ambasador RP i Wi-

cemarszałek Senatu RP, harcerze, wete-
rani, delegacje szkół i organizacji. 
W drodze powrotnej do domu zatrzyma-
liśmy się w Ponarach, kiedyś miejsco-
wości wypoczynkowej i rekreacyjnej
mieszkańców Wilna; dziś – upamiętnio-
nym miejscu kaźni ponad 100 tysięcy
obywateli II RP, dokonanej w latach
1941 – 44 przez Niemców i Litwinów. 
Przejeżdżając przez Troki (dawną sie-
dzibę książąt litewskich) obejrzeliśmy z
zewnątrz gotycki zamek i zatrzymali-
śmy się w karaimskiej karczmie, aby
skosztować specjału tutejszej kuchni –
kibinów. Są to duże pierogi z kruchego
ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa
wieprzowego lub baraniego. Pan Michał

– pilot naszej wycieczki
udzielił szczegółowych in-
strukcji, jak bezpiecznie zjeść
kibiny. Przydały się. 
Do Kolbud dojechaliśmy
krótko przed północą. Byli-
śmy zmęczeni, ale pełni wra-
żeń. Wrażeń estetycznych,
patriotycznych i duchowych.
Prawdą jest, że podróże
kształcą. 

Pani Izabela Frączek

WWpiątek 29.04.2016 r. w
naszej szkole odbyła
się uroczysta akade-

mia z okazji uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Publiczność została
przeniesiona do czasów obrad
Sejmu Czteroletniego, zwanego
też Wielkim, w latach 1788 –
1792. Najbardziej zaskoczył  zebra-
nych król Stanisław August Poniatowski

(wspaniale zagrany przez
Wiktora Murglina z kl. 1 B

gimnazjum), który ubra-
ny w królewskie szaty z
epoki oświecenia, przy-
pomniał o najwięk-
szych  zmianach, które
miały uzdrowić rzą-

dzenie w naszym kraju,
co zapisano właśnie w konstytucji

uchwalonej 3 Maja 1791 roku.
Interesująco został połączony nasz
współczesny świat z tamtymi czasami,
dzięki grze szkolnych aktorów z kl.IV b
i  IV c sp oraz kl. 1 B gimnazjum, a tak-
że śpiewom chóru szkolnego. Bardzo
uroczo zaprezentował się taniec - polo-
nez  w wykonaniu uczennic i uczniów
ze szkoły podstawowej. Uroczysty cha-
rakter spotkania godnie podkreśliły
poczty - sztandarowy i flagowy.

Pani Beata Woźniak

Akademia 3 maja
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WWdniu 9 maja
grupa uczniów
z  klas VI

uczestniczyła w uroczy-
stościach z okazji 71 rocz-
nicy wyzwolenia KL Stut-
thof. 
Wystawione zostały na-

sze poczty sztandarowe,
aby w ten sposób zaak-
centować pamięć o tych,
którzy nie przeżyli pobytu
w tym miejscu. Ucznio-
wie złożyli kwiaty. W
trakcie uroczystości głos
zabrała 90 letnia obecnie
mieszkank Warszawy,
która trafiła z innymi ko-
bietami do obozu jako je-
niec po upadku Powstania
Warszawskiego. To co po-
wiedziała zrobiło ogrom-
ne wrażenie na zgroma-
dzonych. Po części ofi-
cjalnej uczniowie zwie-
dzali obiekt. Były pytania, zaduma i
gorzka refleksja. Ten obóz był najdłużej 

funkcjonującym na ziemiach polskich.
Pierwsi więźniowie przyjechali tutaj 2

września 1939 ro-
ku, a wyzwolony
został 9 maja 1945
roku przez wojska
radzieckie. Przez
obóz przewinęło
się 120 tysięcy
więźniów, z czego
65 tysięcy z niego
nie wyszło. Zmarli
z głodu, chorób,
wycieńczenia, w
trakcie egzekucji,
bądź z wyziębie-
nia w czasie Mar-
szu Śmierci. Ten
wyjazd na pewno
odbiegał od in-
nych wycieczek,

ale nikt nie żałował, że pojechał.

Pani Janina Linstedt

99maja uczniowie klas 2B, C, D i E
naszego gimnazjum odbyli rejs na
jachcie „Generał Zaruski”. Przez

ponad 5 godzin żeglowali po Zatoce
Gdańskiej. Niezbyt wietrzna pogoda
sprawiła, że uniknęli  choroby morskiej.
Młodzież chętnie garnęła się do wyko-
nywania prac na pokładzie, czyli stawia-
nia i zwijania żagli, porządkowania lin,

sterowania, manewro-
wania odbijaczami.
Część odważniejszych
uczestników podziwia-
ła jacht i okolicę z wy-
sokości drabinek wan-
towych. Na koniec po-
dano pyszna zupę gula-
szową. 
Jacht „Generał Zaru-

ski” to historyczna jed-
nostka, która została
zamówiona w Szwecji

w 1938 roku z inicjatywy Mariusza Za-
ruskiego – patrona naszej szkoły – dla
edukacji polskiej młodzieży. Od 4 lat
jest flagowym jachtem miasta Gdańsk i
uczniowie naszej szkoły biorą udział w
zajęciach, jak i rejsach na tej pięknej ło-
dzi żaglowej. 

Pani Anna Artemiuk-Zięba

G i m n a z j a l i ś c i  n a  Z a t o c e  G d a ń s k i e j

Wyzwolenie Wyzwolenie 
KL StutthofKL Stutthof
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1818maja  czterdziesto osobowa
grupa uczniów naszego
gimnazjum miała przyjem-

ność uczestniczyć w Pomorskim Festi-
walu Nauki. Sam festiwal odbył się na
Politechnice Gdańskiej. Studenci Poli-
techniki przygotowali pokazy związane
ze studiowaną dziedziną.
Zwiedzanie rozpoczęli-
śmy od Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środo-
wiska, gdzie dzięki
uprzejmości pana dr
Marka Pszczoły mogli-
śmy obejrzeć urządzenia
i maszyny do budowy
dróg i autostrad. Obej-
rzeliśmy również nowo-
czesne laboratorium, w
którym bada się skład
materiałów użytych do
budowy dróg a także ich
wytrzymałość. Mieliśmy
okazję zobaczyć reakcje chemiczne na
wydziale chemii, posterować robotami,
a także przejechać się rowerem na napęd
elektryczny, stworzonymi przez studen-
tów wydziału automatyki i robotyki.
Liczne konstrukcje oraz projekty stu-

dentów wzbudziły wielki podziw wśród
uczestników Festiwalu, a co za tym
idzie - cieszyły się dużą popularnością.
Na wydziale mechatroniki wysłuchali-
śmy wykładu na temat tajemnic Poli-
techniki Gdańskiej. Zobaczyliśmy jak
zmieniał się budynek od samego po-

wstania Politechniki,
dość rzucające się w
oczy różnice, zrobiły na
nas nie lada wrażenie.
Oprócz tajemnic samej
Politechniki, poznali-
śmy historię wodocią-
gów, a także dowiedzie-
liśmy się, że część z nich
ma być w przyszłym ro-
ku oddana i udostępnio-
na do zwiedzania. Dzię-
ki naszemu wykładowcy
mogliśmy obejrzeć sta-
re, rosyjskie filmy, pusz-
czane  z 8 milimetrowej

taśmy filmowej. Wyjazd ten na pewno
przybliżył nam uroki Politechniki Gdań-
skiej i kto wie? Może dzięki temu część
uczestników będzie chciała w przyszło-
ści tam studiować.

Weronika i Julia 3F

DDwudziestotysięczne miasto ma-
lowniczo położone na dziewię-
ciu wzgórzach  nad Wisłą zna-

ne jest nam z historii. Wystarczy przy-
pomnieć spory z Krzyżakami o Ziemię
Chełmińską lub prawo lokacyjne  miast
zwane „Przywilejem  Chełmińskim” (
wg którego powstały np. Gdańsk, Toruń,
Warszawa, Wadowice). A z czego słynie
obecnie? Otóż, odkąd w 2002r. w ko-
ściele farnym pw. Wniebowzięcia NMP
ponownie wystawiono na widok pu-
bliczny relikwię św. Walentego, miasto
stało się miejscem docelowym wielu za-
kochanych. 
16 maja prawie trzydziestoosobowa gru-
pa uczniów i z naszego gimnazjum uda-
ła się tam na wycieczkę. Czy byli w niej
zakochani czy nie – pozostanie to naszą
tajemnicą. Wycieczkę jako nagrodę dla
uczestników konkursowego projektu o
Andrzeju Marciniaku (przypomnijmy:
kolbudzianinie, absolwencie naszej

szkoły, himalaiście) ufundował Wójt
Gminy, który objął honorowy patronat.
Poznawanie miasta  rozpoczęliśmy od
wizyty w Urzędzie Miejskim, gdzie spo-
tkaliśmy się z panem burmistrzem, by-
łym nauczycielem historii. Następnie
pod opieką pani przewodnik zwiedzali-
śmy miasto; część średniowieczną cha-

rakteryzującą się szachownicowym
układem ulic oraz tę trochę nowszą pa-
miętającą zabór pruski i najnowszą  -
park im. Ludwika Rydygiera  (świato-
wej sławy chirurga), a w nim ekspozycję
miniatur zamków krzyżackich. Wizytę
zakończyliśmy ciepłym posiłkiem w
pizzerii „Pablo”. 
Mimo że pogoda tego dnia nie dopisała,
była kapryśna - raz oberwanie chmury,
raz upał -  wycieczkę uważamy za uda-
ną. Zachęcamy do odwiedzenia miasta
latem, na które chełmnianie przygoto-
wali wiele atrakcji turystycznych zwią-
zanych z turniejami rycerskimi lub zimą
na Walentynki. Natomiast uczniów
obecnych klas VI SP oraz pierwszych
gimnazjum zapraszamy do wzięcia
udziału w przyszłorocznym  projekcie,
poświęconym również patronowi jednej
z ulic – profesorowi Bukowskiemu. 

Panie Izabela Frączek 
i Honorata Nagórska

CHEŁMNO - miasto zakochanych

POMORSKI FESTIWAL NAUKIPOMORSKI FESTIWAL NAUKI

2424maja br. uczniowie ZKPiG
w kolbudach uczestniczy-
li w lekcji obywatelskiej

zorganizowanej i prowadzonej przez
biuro wojewody pomorskiego w Gdań-
sku. W trakcie spotkania uczniowie do-
wiedzieli się jakie są kompetencje i rola
wojewody oraz innych organów władzy
państwowej. W ramach przeprowadzo-
nej lekcji gimnazjalistom udało się
zwiedzić najciekawsze miejsca w po-
morskim urzędzie wojewódzkim, zwy-
kle niedostępne dla klientów, np. cen-
trum zarządzania kryzysowego czy ga-
binet wojewody lub jego zastępcy.
Uczniowie naszej szkoły szczególnie
ciepło i miło zostali przyjęci przez pana
Dariusza Drelicha wojewodę pomor-
skiego. Pan wojewoda przedstawił na-
szej młodzieży swój gabinet oraz zada-
nia rządu, które realizuje w wojewódz-
twie pomorskim. Na zakończenie spo-
tkania dyrektor szkoły zaprosił wojewo-
dę pomorskiego do szkoły w Kolbu-
dach. Pan Jerzy Szurdak

