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77marca na kolejnym koncercie słu-
chaliśmy morskich pieśni pracy i
typowych szant w wykonaniu du-

etu „Biesiad & Schultz” – członków mę-
skiego chóru szantowego Zawisza Czar-
ny z Gdyni. Panowie śpiewali oraz grali
na gitarach różnego pochodzenia i wy-

miarów: ukulele, gitara 6 strunowa aku-
styczna, 12 strunowa, kazu a także
drumla. Na chwilę przenieśliśmy się na
wielkie żaglowce i posmakowaliśmy
słonego wiatru. 

Pani Anna Artemiuk-Zięba
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WWpierwszym tygodniu marca z
okazji Dnia Kobiet w świe-
tlicy dla klas IV-VII i klas

gimnazjalnych poruszaliśmy kobiece te-
maty. Piątoklasiści podczas pracy w
grupach wykonali gazetkę ścienną pt.
„Kobiety wybitne”, gdzie zaprezento-
wali sylwetki sześciu przedstawicielek
płci pięknej (królowej Jadwigi, Marii
Skłodowskiej- Curie, Heleny Modrze-
jewskiej, Poli Raksy, Ireny Szewińskiej
i Wisławy Szymborskiej),  które odegra-
ły istotną rolę w różnych dziedzinach
życia- w historii państwa polskiego,  na-
uce, teatrze, filmie, sporcie i literaturze.
Młodzież z klas siódmych oglądała re-

produkcje rzeźb oraz obrazów  wybit-
nych twórców takich jak Jan Matejko,

Leonardo da Vinci, Diego Velazquez,
Jan Vermeer, Paul Cezanne, Stanisław
Wyspiański czy Olga Boznańska. Dzię-
ki nim mogła zaobserwować, jak przed-
stawiano panie w sztuce na przestrzeni
wieków. Uczniowie na podstawie zgro-
madzonych obrazów wykonali  portrety
kobiet z różnych epok. Chętne dziew-
częta uzupełniały według wzoru malo-

wanki przygotowane na podstawie obra-
zu Aleksandra Gierymskiego „Pomarań-
czarka” i Władysława Ślewińskiego
„Dwie Bretonki z koszem”.
Młodzież z gimnazjum rysowała portre-
ty swoich koleżanek. To reprezentantki
XXI wieku.
Największym zainteresowaniem wśród

uczniów przebywających w świetlicy
cieszyły się albumy i gazety z ilustracja-
mi przedstawiającymi modę kobiecą.
Wzorując się na nich, wychowankowie
świetlicy wykonali swoje rysunki z tren-
dami z różnych epok.
Dzieci pracowały także z „Księgą
imion”, dzięki której mogły poznać po-
chodzenie i znaczenie imion żeńskich.
Podczas tygodniowej pracy zgromadzi-

liśmy mnóstwo prac przedstawiających
KOBIETY, PANIE, DZIEWCZĘTA,
PANNY, DAMY, NIEWIASTY.

Pani Aleksandra Morawska

WWroku szkolnym 2017/2018
nauczyciele biologii i przy-
rody wraz z uczniami przy-

stąpili do  III edycji ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „Lubella inspi-
ruje i edukuje”. Pani Anna Winnicka -
Namiotko realizowała projekt z klasą 2F
gimnazjum, pani Dorota Zielińska z kla-
są 2A gimnazjum, zaś pani Małgorzata
Gańska- Seelau z grupą ze szkoły pod-
stawowej w ramach zajęć 4xK. Program

miał na celu wzrost świadomości
uczniów na temat zasad prawidłowego
odżywiania oraz edukację o roli produk-
tów zbożowych w codziennej diecie. W
ramach zagadnień do zrealizowania na-
leżało poznać zboża uprawiane w Polsce
i nie tylko, produkty otrzymywane ze
zbóż, rolę odżywczą kasz, ryżu, płat-
ków, makaronu, otrębów, mąki. Ucznio-
wie otrzymali od prowadzących sporą
dawkę informacji, po czym mieli za za-

danie wykonać na spotkaniach plakaty
pod hasłem: ”A może zboże”? Na kolej-
nych zajęciach sprawdzali swoją wie-
dzę, rozwiązując krzyżówkę, układankę
i quiz. Zwieńczeniem tych lekcji było
wykonanie w grupach wybranej potra-
wy, skomponowanej wg wszelkich za-
sad prawidłowego żywienia i  degusta-
cja. Uczniowie świetnie odnajdywali się
na nietypowych zajęciach. Tematy mają-
ce związek z codziennym przygotowa-
niem posiłków wzbudziły w nich praw-
dziwe zainteresowanie.
Za udział w projekcie szkoła uzyskała
Certyfikat udziału w programie.

Panie Anna Winnicka, 
Małgorzata Seelau i Dorota Zielińska

Na okładce:
Uczniowie klas 3 

w drodze na egzamin
gimnzjalny.

D Z I E Ń  
K O B I E T

KONCERTKONCERT
„Kiedy morze „Kiedy morze 

jest w humorze”jest w humorze”

„Lubella inspiruje „Lubella inspiruje 
i edukuje”i edukuje”
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1616marca 2018r. w naszej
szkole odbyły się Targi
Szkół Ponadgimnazjal-

nych. Na zaproszenie odpowiedziało 28
placówek oświatowych. Gościliśmy 10
gdańskich liceów ogólnokształcących i
zespoły szkół techniczno - zawodo-
wych, które przygotowują do pracy w
konkretnym zawodzie. Uczniowie trze-
cich  klas gimnazjalnych mogli obej-
rzeć  trzyminutowe prezentacje i wysłu-
chać informacji o poszczególnych szko-
łach. Przedstawicielami placówek, któ-
rzy zapoznawali nas z oferta edukacyjną
i atutami swoich szkół byli często nasi
absolwenci. Odbył się także przegląd
stanowisk szkolnych, gdzie prezentowa-
no krótkie filmy o życiu szkoły, rozda-
wano informatory, ulotki, nauczyciele i
uczniowie odpowiadali na pytania gim-
nazjalistów.

Od 14 maja uczniowie trzecich klas
gimnazjum mogą składać dokumenty
do wybranych szkół. Jest  to dla nich je-
den z pierwszych poważniejszych wy-
borów  życiowych. 
Mamy nadzieję, że podejmowane do-

tychczas przez szkołę działania z zakre-
su doradztwa zawodowego , dały naszej
młodzieży możliwość lepszego przeglą-
du propozycji kształcenia na rynku
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Trzecioklasistom życzymy dobrych wy-
borów i powodzenia w nowych szko-
łach!

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

WWponiedziałek, 26 marca 2018
roku, odbyła się w ZKPiG w
Kolbudach uroczysta konfe-

rencja podsumowująca 2 lata pracy pod-
czas realizacji projektu „Erasmus+”  o
szczegółowym tytule:„ Rutynie  mówi-
my „nie!” - podnoszenie kompetencji i
atrakcyjności kształcenia sposobem za-
pobiegania wypaleniu zawodowemu”.
Z udziału w projekcie skorzystało 18

pracowników ZKPiG w Kolbudach,
którzy odbyli szkolenia zagraniczne w

siedmiu europejskich krajach: we
Włoszech i Wielkiej Brytanii, na
Malcie, w Portugalii, Grecji, Cze-
chach i w Słowenii. Nauczyciele
podnieśli swe kompetencje doty-
czące wykorzystywania nowocze-
snych technologii na zajęciach,
wzrostu kreatywności w metodach
nauczania i poszerzenia horyzon-
tów oraz możliwości ciągłego roz-

Projekt „Erasmus+” -Projekt „Erasmus+” -
podsumowaniepodsumowanie



2121kwietnia 2018r. uczniowie
naszej szkoły pod opieką na-
uczycieli przygotowali

Dzień Eksperymentów. Sale lekcyjne i
korytarze stały się laboratoriami, a
uczniowie naukowcami. Z powodzeniem
prezentowali oni  różnorodne doświad-
czenia, dzięki którym mogliśmy przeko-
nać się jak reagują ze sobą różne substan-
cje. 

Eksperymentowanie sprawiło wiele ra-
dości również rodzicom z Rady Rodzi-

ców. Ten dzień był wielkim
wydarzeniem. Zainspirował
nas do wykonania podob-
nych doświadczeń w domu,
pobudził wyobraźnię, wzbo-
gacił naszą wiedzę.

Pani Agata Wiśniewska
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Dzień Eksperymentów

woju osobistego. Praca w międzynaro-
dowych grupach projektowych dała
możliwość podwyższenia umiejętności
pracy w języku angielskim.
22 miesiące trudnej, ale bardzo owoc-

nej pracy, były satysfakcjonujące dla
grupy, która wymyśliła i zrealizowała
ten projekt: koordynator - p. Izabeli Śre-
dzińskiej, p. Eweliny Michalak i p. Be-
aty Woźniak. Udało się to wszystko
dzięki dobrej współpracy z gminą Kol-
budy.
Udział w projekcie uświadomił wszyst-

kim, że jesteśmy pełnoprawnymi człon-
kami Unii Europejskiej i dobrze czuje-

my się, rozwijając swoje ho-
ryzonty zawodowe i osobi-
ste.

Publikacja sfinansowana z fun-
duszy Komisji Europejskiej w
ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowa-
na przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Publika-
cja odzwierciedla jedynie sta-
nowisko jej autorów i Komisja
Europejska oraz Narodowa
Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności
za jej zawartość merytoryczną.
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JJak co roku wolontariusze ze Szkol-
nego Klubu Wolontariusza Nadzie-
ja, w niedzielę - 22 kwietnia -

wzięli udział w akcji
POLA NADZIEI.
Akcja charytatywna
„Żonkil”- jak często o
niej w skrócie mówi-
my, to zbiórka pienię-
dzy na pomorskie ho-
spicja, a jej symbolem
jest właśnie ten piękny,
wiosenny kwiat.
Nasza szkoła współpra-

cuje z gdańskim Hospi-
cjum im. Ks. E. Dutkie-
wicza i tam właśnie po
skończonej akcji zostały
przekazane puszki z pie-
niędzmi.
Wolontariuszom, Księ-
żom, Nauczycielom, któ-
rzy poświęcili swój czas i
sprawowali opiekę nad
uczniami, a także wszyst-

kim ludziom dobrej woli. SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY!

Pedagodzy szkolni

P O L AP O L A
N A D Z I E IN A D Z I E I

00d 18.04. 2018 do 20. 04. 2018 r.
134 uczniów klas trzecich przy-
stąpiło do egzaminu gimnazjalne-

go. To pierwszy tak ważny egzamin w
ich życiu. Od jego wyników zależy, w
jakich szkołach będą kontynuowali na-
ukę po ukończeniu gimnazjum.
Każdego dnia uczniowie pisali po dwa

zakresy egzaminu. Pierwszy zakres z hi-
storii i WOS-u, przedmiotów przyrodni-

czych oraz języka obcego na poziomie
podstawowym rozpoczynał się o godz.
9:00. Drugi odpowiednio z języka pol-
skiego, matematyki i języka obcego na
poziomie rozszerzonym o godzinie
11:00. Tylko jedna osoba zdecydowała
się pisać egzamin z języka niemieckie-
go, pozostałe zdawały język angielski.
Wyniki egzaminu zostały ogłoszone 15
czerwca 2018 r. Wszystkim trzecioklasi-

stom życzymy wysokich wyników egza-
minu i dostania się do wybranych szkół.
Fotorelacja na str.18-19.

Pani Marzenna Seroczyńska

Egzamin gimnazjalnyEgzamin gimnazjalny

2929kwietnia przy sali nr 3 od-
był się zapowiadany i ocze-
kiwany Kiermasz Wielka-

nocny zorganizowany przez SU. Było
świątecznie i wiosennie. Podczas kier-
maszu nabywcy mogli podziwiać oraz
zaopatrzyć się we własnoręcznie wyko-
nane, wielkanocne ozdoby: baranki, pi-
sanki, kraszanki, stroiki, kartki świą-
teczne i wiele innych dekoracji przygo-
towanych przez członków SU oraz

świetlicę szkolną. Ponadto pod-
czas kiermaszu można było zaku-
pić słodkości - jajka z ciasta kru-
chego z żółtkiem zapakowane w
sam raz prosto do koszyczka.
Dziękujemy wszystkim Nauczy-
cielom, Dyrekcji, Uczniom oraz
Rodzicom, którzy przyłączyli się
do naszej akcji.  Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Pani
Grzegorek oraz Pani Samotyjak

za przekazanie wielu
ręcznie robionych
ozdób wielkanoc-
nych. Całkowity do-
chód z kiermaszu zo-
stanie przekazany na
rehabilitację Majki i
Sylwii.

Opiekunowie SU SP
i Gimnazjum

Panie Magdalena 
Godecka

i Małgorzata 
Seelau

KIERMASZ WIELKANOCNY



2727maja br. odbyły się apele z
okazji zbliżających się
świąt majowych w szcze-

gólności 227 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja oraz Dnia Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej - obchodzonego 2
maja. Wszyscy uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły, zgromadzeni na uroczy-

stości mogli poczuć atmosferę tych pa-
triotycznych świąt dzięki krótkiemu
programowi artystycznemu przygoto-
wanemu przez Samorząd Uczniowski
naszej szkoły oraz zespół taneczny i
chórek pod kierunkiem p. Anny Arte-

miuk-Zięby, nauczyciela zajęć arty-
stycznych. Patriotyczne pieśni oraz za-
rys historyczny i prezentacja multime-
dialna skłaniały wszystkich do zastano-
wienia się nad tym, czy dostatecznie
znamy najważniejsze momenty z histo-
rii naszego kraju, czy szanujemy ojczy-
znę, jej symbole narodowe, czy jeste-
śmy patriotami.