L E K C J AL E K C J A
obywatelskaobywatelska
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TTradycyjnie już od trzech lat w
naszej szkole organizowany jest
wyjazd młodzieży na spotkania

euroentuzjastów należących do szkol-
nych klubów europejskich lub młodzie-
żowych rad gmin na Paradę Schumana
organizowanej przez Polską Fundację
im. Roberta Schumana. Jeste-
śmy obecni w Warszawie za-
wsze w pierwszą sobotę mie-
siąca maja, kiedy obchodzi-
my wspólnie z młodzieżą
święto Dzień Europy. Dzięki
życzliwości gminy i Dyrekto-
ra szkoły uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w para-
dzie , gdzie manifestowali-
śmy swoją postawę proeuro-
pejską oraz promowaliśmy
gminę Kolbudy jako Europę
Małych Ojczyzn. Byliśmy w
tym roku widoczni dzięki ba-
nerowi z logo gminy i szkoły,
postawie uczniów ,którzy ak-
tywnie manifestowali swoje
związki ze szkołą. Przy oka-
zji udziału w paradzie stara-
my się wykorzystać naszą
obecność w Warszawie do
zwiedzania najciekawszych miejsc w
naszej stolicy .W tym roku szkolnym
zwiedziliśmy Stadion Narodowy gdzie
udaliśmy się drogą piłkarza z przewod-
nikem, który przekazał nam wiele cieka-
wych informacji o stadionie . W ruch
poszły aparaty i telefony rejestrując
wszystko co interesowało młodzież. Na-

stępnie gimnazjaliści mieli okazję zwie-
dzić Belweder poznać jego historię, sie-
dzibę marszałka Józefa Piłsudskiego-
od1926 roku do jego śmierci a po woj-
nie siedziba władz państwowych oraz
prezydentów naszego kraju do 1994 ro-
ku .W tym czasie uczniowie szkoły pod-

stawowej udali się pod opieką pań Ali
Klonowskiej i Izy Bernad gdzie zwie-
dzili bawiąc się i ucząc w Centrum Na-
uki Kopernik. Pierwszy dzień naszej
wycieczki zakończył spacer po war-
szawskiej starówce. Zmęczeni trudami
zwiedzania i podróży póżnym popołu-
dniem udaliśmy się na zasłużoną obia-

dokolację i nocleg do hotelu Aramis, tra-
dycyjnie miejsca naszego noclegu. Dru-
giego dnia po śniadaniu udaliśmy się na
paradę, na której nasi uczniowie zaopa-
trzyli się w publikacje poświęcone te-
matyce Unii Europejskiej. Jeszcze przed
manifestacją dziennikarz jednej ze stacji

telewizyjnych zauważył
obecność na paradzie pani Izy
Bernad, która udzieliła swo-
jego pierwszego wywiadu te-
lewizyjnego stacji ogólnopol-
skiej. Przy pięknej pogodzie
wzięliśmy udział w Święcie
Europy. Uczniowie aktywnie
w nim uczestniczyli promując
szkołę i gminę Kolbudy. Po
pochodzie już po raz drugi
pan Dyrektor zaprosił wszyst-
kich uczestników wycieczki.
Wreszcie ostatni po południu
punkt programu drugiego
dnia - prawdziwa perła pol-
skiej architektury Pałac w
Wilanowie, siedziba króla Ja-
na Sobieskiego potocznie na-
zywanego Lwem Lechistanu.
Pałac mieli okazję zwiedzić
wszyscy uczniowie pod opie-

ką edukatora poszerzając swoją wiedzę
historyczną o ostatnim królu Polski w
XVII wieku. Póżnym wieczorem wróci-
liśmy do Kolbud szczęśliwi i pełni wra-
żeń. I cóż, czy ktoś nie powiedział, że
podróże kształcą… Do zobaczenia za
rok. Fotorelacja na str.

Pan Jerzy Szurdak

WYCIECZKA
do 

WARSZAWY

KONKURSY
Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 

„WIOSNA RAdOSNA“„WIOSNA RAdOSNA“

Klasy: 0 - I
I miejsce:  Gabriela Piechocińska Ic

Amelia Sekieta Ia
Mateusz Włoch Ib

II miejsce: Zofia Wenta Ib
Fabian Grzendzicki Ia
Mateusz Kołaczyński Ib
Nikodem Szuchnicki Ie

III miejsce: Maja Kuszyk Ia
Nadia Malek Ib
Oliwia Góra Id
Zofia Szewalje Ia

IV miejsce: Aleksander Krzymowski Ia
Julia Woronowicz Ib
Wiktor Świderski Ib
Maja Wołejszo Ib
Dominika Zastocka Ia
Szymon Cesarz Ia

Wyróżnienia: Dawid Dopierała Ia
Wojciech Mydłowski Ib
Roksana Kopeć Ia
Julia Miotk Ia
Honorata Sosnowska Ib

Klasy II - III
I miejsce: Maciej Jarosz IIIa
II miejsce:  Oskar Miotk IIc

Franciszek Łasocha IId
III miejsce: Julia Szewczykowska IID

Natalia Arent IIc

Wyróżnienie: Weronika Smolińska IIIc

Pani Małgorzata Głomska
•

Konkurs kaligrafii Konkurs kaligrafii 
klas I - IIIklas I - III

Grand Prix- Zosia Bonar kl. II a
Klasy I

I miejsce: 
Maciek Suchorz kl. I c
Lena Świąder kl.I e
Oliwia Górska kl.I b
Weronika Wiejak kl.Id
II miejsce:
Malwinka Kołaczyńska kl.I b
Lena Smoleń kl. I e

KLASY I-III



Z życia szkoły

7

Zosia Wenta kl.I b
III miejsce:
Klaudia Kos kl. I a
Angelika Jankowska kl.I c
Andrzej Ciesielski kl. I c

Klasy II
I miejsce:
Tosia Netza kl.II c
II miejsce:
Agata Kalinowska kl. II c
Paulina Płotka kl. II c
Kinga Wabik kl. II e
III miejsce:
Anastazja Choińska kl.II a
Iza Strumska kl.II b

Klasy III
I miejsce: 
Marianna Piotrowska kl. III c
II miejsce:
Karolina Haliniarz kl. III a
III miejsce :
Magdalena Partyga kl. III c
Marcelina Krzymowska kl. III a 

Pani Anna Kwidzińska
•

Konkurs Konkurs 
Cichego Czytania Cichego Czytania 
ze Zrozumieniemze Zrozumieniem

I miejsce:  Zofia Bonar  I a
II miejsce: Stanisław Szydłowski II d

Bartosz Hope IIa
III miejsce: Igor Nowosielski II b

Izabela Strumska II b 
•

Konkurs CzytelniczyKonkurs Czytelniczy
kl.II  Wiersze Brzechwykl.II  Wiersze Brzechwy

I miejsce: Zofia Bonar II a
Anna dębska II e
Milena Gulińska IIa

II miejsce:  Ola Sadownik II e
III miejsce: Agata Kalinowska II c

Karolina Kujawa II d
Julia Szewczykowska II d•

•
KonkursKonkurs

„ Najładniejsze zeszyty„ Najładniejsze zeszyty
klas pierwszych”klas pierwszych”

I miejsce:   Roksana Kopeć Ia
Klaudia Kos Ia

II miejsce: Maciej Suchorz Ic

Miłosz Frycz Ib
III miejsce: Oliwia Górska Ib

Kinga Wiśniewska Ic
Maja Wasilewska kl. I a

•
Konkurs OrtograficznyKonkurs Ortograficzny

Klasy II
I miejsce – dawid Czaplicki kl. II b
II miejsce – Izabela Strumska kl. II b
III miejsce – Hubert Kuśmierz kl. II d

•••
Klasy II – III
I miejsce: Maciej Jarosz IIIa
II miejsce: Oskar Miotk IIc

Franciszek Łasocha IId
III miejsce: Julia Szewczykowska IId

Natalia Arent II c

•
Konkurs OrtograficznyKonkurs Ortograficzny

„Mistrz ortografii klas„Mistrz ortografii klas
III SP Gminy Kolbudy“III SP Gminy Kolbudy“

II m-ce:  Stanisław Naderza III a
III m-ce: Marcelina Krzymowska III a

•
Konkurs matematycznKonkurs matematycznyy
„Najlepszy matematyk„Najlepszy matematyk

klas III SP klas III SP 
Gminy Kolbudy“Gminy Kolbudy“

wyróżnienie: Goran Pangełow kl.III a

•
Konkurs Mistrz językaKonkurs Mistrz języka

angielskiego klas IIIangielskiego klas III

I m-ce: Goran Pangełow III a
II m-ce: Stanisław Naderza III a
III m-ce: Blanka Szwichtenberg  III b

•
II Konkurs Języka II Konkurs Języka 

Angielskiego ŚrodowiskAngielskiego Środowisk
Pozawielkowiejskich Pozawielkowiejskich 

Województwa Województwa 
Pomorskiego dla klas III SPPomorskiego dla klas III SP

III miejsce Stanisław Naderza kl. III a

Pani Mariola Wojciechowska

55maja uczniowie naszej szkoły
brali udział w Gminnym Interdy-
scyplinarnym  Konkursie Wiedzy

o Unii Europejskiej i Konstytucji 3 Ma-
ja- ,,Euromaj”. Drużyna składała się z
trzech zawodników: Macieja Cesarza
IVe, Kacpra Kałużnego Vd, Agaty
Płotki VIb.
Konkurs odbywał się w Szkole Podsta-

wowej w Pręgowie. Nasi zawodnicy by-
li tak dobrze przygotowani, że nie dali
szans swoim rywalom. Tematyka kon-
kursu dotyczyła Konstytucji 3 maja, a
także Unii Europejskiej. Zadania pole-
gały, np. na rozpoznaniu hymnów i
flag  państw Unii Europejskiej. Te pyta-
nia były szczególnie trudne, ale przy po-
mocy pani Anny Artemiuk-Zięby na
wszystkie udało się udzielić poprawnej
odpowiedzi. Inne zadania dla tak wspa-
niale przygotowanych uczniów nie sta-
nowiły problemu.

Gratulujemy wiedzy naszym uczniom.

Pani Janina Linstedt

•
Najlepszy Przyrodnik Najlepszy Przyrodnik 

Szkoły PodstawowejSzkoły Podstawowej

Klasy VI
Michał Ostaszewski VIa

Klasy V
Miriam Grot Va

Klasy IV
Julia Kaszkiel IVa

•
Konkurs Ortografii Konkurs Ortografii 
Języka AngielskiegoJęzyka Angielskiego

Klasy IV:
I m-ce: Oliwia dziewiałtowicz IV b
II m-ce: Bartosz Osiński IV c
III m-ce: Rozalia Dąbrowska IV c

Klasy V:
I m-ce: Jakub Liban Vb
II m-ce: Przemysław Zawiślak Vd
III m-ce: Natalia Metziger Vd

Klasy VI:
I m-ce: Weronika Szwichtenberg VIb
II m-ce: Oliwer Wirkus 
III m-ce: Jakub Szwichtenberg

KLASY IV-VI
Konkurs „EUROMAJ“Konkurs „EUROMAJ“
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2015/20162015/2016

ZZakończyliśmy tego-
roczną edycję  kon-
kursu dla miłośników

czytania książek.       
Zwycięzcami całorocznego
konkursu czytelniczego w
gimnazjum zostali: 
I m-ce:  Zofia Szumełda 1d 
II m-ce: Oliwia Obrycka 3G
III m-ce: Zuzanna Pajdosz 2C
Zwycięzcom serdecznie gra-
tuluję, nagrody zostaną wrę-
czone podczas zakończenia
roku szkolnego!!!

Pani Beata  Woźniak

        
           
O  
KONKURS  „CZYTELNICZY  SPRINT” - WYNIKI-      2015/2016 :
IMIĘ  NAZWISKO, 
KLASA

ILOŚ) 
PRZECZYTANYCH 
KSIĄŻEK

SUMA PUNKTÓW Z 
RECENZJI KSIĄŻEK

Zofia Szume&da  KL.1 D 8+5+6+4 =23 62+27+44=133 pkt + 32 = 
165pkt

Marcelina Sosnowska KL.
2 C 2+ 2 = 4 14 pkt + 14 pkt = 28 pkt

Zuzanna Pajdosz  KL.2C 4+3+1= 8 35+30+9=74 pkt
Jakub Chabowski KL.3D  1+1=2 8 +7=15pkt
Natalia Korzenecka  KL. 
2F 1+5+4 =10 5+25=30 pkt + 25 = 55 pkt

Oliwia  Sońska KL.2E 5 37 pkt
Kinga Kądzio&ka  KL. 3F 1 10 pkt

Oliwia Obrycka  Kl. 3 G 2+4+ 6 = 12 19+36=55 pkt + 55= 110 
pkt

               
                      

          
            

   
         
                                   

              

           
 

             
    

    
 

          

  
           

     
     

           

    
     

             

KONKURS „CZYTELNICZY SPRINT“ KONKURS „CZYTELNICZY SPRINT“ 

Finał PomorskichFinał Pomorskich
Meczów MatematycznychMeczów Matematycznych

2828kwietnia 2016 roku grupa
11 uczniów naszego gimna-
zjum wzięła udział w wiel-

kim finale i edycji pomorskich meczów
matematycznych  na wydziale matema-
tyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

W czasie pobytu mieliśmy okazję
uczestniczyć w ciekawych wykładach z
fizyki, dzięki  którym udało nam się po-
szerzyć swoją wiedzę z tego przedmio-
tu. natomiast podczas zajęć z matematy-
ki nie tylko mogliśmy rozwinąć  wiado-
mości, ale także wykazać się matema-
tycznymi umiejętnściami. Podsumowa-
niem naszego pobytu był udział w me-
czu finałowym, który wygrało autono-
miczne gimnazjum z Gdańska. 
Zachęcamy uczniów klas pierwszych i

drugich gimnazjum do wzięcia udziału
w rozgrywkach w przyszłym roku

szkolnym. Fotorelacja na str.
Pani Marzena Seroczyńska

•
Gminny konkurs wokalnyGminny konkurs wokalny
„Z piosenką na wakacje”„Z piosenką na wakacje”

2020maja spotkaliśmy się aby w
atmosferze zbliżających się
wakacji cieszyć się melo-

diami, piosenkami i muzyką, z którą
możemy odpocząć po pracowitym roku
szkolnym. Bawiliśmy się przy 25 wystę-
pach dzieci i młodzieży z naszej szkoły
i ZKiW w Lublewie. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku dołączą również i in-
ne szkoły z naszej gminy do tego sym-
patycznego wydarzenia. Fundatorem
nagród był Urząd Gminy Kolbudy. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do po-
dzielenia się swoim talentem muzycz-
nym w przyszłym roku szkolnym.  Foto-
relacja na str.

XIX Przegląd PiosenkiXIX Przegląd Piosenki
EkologicznejEkologicznej

77maja szkolny zespół wokalno-in-
strumentalny TO MY brał udział
w XIX Przeglądzie Piosenki Eko-

logicznej w Zespole Publicznego Gim-
nazjum i Szkoły Podstawowej w Przy-
jaźni. Uczniowie: Martyna Lejkowska,
Zuzanna Bielewicz, Urszula Koralew-
ska i Konrad Jakusz wykonali dwie
piosenki: „Dziękuje Ziemi” i „Irlandzki
żeglarz”. Przegląd ma formułę festiwa-
lu. Nasza szkoła rokrocznie bierze
udział w tej muzycznej imprezie i w tym
roku byliśmy po raz osiemnasty. Fotore-
lacja na str.

Pani Anna Artemiuk-Zięba

•
Szkolny Konkurs Szkolny Konkurs 

Przyrodniczy Przyrodniczy 
dla klas I-III Gimnazjum

Klasy III
I miejsce: Julia Karczewska 3B

uzyskała najwięcej punktów i tytuł
NAJLEPSZEGO PRZYROdNIKA 

GIMNAZJUM
Klasy II
I miejsce: daria Gulgowska - kl.2A
Klasy I
I miejsce: Miłosz Smolarczyk - kl.1E

•
"X-lecie współpracy "X-lecie współpracy 
Kolbudy-Uffenheim"Kolbudy-Uffenheim"

I miejsce: Iga Glaza kl.2E
II miejsce: Natalia Ormańczyk kl.2B
III miejsce: Zofia Żwirblińska kl.2B
Wyróżnienie: Dawid Rosa kl.1A

•
XII Szkolny KonkursXII Szkolny Konkurs

Wiedzy Wiedzy 
o Uzależnieniacho Uzależnieniach

I miejsce: Oliwia Obrycka 3G
II miejsce: Jędrzej Koralewski 3A

III miejsce: Zuzanna Dykta 3C
•

Obywatel Obywatel 
Gminy Kolbudy na 6 Gminy Kolbudy na 6 

zwyciężyła 
Julia Kowalska z klasy 3d

GIMNAZJUM

Konkurs Konkurs 
JęzykaAgielskiego JęzykaAgielskiego 

dla klas IV- VIdla klas IV- VI
Klasy IV: 
I m-ce: Oliwia dziewiałtowicz IV b
II m-ce:  Aleksanda Wąsowicz IV b
III m-ce: Sebastian Neugebauer IV c
Klasy V:
I m-ce: Zuzanna Tracewicz V d
II m-ce: Przemysław Zawiślak Vd
III m-ce: Miriam Grot Va
Kasy VI:
I m-ce: Kacper Zamojski VI a
II m-ce: Michał Ostaszewski VI a
III m-ce: Malwina Nowosielska VI a
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2121maja Antonina Grzegorek
- uczennica klasy Ie SP w
Kolbudach - zajęła I miej-

sce w Mistrzostwach Okręgu Pomor-
skiego w gimnastyce. Zawody odbyły
się w Zespole Szkół Sportowych w
Gdańsku. W jej kategorii wiekowej wy-
startowało 13 dziewczynek z różnych
szkół. Tosia wykonała między innymi:
przewrót w przód, przewrót w tył, prze-
rzut bokiem na jednej ręce, szpagat, mo-

stek. Na drążku zaprezentowała wymyk
siłą do podporu przodem, kołowrót i od-
myk do zwisu skulonego. Ostatnim
przyrządem była ławeczka gimnastycz-
na. Na niej wykonała poziomkę, zrobiła
przewrót w tył, siad równoważny oraz
przerzut bokiem. Doceniony został tak-
że jej skok przez skrzynię i wywołał
brawa u publiczności.

Pani Mariola Wojciechowska

Kadra pedagogiczna w
ZKPiG w Kolbudach
ciągle się rozwija. Zespół

projektowy złożył wniosek do
programu „ Erasmus +” i przystą-
pił do konkursu w typie akcji:
Mobilność kadry edukacji szkol-
nej.  W tworzenie projektu zaan-
gażowani są: Ewelina Michalak,
Marta Samojluk, Joanna Netza,
Beata Woźniak, a wszystkiemu
przewodzi Izabela Średzińska.
Zespół projektowy wykonał

ogrom pracy, ale opłacało się.
Otrzymaliśmy możliwość szkole-
nia dla 18 osób. Część pracowni-
ków naszej szkoły wyjedzie na
kursy szkoleniowe za granicę do
Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji,
Portugalii, Słowenii, Czech i na
Maltę.
W tej chwili trwa faza przygoto-

wań. Pierwszym krokiem będzie
uczestnictwo w kursie języka an-
gielskiego, który ma podwyższyć
umiejętność posługiwania się

tym językiem podczas odbywa-
nia szkoleń zagranicznych. Opra-
cowujemy grafik terminów szko-
leń, wylotów i pobytu oraz  kon-
ferencji związanych z realizacją
projektu. Zakończenie projektu
zaplanowano na 31.03.2018 roku.
Celem udziału w projekcie jest

podniesienie jakości pracy w
ZKPiG w Kolbudach, poznanie
nowych metod pracy twórczej
stosowanych w innych krajach
Unii Europejskiej, zapobieganie
wypaleniu zawodowemu i otwar-
tość na innowacje technologiczne.

Pani Beata  Woźniak

DDnia 13 czerwca 2016 r. na
Strzelnicy Sportowo-Myśliw-
skiej CZAPLA w Lublewie od-

były się GMINNE ZAWOdY STRZE-
LECKIE O PUCHAR WÓJTA GMI-
NY KOLBUdY 2016. 
Organizatorami zawodów byli ZKPiG,
Wójt Gminy Kolbudy oraz Strzelnica
Sportowo-Myśliwska CZAPLA w Lu-
blewie. W zawodach uczestniczyli
uczniowie klas trzecich gimnazjum
w następujących konkurencjach:
- Ksp-25 –10 strzałów do tarczy na
odległość 25 m z karabinka sporto-
wego
- Ksp-50 - 10 strzałów do tarczy na
odległość 50 m z karabinka sporto-
wego
- Granat – 2 rzuty granatem ćwi-
czebnym na odległość.
Broń, amunicję i inny sprzęt do
przeprowadzenia zawodów 
zapewniła Strzelnica Sportowo-

Myśliwska CZAPLA. Sędzią głównym
zawodów był p. Krzysztof Łoś - In-
struktor Strzelectwa Sportowego, 
Zawodnicy byli klasyfikowani indywi-

dualnie w poszczególnych konkuren-
cjach oraz w wieloboju - suma pkt. z
trzech konkurencji Ksp-25, Ksp-50 
i Granat. 

W klasyfikacji indywidualnej w po-

szczególnych konkurencjach kolejno
miejsca zajęli:
Ksp-25
I - Hubert Wujczak 3B
II - Jędzrej Koralewski 3A
III - Szymon Pawela 3G
Ksp-50
I - Karim Hacz 3d
II - Jędzrej Koralewski 3A

III - Hubert Wujczak 3B
Granat
I - Karim Hacz 3d
II - Mikołaj Niczyporowicz 3D
III - Dawid Hacz 3C

W wieloboju kolejno miejsca za-
jęli:
I - Karim Hacz 3d
II - Jędzrej Koralewski 3A
III - Szymon Pawela 3G
Gratulujemy!!!

Pani Mirosława Szenkin-Ch.

ZAWOdY STRZELECKIEZAWOdY STRZELECKIE

Mistrzyni gimnastykiMistrzyni gimnastyki

 

 

  
        

                  
           

    wa&o 13 dziewczynek z różnych szkó&. Tosia wykona&a między innymi: przewrót w przód, przewrót w
t      , szpagat, mostek. Na drążku zaprezentowa&a wymyk si&ą do podporu przodem, ko&    

   ądem by&a &aweczka gimnastyczna. Na niej Tosia wykona&a poziomkę      
   m. Doceniony zosta& także jej skok przez skrzynię i wywo&     

    zyciele naszej szko&y: Aneta Brocka- Rzeźnik, Piotr Witman oraz Marek Zaradkiewicz

G
  

    kcyjne i Możliwoś( komentowania Sukces naszej uczennicy zosta'a wy'ączona

B  

 

„PROJEKT ERASMUS+“



Osiągnięcia

10

U C Z N I O W I E   
W Z O R O W I

ROK  SZKOLNY    
2015 / 2016

KLASY  I – III  SP
I A
SZYMON CESARZ
DAWID DOPIERAŁA
FABIAN GRZENDZICKI
SZYMON GRZENIA
ROKSANA KOPEć
KLAUDIA KOS
ALEKSANDER KRZYMOWSKI
MAJA KUSZYK
AMELIA SEKIETA
JACEK TRZEBIATOWSKI
ANASTAZJA WARGACKA
DOMINIKA ZASTOCKA

I B
WOJCIECH CHWIEćKO
MIŁOSZ FRYCZ
OLIWIA GóRSKA
ALEKSANDRA KęDZIERSKA
MALWINA KOŁACZYńSKA
MATEUSZ KOŁACZYńSKI
MARCEL KUPC
JULIA KWIATKOWSKA
NADIA MALEK
WOJCIECH MYDŁOWSKI
ANTONI SOBOLEWSKI
HONORATA SOSNOWSKA
JACEK STRUMSKI
ZOFIA WENTA
MAJA WOŁEJSZO
JULIA WORONOWICZ
ALICJA ZAZULA

I C
ANDRZEJ CIESIELSKI
KACPER GRONKE
NIKOLA GRZMOCIńSKA
MICHAŁ GWIZDAŁA
DOMINIK HALINIARZ
MICHAŁ KUNOWSKI
KAROLINA ŁOPATKA
NADIA NOWIńSKA
MACIEJ SUCHORZ 
KINGA WIŚNIEWSKA
MIROSŁAW WILCZEK