Opiekun SU SP
Pani Małgorzata Seelau
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U r o c z y s t eU r o c z y s t e

Majowe wycieczki Majowe wycieczki 
na wschód i zachódna wschód i zachód

a k a d e m i ea k a d e m i e

Partnerstwo Gminy Kolbudy z li-
tewskim Niemenczynem i niemiec-
kim Uffenheim owocuje corocznie
wiosennymi wyjazdami młodzieży
gimnazjalnej z ZKPiG w Kolbudach
do zaprzyjaźnionych zagranicznych
miejscowości i rewizytami latem
oraz  na początku kolejnego roku
szkolnego. 

WWdniach od 30 kwietnia do 4
maja uczniowie klas drugich
gimnazjum już po raz piąty

gościli na Wileńszczyźnie. Program po-
bytu, jak zawsze bogaty, obejmował
edukację i rekreację. Polska i Litwa ob-
chodzą w tym roku swoje wielkie jubile-
usze – 100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości, dlatego między innymi to do-
niosłe wydarzenie było tematem spotka-
nia młodzieży, która wspólnie uczestni-

czyła w zajęciach plastycznych i mu-
zycznych. Próbowała swoich sił w  roz-
grywkach sportowych na nowych, nie-
dawno oddanych boiskach przy niemen-
czyńskiej szkole,  w Ośrodku Kultury w

warsztatach tanecz-
nych, a wcześniej w
15 wybranych lek-
cjach, np: języka  pol-
skiego, litewskiego,
technologii i obrony
cywilnej oraz prezen-
tacjach, poświęco-
nych historii obu
szkół i ich patronom –
Konstantemu Par-
czewskiemu i Mariu-
szowi Zaruskiemu.
Pracowity dzień tra-
dycyjnie zakończono
wspólną dyskoteką,
na której młodzież ba-

wiła się przy popularnych utworach,
znanych po obu stronach granicy. 
3 maja, w dniu Święta Narodowego od-
wiedziliśmy ważne miejsca związane z
Józefem Piłsudskim, a więc Zułów –
majątek rodzinny, gdzie się urodził, Po-
wiewiórkę – gdzie został ochrzczony w
malutkim, drewnianym kościółku i Bez-
dany – gdzie na stacji kolejowej dokonał
napadu na carski pociąg. Następnie w
obecności pani ambasador i konsula RP
na Litwie uczestniczyliśmy w uroczy-
stości państwowej na Rossie - polskiej
nekropolii przy mauzoleum „Matka i
Serca Syna”. Poczty sztandarowe nasze-
go gimnazjum i szkoły podstawowej od-
dały hołd Marszałkowi a delegacja zło-
żyła wieniec z biało – czerwonych kwia-
tów i zapaliła znicze. 

KKilkudniowy pobyt w litewskiej
stolicy to zdecydowanie za ma-
ło, żeby poznać choć część

znajdujących się w Wilnie pamiątek,
sięgających początków państwa Giedy-
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WWizyta w partnerskim mieście
w Bawarii odbyła się w
dniach od 13-18 maja br.

W otoczeniu wiosennej zieleni ucznio-
wie naszej szkoły oraz Bielkówka i Prę-
gowa zapoznali się z kolegami dwóch
szkół w Uffenheim. Cztery dni minęły w
okamgnieniu, urozmaicone licznymi
atrakcjami. Widzieliśmy dawne domy z
wyposażeniem w skanse-
nie Frankisches Freiland-
museum w Bad Windshe-
im, podziwialiśmy feerię
barw przeróżnych roślin w
alejach dawnego lotniska
Wurzburga. Z wysokiego
mostu mieliśmy okazję zo-
baczyć rozciągającą się
dolinę rzeki Tauber, po-
znaliśmy historię bohater-
skiego burmistrza Rothen-
burga Nush. W Norymber-
dze do potężnego, śre-
dniowiecznego za-
mczyska wspinaliśmy
się długim, brukowa-
nym traktem.
Historię i architekturę
Uffenheim poznali-
śmy podczas wspól-
nego spaceru po mie-

ście z przemiłymi prze-
wodnikami. Zwróciliśmy uwagę na ak-
centy symbolizujące współpracę i part-
nerstwo naszych miast: Plac Kolbudzki,
fontanna z elementami polskimi czy
drogowskaz z napisem „KOLBUDY
950 km”. Nie zabrakło oficjalnego po-
witania: zostaliśmy zaproszeni do ratu-
sza na spotkanie z burmistrzem Uffen-

heim Wolfgan-
giem Lampe, który
bardzo serdecznie
przyjął naszą gru-
pę i zafundował
lody w pobliskiej
cukierni. Zapro-
szono nas również
do obejrzenia sa-
mochodów z wy-
posażeniem w
straży pożarnej. W
szkole niektórzy
uczestniczyli ze
swoimi niemiecki-
mi rówieśnikami
w lekcjach, a na-
stępnie oglądali-
śmy prezentacje
uczniów klas
ósmych.
Otaczała nas ser-

deczna i życzliwa atmosfera gospoda-
rzy.  

Oto spontaniczne wrażenia uczestni-
ków wymiany:
Najbardziej podobały mi się piękne kra-
jobrazy oraz zabytki. 
Podobało mi się muzeum kryminalistyki
i widziałam dwa słodkie sklepy świą-
teczne. 
Bardzo miło zostałyśmy przyjęte przez
rodzinę. Każdego dnia spędzaliśmy ze
sobą dużo czasu, jednym słowem wcale
się nie nudziłyśmy. Zaprzyjaźniłam się z
Leą. 
Miła atmosfera i dobre jedzenie. Były-
śmy na lekcji angielskiego i w-f, na ko-
niach i lodach. 
Byłyśmy na otwartym basenie, lodach,
frytkach. Grałyśmy w gry, piłkę nożną. 
Byłem na zakupach. Rozmawiałem z nim
o polskiej kulturze. 
Bardzo mili ludzie, cudowne widoki.
Świetna przygoda. 
Chciałabym zostać na dłużej, ponieważ
poznałam fajne koleżanki i kolegów z
Niemiec. Miałam świetną rodzinkę!
Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę.

We wrześniu niemieccy uczniowie
przybędą z rewizytą do nas.

Pani Anna Artemiuk - Zięba

mina, przez Rzeczpospolitą Obojga Na-
rodów do współczesności na artystycz-
nym Zarzeczu. Po drodze, z przerwami
na obiad w wileńskich restauracjach,
uczniowie zwiedzili  perłę europejskie-
go baroku – kościół  pw. św. Piotra i
Pawła, zatrzymali się w Celi Konrada i
przy miejscach związanych z wielkimi
romantykami, wspięli się na Górę
Trzech Krzyży, by zobaczyć panoramę
miasta, zajrzeli na  Uniwersytet  Wileń-
ski, wysłuchali prelekcji w Muzeum
Mickiewicza, podziwiali piękno kaplicy
św. Kazimierza w katedrze, spacerowali
ulicą Literacką, odwiedzili miejsca kul-

tu Bożego Miłosierdzia i Ostrą Bramę z
Cudownym Obrazem. 
W drodze powrotnej do domu zrealizo-

wano dwa ważne  punkty programu.  W
Ponarach, dawnym kurorcie, oddalonym
kilka kilometrów od litewskiej stolicy,
dziś miejscu pamięci o kaźni, gdzie pod-
czas wojny dokonano masowych mor-
dów obywateli polskich, młodzież zło-
żyła kwiaty.  W Trokach zatrzymała się
przed gotyckim zamkiem Książąt Li-
tewskich i skosztowała regionalnych  ki-
binów – potrawy kuchni karaimskiej. 
Gościny,  jak w latach ubiegłych udzie-

lił nam dyrektor szkoły pan Tadeusz

Grygorowicz, który  rano towarzyszył
nam przy śniadaniach,  a panie kucharki
codziennie dogadzały  pysznymi pieroż-
kami, naleśnikami, blinami, placuszka-
mi i racuszkami. 
Wycieczka na Litwę, zdaniem uczestni-
ków o bardzo napiętym (czytaj „nałado-
wanym”) programie, dostarcza każdemu
różnorodnych przeżyć związanych z li-
teraturą, sztuką i historią, wiarą i patrio-
tyzmem, tożsamością narodową i przy-
należnością do UE. A o jej atrakcyjności
świadczy zainteresowanie kolejnych,
młodszych klas. 

Pani Izabela Frączek



TTradycją się stało,że Dzień Dziec-
ka dla młodszych uczniów na-
szej szkoły odbywa się  na bo-

isku przy stadionie w Kolbudach. Za-
wsze jest mnóstwo atrakcji. Tak też było
na tegorocznym festynie 29 maja 2018
r. - dmuchane zamki, karuzele,  zabawy
z animatorkami, które przeprowadzały
różne konkurencje zręcznościowe.
Wszyscy z chęcią  korzystali ze słodkie-
go poczęstunku. Cały dzień był piękny i
słoneczny, dlatego dzieci z aplauzem
powitały strażaków, którzy specjalnie
dla nich włączyli deszczownicę, dzięki
której można było się ochłodzić. To był
dzień pełen wrażeń i atrakcji.

Pani Agata Wiśniewska

Z życia szkoły
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PPrzyroda bujnie się rozwija.
Wszędzie kwitnie mnóstwo
kwiatów. Kolorowe płatki i  po-

wabny zapach inspirują do zabawy z ni-
mi. Wychowaw-
czynie świetlicy
dla klas IV-VII za-
proponowały więc
swoim wycho-
wankom wyjątko-
we zajęcia - naukę
plecenia wianków. 
Niektóre kwiaty dostar-
czyły opiekunki, inne
natomiast zrywały
dziewczęta z terenów
zielonych znajdujących
się przy szkole. Udało
się zgromadzić, m.in.: wszędobylskie,
przypominające mlecz prosieniczniki,
aromatyczne rumianki, rzadko spotyka-
ne, niebieskie chabry, czerwoną koni-
czynę, ślaz, przytulię oraz  różnego ro-

dzaju trawy. Już samo tworzenie bukie-
tów sprawiło dziewczętom wiele przy-
jemności. Następnie uczennice próbo-
wały opanować sztukę plecenia wian-

ków. Dla niektórych
okazała się ona ła-
twa, dla innych trud-
na, humor jednak
wszystkim dopisy-
wał. Po wykonaniu
wianków wychowan-

ki miały różne pomysły na
ich wykorzystanie. Okaza-
ło się, że w zależności od
wielkości, mogą z powo-
dzeniem zastąpić branso-
letkę lub naszyjnik. Jednak
chyba nikt nie ma wątpli-

wości, że najpiękniej prezentują się jako
korona z kwiatów. Efekty naszej pracy
były śliczne i pachnące. Wspaniała za-
bawa!

Wychowawczynie świetlicy kl. IV-VII

Dzień
Dziecka

Cudne
wianki

88czerwca br. 24 uczniów klas dru-
gich naszego gimnazjum wzięło
udział w jednodniowym rejsie po

Zatoce Gdańskiej. Płynęliśmy jachtem
Generał Zaruski. Przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie podziwialiśmy Trójmiasto
od strony morza. Gimnazjaliści stawiali
i klarowali żagle, stali przy sterze, słu-
chali wykładu o nawigacji. Wspólne po-
kładowe prace były świetną okazją do
integracji. Nikt nie cierpiał na chorobę
morską – fala była mała, ale wiatr wiał
wystarczająco, by nacieszyć się żeglugą.

Do zobaczenia za rok. Ahoj!
Panie Anna Zięba, Anna Hemperek

...

1414czerwca uczniowie szkoły
podstawowej poznawali
piękno jednego z ostatnich

przedwojennych drewnianych jachtów
w Polsce – Generała Zaruskiego. Na po-
kładzie i pod spędziliśmy godzinę słu-
chając opowieści o grocie, sztakslach,
kotwicy, handszpakach, nawigacji, ga-

flach, rejsach, kambuzie, mesie, kubry-
ku, kojach, kamizelkach ratunkowych…
Już czując słoną wodę i smak morskiej
przygody, przeszliśmy do Narodowego
Muzeum Morskiego Spichlerze na Oło-
wiance, gdzie obejrzeliśmy wystawy
stałe – „Polacy na morzach świata”,
„Archeologia Morska” i „Nurkowanie”
oraz „Galeria Morska”, gdzie widzieli-
śmy pamiątki po Mariuszu Zaruskim.
Jako że to starówka Gdańska, zrobili-
śmy spacer po Rybackim Pobrzeżu, na
nowo zapoznając się z wiekowymi bra-
mami. 
To podsumowanie tegorocznych spo-
tkań z historią o Patronie naszej szkoły.

Pani Anna Artemiuk-Zięba

N a u k a  ż e g l o w a n i a
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MMamy zaszczyt poinformować,
iż Mirek Medvediev z klasy
IIIa oraz Maja Kuszyk

również z klasy IIIa zajęli II miejsce
w III Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym " My znad Bałtyku" dla świe-
tlic, organizowanym przez Szkołę Pod-
stawową nr 52 w Gdańsku. GRATULU-
JEMY!!! 