I D
FILIP BEHLING
DAWID BUGAJSKI
OLIWIA GóRA

MAKSYMILIAN HANACZEWSKI
BŁAŻEJ KAŁAMARSKI
MARTYNA LESZCZYńSKA
JOANNA POLAńCZYK
IGOR SOŁTYS
TYMOTEUSZ TURCZYN
WERONIKA WIEJAK
AMELIA ZWOLIńSKA

I E
MAKSYMILIAN CHABROS 
AGATA DOMAńSKA
KAROLINA DRZEWIECKA
ANTONINA GRZEGOREK
MARTYNA KOWALSKA
JULIA KUFFEL
MARCIN ROGOWICZ
HANNA ROKICKA
LENA SMOLEń
NIKODEM SZUCHNICKI
LENA ŚWIąDER
VASEVOLOD TSYGANOV

II A
ZOFIA BONAR
MARTA CZARNECKA
MILENA GULIńSKA
ANASTAZJA CHOIńSKA
BARTOSZ HOPE
ZUZANNA KUJAWA
JULIA JAKUBOWSKA

SZYMON SOBOLEWSKI
MICHAŁ WERNER
MAKSYMILIAN WIDZICKI
AGATA WIKTOR

II B
PATRYK FORMELA
WERONIKA GALIKOWSKA
MARTA KUPC
JAGNA MAJCHRZAK
OLIWIA NOWAKOWSKA
IGOR NOWOSIELSKI
IZABELA STRUMSKA
JULIA SULEWSKA
MARIA SZEWALJE
MICHAŁ TEMPSKI
KATARZYNA WACHNICKA
JULIA WŁODARSKA

II C
NATALIA ARENT
JUSTYNA CZYCZKAN 
AGATA KALINOWSKA
WOJCIECH KALINOWSKI
KRYSTIAN MIAKINKóW
OSKAR MIOTK 
ANTONINA NETZA 
PAULINA PŁOTKA

IGOR TRYBUŚ 
BORYS WENTA
LENA WOJCIECHOWSKA

II D
KAROLINA KUJAWA
WIKTOR LATAńSKI
FRANCISZEK ŁASOCHA
ALEKSANDRA MILEWSKA
DAMIAN SZAŁUCKI
STANISŁAW SZYDŁOWSK
JULIA SZEWCZYKOWSKA

II E
ANNA DęBSKA
OLIVIA GRęDZICKA
HONORATA KALINOWSKA
NATALIA KŁYS
ANTONINA LINSTEDT
ALEKSANDRA SADOWNIK
FILIP TRZEBIATOWSKI
KINGA WABIK
SZYMON WILLICH

III  A
DYKTA MAJA
HALINIARZ KAROLINA
JAKUS EMILIA
KRZYMOWSKA MARCELINA
MACHOLA MAŁGORZATA
NADERZA STANISŁAW
PANGEŁOW GORAN 
PAWELA MATEUSZ
PLATTA BARTOSZ

III B
MARIA BAŁTOWICZ
JULIA BARWIńSKA
WIKTORIA DZIEWULSKA
MARIA KITTA
OLIWIA KWIECIńSKA
EMIL LESZCZYńSKI
WERONIKA ORCZYKOWSKA
MARCIN OSTASZEWSKI
BLANKA SZWICHTENBERG

III C
MAJA BAREJKO,
MAJA BARTOSZEK,
MAGDALENA BŁAWAT,
JULIA KOWALSKA,
JULIANNA KUSTOSZ,
ALEKSANDRA MAZEREWICZ,
MARIANNA PIOTROWSKA,
MAGDALENA PARTGA,
WERONIKA SMOLIńSKA, 
1ZUZANNA SMOLEń,
IGNACY TRALEWSKI
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Osiągnięcia

KLASY  IV – VI  SP
IV  A
DęBSKI KACPER 5,36
GRONKOWSKA KAROLINA   5,09
GRZEGOREK ALEKSANDRA 5,91
JASIńSKA WIKTORIA 5,45
KOS AMELIA 5,91
MęDOWICZ ANNA 5,18
MOKRZYCKA MAGDALENA  5,27
PIERNICKI NIKODEM 5,55
RYCHERT ALEKSANDER  5,27
WASYLUK MAJA 5,18
WIŚNIEWSKA SYLWIA 4,91

IV  B
DZIEWIAŁTOWICZ OLIWIA  5,45
DZIURZYńSKA ALEKSANDRA 5,00
HILLER ANNA 5,09
JUNOSZA - KISIELEWSKA
MAŁGORZATA 5,08

KASZKIEL JULIA 6,00
MODRZYńSKA MAGDALENA 5,18
MUCHA WERONIKA 5,00
REISS GERDA 5,64
STACHURSKA OLIWIA 5,00
TYMIńSKI IGOR 5,36
WąSOWICZ ALEKSANDRA 6,00
WOŁYNIEC SANDRA 5,27

IV C
BZOMA MAJA 5,05
DąBROWSKA ROZALIA 5,55
DUBANOWSKI KAMIL 5,00
GRYGLAS ZUZANNA 5,00
KALINOWSKA NADIA 5,45
KIEDROWSKI KAJETAN  5,27
OSIńSKI BARTOSZ 5,73
PRZYBYŁA MICHAŁ 4,82
WIŚNIEWSKA WIKTORIA  5,00
ZABŁOCKI MATEUSZ 4,75

IV D
ARORA SONIA 5,45
BRUźDZIńSKA ALEKSANDRA 5,64
BURZYńSKI MATEUSZ  5,09
KANIUKA KALINA 5,55
KISIEL ZUZANNA 5,36
KOBIELLA JULIA 4,82
KOKIEC KACPER 5,55
LASKOWSKA MAŁGORZATA  4,91
LASKOWSKA IZABELA   4,91
ŁAZUGA SZYMON 5,36
PŁUDOWSKI SZYMON 5,18
ROKICKA AMELIA 5,64
SUJKA MARCEL 5,55
TEMPSKI BARTOSZ 5,36
TYM DOMINIKA 5,82
WIDZICKI TYMOTEUSZ  5,25

IV  E
BATOWSKI MIKOŁAJ 5,09
CESARZ MACIEJ 5,91
GARSKA JULIA5,18
HAASE SEBASTIAN 4,91
KOHSATER BŁAŻEJ 5,09
KULPAN KATARZYNA 5,73
LACHOWICZ ZUZANNA  5,67
LAS AMELIA 5,36
LEŚNIEWSKA DOROTA 5,58
MIELEWCZYK JULIA 5,27
NOWAK ANNA 5,75
OHLER ZUZANNA 5,00
RICHERT MAKSYMILIAN  4,82
ROHDE ROKSANA 5,09
ŻUK ALICJA 5,27

V  A
CHWIEćKO STANISŁAW5,09
GROT MIRIAM 6,00
KACZOR MARIUSZ 5,00
KLOSKA SEBASTIAN 5,18
KUźMICKA AGNIESZKA  6,00
MAKURAT JULIA 4,82
PIECZYKOLAN WIKTORIA  5,36
SADOWSKA JULIA 4,82
SKRZYPEK ANNA 5,00
SZLUFIK ZOFIA 5,91
SZPADZIK KONRAD 5,00

V  B
BURANDT CELINA 5,82
DAWIDOWSKI SZYMON  4,82
HAASE OLIWIA 4,91
KOZŁOWSKA ALICJA 4,91
KUDON BARBARA 5,64
LIBAN JAKUB 5,73
MALINOWSKI MATEUSZ  4,91
MRóZ JóZEF 5,00
RZEPKA MARLENA 4,91
SAJDUTKO FILIP 5,64
STACHURSKA ANDŻELIKA  4,82
SZYMAńSKA MARTYNA  5,73
ŚREDZIńSKI JAKUB 5,64

V  C
BYSZUK PAULINA 5,18
OSUCH ADAM 5,09
PIOTROWSKI PIOTR 4,82
PSZCZOŁA ALICJA 5,00
SAMOTYJAK MARTA 5,91
TAPEREK PAULINA 4,82
TRALEWSKI CEZARY 5,91

V  D
BAZIOR ZUZANNA 5,64
DZIURZYńSKI PIOTR 5,00
GRONKE JAKUB 5,64
KAŁUŻNY KACPER 5,36

METZGIER NATALIA 5,64
OBRYCKI CYPRIAN 6,00
PAJDOSZ HANNA 5,00
PęCZEK FILIP 4,91
TRACEWICZ ZUZANNA  5,64
ZAWIŚLAK PRZEMYSŁAW  4,82

VI  A
ARENDT ADRIAN 5,00
CISZEWSKA ELŻBIETA  5,18
JUNOSZA - KISIELEWSKA
KAROLINA 5,25
KOPKO MARTYNA 5,17
KORALEWSKA URSZULA  5,75
MACHOLA BARTOSZ 5,36
NOWOSIELSKA MALWINA  5,00 
OSTASZEWSKI MICHAŁ  6,00
SEELAU ANTONINA 5,58
SŁOWIK ALEKSANDRA  6,00
SOńSKI MIŁOSZ 5,18
SZYDŁOWSKA MARIA 5,17
URBANIAK BARTOSZ 5,18
ZAMOJSKI KACPER 5,09

VI  B
LASKOWSKA ROKSANA  5,27
PŁOTKA AGATA 6,00
SZWICHTENBERG JAKUB  5,64
SZWICHTENBERG WERONIKA 6,00
URBAńSKA ZUZANNA 5,64
WąSOWSKA SANDRA 5,45
WDOWICZ KAMIL 5,09
WIRKUS OLIWER 5,45

VI  C
BOROWSKA ZUZANNA 5,27
BYCZKOWSKA JULIA 6,00
CICHOSZ ZUZANNA 5,18
KUCHCIńSKA NATALIA  5,00
KURKOWSKA PAULINA  5,09
PIOTROWSKA WIKTORIA  4,82
SEKIETA NATALIA 4,82
TUńSKA MARTA 6,00
WAWRUCH MIŁOSZ 5,00
WORONKO NATALIA 5,36

VI  D
BIELICKA ANTONINA 5,36
BŁYSKAL ARTUR 5,00
BOBROWSKI DAMIAN 4,75
BONIECKA ALICJA 4,91
JANCA MARTYNA 5,36
KRUPA WERONIKA 5,64
LEJKOWSKA MARTYNA  5,36
MAZUR ZUZANNA 5,18
MIOTK WIKTOR 4,91
RICHERT MACIEJ 4,82
WALENCIAK MARTYNA  4,82
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1-3 GIMANZJUM

1 A
HOPE ADRIANNA 5,79
KOCHANOWICZ ZUZANNA      5,29
PELIC DOMINIKA 4,93
RUTKOWSKA ZOFIA 5,57
SUJKA MICHAŁ 5,93
WAWRYK ANTONINA 5,50

1 B 
BORK KACPER 5,43
KOKIEC KAMIL 5,00
KWIDZIńSKI JAKUB 5,29
LEJKOWSKA DIANA 5,64
PŁUDOWSKI MATEUSZ 4,93
WITMAN ADRIAN 5,14

1 C
BŁASZKOWSKI DAWID             5,50
CYRZAN OSKAR 4,79
JACUTA MARTA 5,07
LEWANDOWSKI JEREMI           4,79
MICHALSKI JAKUB 5,57
MŁYńSKI KAMIL 5,36
ŚWIETLICKA AGNIESZKA        5,71

1 D
BANIECKI JAN 4,79
CIEŚLAK MAŁGORZATA           4,79
LEIK DOMINIKA 5,36
PATUŁA FILIP 5,07
RICHERT NATALIA 4,93
SZYMAńSKI MATEUSZ 4,93
WOźNIAK ZOFIA 5,43

1 E
ASZYK KONSTANCJA 5,36
BIELEWICZ ZUZANNA 5,36
BUŚKO SZCZEPAN 5,43
GęBURA WIKTORIA 4,93
JEGORENKO SZYMON 5,93
KOBIERZYńSKI ANDRZEJ 5,29
SMOLARCZYK MIŁOSZ 6,00
WARYŚ MARCIN 4,86
WRóBLEWSKI MIKOŁAJ 5,50