Nauczyciele świetlicy I-III
••

„Drużyna Bystrzaków”„Drużyna Bystrzaków”

2323lutego w Szkole Podstawo-
wej CET w Kowalach od-
był się konkurs wiedzy

ogólnej "Drużyna Bystrzaków" dla
uczniów kl. I-III szkół podstawowych.
"Bystrzaki" z naszej szkoły zdobyły II
miejsce. Drużynę, składającą się z

przedstawicieli każdego poziomu klas,
tworzyli: Marcin Meronk Ib, Adam
Dawidowski IIb, Aleksander Krzy-
mowski IIIa. Gratulujemy sukcesu!

źródło:  FB UG Kolbudy

••
Szkolny konkursSzkolny konkurs

kaligrafii klas II-IIIkaligrafii klas II-III
KLASY II :
II miejsce
Fabian Cyman kl. II a
Janek Łata kl. II a 
Kornelia Gliwa kl. II a  

Wyróżnienie:
Lena Milda kl. II b
KLASY III:
I miejsce
Karolina Łopatka kl. III c 
II miejsce
Maciej Suchorz kl. III c 21 
Oliwia Górska kl. III b 21
III miejsce
Martyna Kowalska kl. III e 
Wyróżnienia:
Dawid Sopoliński kl. III e 
Olek Guliński kl. III d 12 p, 
Aleksandra Kędzierska kl. III b

Pani Anna Kwidzińska

••
Szkolny konkursSzkolny konkurs

logopedyczno - literackilogopedyczno - literacki

WWszyscy lubimy słuchać cie-
kawych opowieści, a przeży-
wając przygody bohaterów

baśni, przenosimy się w świat, w którym
dobro zawsze zwycięża zło. W piątkowy
nieco mroźny poranek - 23 lutego - dzie-
ci z oddziału przedszkolnego miały oka-
zję posłuchać baśni przedstawionych
przez starszych kolegów i koleżanki,
biorących udział w konkursie literacko –
logopedycznym „Baju, baju, baj...” dla
klas III – IV. Zadaniem uczestników by-
ło przedstawienie baśni własnego autor-
stwa podczas eliminacji konkursowych.
Celem konkursu była nie tylko promo-
cja czytelnictwa  i poprawnej wymowy
wśród dzieci i młodzieży, ale także roz-
wijanie talentów pisarskich najmłod-
szych. Zadanie było trudne, więc nie-
wielu chętnych zdecydowało się na
udział w rywalizacji w bajaniu. W trak-
cie konkursu widzowie obejrzeli trzy
baśnie, z których każda była ciekawa,
pełna humoru i przygód, a co najważ-
niejsze - każda posiadała szczęśliwe za-

kończenie. Jury zadecydowało, że I
miejsce zajęli ex aequo: Aleksandra
Kędzierska z klasy III b oraz Aleks
Nastały z klasy III e. Drugie miejsce
zajęły dwie uczennice klasy IV e -
Amelia Pielechowska oraz Julia Szew-
czykowska, które wspólnie przygoto-
wały i przedstawiły baśniowe przedsta-
wienie oparte o szkolną rzeczywistość.
Publiczność żywo reagowała na zabaw-
ne sytuacje w baśniach oraz chętnie
oklaskiwała młodych aktorów. Na ko-
niec wszyscy wykonali  serię logope-
dycznych ćwiczeń buzi i jęzorka opar-
tych o treść baśni " O dzielnym rycerzu
Tristanie". Organizatorzy mają nadzieję,
że konkurs zachęcił uczniów do prezen-
towania własnej twórczości, poszukiwa-
nia ciekawych tekstów literackich oraz
do pięknej wymowy, której wzorem byli
uczestnicy konkursu. 

Pani Anna Brych

••
Konkurs „Śladami Konkurs „Śladami 

polskich baśni i legend”polskich baśni i legend”
I miejsce: 
Karolina Drzewiecka kl.IIIe
Lena Świąder kl.IIIe
II miejsce:
Nadia Nowińska kl.IIIc
III miejsce:
Aleksandra Kędzierska kl.IIIb
Honorata Sosnowska kl.IIIb
Wyróżnienia: 
Michał Gwizdała kl. IIIc
Angelika Rautenberg kl.IIIa
Nikodem Szuchnicki kl. IIIe

Pani Mariola Wojciechowska

••
Konkurs Konkurs 

języka angielskiegojęzyka angielskiego
" My Easter Picture Dictio" My Easter Picture Dictio--

nary" kl.1-3 nary" kl.1-3 
1 miejsce: Amelia Sekieta kl.2a
2 miejsce: Zuzanna Cherek kl.3a
3 miejsce: Hanna Klein kl.1d

Pani Agnieszka Klein

••
Szkolny konkurs Szkolny konkurs 

recytatorskirecytatorski

MMiło nam poinformować, że w
szkolnym konkursie recyta-
torskim "Poezja dziecięca" z

KONKURSY
Klasy I-III

Wojewódzki Konkurs
Plastyczny

„My znad Bałtyku”



Z życia szkoły
oddziałów przedszkolnych wzięło
udział aż 23 uczestników. Jak w każdym
konkursie zwycięzca może być tylko je-
den. Jednogłośnie pierwsze miejsce za-
jął Tymon Jednac z klasy 0b, drugie
miejsce należy do Dawida Czernis z
klasy 0a, natomiast trzecie zajęła
Emilka Lehr z klasy 0a. Wszyscy
uczestnicy konkursy otrzymali dyplomy
i nagrody. Serdecznie gratulujemy

Panie Patrycja Wrycza 
i Agata Wiśniewska

••
Gminny konkurs Gminny konkurs 

ortograficzny kl. IIIortograficzny kl. III
Marcin Rogowicz 
kl. IIIe Kolbudy

I miejsce:
Marta Beiger kl. IIIa Bielkówko
Aleksander Krzymowski 
kl.IIIa Kolbudy
Aleksandra Makulska kl.III Lublewo
Szymon Przybylski kl. IIIb Bielkówko
II miejsce:
Hubert Trojnar kl. IIIb CET Kowale
III miejsce:
Bartosz Bieniaszewicz kl.IIIa CET Ko-
wale
Marta Fojut kl. IIIb CET Kowale
Kacper Gronke kl.IIIc Kolbudy
Dominik Haliniarz kl.IIIc Kolbudy
Szymon Micun kl.IIIb Bielkówko

Pani Mariola Wojciechowska

••
Gminny konkurs Gminny konkurs 

recytatorskirecytatorski

PPod koniec kwietnia odbyła się
trzecia edycja gminnego konkur-
su recytatorskiego „Poezja dzie-

cięca”. W konkursie wzięły udział dzie-
ciaki z oddziałów przedszkolnych szkół
gminy Kolbudy. 

I miejsce: Tymon Jednac 0b 
ZKPiG Kolbudy

II miejsce: Klara Pasiut ZKiW Lublewo
III miejsce: Nina Nowakowska 

SP Pręgowo 
Wyróżnienia:
- Armatowska Julia SP Buszkowy
- Czernis Dawid 0a ZKPiG Kolbudy
- Dzierżawiec Łucja SP Pręgowo
- Kucharski Ignacy ZKiW Lublewo
- Lehr Emilia 0a ZKPiG Kolbudy
- Piłat Szymon SP Pręgowo
- Skubisz Amanda ZKiW Bielkówko
- Słowińska Celina SP Buszkowy
- Wyszyńska Malwina SP Buszkowy

- Zajkowski Antoni ZKiW Lublewo
Każdy z uczestników konkursu otrzy-
mał nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Dziękujemy dzieciom za udział w kon-
kursie i gratulujemy im odwagi oraz
zdolności recytatorskich,

Panie Patrycja Wrycza 
i Agata Wiśniewska

••
Najlepszy Matematyk KlasNajlepszy Matematyk Klas
Trzecich Gminy Kolbudy Trzecich Gminy Kolbudy 

Bartek Polak kl. IIIa Pręgowo
Aleksander Krzymowski

kl. IIIa Kolbudy
I miejsce:
Miłosz Frycz kl.IIIb Kolbudy
Maciej Suchorz Kl. III c Kolbudy
II miejsce:
Tymek Gadek kl. III b Bielkówko
Nadia Nowińska kl. III c Kolbudy
Anna Paczkowska kl.IIIb Pręgowo
III miejsce:
Jacek Strumski kl. IIIb Kolbudy

Pani Mariola Wojciechowska

••
Szkolny konkursSzkolny konkurs
kaligrafii klas Ikaligrafii klas I

I miejsce : Maja Bork kl.Ic 
I miejsce : Hania Klein kl. Id
II miejsce : Szymon Łytkowski kl. Ib
III miejsce : Ola Ciesielska kl.Ib
Wyróżnienia: 
Tristan Orzada kl Ia
Amelia Góra kl. Ic
Marcin Meronk kl. Ib

Pani Anna Kwidzińska

••
Gminny TurniejGminny Turniej

Sportowy kl. I-III SPSportowy kl. I-III SP

1010maja w naszej szkole odbył
się Gminny Turniej Sporto-
wy dla klas. I-III SP "Mały

sport- wielka zabawa". Uczestnikami
sportowych zmagań były drużyny z 5
szkół naszej gminy: SP Pręgowo, CET
Kowale, ZKiW Bielkówko, ZKiW Lu-
blewo oraz ZKPiG Kolbudy. Zawody
rozpoczęli najmłodsi  uczniowie- przed-
stawiciele klas I, którzy okazali się mi-
strzami w celowaniu piłeczką do bram-
ki. Nie zabrakło też emocji w katego-
riach klas II oraz klas III. Publiczność
zgromadzona na sali i trybunach gorąco
dopingowała swoje drużyny.
Wyniki turnieju:
klasy I

I miejsce - ZKPiG Kolbudy
II miejsce -   CET Kowale
III miejsce -  ZKiW Lublewo
klasy II
I miejsce -   ZKPiG Kolbudy
II miejsce -  CET Kowale
III miejsce - SP Pręgowo
Klasy III
I miejsce -   ZKPiG Kolbudy
II miejsce -  ZKiW Lublewo
III miejsce - CET Kowale

Pani Beata Bretes

••
Konkurs Konkurs 

języka angielskiegojęzyka angielskiego
Mistrzem z jęz. angielskiego 

w kl. 3 SP została 
Malwina Kołaczyńska 3b

II miejsce - Fabian Grzendzicki 3a
III miejsce - Zofia Wenta  3b
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów językowych.

Panie Gabriela Rusiecka
i Agnieszka Klein

Konkurs fotograficznyKonkurs fotograficzny
„Życie codzienne „Życie codzienne 

naszych babć i dziadków”naszych babć i dziadków”
I miejsce - Karolina GronkowskaVIa,
II miejsce - Zofia Bonar IVe
III miejsce - Zuzanna Kujawa IVe

Izabela StrumskaIVe
wyróżnienie - Zuzanna Lachowicz VIe

Anna Hiller VIb
Panie U. Sychta, A. Morawska 

i H. Klamrowska

••
Konkurs fryzjerskiKonkurs fryzjerski

„Włos ci z głowy„Włos ci z głowy
nie spadnie”nie spadnie”

JJuż po raz drugi nauczyciele świetli-
cy dla klas IV-VII i klas gimnazjal-
nych zorganizowali konkurs „Włos

Ci z głowy nie spadnie”. Jego celem by-
ło znalezienie uczennic najbardziej
uzdolnionych w trudniej sztuce układa-
nia fryzur. Konkurs poprowadziła Karo-
lina Gronkowska z kl. VI a, która dosko-
nale wywiązała się  z powierzonego jej
zadania.
Jury w składzie: pani Aleksandra Nade-
rza (pedagog), panie Hanna Klamrow-

Klasy 
IV-VI
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Z życia szkoły
ska i Aleksandra Morawska (wycho-
wawczynie świetlicy) przyznało złoty
grzebień i tytuł MISTRZYNI GRZE-
BIENIA  Aleksandrze Dziurzyńskiej z

VI b (modelka – Oliwia Dziewiałtowicz
VIb), II miejsce zajęła Sandra Wąsow-
ska z 2f (modelka -Alicja Boniecka 2f),
III  miejsce przypadło Julii Szymi-
chowskiej z VI b (modelka- Anna Hiller
VI b),wyróżniona została także Domini-
ka Formela z IV b (modelka- Maja Wró-
blewska IV b).
Konkurs uświetnili występem artystycz-
nym uczniowie z klasy VI c: Kajetan
Kiedrowski, Daria Rogalewska, Oliwia
Szmelter  i Nadia Kalinowska, wykonu-
jąc zabawny utwór Elektrycznych gitar
„Włosy”.  

Panie U. Sychta, A. Morawska 
i H. Klamrowska

2525kwietnia 2018 r. odbył się
w ZKPiG w Kolbudach
etap gminny Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym.

Celem turnieju jest podnoszenie kul-
tury społeczeństwa i działanie na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego, w tym bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. W turnieju uczest-
niczyli uczniowie SP w Pręgowie,
ZKiW w Bielkówku oraz ZKPiG w Kol-
budach. Szkoły reprezentowane były
przez 4-osobowe drużyny (2 dziewczyn-
ki i 2 chłopców). Uczestnicy Turnieju
musieli wykazać się następującymi
umiejętnościami:
a) rozwiązanie testów 

teoretycznych,
b) wykonanie zadań

praktycznych:
- jazda rowerem po torze 

sprawnościowym,
- udzielanie pierwszej po-
mocy.
W skład komisji oceniającej
wchodzili opiekunowie dru-
żyn oraz przedstawiciel poli-
cji z Wydziału Ruchu Drogowego – sier-

żant Karol Kościuk. Fundatorem nagród
na tym etapie turnieju był Urząd Gminy
w Kolbudach. Rywalizacja zakończyła
się zwycięstwem SP w Pręgowie, drugie
miejsce zdobyła drużyna ZKPiG w Kol-
budach, trzecie miejsce ZKiW w Biel-
kówku. 