1 F
ETMAńSKA KLAUDIA 4,79
NIECHWIADOWICZ ALICJA      4,79
SIKLICKA ALEKSANDRA          5,64

2 A
GULGOWSKA DARIA 5,57
HALINIARZ JAKUB 5,00
KAMIńSKA KAROLINA             5,00
ORDOWSKA SARA 5,71
ŚREDZIńSKA JULIA 5,71

2 B        
MALLEK KACPER 5,71
ORMAńCZYK NATALIA            5,71
TUńSKA ALEKSANDRA            5,07
WDOWICZ JAKUB 5,36
ŻWIRBLIńSKA ZOFIA 5,57

2 C
BRESKE WIKTORIA 5,29
CYRAN ZUZANNA 4,79
LEWKOWICZ JAKUB 4,79
PAJDOSZ ZUZANNA 4,79
SOSNOWSKA MARCELINA       5,00
SZWICHTENBERG WIKTORIA  5,43
WIęCŁAW RYSZARD 5,00
WIRKUS LAURA 4,79

2 D
DOBROWOLSKA ANNA             4,86

2 E
GLAZA IGA 5,57
GRęDZICKA KAROLINA           5,00
MODRZYńSKI JAN 4,79
RZEPIAK HANNA 5,29
SOńSKA OLIWIA 5,14
WAWRYK ZUZANNA 4,93
WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA 5,07

2 F
DęBIńSKI PRZEMYSŁAW         5,20
JAKUSZ JAKUB 5,20
LASKOWSKI JACEK 5,47

3 A  
BARTOSZEK ZUZANNA            4,94
KORALEWSKI JęDRZEJ            5,69
MILKOWSKA ANNA 5,69
WąSOWSKI DAWID 4,75

3 B
KARCZEWSKA JULIA 6,00
MICHALSKI MIKOŁAJ 5,31
PRZYK DAWID 5,27
WALENCZEWSKI MICHAŁ 5,62
ZALESKI ŁUKASZ 5,56

3 C
BAWOR KACPER 5,53
DYKTA ZUZANNA 4,88
PIECZYKOLAN MAŁGORZATA 6,00
TEMPSKA MAŁGORZATA          5,00
TEMPSKA AGATA 5,06
ŻóŁTOWSKA ZUZANNA           5,88

3 D
KARCZEWSKI KUBA 5,06
KOWALSKA JULIA 5,62
KRAJEWSKA MARIA 4,94
LEIK KAROLINA 4,81
SZYTNIEWSKA SONIA 4,88
ZWARRA KINGA 6,00

3 E
SMAL ALEKSANDRA 5,25
WASILEWSKA SANDRA            5,12

3 F
ASZYK FRYDERYK 5,81
BYCZKOWSKA KINGA 5,56
KąDZIOŁKA KINGA 5,12
KLOSKA JAKUB 5,81
KOELMER KATARZYNA            4,81
KOźMIAńSKI MIKOŁAJ            5,00
KUźMICKA ALICJA 6,00
NADERZA WERONIKA 6,00
PAPROCKA JULIA 5,94
PŁOTTKA AGNIESZKA 5,88
WOźNIAK ROZALIA 5,44

3 G
GLISZCZYńSKA BARBARA      5,44
KOWALCZYK JULIA 5,56
KUŚMIERZ ROBERT 5,44
ŁUSZCZ ŻAKLINA 5,19
ŁUSZCZ OSKAR 5,50
MISZCZAK FRYDERYK 5,33
MYSZKOWSKA MARTYNA       5,06
OBRYCKA OLIWIA 5,94
PRZYBYŁA MAGDALENA         5,62

PRYMUS SP
PŁOTKA AGATA

PRYMUS GIMNAZJUM
NADERZA WERONIKA
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Wydarzenie

W Y C I E C Z K A  D O  W A R S Z A W Y
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Wydarzenie

XIX PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

POMORSKIE MECZE MATEMATYCZNE
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Wydarzenie

Z  P I O S E N K Ą  N A  W A K A C J E
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PPrawie każdy z nas wakacje koja-
rzy z przyjemnym odpoczyn-
kiem na łonie natury-nad jezio-

rem wśród śpiewających ptaków . Niko-
mu nie wydaje się raczej, by ten jedyny
w ciągu roku dłuższy moment odpo-
czynku  był czasem stresu i wielu ner-
wów. Jednak często tak bywa, dlatego w
poniższym artykule  postaram się odpo-
wiedzieć na pytanie „Czy wakacje mogą
być stresujące?”
Po pierwsze pojawia się  kwestia zapla-
nowania wyjazdu dla całej rodziny.
Gdzie jedziemy? Góry czy morze? Jak
jedziemy? Samochodem, kamperem,
pociągiem, samolotem? Ile to będzie
kosztowało? Czy nas na to stać? Czy
wszyscy będą zadowoleni? Co zrobić,
gdy ja wolę morze, tata i mama góry a
siostra, dorastająca nastolatka, najchęt-
niej pojechałaby z przyjaciółmi pod na-
miot. Stres wzrasta, umiejętności komu-
nikacyjne spadają  i jeszcze zanim kto-
kolwiek gdziekolwiek pojedzie, rodzina
potrafi się skłócić.
Po drugie, gdy już jesteśmy w tej wy-

marzonej Turcji, nad polskim Bałtykiem
czy gdzieś na szlaku w górach, okazuje
się, że mamy tak dużo czasu, że nie wia-
domo, o czym ze sobą rozmawiać. W
końcu całymi dniami nie widujemy się –
tata w pracy, mama w pracy, siostra i ja
do późna w szkole, a teraz dwadzieścia
cztery godziny na dobę  wszyscy są  ra-
zem. Mogłoby się wydawać – cudowny
czas do nadrobienia zaległości, ale nie.
Jest to „cudowny” czas, aby wreszcie
pokazać wszystkim,  jak bardzo się nie
rozumiemy, jak bardzo stres czy frustra-
cja daje nam się we znaki. I gdzieś to
wszystko  w końcu musimy odreago-
wać. Gdy dorosłym brakuje pracy, a
dzieciom szkoły,  mamy za dużo wolne-
go czasu. Już kiedyś  Jeremi Przybora
powiedział:  „w czasie deszczu dzieci

się nudzą”. W tym przypadku możemy
powiedzieć, że gdy nie mamy zorgani-
zowanego zajęcia,  to i dzieci, i dorośli
zaczynają myśleć o błahostkach, cze-
piać się byle czego,  przeznaczać swój
cenny wakacyjny czas na niepotrzebne
waśnie.
A jest to tylko kawałek góry lodowej

pod tytułem WAKACJE. To tylko wy-
jazd z rodziną. A  co z resztą wakacji
gdy jest młodsze rodzeństwo i nie cho-
dzi do szkoły, a rodziców nie stać na
wysłanie pociech na obozy czy kolonie?
Co zrobić,  gdy nie ma babci, cioci, nia-
ni? Stres niewątpliwie rośnie. Logistyka
upada. 
Nic więc dziwnego, że gdy uda się już

wszystkim razem gdzieś wyjechać,
kończy się to czasem dużą porażką i nie-
spełnionymi oczekiwaniami nie tylko co
do miejsca, ale i co do zachowania naj-
bliższych. 

Jakub Kloska 3F

Źródło: szpilki-na-zakrecie.blog.pl

CCzy kiedykolwiek ktoś wyobra-
żał sobie świat i Internet bez
najsławniejszej wyszukiwarki,

jaką jest  Google? W naszej codzienno-
ści normalne wydaje się być korzystanie
z Internetu, ale co by się stało, gdyby za-
brakło jednej z najważniejszych firm –
Google Inc.? 
Warto wspomnieć, że Google to nie tyl-
ko wyszukiwarka. To przedsiębiorstwo
produkujące oprogramowania, zapew-
nia byt większości aplikacji na nasze
smartfony, a dzięki temu firma nadal ro-
śnie w siłę.
Firma Google Inc. została założona w

1998 roku przez dwóch doktorantów
Uniwersytetu Stanforda, Amerykanina
Larry’ego Page’a i Rosjanina Siergieja
Brina. W roku 2004 spółka weszła na

amerykańską giełdę i od tej chwili
doszło do znacznego przyspiesze-
nia jej rozrostu, zakupu serwisów
YouTube, Writely i przejęcia kilku
innych mniejszych przedsię-
biorstw. Google ma ponad miliar-

dowy przychód (ok. 66 mld dolarów),
co jest jednym z największych wpły-
wów firm. Warto wiedzieć również, że
w tym przedsiębiorstwie pracuje ok. 53
600 osób. Obecnie prezesem jest Eric
Schmidt.

Produktem flagowym tej firmy jest
wcześniej wspomniana przeglądarka.
Nie ulega wątpliwości, że odniosła ona
wielki sukces, gdyż w naszym środowi-
sku jest mało osób, które nie mają na
swym urządzeniu ‘’Wujka Google’’, bez
niego ciężko byłoby nam zapewne
sprawdzić jakiekolwiek informacje
choćby do zadanego referatu.
Google jest producentem serii urządzeń

Nexus, działających w systemie Android
. Z tej serii wyprodukowano już osiem

modeli telefonów, cztery tablety oraz
dwa urządzenia służące do streamowa-
nia danych. Są to produkty ze średniej
półki cenowej, ale dzięki swoim aplika-
cjom, hardware’owi, designom oraz
trwałości stały się godnymi przeciwni-
kami telefonów tak dobrych jak Sony
itd. 
Podsumowując, jak wyglądałoby nasze

życie bez Google’a? Zapewne inaczej,
biorąc pod uwagę dzisiejsze zapotrzebo-
wanie i uzależnienie większości osób od
Internetu. Siergiej Brin i Larry Page do-
konali czegoś wielkiego, czegoś co z
czystym sumieniem można porównać
do Marka Zuckerberga i jego „wynalaz-
ku” jakim jest Facebook. Na czym pole-
ga fenomen Google’a? Głównie na tym,
że jest niezwykle dopracowany, ogólno-
dostępny oraz na tym, że jego produkty
są proste w użyciu i pozostawiają dobre
wrażenie.

Julia Paprocka 3F

Czy wakacje
mogą być

stresujące?

Google
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sertywność - jest to umie-
jętność nabyta, polega ona

na obronie własnych praw oraz wyraża-
niu swojej opinii w sposób nieraniący
innych osób  . W psychologii ten termin
oznacza dokładnie : posiadanie i wyra-
żanie własnego zdania oraz bezpośred-
nie wyrażanie emocji i postaw w grani-
cach nienaruszających praw i psychicz-
nego terytorium innych osób oraz wła-
snych, bez za-
chowań agresyw-
nych, a także
obronę własnych
praw w sytu-
acjach społecz-
nych. 