Pani Bożena Rogalska

X L I  T U R N I E J  X L I  T U R N I E J  
B E Z P I E C Z E Ń S T WAB E Z P I E C Z E Ń S T WA

W  R U C H U  W  R U C H U  
D R O G O W Y MD R O G O W Y M

DDnia 17 maja br. w SP im. Jana
Pawła II w Borkowie odbył się
Wojewódzki Konkurs Wiedzy

o Kaszubach "Kaszubski Wiec".
Uczniowie naszej szkoły Wojciech
Frańczak kl.7a, Zuzanna Lachowicz
kl.6e oraz Tymoteusz Widzicki kl.6d
zdobyli tytuły finalisty. Gratulujemy!!!

••••••

DDnia 7 czerwca br. w Miszewie
odbył się Wojewódzki Konkurs
Pieśni im. Jana Trepczyka. Re-

prezentantki naszej szkoły: duet - Iza-
bela Strumska i Marta Czarnecka z
kl. 4e oraz solistka - Zofia Markow-
ska z kl. 5b zajęły w swoich katego-
riach III miejsce. Gratulujemy!!! 

Pani Beata Richter

UUczniowie naszej szkoły:  Domi-
nika Formela z kl. 4b, Cezary
Tralewski z kl. 7c, Damian Bo-

browski z kl. 2F wzięli udział w XIX
Powiatowym Konkursie Recytatorskim
Poezji Zygmunta Bukowskiego. Kon-
kurs odbył się w Szkole Podstawowej w
Czerniewie. Uczniowie recytowali po
dwa wiersze tego kaszubsko-kociew-
skiego poety, każdy w swojej kategorii
wiekowej. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe. Gratulujemy !

Panie Beata Richter
i Agnieszka Pomierska

NNa przełomie lutego i marca tego
roku odbył się w naszej szkole
Międzynarodowy Konkurs

Matematyczny PANGEA. Wzięło w
nim udział 22 uczniów klas IV - VII na-
szej szkoły. Do finału, który odbywał się
06.04.2018 r. w Warszawie zakwalifiko-
wał się uczeń klasy V b Goran Pange-

łow. W fi-
nale brali
udział naj-
lepsi
uczniowie
z całej Pol-
ski. Goran
zdobył brą-
zowy me-

dal i dyplom. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w następnych kon-
kursach.

Pani Marzenna Seroczyńska

Wojewódzki Konkurs Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o KaszubachWiedzy o Kaszubach

XIX Powiatowy
Konkurs Recytatorski
Poezji Z. Bukowskiego

PANGEA 2018PANGEA 2018
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ZZprzyjemnością informujemy, że
FINALISTAMI Wojewódzkich
konkursów kuratoryjnych w ro-

ku szkolnym 2017/2018 zostali:

1. KONRAD JAKUSZ 3F - TYTUŁ
FINALISTY Z CHEMII

2. MICHAŁ SUJKA 3A - TYTUŁ FI-
NALISTY Z GEOGRAFII

3. MARCIN WARYŚ 3E - TYTUŁ FI-
NALISTY Z GEOGRAFII

4. MIŁOSZ SMOLARCZYK 3E -
TYTUŁ FINALISTY Z GEOLOGII

5. AGNIESZKA KALINOWSKA
3A - TYTUŁ FINALISTY Z GEO-
LOGII

6. KONSTANCJA ASZYK 3E -
LAUREATKA KONKURSU HI-

STORYCZNEGO

7. MICHAŁ OSTASZEWSKI 2E -
TYTUŁ FINALISTY KONKURSU
HISTORYCZNEGO

8. JAKUB WOŻNIAK 2D - TYTUŁ
FINALISTY KONKURSU HISTO-
RYCZNEGO

Z życia szkoły
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Konkurs MatematycznyKonkurs Matematyczny

ZZprzyjemnością informuję, że ty-
tuły Najlepszych Matematy-
ków Gminy Kolbudy w tego-

rocznym XVII Konkursie uzyskali na-
stępujący uczniowie naszej szkoły:
Filipek Tomasz - Kolbudy 
- klasa IV SP
Pangełow Goran - Kolbudy
- klasa V SP

Kaszkiel Julia - Kolbudy
- klasa VI SP

Wszystkim laureatom gratulujemy, a
uczestnikom dziękujemy za udział i ży-
czymy powodzenia za rok.

Pani Marzenna Seroczyńska

••
Szkolny konkursSzkolny konkurs

„Owocowe potyczki”„Owocowe potyczki”

44czerwca w dużej sali gimnastycz-
nej uczniowie klas czwartych
uczestniczyli w konkursie „Owo-

cowe potyczki”. Konkurs miał na celu
promocję zdrowego odżywiania, uzmy-
słowienie uczniom roli owoców w co-
dziennej diecie, powtórzenie, jakie war-
tości odżywcze posiadają owoce oraz
przypomnienie o konieczności mycia
ich przed jedzeniem, a także kształcenie
umiejętności zachowania w sytuacjach
stresujących. 
Przez cały m-c czwartoklasiści wraz z

wychowawcami wykonywali zadania z
wykorzystaniem owoców, które wyloso-
wali (IVa - jabłko, IVb - cytryna, IVc -
gruszka, IVd - pomarańcza, IVe- kiwi,
IVf - winogrono).
Klasy bardzo solidnie przygotowały się

do konkursu. Ich przedstawiciele wspa-
niale poradzili sobie z pytaniami wymy-
ślonymi przez komisję. Dania zapropo-
nowane przez klasy były łatwe i szybkie
w przygotowaniu, smaczne, a przede
wszystkim zdrowe. Odegrane scenki zaś
ciekawe i śmieszne. Podsumowując, za-
bawa była pyszna.
Po dogrywce jury wyłoniło zwycięz-

ców:
I miejsce – klasa IV f,
II miejsce- klasa IV e,
III miejsce- klasa IV a,
IV miejsce-klasa IV c,
V miejsce-klasa IV d,
VI miejsce-klasa IV b. 
Wszystkim gratulujemy, dziękujemy za

świetną zabawę i przygotowanie!
Wychowawcy świetlicy klas IV-VII

••
Szkolny Konkurs Szkolny Konkurs 

GimnastycznyGimnastyczny
Klasy IV - V:
I miejsce - Paulina Karłowska kl IVc 
II miejsce - Karolina Dargacz kl IVf III
miejsce - Emilia Temberska kl IVf 
Klasy VI - VII:
I miejsce - Hanna Lubotzka kl VIb
II miejsce - Paulina Byszuk kl VIIc 
III miejsce - Zofia Wiśniewska kl VIIc
Wyróżnienia w klasach IV- V dla najlep-
szej zawodniczki w ćwiczeniach wol-
nych, w ćwiczeniach równoważnych i
skoku przez kozła otrzymała Paulina
Karłowska, a w klasach VI- VII Hanna
Lubotzka.

Pani Małgorzata Dybowska

••
Konkurs przyrodniczyKonkurs przyrodniczy

NNajlepszymi Przyrodnikami w
tym roku szkolnym zostali:
• klasy IV

Zuzanna Kujawa z kl. IVe
• klasy V  
Goran Pangełow z kl. Vb
• klasy VII

Miriam Grot z kl. VII
Pani Małgorzata Gańska-Seelau

G i m n a z j u m
Wojewódzkie konkursy Wojewódzkie konkursy 

kuratoryjnekuratoryjne
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WWtym roku po raz trzeci z rzę-
du w ZKPiG w Kolbudach
odbyły się  eliminacje woje-

wódzkie Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1887-1922”.
Konkurs na etapie wojewódzkim po raz
pierwszy przeprowadzono w 70. roczni-
cę istnienia naszej placówki. Wówczas
to uczniowie ZKPiG w Kolbudach zo-
stali jego finalistami na poziomie szkoły
podstawowej i gimnazjum. W ubiegłym
roku formułę konkursu poszerzono o
eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiej
Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza
i dzieje oręża” dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. 
Natomiast ten rok jest szczególny, z
uwagi na uroczyste obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Po raz drugi z rzędu patronat nad kon-
kursem objął wicewojewoda pomorski
pan Mariusz Łuczyk z zawodu nauczy-
ciel historii, dlatego dyrektor szkoły pan
Robert Aszyk zabiegał o szczególnie
uroczysty przebieg i oprawę tegoroczne-
go konkursu historycznego z udziałem
przedstawicieli lokalnych władz, na cze-
le z jego sympatykiem wójtem gminy

Kolbudy panem dr. Leszkiem Gromba-
lą. Gospodarze konkursu  i Wojewódzki
Koordynator Konkursu z ramienia Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku dr  Józef
Kwidziński zadbali o cenne nagrody dla
jego uczestników. Tym razem sprawdza-
nie prac powierzono nauczycielom
uczniów biorących udział w konkursie,

opiekuni zostali powołani do tego zada-
nia przez Kuratora Oświaty w Gdańsku.
Przedstawiciele szkół podstawowych i
gimnazjum mieli 90 minut na rozwiąza-
nie zadań. W tym czasie pan wojewoda
Mariusz Łuczyk spotkał się z nauczycie-
lami, wręczając im podziękowania za

wysiłek włożony w przygotowanie pod-
opiecznych do konkursu o treściach pa-
triotycznych w rocznicę 100 –lecia od-
zyskania niepodległości. 
Miło nam przekazać informację, że nasi
uczniowie spisali się znakomicie, ponie-
waż pierwsze miejsce w pionie szkoły
gimnazjalnej zajęła Konstancja Aszyk
3E, zostając laureatką konkursu i repre-
zentantką naszego województwa w eli-
minacjach centralnych od 7-9 czerwca
br., które odbędą się w Warszawie. Lau-
reatami konkursu zostali także dwaj po-
zostali  nasi znakomici historycy Mi-
chał Ostaszewski 2E i Jakub Woźniak
2D, którzy zajęli czołowe lokaty. Pozo-
stali reprezentanci  naszej szkoły w pio-
nie szkoły podstawowej spisali się rów-
nież bardzo dobrze i zostali finalistami
konkursu (fotorelacja na str.16-17).
Optymistyczne jest to, że ci uczniowie
w przyszłym roku mogą reprezentować
naszą szkołę w  eliminacjach do XXIV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego.     
Trzecia edycja konkursu zakończyła się
sukcesem naszych uczniów. Gratulacje.

Pan Jerzy Szurdak

XXIII Ogólnopolski Konkurs HistorycznyXXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 

w latach 1887-1922”w latach 1887-1922”

KKolejny raz uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w konkur-
sie ekologiczno -żywieniowym

”Wiem, co jem”. Łącz-
nie wzięło w nim udział
8 drużyn ze szkół Gdań-
ska i okolic. Konkurs
składał się z 3 etapów i
miał charakter rywaliza-
cji zespołowej. Najpierw
należało odpowiedzieć
na pytania teoretyczne,
później rozwiązać przy
pomocy telefonów ko-
mórkowych quiz, a na
końcu wykonać zadania
praktyczne. Wszystkie

pytania dotyczyły zasad zdrowego ży-
wienia, kupowanych produktów, warto-
ści odżywczej pokarmów czy zjawisk fi-
zycznych i chemicznych zachodzących
w kuchni. Najprostszym zadaniem dla
naszych uczniów okazało się określenie
roli wybranych soli mineralnych w or-
ganizmie człowieka, zaś najtrudniej-
szym rozpoznanie żywych okazów kilku

ziół. Z wszystkimi zadaniami drużyna,
w składzie: Zofia Rutkowska z kl.3A,
Konrad Jakusz z kl.3F i Michał Osta-
szewski z kl.2E, poradziła sobie bardzo
dobrze, zajmując I miejsce. Konkurs za-
kończył się uroczystym wręczeniem na-
gród i dyplomów dla uczniów oraz  po-
dziękowań dla opiekunów. Uczniowie
mogli też zapoznać się z  ofertą rekruta-

cyjną i wyposażeniem
pracowni szkoły, która
była organizatorem, czyli
Centrum Kształcenia  Za-
wodowego i Ustawiczne-
go w Gdańsku Oruni.
Miła atmosfera, ciekawe
zadania konkursowe są
zachętą do wzięcia udzia-
łu w następnej edycji
konkursu za rok.

Pani Dorota Zielińska

Konkurs Konkurs 
„Wiem, co jem”„Wiem, co jem”
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WWdn. 8 - 9 marca odbył się
pierwszy, po przerwie zimo-
wej,   wyjazd edukacyjny w

ramach projektu "4xK". Uczestnikami
wycieczki do Warszawy byli uczniowie
klas IV i V, którzy systematycznie
uczestniczą w zajęciach rozwijających
kompetencje matematyczne, przyrodni-
cze i lingwistyczne. Warszawa przywi-
tała nas wiosenną pogodą, dzięki któ-
rej chętnie wędrowaliśmy po mieście,
odwiedzając jego atrakcyjne
miejsca: Centrum Nauki Kopernik, po-
mnik Syrenki nad Wisłą, Zamek Kró-
lewski, Stare Miasto, Pałac Kultury i
Nauki, Muzeum Ewolucji, Pałac Prezy-
dencki, kolumnę Zygmunta. Wędrówkę
po Warszawie zakończyliśmy spacerem
po Trakcie Królewskim. Dzieci zmęczo-
ne, ale pełne wrażeń wracały do domu,
wymieniając się w drodze powrotnej
wrażeniami z udanego pobytu w stolicy.

Pani Beata Bretes

1010marca uczniowie kl. I-III
SP biorący udział w zaję-
ciach projektu "Cztery razy

K" udali się do Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Trasa zwiedza-
nia wiodła wzdłuż Motławy. Wycieczka

rozpoczęła się zwiedzaniem Żurawia,
gdzie dzieci mogły osobiście stanąć w
miejscu gdzie, żuraw jest wysunięty nad
wodę. Potem grupa udała się kładką na
drugi brzeg Motławy, aby obejrzeć wy-
stawy prezentowane na terenie dawnych
spichlerzy. Ostatnim odwiedzonym
obiektem był statek "Sołdek", po które-
go zakamarkach uczestnicy wyjazdu
chętnie wędrowali.

Pani Beata Bretes

1313marca 2018 roku 40
uczniów naszej szkoły
wraz z opiekunami, wcze-

snym rankiem udało się na dwudniową
wycieczkę do Warszawy.
Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy
od pysznego dwudniowego obiadu, po
którym udaliśmy się nad Wisłę, pod po-
mnik warszawskiej Syrenki. Kolejnym,
niewątpliwie najważniejszym punktem
dnia, była wizyta w Centrum Nauki Ko-
pernik, w którym to uczniowie mieli
okazję obserwować i samodzielnie wy-
konywać doświadczenia na interaktyw-
nych wystawach. Po pełnym wrażeń
dniu udaliśmy się na pyszną kolację i
zasłużony wypoczynek.
Drugi dzień pobytu w stolicy rozpoczę-
liśmy od spaceru po Starym Mieście i
jego okolicy, gdzie znajdują się między
innymi: Kolumna Zygmunta III Wazy,
Pałac Prezydencki czy Uniwersytet
Warszawski. Następnie udaliśmy się do
Zamku Królewskiego i wraz z przewod-
nikiem zwiedzaliśmy część muzealną.
Potem powędrowaliśmy do Pałacu Kul-
tury i Nauki. Po drodze mieliśmy okazję
obserwować zmianę wart na Placu Pił-
sudskiego przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. W Pałacu Kultury i Nauki odby-
liśmy lekcję muzealną w Muzeum Ewo-

lucji.
Wizytę w Warszawie zakończyliśmy
pysznym obiadem, po którym zmęczeni,
oszołomieni natłokiem wrażeń, ale bar-
dzo zadowoleni udaliśmy się w drogę
powrotną. Wszystkim bardzo dziękuje-
my za udany wyjazd. :)

Pani Małgorzata Wiewiórska

1313kwietnia gościliśmy w na-
szej szkole mobilne plane-
tarium, które... zmieściło

się w małej sali gimnastycznej. Kopuła
wyglądała bardzo ciekawie, a do środka
mogło wejść jednorazowo 25 osób. Kil-
ka grup uczniów, uczestników projektu
"4xK",  uczestniczyło w bardzo intere-
sującym pokazie astronomicznym, do-
stosowanym do wieku młodych obser-
watorów. Było to niepowtarzalne do-
świadczenie.

Pani Beata Bretes

1414kwietnia uczniowie kl. I-III
SP Kolbudy oraz filii w
Buszkowach, udali się do

Helu. To kolejny wyjazd edukacyjny w
ramach projektu "4 razy K". Pierwszym
odwiedzonym miejscem było Fokarium,
gdzie dzieci obserwowały karmienie fok,
zabawy, pielęgnację oraz sposoby komu-
nikacji zwierząt ze swoimi opiekunami.
W stacji naukowej UG obejrzeliśmy
wystawę "Ssaki naszego morza" oraz
mogliśmy spotkać się oko w oko z foka-
mi przez szyby umieszczone w akwenie,
w którym one pływają. Co chwilę, któraś
z fok podpływała do okna i pięknie się
prezentowała przed zgromadzonymi ob-
serwatorami. Odwiedziliśmy też Mu-

FFinalistą Wojewódzkiego Turnieju
Wiedzy Prawnej zorganizowane-
go przez Sad Okręgowy w Gdań-

sku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
który odbył się 16 marca br.  został Mi-
chał Ostaszewski z klasy 2E. Gratulu-
jemy!!!

Pan Jerzy Szurdak

ZZprzyjemnością informuję, że ty-
tuł Najlepszego Matematyka
Gminy Kolbudy w tegorocz-

nym XVII Konkursie uzyskali:
Woźniak Jakub kl. 2D 
Błaszkowski Dawid kl. 3D. 
Laureatom gratulujemy!

Pani Marzenna Seroczyńska

WWdniach 26-27 maja w
Chmielnie odbył się Finał
Wojewódzkiego Konkursu

Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszub-
skiej Rodnô Mòwa. Powiat gdański re-
prezentowała uczennica naszej szkoły
Aleksandra Słowik z kl. 2F. 

Pani Beata Richter

Wojewódzki Turniej Wojewódzki Turniej 
Wiedzy PrawnejWiedzy Prawnej

Konkurs Konkurs 
matematycznymatematyczny

Wojewódzki KonkursWojewódzki Konkurs
RecytatorskiRecytatorski

4 x K4 x K
W A R S Z A W A

G D A Ń S K

H E L

W A R S Z A W A
K O L B U D Y
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zeum Rybołówstwa, które jest chyba naj-
ładniejszym oddziałem Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Mieści
się ono w zabytkowym kościele poewan-
gelickim i oprócz typowych eksponatów
posiada interaktywne makiety, symulator
kutra. Na szczycie  znajduje się wieża z
przepięknym widokiem na Hel i Zatokę
Pucką. Pogoda w tym dniu była prze-
piękna dlatego widok z wieży zachwycił
wszystkich uczestników. 

Pani Beata Bretes

1818kwietnia 2018r., w ramach
projektu "Cztery razy K"
odbył się wyjazd edukacyj-

ny do Torunia. Piękna, słoneczna pogo-
da sprzyjała zwiedzaniu Torunia, szcze-
gólnie Starego Miasta. Pani przewodnik
opowiadała uczestnikom różne cieka-
wostki oraz legendy związane z  bogatą
historią miasta. Na warsztatach wypieku
pierników każde dziecko własnoręcznie
uformowało swojego ciastko, które po
upieczeniu zostało wręczone jako pa-
miątka. Toruń to miasto astronoma Ko-
pernika, dlatego też odwiedziliśmy pla-
netarium uczestnicząc w pokazie "Cu-
downa podróż", a potem w Geodium na
interaktywnych stanowiskach można
było "uruchomić" wulkan, upozorować
start rakiety, itp. Wycieczka była bardzo
udana, a czas minął wyjątkowo szybko.

Pani Beata Bretes

2121kwietnia 2018 grupa gim-
nazjalistów udała się na
wyjazd edukacyjny w ra-

mach projektu "4xK" do Helu. Przy sło-
necznej pogodzie odwiedziliśmy Stację
Morską Instytutu Oceanografii Uniwer-

sytetu Gdańskiego. Głównym naszym
celem było Fokarium, gdzie mogliśmy
obserwować karmienie fok, ich treningi
oraz zabiegi pielęgnacyjne. Następnie
udaliśmy się na spacer promenadą do
kamienia informującego o "początku
Polski". Dalej poszliśmy wzdłuż wy-
brzeża i przez chwilę korzystaliśmy z
uroków plażowania. W drodze powrot-
nej zatrzymaliśmy się na obiad w Gdyni.
Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy
w godzinach popołudniowych do Kol-
bud.

Pani Marzenna Seroczyńska

99maja dzieci klas I-III w ramach
programu 4xk gościły na Rancho
Ameryka, położonym wśród La-

sów Mirachowskich, gdzie panuje jedy-
ny i niepowtarzalny klimat. W samym
środku rezerwatu przyrody z pomocą or-
nitologa i leśniczego odkrywaliśmy taj-
niki przyrody charakterystyczne dla te-
go regionu. Niezapomnianych wrażeń
dostarczyło nam spotkanie z kózkami i
osiołkami, a przejście ścieżką senso-
ryczną dostarczyło wielu emocji.
Uwieńczeniem dnia było wspólne pie-
czenie kiełbasek przy ognisku.

Pani Katarzyna Stasiak

DDnia 12.05.2018 odbyła się
ostatnia już organizowana w
ramach projektu 4xK wyciecz-

ka. Najpierw udaliśmy się do zamku w
Malborku, wznoszonego na prawym
brzegu Nogatu od 1280 do poł. XV w.
Zwiedzanie zabytku rozpoczęliśmy od
spotkania z przewodnikiem, przebra-
nym w strój historyczny. Nas, uczniów,
"zamienił" w drużynę rycerską, która
podążając Szlakiem Zamkowych Ta-
jemnic miała za zadanie odnaleźć ukryte
hasło. Litery poszukiwanych słów zdo-
bywaliśmy na zamkowej trasie, rozwią-
zując szereg zagadek i wypełniając za-
dania stawiane przez Mistrza Drogi. Ko-
lejnym miejscem, do którego się udali-
śmy był Dino Park, w którym to na swo-
jej drodze spotkaliśmy około 40 rucho-
mych i wydających różne dźwięki dino-
zaurów, które w otoczeniu pięknej ziele-
ni lasu przeprowadzały nas przez po-
szczególne okresy w dziejach Ziemi. Po
wyczerpującym dniu pełnym wrażeń

przyszedł czas na wyśmienity obiad w re-
stauracji "Jadłostacja Tczew" w  Tczewie.

Pani Małgorzata Wiewiórska

2828kwietnia 2018r. odbyła się
kolejna wycieczka w ra-
mach projektu "4xK". Tym

razem uczniowie kl. I-VI oraz kl. II-III
filii w Buszkowach odwiedzili park di-
nozaurów "Łeba Park". Pogoda dopisa-
ła, a pełna atrakcji i niezapomnianych
widoków trasa, była niezwykłą i fanta-
styczną przygodą w przeszłość.

Pani Katarzyna Stasiak

2828kwietnia, w ramach wyjaz-
dów edukacyjnych projektu
"4xK", odwiedziliśmy

Frombork. To niewielkie miasteczko o
zróżnicowanym krajobrazie jest koja-
rzone z postacią Mikołaja Kopernika. To
tutaj przez wiele lat mieszkał i pracował
nasz wybitny astronom. W trakcie poby-
tu odwiedziliśmy Muzeum Mikołaja
Kopernika położone na Wzgórzu Kate-
dralnym, które stanowi zespół sakralno-
obronny. W Katedrze znajduje się
współczesny nagrobek i miejsce po-
chówku astronoma. Wysłuchaliśmy
również koncertu organowego, dedyko-
wanego uczestnikom naszego wyjazdu.
Potem mieliśmy okazję podziwiać prze-
piękną panoramę Fromborka z najwyż-
szej budowli miasteczka - wieży
(dzwonnicy) bpa Radziejowskiego. W
drodze na szczyt wieży zawieszone jest
wahadło Foucaulta, ktore jest przyrzą-
dem do obserwacji ruchu wirowego zie-
mi. Wizytę w wieży zakończyliśmy w
zlokalizowanym tu planetarium, ogląda-
jąc pokaz  nieba i gwiazdozbiorów wi-
docznych z Ziemi. Ostatnim punktem
naszej wyprawy było Obserwatorium
Astronomiczne położone na Górze Żu-
rawiej w odległości 2 km od Fromborka.
Wizyta w obserwatorium wzbudziła
wiele zainteresowania i pytań, gdyż
uczniowie mogli osobiście obserwować
słońce oraz horyzont przez prawdziwe
teleskopy udostępnione nam przez
astronomów. To było ciekawe i poucza-
jące doświadczenie. 

Pani Beata Bretes

H E L

T O R U Ń
MIRACHOWO

M A L B O R K

Ł E B A

F R O M B O R K
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Chciałabym przybliżyć temat cho-
reoterapii. Nazwa pewnie jest
Wam obca, ponieważ terapia ta

nie jest zbyt znana. Ale czym właściwie
jest choreoterapia? Jest to nowoczesny
sposób terapii tańcem. Należy ona do bar-
dzo szerokiego nurtu arteterapii, czyli te-
rapii wykorzystującej wszelkiego rodzaju
sztukę, na przykład: chromoterapia, czyli
leczenie kolorami; silwoterapia, czyli ob-
cowanie z lasem; ergoterapia, czyli tera-
pia przez pracę w warsztatach rzeźbiar-
skich, tkackich i ceramicznych czy mu-
zykoterapia lub poezjoterapia.  
W choreoterapii wykorzystuje się  ruch
jako proces, który może zwiększyć du-
chową, psychiczną oraz fizyczną integra-
cję człowieka, która jest we współcze-
snym świecie niezwykle ważna. Nie cho-
dzi tu o naukę i systematyczne powtarza-
nie tych samych figur i kroków, ale o od-
nalezienie swojego stylu i spontanicz-
ność. Jej celem jest poznanie siebie, swo-
ich emocji i wyzwolenie nieznanych nam
dotąd uczuć. Może ona nam również po-
móc w porozumiewaniu się z innymi
ludźmi. 
Terapia tańcem i ruchem jest również nie-
kiedy nazywana psychoterapią tańcem i
ruchem, która zdefiniowana jest jako psy-

choterapeutyczne wykorzystywanie eks-
presyjnego tańca oraz ruchu, dzięki które-
mu osoba korzystająca z terapii może
wejść w osobisty proces prowadzący do
harmonii fizycznej, społecznej, poznaw-

czej i emocjonal-
nej. Choreoterapia
daje uczucie jed-
ności i zadowole-
nia z siebie. Jed-
nak mało kto ko-
rzysta z tej meto-
dy. Dlaczego?
Przyczyną najpew-
niej jest sama na-
zwa. Ludzi odpy-
cha słowo „tera-
pia”, które według

nich od razu mówi, że coś jest z nimi nie
tak. Z terapii tej oczywiście korzystają
osoby chore (np na: nerwicę, depresję,
anoreksję czy bulimię, alzheimera, par-
kinsona, schizofrenię, autyzm). Jednak
okazuje się, że taniec pomaga również lu-

dziom czującym potrzebę ujścia emo-
cjom czy otworzenia się na innych ludzi
lub też odczuwającym ciągły stres albo
wewnętrzne napięcie. Jednym słowem te-
rapia tańcem i ruchem jest dla wszyst-
kich. 
Taniec pozytywnie wpływa na zdrowie
naszego organizmu. Pobudza krążenie i
wydzielanie hormonów szczęścia, czyli
endorfin, a przy tym ułatwia oddychanie.
W trakcie tańca ciało rozładowuje mię-
śniowe napięcie, przez co człowiek czuje
się odprężony, zrelaksowany, spełniony i
szczęśliwy. Rozładowuje on też stres i na-
pięcie. Choreoterapia nawiązuje do stan-
dardowych tańców plemiennych, które
stanowiły niegdyś nieodłączny element
życia kulturalnego i społecznego. Celem
terapii jest również podniesienie samo-
oceny, zwiększenie świadomości, pozna-
nie swojego ciała, otworzenie się na wła-
sne potrzeby, wzrost wydolności fizycz-
nej oraz poprawa koordynacji ruchowej.
Zachęcam Was do wypróbowania tańca
jako sposobu na rozładowanie złych emo-
cji czy stresu.
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_ta
%C5%84cem