W dzisiejszych
czasach często
spotykamy się z
ignorancją i ego-
izmem drugiej
osoby. Mówimy
to, co uważamy,
nie zważając na
bliźnich. Nie patrzymy  na to, jakie
uczucia wywołają nasze słowa u innych
ludzi. Jest to dokładna opozycja do aser-
tywności. Czemu tak jest ? T rudno zna-
leźć jednoznaczną odpowiedź, powo-
dów może być wiele.
Obecnysystem opiera się na mocy pie-

niądza, każdy chce mieć więcej pienię-
dzy, lepsze ubrania, lepsze samochody,
zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to,
jak zdobywamy te pieniądze. Nasza mo-

ralność została zniszczona, nie mamy
czasu,  bo pędzimy za systemem,  aby
zdobyć więcej i więcej pieniędzy. Nasu-
wa się tu pytanie, czy jest sens uczestni-
czyć w tej pogoni? Zdecydowanie nie.
Jest to smutna ludzka natura,  polegająca
na chciwości i zachłanności. Nie mamy
nawet czasu zastanowić się, jaką krzyw-
dę słowami potrafimy zadać drugiej
osobie. Asertywnych osób jest coraz

mniej, a jeśli istnieją, to są to najczęściej
osoby głęboko wierzące, dla których
pieniądz ma bardzo niską wartość. Aser-
tywne osoby potrafią w sposób nieura-
żający odmówić propozycji. Na pytanie:
„Karolino,  napijesz się z nami piwa?”
odpowiedź nie będzie brzmiała: „Nieee,
bo Ciebie nie lubię, nie znam i nie sza-
nuję’’. Prawidłowa asertywna odpo-
wiedź będzie następująca: „ Przepra-
szam, ale nie uważam tego za stosowne

zachowanie i jest to
wbrew moim zasa-
dom’’.
Trzeba dodać, że aser-

tywność polega również na okazywaniu
w szczery sposób empatii, autentyczno-
ści, umiejętności przyjmowania zarów-
no pochwał, ocen, jak i  krytyki. Aser-
tywną osobą na pewno nie jest osoba,
która np. wykonuje wiele operacji pla-
stycznych na swoim ciele, trzeba akcep-
tować siebie, ale także  środowisko.
Asertywność nie ma nic wspólnego z

marzeniami, tyl-
ko i wyłącznie z
realnymi do zre-
alizowania cela-
mi. Na dodatek
asertywna osoba
nie daje się wy-
prowadzić z rów-
nowagi  lub  sobą
manipulować,
jest to niełatwa
sztuka,  jednak
do opanowania.
Zatem ile znasz

osób asertyw-
nych ? Nie oszukujmy się,  jest to gatu-
nek wymarły. Niewielu ludzi potrafi
dzielić się swoją opinią w sposób ade-
kwatny do sytuacji i ma cały czas obiek-
tywne spojrzenie na każdą sprawę. Aser-
tywność polega również na postawieniu
siebie na miejscu osoby, z którą się roz-
mawia, niewywyższaniu się, postrzega-
niu każdego jako równego sobie. 

Mikołaj Koźmiański 3F

SERTYWNOŚĆA

GGimnazjum to szkoła ucząca
młodzież w wieku 13-16 lat.
Jej ukończenie daje możliwość

dostania się do liceum, technikum lub
szkoły zawodowej. Gimnazjum takie
jak znamy pojawiło się w Polsce w 1999
roku. Czy to było dobre posunięcie
wprowadzać gimnazja do szkolnictwa w
Polsce? Niektórzy uważają, że tak,  inni
natomiast twierdzą, że nie.
Przeciwnicy gimnazjów argumentują,

że wpływają one źle na psychikę mło-
dzieży. Młodzi ludzie trafiają do tych
szkół  w tak zwanym „trudnym wieku”,
w którym  przejawia się rodzaj buntu,
ale też obniża się poziom empatii. Przez
co, jak twierdzą przeciwnicy tego roz-
wiązania, w  placówkach,  gdzie jest ku-
mulacja uczniów w tym wieku, mogą

nastąpić szykanowania i gnębienia po-
zostałych dzieci.
Kolejnym minusem może być fakt, że

w tym  trudnym wieku taka zmiana jak

przejście do innej szkoły nie jest kom-
fortowa ani dla uczniów, ani dla nauczy-
cieli. Uczniowie muszą wdrażać się w
nowe środowisko i zaznajamiać się z
nowymi zasadami. Nauczyciele poznają
nowych uczniów i próbują ich podpo-
rządkować sobie, co nie jest łatwe i
kosztuje dużo czasu i nerwów.
Następny minus to niespójność progra-

mów nauczania. W podstawówce uczy-
my się czegoś, a w gimnazjach nie jest
to kontynuowane, niektóre rzeczy są po-
wtarzane, ale niektóre nigdy nie będą
ponownie przytoczone, jako że „powin-
niście już to umieć”. I tak potem poja-
wiają się problemy. Najbardziej, w tym
wypadku, kontrowersyjnym przedmio-
tem jest historia, która jest zaczynana od
początku na każdym szczeblu edukacji,

+ i  -
GIMNAZJUM
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przez co uczniowie doskonale znają
czasy starożytne, ale o najnowszej histo-
rii, takiej jak druga wojna światowa, nie
słyszeli. Na niekorzyść może wpłynąć
także fakt, iż wcześniej, przed ustawą
wprowadzającą gimnazja, licea ogólno-
kształcące trwały cztery lata, a teraz tyl-
ko trzy. Wprowadziło to okrojenie mate-
riału i szybsze tempo pracy, a historia
znowu zaczyna się od prehistorii i nie
wiadomo „czy wystarczy czasu” na
omówienie drugiej wojny światowej.

Minusem może też być zbyt szybka
zmiana środowiska, ciągłe zmiany kole-
gów i nauczycieli. Pierwszy rok w gim-
nazjum to zapoznawanie się i integracja,
wtedy też uczniowie nie są zbyt skon-
centrowani na nauce. Drugi rok jest naj-
bardziej zwyczajny, kiedy to można być
w 100% skoncentrowanym na nauce. W
trzeciej gimnazjum zaczyna się wyścig,
aby jak najlepiej napisać testy gimna-
zjalne. Większość lekcji polega na po-
wtórkach tego, co może pojawić się na
teście, przez co nie kontynuuje się dal-
szego materiału.
Są też oczywiście plusy istnienia gim-

nazjów. Jednym z nich jest poprawa po-
ziomu nauczania. W gimnazjach mają
być nauczyciele ukierunkowani na pro-
gram tych szkół i dobrze przygotowy-
wać do testów. Jak publikują międzyna-
rodowe badania PISA uczniowie pol-
skich gimnazjów prezentują wyższy po-
ziom w nauce niż za czasów ośmiolet-
niej podstawówki.

Często atakuje się gimnazja przez ar-
gumenty, że szerzy się w nich przemoc.
Z raportu Instytutu Badań Edukacyj-
nych wynika, że to nie do końca prawda,
gdyż okazuje się, że na pierwszym miej-
scu pod względem występowania prze-
mocy jest podstawówka. Gimnazjum
jest na drugim miejscu ze zdecydowaną
różnicą, najmniej przemocy występuje
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zmiana środowiska to dla niektórych

pozytywna zmiana. W kręgu naszych
znajomych  mogą pojawić się osoby,
które mają podobne zainteresowania lub
takie, dzięki którym się rozwiniemy, bo
pokażą nam swoje  ciekawe pasje i nas
do nich przekonają. Gdy zmieniamy
otoczenie  staramy pokazać się od jak

najlepszej strony, przez co stajemy się
dojrzalsi. Możemy też  np. naprawić lub
zbudować na nowo naszą osobowość 
i reputację. Przebywanie przez osiem lat
w tym samym środowisku nie jest na
pewno najlepszym rozwiązaniem. Wiele
osób uważa, że to ogranicza człowieka i
sprawia, iż ten staje się mniej dojrzały.
Znam osoby, które chwaliły sobie zmia-
nę szkoły, gdyż była tam o wiele lepsza
atmosfera, ale wiadomo, że zawsze zda-
nia są podzielone.

W ostatnim czasie pojawiły się głosy,
aby przywrócić ośmioletnią szkołę pod-
stawową i czteroletnie liceum bądź pię-
cioletnie technikum, czyli  zrezygnować
z gimnazjum. Uważam, że decyzje o
szkolnictwie w naszym państwie musi-
my zostawić osobom rządzącym,  cho-
ciaż zawsze możemy wyrażać własne
opinie. Powinniśmy, jako państwo,
wziąć naukę z ostatnich lat i nakierować
szkolnictwo na właściwe tory. Wycią-
gnijmy więc wnioski i sami odpowiedz-
my sobie na pytanie: czy gimnazjum
jest na plus czy na minus?

Jędrzej Koralewski 3A

NNiemal co druga osoba w Euro-
pie wie, kim był Steve Jobs.
Był, bo zmarł 5 października

2011 roku. To współzałożyciel (wspól-
nie ze Steve’em Wozniakiem)  jed-
nej z największych firm na świecie
Apple.
Marka Apple  jest bardzo znana

dzięki swoim prostym, eleganckim
designom i niekonwencjonalnym
systemom. Konkretnie firma stwo-
rzyła:  linię komputerów Mac( np.
iMac- komputery all-in -one ),  se-
rię MacBooków (są to laptopy ),
występuje również ich wersja Pro,
czyli zdecydowanie lepsza i wydaj-
niejsza oraz mały i kompatybilny
MacBook Air. Przedsiębiorstwo
wyprodukowało  także  komputery
Mac Mini  w kształcie sześciokąta,
które możemy  zmieścić dosłownie
wszędzie. Apple zasłynęło przede
wszystkim dzięki  iPhonom- telefonom
sprzedawanym od 2008 roku. W ciągu 8
lat zostały stworzone 4 kolejne genera-
cje. Na komputerach działa system OS
X, zaś w telefonach iOS. Pracownicy
firmy tworzą najdroższe telefony do-
stępne dla zwykłych użytkowników,
można sobie również wybrać obudowę
telefonu ze szczerego złota. Wersja pod-
stawowa najnowszego modelu iPhone

6S kosztuje 3200zł,  zaś wersja większa
6S+ z największą pojemnością, którą
oferuje sklep (128GB) aż  4700zł. 
Powróćmy jednak do meritum sprawy,

czyli Jobsa.  Jak stać się kimś takim jak
on?  Nie ma żadnej konkretnej instruk-
cji, jest to wynik wielu zdarzeń, wypad-
ków.  Jobs został zaadoptowany od razu
po swoich narodzinach. Jego prawdzi-
wymi rodzicami są Joanne Carole
Schieble i Syryjczyk Abdul Fattah Jan-
dali, a został zaadoptowany przez Paula
i Clarę Jobsów. Nie ma  informacji na
temat powodu oddania Steav’a do adop-
cji, istnieją jedynie domniemania. 

W 1972 roku Jobs ukończył szkołę śred-
nią w Cupertino w Kalifornii i przez je-
den semestr studiował prawo w Reed
College w Portland w stanie Oregon.

Jeszcze w liceum poznał  Steve’a
Wozniaka.  Kariera Jobsa rozpo-
czyna się w firmie ATARI , gdzie z
Wozniakiem projektował gry
komputerowe. Razem  sprzedawa-
li  tzw. niebieskie pudełka, dzięki
którym można było dzwonić za
darmo. Pierwsze zarobione pienią-
dze Jobs przeznaczył  na podróż
do Indii, gdzie spotkał się z  guru
Neem Karoli Babą w jego aśramie
Kainchi. 
Jako dziecko Jobs był weganinem,
zaś później,  jak sam powiedział,
zaczął jeść te same świństwa co
pozostała część społeczeństwa.
Firma  Apple owszem odniosła

wielki sukces i do teraz odnosi. Niestety
zdrowie  nie pozwoliło pozostać  Jobso-
wi  z nami. Miał on raka trzustki. Mimo
powodzenia operacji,  po jakimś czasie
nastąpił nawrót choroby. Stanowisko
Jobsa  aktualnie zajmuje  Tim Cook,
który posiada  bardzo duże doświadcze-
nie i zastępował go w czasie gdy prezes
nie był już w stanie pracować.