Zofia Rutkowska 3A

Choreoterapia

WWszyscy mówią, że są życzliwi
na co dzień, a tak naprawdę
połowa ludzi w tym kraju nie

wie do końca,  co znaczy to słowo. Nie-
mniej jednak warto zachowywać się do-
brze i być życzliwą osobą w stosunku do
drugiego człowieka.  Proste słowa proszę,
dziękuję, przepraszam, dzień dobry potra-
fią  wiele zmienić. Jak jest się uśmiechnię-
tym i pełnym radości, to od razu ludzie in-
aczej ciebie postrzegają.
Będąc życzliwym, zdobywamy zaufanie,

zawieramy nowe znajomości, które prze-
kształcają się w przyjaźń. Każdy chyba
chce mieć przy sobie bliską osobę, która
będzie Cię wspierała. Osobę, która nie po-
zwoli, abyś trafił na złą drogę w swoim ży-
ciu – taki właśnie jest przyjaciel. Jest bez-
interesowny, robi coś dla drugiej osoby, nie
oczekuje nic w zamian.
Każdy chyba woli, gdy ludzie dookoła są

zadowoleni i życzliwi. Dobrze wie-
my, że do szczęścia bliskiej osoby
dużo nie trzeba. Wszyscy znamy oso-
by, które są wobec siebie niemiłe. Za-
dajmy sobie pytanie,  po co być takim
człowiekiem?  Nie lepiej pomagać
sobie nawzajem i traktować się po-
ważnie? Odnośmy się do innych tak,

jak sami chcielibyśmy, aby inni odnosili
się do nas. Nie sądzę, że chcemy być dla
siebie obojętni. Niektórzy tylko próbują
pozować i udawać osoby, jakimi nie są.
W jakich sytuacjach możemy pokazać, że

jesteśmy życzliwi? Jednym z przykładów
może być ustąpienie miejsca starszej oso-
bie w autobusie czy tramwaju. Wiele osób,
gdy jedzie takim pojazdem, ma włożone
słuchawki do uszu i nie zwraca uwagi na
innych ludzi. Czasami jednak trzeba się ro-
zejrzeć i zastanowić, czy nie lepiej będzie-
my się czuli, jak starszej osobie, która led-
wo stoi na nogach, ustąpimy miejsce? Czy
to jest takie trudne do wykonania w przy-
padku zdrowej osoby? Nie jest, a może
sprawić radość nam i drugiemu człowieko-
wi.
Na pewno mamy w rodzinie starsze osoby,
które potrzebują pomocy. Nawet nie cho-

dzi tutaj tylko o rodzinę, ale również o całe
otoczenie. Warto zwrócić uwagę na to, ja-
kie są babcie. One zawsze kupują milion
rzeczy w sklepach czy na targowisku. My
w wieku 16 lat mamy dni wolne od szkoły
i weekendy, pomyślmy nad tym, czy nie
byłoby miło pojechać w jakiś dzień do
babci, pójść z nią na zakupy i pomóc jej je
przenieść. Starsze osoby nie mają już tyle
siły co my i nie zawsze dają sobie radę, mi-
mo że bardzo chcą być silne psychicznie i
fizycznie.  Można też zaproponować  im
spacer. Spójrzmy też czasami, na ludzi
przechodzących przez jezdnię, nic nam się
nie stanie, jak wyciągniemy rękę i spytamy
się, czy może potrzebują pomocy.
Kończąc, chciałam napisać, że kiedyś my

też będziemy osobami w dojrzałym wieku
i będzie nam ciężko nosić niektóre rzeczy.
Będziemy wówczas oczekiwać pomocy od
młodzieży- od młodych ludzi  40 lat młod-
szych. Może wpadną oni wówczas na po-

mysł, żeby nam
pomóc! 

Zuzanna 
Włodarczak 3B

Bądź życzliwyBądź życzliwy
na co dzieńna co dzień
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NNiedawno spędzałam wolny czas
na ziemi kłodzkiej. Przegląda-
jąc informator regionalny, na-

tknęłam się na dziwnie brzmiącą nazwę
„Muzeum Filumenistyczne”. Zacieka-
wiona sprawdziłam, cóż to takiego i po-
stanowiłam przybliżyć Wam tenże temat
w dzisiejszym artykule.
Nazwa „filumenistyka” pochodzi z łaci-
ny od wyrazów „phileo” - lubię i „lu-
men” - światło, ozdoba. Jest to dziedzi-
na zajmująca się zapałkami, a dokładnie
opakowaniami zapałek. Pierwszą zapał-
kę wymyślili Chińczycy już w VI wieku
n.e. i była ona zwana przez nich  ,,ogni-
stym calowym patykiem''. Jednak dopie-
ro w XIX w. rynek zapałek został rozpo-
wszechniony w Europie. Było to w cza-
sie rewolucji przemysłowej, podczas
której wynaleziono między innymi: sil-
nik parowy.
Muzeum Filumenistyczne znajdziemy

na południu Polski w Bystrzycy Kłodz-
kiej, tuż obok małego rynku. Jest ono je-
dynym tego rodzaju muzeum na terenie
naszego kraju. Zajmuje dwie kondygna-
cje w niepozornym budynku.
Na parterze znajduje się ekspozycja z

rozmaitymi wzorami opakowań po za-
pałkach, pochodzącymi z różnych lat.
Można tam znaleźć etykiety ze zwie-
rzątkami, autkami czy z napisami mają-
cymi nas rozbawić lub pouczyć na przy-
kład: ,,Dbaj o zdrowie - tęp muchy'',
,,Hoduj króliki, uzyskasz mięso i futro''
albo ,,Zapałki w ręce dziecka to pożar''.
Zaraz obok kolekcjonerskich opakowań
leżą także pozamykane w gablotkach
zapalniczki o wymyślnych kształtach,
takich jak but, głowa konia, lampka
dżinna czy pistolet. Możemy
obejrzeć również przepiękne
stare świeczniki. Poza tym na
rozwieszonych plakatach przedstawiona
została krótka historia poszczególnych
źródeł ognia.
Na pierwszym piętrze możemy obej-

rzeć opakowania pochodzące z różnych
stron świata. O ile niektóre z nich nie za
bardzo różnią się od tych polskich, o ty-
le charakterystyczne wzory mają chiń-
skie z zabawnymi postaciami i brytyj-
skie zrobione tak, aby nadać samym za-
pałkom niesamowitej powagi, to znaczy
wykonano je w odcieniach szarości - po-
pularnymi wzorami są tam imbryki z

herbatą. Oprócz tego w muzeum znaj-
dziemy modele ułożone z zapałek.
Szczególną uwagę zwróciłam na wia-
trak oraz statek, który według zamiesz-
czonych informacji, jako pierwszy ze
złożonych, może pływać po wodzie.
Po zwiedzeniu muzeum warto udać się

do małego sklepu z zapałkami. Nigdzie
indziej nie spotkałam takiego ogromu
wzorów opakowań zapałek. Zobaczymy
tam zarówno zupełnie malutkie pude-
łeczka , jak i ogromne wypełnione set-

kami zapałek kartony. Możemy ku-
pić też zapałki zapachowe, między
innymi truskawkowe, pomarańczo-
we i miętowe. Czy ktoś z Was wi-
dział takie u nas w sklepie? Nie są-
dzę...
Myślę, że Muzeum Filumenistycz-

ne w Bystrzycy Kłodzkiej jest war-
te zobaczenia. Nie da się dokładnie
opisać wrażenia, jakie wywarło na
mnie to miejsce. Pierwsze skojarze-

nie- pokój obsiany rozmaitymi wzorami
zapałek. Z pewnością należy ono jednak
do przyjemnych uczuć

Ada Hope 3A

FILUMENISTYKAFILUMENISTYKA

CCiągiem Fibonacciego nazywamy
ciąg liczb naturalnych, który roz-
poczyna się od dwóch cyfr rów-

nych 1. Każda następna liczba jest sumą
dwóch poprzednich i jest nazywana licz-
bą Fibonacciego, czyli: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 , 377, 610,
987,  1597, 2584 … i tak dalej aż do nie-
skończoności. Jeśli podzielimy dwa ko-
lejne wyrazy z tego ciągu (np.:
377:233), to za każdym razem wyjdzie
nam liczba równa w przybliżeniu 1,618,
czyli grecka liczba φ, czyli „fi”. Stosu-
nek tego podziału określa się jako złoty
podział.
W ciągu Fibonacciego nie byłoby nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie fakt, że ma on du-
ży wpływ na nasze życie, a liczby Fibo-
nacciego nas otaczają.
Przyjrzyjmy się kwiatom. Najczęściej w

kwiecie, w którym nie wystąpiła mutacja
ani deformacja, liczba płatków jest liczbą
Fibonacciego np. rumianek- 13 płatków,

kwiat wiśni-5, róża- 8,  irys-3, nagietek-
13, stokrotka- 21.
Najbliższe ciału ludzkiemu liczby oma-

wianego ciągu to 1,2 i 5. Pojedyncze orga-
ny naszego organizmu to chociażby nos i
serce.  Z dwójką łączą się np.: oczy, uszy,
kończyny dolne, kończyny górne, a pięć
mamy zmysłów i palców u ręki czy nogi.
Spiralny kształt, w którym każdy następ-

ny element jest sumą dwóch poprzednich
jest nazywany spiralą Fibonacciego lub
złotą spiralą. Bez problemu możemy ją
znaleźć w przytłaczającej większości ro-
ślin takich jak: kalafior, słonecznik, ana-
nas, kapusta itp. Doskonałym przykładem
tej spirali są muszle, np. ślimaka winnicz-
ka.
Zasady ciągu Fibonacciego możemy zna-

leźć także w pięknym świecie muzyki. Za-
leżności między poszczególnymi dźwię-
kami opierają się właśnie na matematycz-
nych prawach harmonii, to znaczy właśnie
na naszej liczbie fi. Zakres dźwięków sły-
szalnych rozciąga się od 32 do 73700
drgań na sekundę. Okazuje się, że dźwięki
brzmiące dla ucha powstają na podstawie
greckiej liczby fi. Przyglądając się twór-

czości wybitnego kompozytora Amade-
usza Mozarta, można zauważyć, że więk-
szość stworzonych przez niego sonat,
podzielona została na dwie części do-
kładnie z zachowaniem złotego podziału
matematyka Fibonacciego. Z tej znanej
nam już zasady korzystał również słynny
Antonio Stradivarius podczas konstru-
owania swoich najlepszych wiolonczeli.
Okazuje się, że z ciągu Fibonacciego ko-
rzystali również Grecy, zanim został on

wynaleziony. To właśnie w oparciu o tę
prawidłowość powstał znany nam ateński
Parteon. Zasadę tę wykorzystywali rów-
nież Egipcjanie do tworzenia swoich nie-
samowitych budowli- piramid.
Źródła:https://www.tajemniceswiata.pl/ciag-
fibonacciego/

Zofia Rutkowska 3A

Ciąg Fibonacciego
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ZZamiast czekać na pro-
gnozę pogody, czy nie
ciekawiej byłoby same-

mu przepowiedzieć, czy spad-
nie deszcz lub będzie burza?
Stosując się do kilku rad doty-
czących obserwacji otaczające-
go nas świata, jesteśmy w sta-
nie samodzielnie przewidzieć,
co nas czeka i w sytuacji, gdy
nie mamy dostępu do najnow-
szych informacji, nie czujemy
się  bezradni. W końcu nasi
przodkowie swoimi sposobami
określali warunki atmosferyczne.  Nie
są to może najdokładniejsze metody,
jednak czasem intrygująco trafne. Oto
kilka zapominanych sposobów,
jak przewidzieć pogodę

1. Obserwuj chmury i1. Obserwuj chmury i
niebo.niebo.

Kolor nieba, kształt i barwa
chmur tu ukrytych jest wiele infor-
macji. Tę wiedzę dawniej wyko-
rzystywali żeglarze. 
Im wyższe i bardziej białe chmury,
tym pogoda będzie lepsza. Nato-
miast chmury pierzaste (cirrusy)
lub tzw. makrelowe niebo (chmury w
kształcie łusek) zwiastują pogorszenie
pogody dnia następnego.
Czerwone niebo - podczas zachodu
słońca wróży ładną pogodę. Z kolei
czerwone niebo o wschodzie słońca
oznacza obfity deszcz. Szybkie i gwał-
towne nadejście chmur zwiastuje złą po-
godę i burzę, wolne – odwrotnie. Ruchy
chmur przeciwne do kierunku wiatru za-
powiadają nadejście chłodu. Ciemno-
niebieskie niebo to oznaka nadciągają-
cego silnego wiatru.
Jasno świecący księżyc i gwiazdy, które
nie migoczą, zapowiadają ładną pogodę.
Gdy księżyc wydaje się nienaturalnie
duży i jasny oraz ma lekko rudą poświa-
tę (tzw. lisią czapę), zwiastuje to, że bę-
dzie deszcz lub śnieg w ciągu następ-
nych 3 dni.

2. Obserwuj inne zjawi2. Obserwuj inne zjawi--
ska atmosferyczne.ska atmosferyczne.
Obfita rosa na trawie wieczorem i

rankiem oznacza, że w najbliższych
dniach raczej nie powinno padać. 
Jeśli jesteś w górach, pamiętaj, że
doskonała widoczność i wyraźne
szczyty oddalonych od ciebie gór
zwiastują deszcze, a lekko zamglone

– dobrą pogodę.
Natomiast "deszcz ranny – płacz panny,
oba krótko trwają."

3. Obserwuj zwierzęta.3. Obserwuj zwierzęta.
Krowy leżące na łące, szczególnie w

grupach, zwiastują burzę lub przynajm-
niej złą pogodę. Duża ilość motyli przy-
siada na kwiatach i spokojnie fruwa -
dobra pogoda potrwa co najmniej kilka
dni. Koty czyszczą uszy przed desz-
czem, a ich futro elektryzuje się, gdy po-
goda ma się poprawić. Deszcz zapowia-
dają też psy jedzące trawę.
Pająki zajęte tkaniem sieci w ciągu dnia
oznaczają, że powietrze nie jest wilgot-
ne – będzie ładna pogoda. Jeśli po cało-
nocnym deszczu ptaki głośno śpiewają,
dzień będzie piękny i słoneczny. Przed
burzą żaby wychodzą z wody na brzeg,
stadami opuszczają swoje kryjówki, a
ich głośny krzyk także wróży deszcz.
Milczące natomiast zwiastują gwałtow-
ne ochłodzenie.

4. Zwróć uwagę na ro4. Zwróć uwagę na ro--
śliny.śliny.
Gdy kwiat jest zamknięty za

dnia, zwiastuje to deszcz i złą
pogodę. Zwinięte liście paproci
ku górze ostrzegają przed desz-
czem. Przed opadem liście
składają także szczawik zaję-
czy i koniczyna łąkowa. Nato-
miast kwiaty akacji intensyw-
nie wydzielają nektar o silnym
zapachu, przyciągającym psz-
czoły i inne owady.
W czasie upałów gałęzie drzew

iglastych takich jak jodła czy świerk, są
uniesione ku górze, a przed deszczem,
opadają ku dołowi. Długoterminowe

prognozy dają brzozy i olchy. Je-
żeli wiosną brzoza wypuści liście
wcześniej niż olcha, to lato będzie
ciepłe i pogodne. Liście brzozy
żółknące jesienią od wierzchołka
zwiastują wczesne nadejście wio-
sny, a jeśli liście zaczynają żółk-
nąć od dołu - zima się przeciągnie
i na wiosnę przyjdzie nam długo
czekać. 

5. W wielu ludowych5. W wielu ludowych
porzekadłach znajdziemyporzekadłach znajdziemy
wskazówki odnośnie przepowskazówki odnośnie przepo--
wiadania pogody.wiadania pogody.
"Styczeń pogodny wróży rok chłodny." 
"Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwiet-
niu wicher nie zawodzi." 
"Kiedy w marcu plucha, to w maju po-
sucha."
"Gdy w marcu grzmoty - to w maju
śniegi."
"Gdyby w kwietniu nie padało, to owo-
ców będzie mało."
"Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko
w lot."
"Pełnia czerwcowa - burza gotowa."
"Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato
będzie jeszcze."
"Gdy z początku sierpnia skwar trzyma,
zwykle bywa długa i śnieżna zima."

"We wrześniu tłuste ptaki, mróz w
zimie nie byle jaki."
"Gdy październik ze śniegiem przy-
bieży, na wiosnę długo śnieg na po-
lach leży."
"Jaka pogoda listopadowa, taka i
marcowa."
"Mroźny grudzień, wiele śniegu, ży-
zny roczek będzie w biegu."

Antonina Wawryk 3A

Dawne sposobyDawne sposoby
przewidywaniaprzewidywania

pogodypogody
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WW Podziemne miasta to nie-
zwykle ciekawe atrakcje tu-
rystyczne. Zazwyczaj nazy-

wamy tak sieć tuneli, służącą do wyzna-
czonych działań wojennych, najczęściej
obronnych. Określane są tak też pozo-
stałości po budynkach pod starymi mia-
stami, które nierzadko są odkopywane,
dzięki czemu mamy możliwość zoba-
czenia ich na własne oczy.

JJednym z bardziej interesujących
podziemnych miast i pierwszym,
które opiszę, są tunele łączące tajne

schrony przy wydmach na wyspie Wo-
lin. W czasie drugiej wojny światowej
miały chronić tamtejszą bazę- Krieg-
smarine w Świnoujściu. Służyła ona ja-
ko Zapasowe Stanowisko Dowodzenia
Dowódcy Frontu Polskiego. Po wojnie
stała się ona jednak bezużyteczna, dlate-
go podzielono ją na schrony, a pod nimi
utworzono sieć tuneli nazywaną pod-
ziemnym miastem. Cała trasa udostęp-
niona jest do zwiedzania. Nie ma jednak
możliwości poruszania się samowolnie
po łącznikach i jesteśmy zmuszeni po-
dążać za przewodnikiem. Mimo wszyst-
ko naprawdę warto zobaczyć to miejsce.
Podczas podziemnej przechadzki może-
my poczuć się jak prawdziwi żołnierze.
Potężne żelbetowe schrony nadają loka-

cji klimatu, a sama baza wyposażona
jest w mapy z prawdziwego zdarzenia.
Jednak najciekawszy punkt na trasie to

prawie w pełni kompletny schron ma-
szynowy. Niektóre znajdujące się tam
urządzenia działają do dziś. Uważam,
że właśnie dla takich miejsc warto
zwiedzać Polskę.

OOpisując podziemne miasta,
obowiązkowo należy wspo-
mnieć o Osówce. Znajduje się

ona w powiecie wałbrzyskim, w Gó-
rach Sowich. Prace nad kompleksem
rozpoczęto w połowie 1943 roku. Co
ciekawe, tak naprawdę do dziś nikt nie
wie, czemu miał on służyć. Na ten wła-
śnie temat powstaje mnóstwo teorii.
Najpopularniejsza mówi o tym, że to
niedoszła siedziba samego Hitlera. Inna

wspomina o fabryce do produkcji tajnej
broni. Tak naprawdę jedna nie wyklucza
drugiej, więc z pewnością są też tacy, co
twierdzą, że obie tezy są słusznie posta-
wione. Osówkę odwiedza wielu tury-
stów próbujących odkryć tę tajemnicę.
Obawiam się jednak, że prawdopodob-
nie nikt już nigdy jej nie odgadnie. Ta-
jemnicze podziemia będą zwodzić, ale
też oczarowywać następne pokolenia.
Mimo wszystko, warto zawitać do tego
miejsca i poczuć na własnej skórze fale
tajemniczości.

KKolejne podziemne miasto, które
chciałabym opisać, nie znajdu-
je się w Polsce. Ukryte jest pod

ziemią w Chinach. Dixia  Cheng, bo tak

nazwano ów schron, może pomieścić
nawet 6 milionów osób, to znaczy mniej
więcej cały Pekin. Kompleks został
stworzony na wypadek wojny nuklear-
nej, co dowodzi, że Azjaci naprawdę

spodziewali się zaistnienia takiej nie-
bezpiecznej sytuacji. Wykopanie tej gi-
gantycznej przestrzeni nastąpiło pod ko-
niec lat sześćdziesiątych na skutek roz-
kazu ówczesnego przywódcy Państwa
Środka - Mao Zedonga. O dziwo Chiń-
czykom udało się utrzymać bunkier w
tajemnicy aż do lat osiemdziesiątych, a
nie było to łatwe, bowiem do podziemi
prowadziło 90 wejść znajdujących się
na tyłach domów i firm. Dixia Cheng
miała działać bez żadnego wsparcia z
powierzchni. W środku znajdowały się
między innymi klasy dla dzieci i wszel-
kiego rodzaju obiekty rekreacyjne, takie
jak: kino, restauracje, zakłady fryzjer-
skie czy nawet tor rolkowy. Oprócz tego
w korytarzach pomocniczych był maga-
zyn na broń, zboże i inne artykuły
pierwszej potrzeby. Miasto wyposażono
też w stanowisko do uprawy bezsło-
necznych roślin takich jak grzyby. Na
szczęście schron nie musiał być nigdy
użyty, ale został otwarty w 2000 roku do
zwiedzania. Obecnie niestety nie
wpuszcza się tam turystów.
Myślę, że tymi krótkimi opisami zachę-
ciłam Was do zagłębienia tajemnic kilku
podziemnych miast. Osobiście uważam,
że wszystkie są godne poświęcenia im
czasu. Każde bowiem posiada jakże od-
mienną historię.

Ada Hope 3a
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JJazda na rowerze to sport, który mo-
że uprawiać prawie każdy. Nawet
małe dzieci są w stanie poradzić

sobie z prowadzeniem tego pojazdu.
Dzięki rowerowym wycieczkom stanie-

my się bardziej wysportowani oraz ma-
my możliwość wyciszenia się i prawdzi-
wego odprężenia.
Osoby, które kochają jeździć rowerem
po mieście albo po górach, zawsze znaj-

dą trasę dla siebie.
Warto jednak poświę-
cić chwilę, zanim wy-
bierzemy się na wy-

cieczkę rowerową, aby zaplanować so-
bie dobrze szlak, który chcemy przemie-
rzyć, przygotować samego siebie oraz
sprawdzić zawartość plecaka.

Najciekawsze szlaki rowerowe w PolsceNajciekawsze szlaki rowerowe w Polsce
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Poniżej przedstawię kilka najciekaw-
szych tras rowerowych w różnych miej-
scach w Polsce.
Szlak Motławski Szlak Motławski to jedna z najpopu-

larniejszych tras rowerowych w naszym
regionie.  Przebiega w znacznej mierze
wzdłuż Motławy. Rozpoczyna swój bieg
w Gdańsku,  kończy w Tczewie. Można
nim przejechać ok. 30 kilometrów
wśród przepięknych widoków. Na trasie
szlaku warto zobaczyć między innymi
kościół pw. Św. Anny w Suchym Dębie.
Dużą atrakcją jest także przejechanie

rowerem Mierzei HelskiejMierzei Helskiej. Jej dłu-
gość od umieszczonego na niej początku
Władysławowa  aż do Helu, wynosi
około 35 km. Taka trasa nie powinna
sprawiać trudności nawet początkują-
cym rowerzystom. Po dojechaniu do ce-
lu można wybrać się stamtąd tramwa-
jem wodnym do Gdyni, Gdańska lub
Sopotu. Zaletą trasy jest to, że nie jest
trudna i ma bardzo ciekawe krajobrazy.
Górskie wycieczki rowerowe to propo-

zycja nie tylko dla doświadczonych
osób. Przeglądając trasy rowerowe,
znaleźć można wiele propozycji, które
nie wymagają większego przygotowa-

nia i nie ciągną się po wysokich szczy-
tach.