Mikołaj Koźmiański 3F

Steve
Jobs



Aktualności

19

GGóra Uluru, nazywana także Ay-
ers Rock oraz The Rock, to naj-
prościej mówiąc wielka skała

położona w centralnej części Australii
na Terytorium Północnym w parku naro-
dowym Uluru-Kata Tjuta. Ma ona po-
nad 300 metrów wysokości i 8 km ob-
wodu. Przez wiele lat uważano ją za mo-
nolit, ale najnowsze padania wskazują,
że jest to część większej formy skalnej-
twardzielca. 
Urulu zdaje się zmieniać kolo-

ry przy różnym świetle, jest to
spowodowane tym, że skała
zbudowana jest z prekambryj-
skich piaskowców, które zawie-
rają wiele rodzajów minerałów.
Za jej czerwony kolor odpowia-
da tlenek żelaza (III).
Uluru należy do miejscowych

Aborygenów. W 1985 roku rząd
Australii oddał prawa do góry
plemieniu Anangu, wcześniej
była ona w dzierżawie Australii.
Aborygeni czczą to miejsce ja-
ko święte, wejście na nią jest
związane z obrzędem inicjacji,
dlatego też nie chcą, aby turyści
na nią wchodzili, chociaż ofi-
cjalnego zakazu nie ma i  przy-
jeżdżają do niej co roku tysiące
turystów. Wejście na górę nie
jest łatwe, dużo osób rezygnuje
podczas wędrówki, a co roku
ginie tu kilka osób przez pośli-
zgnięcia lub ataki serca. W cza-
sie trwania lata wejście na górę
między godziną 10 a 16 jest za-
kazane z powodu nadmiernego
upału. 
Z górą Uluru wiąże się wiele legend i

niewyjaśnionych incydentów. Aboryge-
ni wierzą, że to na tej górze rozpoczęło
się tworzenie świata i na niej zamiesz-
kują duchy zmarłych. Odradzają tury-
stom wchodzenia na górę, a tym bar-
dziej nie szanowania jej, np. oddawania
moczu. Znane są różne dziwne przypad-
ki związane z tym miejscem. Jednym z
nich jest tragedia rodziny z Hamilton.
Greg Leeding, 54 letni ojciec i mąż ro-
dziny uprawiający sport i nie miejący
problemów zdrowotnych, zmarł na atak
serca, wchodząc na górę. Jego rodzina
była w szoku i jak sami przyznają Greg
mówił im, że czuje niepokój związany z
tym miejsce  w czasie wędrówki na
szczyt. Kolejnym przypadkiem jest 9-
tygodniowe dziecko, które razem z ma-
mą wchodziło na górę. W czasie wy-

cieczki dziecko zostało zabite prze din-
go (rodzaj psa australijskiego). Jest to o
tyle dziwne, że były tylko 3 przypadki
ataków spowodowanych przez dingo. 

Brytyjska backpaker’ka wracając z
wspinaczki z góry Uluru poniosła
śmierć. Jechała samochodem ze znajo-
mymi, gdy kierowca skręcił nagle w bok
rozbijając samochód. Kierowca po
uspokojeniu się wyznał, że zobaczył na
drodze jaszczurkę, której nie chciał

przejechać, ale nie był wstanie wytłuma-
czyć,  dlaczego tak zareagował. 

Bardzo tragiczna śmierć spotkała
dwóch brytyjskich turystów, którzy po
powrocie z „piekielnego miejsca” zosta-
li przejechani przez kosiarkę.

Są to tylko niektóre przypadki takich
„wypadków”. Wiele ludzi ginie  po przy-
jeździe z góry Uluru i dopiero później
zostają powiązane ze sobą te fakty. Są
przypadki samobójstw, jak np. francuski
turysta po powrocie z góry skoczył z
wieży Eiffla. Aborygeni tłumaczą, że jest
to spowodowane brakiem szacunku dla
duchów tam mieszkającym. 

Kolejnym ciekawym zjawiskiem są
„tzw. sorry rock”. To kamienie pocho-
dzące z góry Uluru, które zostają wysła-
ne z powrotem przez turystów do władz
parku. Każdego roku przychodzą w
paczkach tysiące takich skał z dołączo-

nymi listami z wyrazami głębokiego ża-
lu. Nadawcy twierdzą, że coś ich skłoni-
ło do kosztownego zwrotu skradzionych
kamieni, ale nie chcą wyjawić co. Jeden
z nich twierdzi, że często ukazywała mu
się postać Aborygena, a gdy do niego
przymówiła, odesłał paczkę. Wszyscy
zgodnie twierdzą, że coś otworzyło im
oczy, a wielu z nich z całkowitych scep-
tyków stało się głęboko wierzącymi w
duchy Aborygenów. Najcięższa paczka

miała 15 kilogramów, więc koszt
jej wysłania z Europy do Australii
był ogromny.  Co skłania ludzi do
narażania się na takie koszta? Nie
wiadomo, zresztą oni sami często
tego nie wiedzą.

Wspomniane wcześniej zwierzę-
ta:  jaszczurka i dingo są ściśle
związane z kulturą Aborygenów.
Według mitu jaszczurka bawiła się
swoim ulubionym bumerangiem,
ale pewnego razu bawiąc się, zgu-
biła go. Szukała go w glinianym
kopcu, który jest teraz górą Uluru,
a został stworzony przez małych
chłopców. Jaszczurka kopała, ale
nie znalazła go i z rozpaczy umarła.
Mit o powstaniu dingo zaczyna się
od ceremonii,  którą przygotowy-
wał jeden z klanów, zaprosili oni
inny klan, ale tamci odmówili.
Pierwsze plemię odebrało to jako
brak szacunku i z gniewu stworzyli
demoniczną postać, dingo. Poszła
ona do drugiego plemienia i wybiła
wszystkich,  którzy odmówili przy-
bycia.

Niezależnie od tego, czy wierzy-
my w duchy Aborygenów, jest pewne,
że należy się im szacunek i poszanowa-
nie ich zwyczajów. Tak jak napisał  je-
den z nadawców „sorry rock”: „jest we
mnie dość mocno zakorzeniona niepew-
ność, co do duchowości i kultury abory-
genów, a gdy nie wiesz czegoś dobrze,
lepiej jest zachować dużą dozę ostrożno-
ści, więc zwrócenie kamienia będzie
pewną formą zabezpieczenia dla mnie“
albo „6 miesięcy pecha to wystarczają-
co“, „ze smutku i poczucia winy“ , „za-
stanówcie się, zanim coś zrobicie“. 

Jędrzej Koralewski 3A
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uluru
https://swietegory.wordpress.com/2011/
08/05/uluru/
http://www.sadistic.pl/uluru-gora-
smierci-vt124797.htm
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CCałkiem niedawno śmialiśmy się
nieco z tego, jak 120 czy nawet 50
lat temu wyobrażano sobie przy-

szłość, która dla nas jest teraźniejszością.
Wiele tamtych pomysłów, już wtedy moż-
na było uznać za niemożliwe  bądź  mało
realne. Większość z nich  przedawniła się
wraz z rozwojem techniki, która w znacz-
nej mierze jest nadal nie do końca odkryta.
Niektóre koncepcje i projekty z dawnych
czasów okazały się całkiem trafne i do
dziś zaskakują nas swoją  przenikliwością
oraz zmyślnością. Najwyraźniej do prze-
widywania przyszłości trzeba mieć odpo-
wiedni umysł i predyspozycje. Czasami
jednak nawet najlepsi mogą mieć z tym
nie lada problem. Uważam, że to, z czego
w tej chwili śmiejemy się, rozgrywa się po
raz któryś na naszych oczach. Ludzie jed-
nak nie uczą się na błędach naszych przod-
ków i od zarania dziejów powtarzają prze-
tarte już ścieżki i podobne sytuacje.
Kto na początku lat dziewięćdziesiątych

mógłby przewidzieć sukces Internetu czy
telefonów komórkowych? Albo wyobrazić
sobie sukces smartfonów i tabletów?  A w
średniowieczu, kto by się spodziewał tak
znacznego postępu nauki? Oczywiście
znajdują się wyjątki, w postaci najwięk-
szych myślicieli danej epoki, na przykład
znany nam wszystkim człowiek renesansu
Leonardo Da Vinci.  Moim zdaniem  w na-
szych czasach też posiadamy takich uczo-
nych, chociaż nie zdajemy sobie z tego do
końca sprawy. Skąd mamy wiedzieć,  czy
za 20 albo 40 lat teorie wysnute przez zna-
nego na całym świecie jednego z najbar-
dziej oświeconych umysłów naszych cza-

sów, brytyjskiego naukowca Stephena
Hawkinga nie okażą się rzeczywistością
albo pośmiewiskiem dla całego społeczeń-
stwa?  Oprócz tego za  kilkanaście  lub kil-
kadziesiąt  lat  medycyna będzie na tak
wysokim poziomie, że to, co my teraz ro-
bimy będzie, w ich odczuciu czymś jak dla
nas metody średniowiecznych uzdrowicie-
li. Teraz ludzkość gnębią choroby związa-
ne z przekwitaniem, takie jak demencja
starcza czy alzheimer. W tym miejscu,

gdzie stoimy, wiemy, że za parę lat
ma dojść do rozpracowania ge-

nomu ludzkiego oraz
do jeszcze lepszego

poznania
mutacji. A to

dopiero będzie ka-
mień milowy dla
przyszłych po-

koleń. Proszę sobie wyobrazić, co z tą
wiedzą będą mogły zrobić następne poko-
lenia. Choroby starcze wreszcie przestaną
nękać nas tak bardzo. Będziemy w stanie
zastąpić utracony naskórek sztucznie wy-
hodowaną skórą, co jest bardzo ważne dla
osób z amputowanymi kończynami . Wal-
ka z rakiem też z pewnością zostanie wy-
grana, proszę się zastanowić nad tym, ile
istnień ludzkich będziemy w stanie urato-
wać od niechybnej śmierci ciała? Wszyst-
ko to brzmi fantastycznie, ale w przyszło-
ści będzie  możliwe. 
Niestety nasza przyszłość nie przedstawia
się wyłącznie w różowych barwach. Jak
zapewne wiecie, na ziemi występują nie-
odnawialne surowce naturalne. Są one
bardzo mocno eksploatowane przez  ludzi.

Wydobycie ropy naftowej, powoduje nie
tylko utratę tych surowców na stałe, ale
także wydzielanie szkodliwych substancji
do atmosfery. Może to spowodować nie-
odwracalne skutki, które będą widoczne w
ekosystemie naszych dzieci. Ludzkość po-
winna być świadoma tego, że to, co teraz
robimy,  ma negatywny wpływ na  Ziemię
i w konsekwencji może prowadzić do jej
wymarcia. A dla nas będzie to skutkowało
albo przesiedleniem się  lub życiem w spe-
cjalnych barakach.
W przyszłości głównym rodzajem energii
będzie ta  czerpana z naturalnych źródeł,
czyli energia słoneczna, wiatrowa czy
chociażby  wodna. Uważam, że proces
przekształcenia rodzajów energii szkodzą-
cej środowisku w tzw. ekologiczną powi-
nien odbyć się jak najszybciej, bo możemy
poczynić nieodwracalne szkody  naszym
dzieciom czy wnukom. Jest to niezbędne
do przeżycia naszego gatunku.
Mimo że nasz gatunek rozwinął się znacz-
nie na przełomie tych 50 lat, to powinni-
śmy uczyć się na błędach naszych i nie po-
wtarzać jeszcze raz całego procesu. Jed-
nakże, powinniśmy poczynić odpowiednie
kroki, w stronę neutralizacji tak wielkiego
zagrożenia, jakim jesteśmy sami dla siebie
oraz dla przyszłych pokoleń i zająć się
problemem zanieczyszczania środowiska,
które w przyszłości z pewnością bardzo
nam zaszkodzi. Jeśli będziemy dalej po-
stępować tak samo, to jestem pewien, ze
kiedyś ludzie będą się śmiali z naszej
ignorancji i płakali nad swoim losem.

Fryderyk Aszyk 3F

1818grudnia 2015 roku  na ekrany
polskich kin wszedł film
„Gwiezdne Wojny: Przebu-

dzenie Mocy”. Siódma część sagi opowia-
da nam o losach głównej bohaterki Rey,
która wychowała się na pustyni, jak i
dwóch postaci, które występowały już
wcześniej  w tej trylogii wszechczasów.
Mowa tu oczywiście o kapitanie  Hanie
Solo oraz jego wiernym towarzyszu broni

: jęczącym i bo-
haterskim Che-
wie.  Oprócz te-
go możemy za-
poznać się z
dwiema nowymi
postaciami, któ-
re nie raz nas za-
skoczą: Finnem
(okazał się on

wspaniałym kompanem dla naszej głów-
nej bohaterki) oraz   Kylo Renem- czar-
nym charakterem ( to niewątpliwie naj-
większe objawienie tego filmu). Cała hi-
storia bardziej przypomina mi stare, dobre
„Star Wars”, aniżeli te  kręcone za naszych
czasów. Z pewnością są tacy , którzy oba-
wiali się, że tak długo oczekiwany film
będzie kitem. Na szczęście tak się nie sta-
ło, akcja jest dynamiczna i trzymająca w

napięciu przez cały seans. Efekty specjal-
ne jak zwykle stały na najwyższym świa-
towym poziomie, a fabuła miała w sobie
wszystko to,  co tak bardzo przyciągało
nas do poprzednich filmów, czyli  nie jest
ani monotonna, ani się nie powtarza,  o co
obawiali się niektórzy fani. Śmiało można
powiedzieć, że reżyser J.J.Abrams zasko-
czył samego siebie i stworzył prawdziwe
dzieło sztuki w oparciu o scenariusz napi-
sany wspólnie z Lawrence’em Kasdanem.
Wisienką na torcie są aktorzy i nie mam

na myśli tylko starych wyjadaczy tej sagi
(Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Ha-
mill, Anthony Daniels, Peter Mayhew,
Kenny Baker i Warwick Davis) , ale także
„młode wilki” (Daisy Ridley, John Boy-
ega i Oscar Isaac),  które mimo niewiel-
kiego doświadczenia i obycia w tego typu
filmach, wspaniale wywiązały się ze swo-
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PPolska pełna jest wspania-
łych i pięknych zamków.
Nazywane są one perła-

mi średniowiecza. Wznoszą się
na niedostępnych wzgórzach,
ale też  na nizinnych łąkach
wśród błota lub rozlewisk
rzecznych. 
Prawdziwym skarbem Wielko-

polski jest zamek w Gołucho-
wie, otoczony 162-hektarowym
parkiem. Początki budowli się-
gają prawdopodobnie roku
1560.  Często zmieniający się właściciele
zamku ograniczali się jedynie do niezbęd-
nych remontów, które nie były w stanie
zapobiec jego postępującej destrukcji. W
latach  trzydziestych XIX stulecia obiekt
był już tylko malowniczą ruiną. Gołuchów
zasłynął jako gniazdo sławnej rodziny
Leszczyńskich, zaś zamek bezpodstawnie
kojarzono z osobą króla polskiego Stani-
sława Augusta. W 1857 roku Jan Działyń-
ski poślubił Elżbietę Czartoryską - córkę
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, li-
dera emigracji polskiej skupionej w pary-
skim hotelu Lambert. Działyński planował
odbudować zamek. W tym czasie Gołu-
chów jednak zmienił właściciela: Jan
przekazał go swej żonie jako spłatę długu
zaciągniętego u Czartoryskich na cele po-
wstania styczniowego, którego był jednym
z organizatorów. Małżonka wspaniało-
myślnie pozwoliła mu kontynuować przy-
gotowania do restauracji zabytku. Prace
przy przebudowie zamku trwały do roku
1885, a we wnętrzach ciągnęły się prawie
do końca stulecia. Przystąpiono także do
urządzania parku w stylu angielskim.
Znajdowało się tam 1000 gatunków drzew
i krzewów. Po śmierci Izabelli Czartory-
skiej w 1899 ordynację gołuchowską objął
jej bratanek, który zmarł w 1911 roku.

Majątek gołuchowski przeszedł na wła-
sność jego brata - księcia Adama Czarto-
ryskiego i jego żony Marii Ludwiki. Przed
wybuchem wojny Maria ukryła poza zam-
kiem najbardziej wartościowe eksponaty.
W 1941 zostały one odnalezione przez
Niemców.  Po zakończeniu wojny odzy-
skano skradzione dobra, ale nie powróciły
one do Gołuchowa, lecz trafiły do Mu-
zeum Narodowego w Warszawie i w Po-
znaniu. Poznańska placówka przejęła tak-
że i sam zamek, gdzie w latach 1960-61
przeprowadzono remont. Obecnie zamek
odwiedzają tłumy turystów, głównie dla
pięknego parku. 
Najbliżej nas znajduje się zamek w Gdań-
sku, który służył komturom krzyżackim.
Został on zbudowany w drugiej połowie X
wieku przez prowadzących podbój Pomo-
rza Wschodniego przedstawicieli polskiej
dynastii piastowskiej. Był to drewniany
dwór, usytuowany między brzegiem
rzeczki Motławy a współczesnymi ulica-
mi: Sukienniczą, Wartką, Karpią i Na Dy-
lach.  W jego obrębie istniały dwa muro-
wane gmachy - kościół romański i wieża,
która pełniła funkcje ostatniego punktu
oporu. W roku 1308 margrabiowie bran-
denburscy zajęli miasto i przystąpili do
oblężenia grodu. Zwrócono się wówczas o

wsparcie do zakonników krzyżackich, któ-
rzy po odparciu Branderburczyków wypę-
dzili także dotychczasowych jego miesz-
kańców. Po zawarciu traktatu pokojowego
z Władysławem Łokietkiem, rozpoczęli
oni przebudowę drewnianego założenia w
warowny klasztor. Wznoszony obiekt miał
stanowić serce komturii gdańskiej, z uwa-
gi na wysoce korzystne położenie i lokali-
zację portu. Rok 1410 przyniósł nam zwy-
cięstwo w bitwie pod Grunwaldem, okre-
ślanej przez Krzyżaków wielkim pobi-
ciem. Dogadawszy się z Radą Miejską
komtur przekazał do jej dyspozycji proch i
pociski z zapasów zamkowych, a w za-
mian gdańszczanie zobowiązali się bronić
miasta przez okres jednego roku, dostar-
czać żywność i ludzi dla wzmocnienia
twierdzy. Poprawne stosunki między mia-
stem a Niemcami wkrótce uległy pogor-
szeniu. Rada Miasta ograniczyła swobodę
ruchu komtura, przejęła też mienie niektó-
rych jego urzędników, wprowadziła bloka-
dę portu i kontrolę ruchu statków. Po za-
warciu traktatu  pokojowego w Toruniu
sytuacja polityczna i militarna zakonu ule-
gła zdecydowanej poprawie i wówczas to
krzyżacy zdecydowali zaatakować zdra-
dziecki wedle ich uznania Gdańsk. Obie
strony zdecydowały się na negocjacje.
Miejscowy komtur wezwał na zamek bur-
mistrzów. Zostali oni zamordowani. Po
wyjeździe znienawidzonych Krzyżaków
Rada Miejska podjęła decyzję o zburzeniu
zamku i jeszcze w tym samym roku rozpo-
częła się jego rozbiórka. Do naszych cza-
sów zachował się tylko wycinek zewnętrz-
nego muru obronnego i baszty z otaczają-
cego zamek pasa fortyfikacyjnego, a także
usytuowana nieopodal Baszta Łabędź. 
Zamki sta no wią ma te rial ną spu ści znę ar -

chi tek tu ry, do wód bo gac twa daw nych cza-
sów, po wód do wiel kiej dumy. Niedługo
wakacje, w tym czasie warto zgłębić ta-
jemnice tych budowli, wypisane na ich
murach . 

Anna Milkowska 3A
Źródło; http://www.zamkipolskie.com/

jego zadania. Harrison Ford, który po raz
czwarty wcielił się w rolę Hana Solo, po-
staci będącej od dekad autorytetem dla
młodzieży, jest jak zwykle niezawodny i
niezastąpiony. Jego gra aktorska może sta-
nowić dla młodszych pokoleń wzór, na
którym będą opierać swoje kariery. Każdy,
kto uważał, że nie nadaje się on już do tej
roli z powodu swojego wieku , przyzna te-
raz, że nie miał racji. Jego energia i zapał
niejednokrotnie udzielały się widzom w

trakcie seansu. Co do Marka Hamilla, któ-
ry był pierwszoplanową postacią we
wcześniejszych filmach ( grał Luka ), w
tym musiał się zadowolić zaledwie paro-
ma scenami. Jednakże jego rola w rozwoju
fabuły jest olbrzymia. Doszedłem do
wniosku, ze Abrams oparł ją na nim, mi-
mo, że tak właściwie był postacią epizo-
dyczną. Z pewnością wśród fanów pozo-
stał niedosyt odnośnie jego postaci i miej-
my nadzieję, że w następnych częściach

zostanie on zaspokojony. Jeśli chodzi o
Carrie Fischer, grającej rolę księżniczki o
imieniu Leia , to w moim odczuciu  była
ona postacią, która wspaniale uzupełniała
pewne mało odczuwalne braki w fabule.

Reasumując, film ten z pewnością zasłu-
guje na uwagę. Serdecznie polecam go
wszystkim fanom tejże serii, jak i osobom,
które chcą rozpocząć swoją przygodę z
„Gwiezdnymi Wojnami”.

Fryderyk Aszyk 3F
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Strona obcojęzyczna

IIn the last article we presented the
clans of Scotland. Today, I would li-
ke to tell you about one of the most

important figures in the history of this
country. The national hero who fought
in the Wars of Scottish Independence.
The exact date of his birth is not known
but the historians confirm that he was
born around 1270 near Paisley. His fa-

ther was a landowner in Renfrew. Walla-
ce was brought up in the peaceful times
when King Alexander III ruled the land.
After his death, John the Balliol was the
rightful heir but King Edward I, the
King of England made him abdicate the
throne, put him to jail and declared him-
self the ruler of Scotland. That was a ve-
ry harsh time and the ruling of the En-
glish King. William Wallace formed an
army and started a rebellion against the
new order. In September 1297 he joined
forces with Andrew Moray who fought
in the North. Together they faced the
English army in the Battle of Stirling
Bridge and gained victory. In April 1298
there was the Battle of Falkirk. Even
though initially Wallace managed to

avoid the combat, the battle
was lost. Unwilling to com-
promise, William Wallace

refused to submit to English rule, and
Edward’s men caught him in August 5,
1305, when they captured and arrested
him near Glasgow. He was taken to Lon-
don and condemned as a traitor. He suf-
fered a very painful and cruel death. 23
years after the execution, Scotland final-
ly gained independence and since then
Wallace was remembered as one of Sco-
tland’s greatest heroes. 
Glossary:
independence - niepodległość
to confirm - potwierdzać
a rightful heir - legalny następca tronu     
to join forces - połączyć siły
to submit - poddać się
a traitor - zdrajca

Ms Dorota Czajkowska

WILIAM WALLACE

Liebe Schülerinnen 
und Schüler!
Bald kommen die Sommerferien.
Ich möchte Euch aus diesem An-
lass  schöne erholtsame  Zeit wün-
schen. Verbringt die Zeit mit Eu-
ren Familien, Freunden. Passt gut
auf Euch auf! Ich wünsche Euch
auch viel Aktivitat vor allem
Sport im Freiem.

Zu den beliebtesten Sportarten der
Deutschen gehören Fitnesstraining,
Radsport, Laufen, Wandern, Schwim-
men und Fußball. Quer durch alle Al-
tersgruppen werden von den Sportlern
am häufigsten Spaß und Gesundheit als

Motivation
angegeben.
Viele bauen
Stress ab.
Erwachsene
im Alter
zwischen 18
und 29 Jahren
spielt zudem
häufig der
Wunsch nach

einer guten Figur eine
wichtige Rolle.
Immer wieder werden aber
auch das Sportinteresse
und der Gesundheitszus-
tand miteinander in
Beziehung gesetzt. Wer
Sport treibt, fühlt sich of-
fenbar gesünder. So gaben

fast 70 Prozent der Sportler an, sich
gesund zu fühlen und seltener an Rück-
enschmerzen zu leiden, wohingegen
unter den Sportmuffeln (nie uprawiają-

cych sportu) nicht einmal jeder Zweite
seine Gesundheit als gut empfand und
deutlich häufiger mit Schmerzen im
Kreuz zu kämpfen hat. Vor allem bei
Rückenschmerzen aber gibt es eine
Sache, die in den meisten Fällen helfen
könnte: Bewegung. 
Eine der befragten hat gesagt: “Aber
was mir am besten gefällt in Deutsch-
land, ist die Popularität von Sport. Leute
laufen ganz einfach auf der Straße. Nicht
nur junge, sondern auch ältere. Die ge-
nießen auch Basketball, Volleyball und
natürlich Fußball. Leute besuchen das
Fitnessstudio auch regelmäßig”.

Herr Marcin Treder

Sport in Deutschland

Erik Zabel

Claudia Pechstein

Michael Greis
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