Jednym z bardziej znanych szlaków
jest Karpacki Szlak Rowerowy.Karpacki Szlak Rowerowy.
Ciągnie się on pośród górskich krajobra-

zów. Został podzielony na dwa odcinki.
Z tą trasą łączy się kilka innych szla-
ków- Szlak Królewski, Sądecki Szlak
Rowerowy czy Rowerowy Szlak Winny.
Długość trasy głównej oraz szlaków
łącznikowych razem wnosi ponad 800
km do przejechania  rowerem.
Jednak bez wątpienia najbardziej ma-

lowniczym regionem (nie tylko w Pol-
sce, ale również w Europie) jest PojePoje--
zierze Mazurskiezierze Mazurskie. Daje możliwość
ujrzenia niespotykanej gdzie indziej fau-
ny oraz flory. Region  świetnie nadaje
się na uprawianie sportu rowerowego i
ciągle pod tym względem się rozwija. 4
lata temu otworzono aż 180 km dodat-
kowych szlaków rowerowych w okoli-
cach Mrągowa, jednym z ostatnio prze-
dłużonych szlaków jest Szlak Grodzisk
Pruskich. Trasa ciągnąca się prawie 60
km biegnie od Mikołajowa do Św. Lip-
ki. W czasie wycieczki można odwie-
dzić między innymi Mini Zoo w Pol-
skiej Wsi, Miasteczko Westernowe w
Mrągowie oraz położone w tej samej
miejscowości Muzeum Sprzętu Wojsko-
wego.
Warto raz na jakiś czas wsiąść na rower
i wybrać się chociaż na krótką prze-
jażdżkę. Nasz organizm po tak spędzo-
nym czasie zupełnie inaczej funkcjonu-
je. Podczas wysiłku produkujemy en-
dorfiny, które sprawiają, że jesteśmy
szczęśliwsi.
Źródło: www. 1001miejsc.pl

Zuzanna Włodarczak 3B

WWdzisiejszych czasach sporo
uwagi zwraca się na zdrowy
tryb życia. Każdego dnia

dochodzi do nas na ten temat
wiele informacji o tym,
jak powinniśmy się za-
chowywać -
co robić, co
jeść, by pielę-
gnować zdro-
wie i wital-
ność. Jedni
mocno trzy-
mają się tych
zasad, innym
brakuje motywacji
lub nie czują potrzeby
zmiany swojego życia na
tak zwane ''bardziej fit''. Mi-
mo to każdy z nas powinien pamię-
tać, że wszystkie działania mają swoje
skutki i nawet jeżeli nie czujemy potrze-
by ciągłego starania się o zdrowie, to na-
prawdę warto znać różne możliwości po-
lepszenia swojego samopoczucia i prze-
strzegać podstawowych reguł właściwej
diety. 
Zmiany powinno przeprowadzać się krok
po kroku, a każda najmniejsza poprawa
ma rzeczywisty wpływ na nasze cenne
zdrowie. Czy wiedziałeś, że zjedzenie ka-

pusty zmniejsza Twoje ryzyko zachoro-
wania na raka,  że zjedzenie czerwonego

jabłka zapobiega skutkom starze-
nia? Te prozaiczne składniki

i codzienne działania na-
prawdę coś zmieniają.

To nie jest trud-
ne!
W tym artykule
przyjrzymy się
zależnościom
koloru od wła-
ściwości pokar-
mu. Ogólna za-
sada jest taka, że

im ciemniejsza bar-
wa, tym owoc czy wa-

rzywo jest zdrowsze.
Stąd też np. czerwona kapu-

sta jest zdrowsza niż biała. Jest to
jednak bardzo uproszczone stwierdzenie.
Naszej  diety nie powinniśmy opierać je-
dynie na nim. Lepiej dostosować ją od
swoich konkretnych potrzeb, nie zapomi-
nając o różnicowaniu naszych posiłków.
Różne grupy warzyw i owoców o zbliżo-
nej kolorystyce wywierają podobne skut-
ki na nasz organizm. Poniżej przedstawię
ich podział, bazując na barwach.
ZIELONEZIELONE (np. brokuł, groszek, kiwi,
szpinak, brukselka, kapusta, zielona

papryka, awokado). Są bogate w chloro-
fil (pozytywnie wpływający na pracę wą-
troby), kwas foliowy (szczególnie ważny
dla kobiet w ciąży) , żelazo, magnez,
wapń i witaminy B, C, E (witaminę mło-
dości) i K. Przedstawiciele tej grupy
oczyszczają organizm z toksyn,  popra-
wiają koncentrację, zapobiegają starzeniu
się skóry, wzmacniają naczynia krwiono-
śne i obniżają ciśnienie krwi. Zmniejszają
także ryzyko raka i anemii. Obniżają po-
ziom cholesterolu i pobudzają procesy
trawienne – wspomagają odchudzanie.
Mają pozytywny wpływ na układ nerwo-
wy.
Jest to grupa ważna dla kogoś, kto:
-chce zachować młody wygląd i wital-
ność,
-pragnie wspomóc pracę swojej wątroby,
-dba o oczyszczenie swojego organizm.
CZERWONECZERWONE (np. truskawka, pomi-
dor, papryka, rzodkiewka, burak, cze-
reśnie i wiśnie). Czerwone owoce i wa-
rzywa, są bogate w likopen (nadający im
czerwoną barwę), który obniża poziom
cholesterolu i działa antynowotworowo.
Czerwony słusznie kojarzy się z sercem,
produkty o tym kolorze bardzo dobrze
wpływają na układ krążenia – serce, ci-
śnienie i krążenie krwi. Są one także źró-
dłem witaminy B6, C, K oraz potasu,

KOLORY
NA

TALERZU
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manganu, kwasu foliowego i błonnika.
Wspomagają regenerację uszkodzonych
komórek i zapobiegają ich starzeniu się.
Zwalczają wolne rodniki, mające zły
wpływ na nasz organizm. 
Jest to grupa ważna dla kogoś, kto:
-chce dbać o swój układ krwionośny,
-ma problem z wolnymi rodnikami lub
pragnie im przeciwdziałać,
-walczy z  podwyższonym cholesterolem.
BIAŁE BIAŁE (np. czosnek, kalafior, cebula,
cykoria, ziemniak, pietruszka, biała
porzeczka, por). Poprawiają samo-
poczucie i uspokajają. Wzmacniają
odporność i działają jak naturalny
antybiotyk na przeziębienie i grypę.
Mają właściwości  antybakteryjne,
antywirusowe i przeciwzapalne. Ha-
mują tworzenie blaszki miażdżyco-
wej. Zmniejszają narażenie na udar
mózgu.
Jest to grupa ważna dla kogoś, kto:
-walczy z wysokim cholesterolem,
-ma osłabioną odporność, choruje
na grypę lub jest przeziębiony,
-jest w złym humorze.
ŻóŁTOŻóŁTO--POMARAŃCZOWEPOMARAŃCZOWE (np.
marchew, cytryna, pomarańczowa i
żółta papryka, kukurydza, dynia). dzia-
łania, dodaje sił. Owoce o tych barwach
nadają naszej skórze zdrowy kolor,
wzmacniają włosy i paznokcie. Wspierają
odporność oraz układ krwionośny. Regu-
lują gospodarkę  wody naszego organi-

zmu. Dobrze działają też na nasz wzrok (
ze względu na zawartą w nich witaminę
A, rozpuszczalną w tłuszczach)  oraz pra-
cę naszego mózgu.
Jest to grupa ważna dla kogoś ,kto: 
-jest zestresowany (np. nadchodzącymi
egzaminami),
-ma problemy ze stawami lub kośćmi,
-chce poprawić wygląd swojej skóry,
włosów oraz paznokci.
NIEBIESKONIEBIESKO--PURPUROWEPURPUROWE (np.
śliwka, bakłażan, aronia, ciemne wino-

grona, czarna porzeczka). Zawierają one
dużo antocyjanów - silnych przeciwutle-
niaczy. Stymulują pracę układu krążenia,
systemu nerwowego, trawienia i moczowe-
go. Korzystnie działają na mózg, uspokaja-
ją i dodają energii. Mają właściwości prze-
ciwzapalne. Opóźniają procesy starzenia
się i chronią przed rakiem.

Jest to grupa ważna dla kogoś kto:

-ma problemy z układem krążenia,
-walczy z  problemami trawiennymi,
-chce żyć zdrowo i aktywnie.

MMam nadzieję że ten artykuł zain-
spirował Cię do przynajmniej
drobnych zmian. Może przy-

czyni się on do sięgnięcia  po warzywo czy
owoc, co z kolei poprawi Twoje samopo-
czucie i stan zdrowia? Tak niepozorne
składniki, o których często się przypomina,
mają konkretny wpływ na pracę twojego
organizmu, co próbowałam przedstawić w
tym artykule. Mam nadzieję że był on dla
Ciebie ciekawy 
i inspirujący. Życzę zdrowia i mądrych wy-
borów.
Źródła:
https://portal.abczdrowie.pl/kolor-owo-
cow-i-warzyw-a-ich-wlasciwosci-zdro-
wotne
https://www.doradcasmaku.pl/blog/4962/
czy-barwa-jedzenia-ma-znaczenie-od-
kryj-moc-6-kolorow-owocow-i-
warzyw.htm
https://www.polskieradio.pl/7/473/Arty-
kul/514035,Kolor-jedzenia-ma-znaczenie
http://beszamel.se.pl/porady/czy-kolor-
jedzenia-wplywa-na-organizm-jakie-wi-
taminy-ida-w-parze-z-kolorami,1357/
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-po-
goda/ciekawostki,49/kolor-warzyw-i-
owocow-informuje-jak-wplywaja-na-
nasz-organizm,209878,1,0.html

Antonina Wawryk 3A

PPrawie każdy dorosły człowiek ma
jakiś zawód. Jest to korzystne za-
równo dla niego samego ( bo za-

rabia pieniądze bardzo potrzebne do ży-
cia ), jak i dla innych ludzi, którzy są na
przykład jego klientami. W większości
przypadków, mówiąc o roli ludzi zatrud-
nionych w danym zawodzie, sprawa jest
jasna. Jednak są również prace, o któ-
rych być może nie mamy nawet pojęcia.
I to jest dzisiaj tematem mojego artyku-
łu- przedstawię Wam  najbardziej dziw-
ne, nietypowe, niezwykłe, a w niektó-
rych przypadkach nawet kompletnie po-
zbawione sensu zawody.
Lalka BarbieLalka Barbie jest nam wszystkim
dobrze znana. Jednym z jej uroków jest
możliwość ciągłego przebierania jej w
przeróżne ubrania. Jednak skąd biorą się
te wszystkie sukienki? Za zaprojektowa-
nie ich jest odpowiedzialna specjalna
osoba. Kreacje muszą być kolorowe,

błyszczące, piękne i niepowtarzalne,
więc projektanci sukienek dla lalek Bar-
bie nie mają łatwo.
GroomerGroomer jest inną nazwą określająca
stylistę psich fryzur. Okazuje się, że jest
to usługa ciesząca się coraz większą po-
pularnością. Tacy styliści muszą być
kreatywni i mieć doświadczenie w pracy
ze zwierzętami. 
Maitre d’ hotelMaitre d’ hotel to osoba dbająca o
gości w wytwornych hotelach. Inna na-
zwa tego zawodu to po prostu szef służ-
by hotelowej bądź restauracyjnej. W
obowiązkach osoby zatrudnionej na tym
stanowisku leży witanie gości i wskazy-
wanie odpowiedniego, wolnego stolika.
Maitre d’ hotel musi być bardzo grzecz-
ny i uprzejmy.
Chyba każdy z nas miał kiedyś problem
w jakimś ośrodku wypoczynkowym z
niewygodnym łóżkiem. Z pomocą przy-
chodzi nam… tester łóżektester łóżek! Zdarza

się, że hotele albo firmy produkujące
materace lub poduszki zatrudniają taką
osobę, by sprawdziła jakość posłania.
Dla wielu ludzi jest to wprost wymarzo-
ny zawód ze względu na to, że w gruncie
rzeczy polega on jedynie na spaniu.
Ostatnim, a zarazem najbardziej absur-
dalnym zawodem, który Wam przedsta-
wię będzie upychacz pasażerówupychacz pasażerów.
Na pomysł, w jaki sposób zmieścić w
tramwaju, pociągu czy metrze znacznie
więcej osób niż w normalnych przypad-
kach, wpadli Japończycy. Można ich
przecież po prostu upchnąć…
Jak widzicie istnieje wiele różnych za-

wodów, z czego nie każdy jest tak typo-
wy jak na przykład lekarz czy prawnik.
A jeśli nadal nie wiecie, kim chcecie zo-
stać w przyszłości to poszperajcie w In-
ternecie.  Na pewno znajdziecie coś ide-
alnego dla siebie.

Zofia Rutkowska 3A

Najdziwniejsze zawody
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WWKraju Kwitnącej Wiśni reguła
„ganbaru” realizowana jest w
pracy, edukacji, wypoczynku,

sporcie…  Polega na dążeniu do doskona-
lenia się w każdej dziedzinie życia i osią-
gnięciu w niej jak najlepszych rezultatów..

Czym jest ta reguła?

Każda rzecz wykonywana tą regułą jest
wykonywana w 100%, czyli tym samym
dajemy z siebie wszystko. Używając jej,
rozwijamy swoje umiejętności i wiedzę.
Kształcimy przy tym to, co już wiemy. Jest
to doskonalenie sposobu życia, co popra-
wia nasz codzienny komfort. Reguła po-
chodzi z Japonii. Uważają tam oni, że  na-
wet  drobnostka powinna być wykonywa-
na z niezwykłą dokładnością.

Jak zastosować tę regułę w życiu 
codziennym, a jak w szkole?

W życiu codziennym zastosowanie tej re-
guły dużo nie wymaga. Wystarczy się tyl-
ko postarać i chcieć. Nawet poprzez jaką-
kolwiek pracę, uczenie i kształcenie się,
poprawiamy swoją jakość życia. Musimy

mieć motywację do pokonania wszystkich
rzeczy niemożliwych. Nie powinniśmy od
razu sobie mówić, że nie damy rady. Mu-
simy włożyć w tę jedną rzecz swoje mak-
symalne możliwości. 

Natomiast w szkole zastosowanie tej re-
guły jest trochę trudniejsze. Zdania na ten
temat są podzielone. Jednak uważam, że
ten sposób byłby dobry do zastosowania
przez młodzież naszej szkoły. Dzięki
wprowadzeniu tej reguły średnia szkoły
mogłaby się podwyższyć.  Dużo osób z
mojego otoczenia w szkole poddaje się
bez jakiejkolwiek chęci spróbowania prze-
zwyciężenia bariery. Dzięki zastosowaniu
tej metody uczniowie mogliby być bar-
dziej usatysfakcjonowani swoimi osią-
gnięciami w nauce niż teraz. Zdaliby sobie
sprawę z tego, iż podchodząc do wyzwa-
nia inaczej, mogą dużo zyskać, jak i poka-

zać swoje możliwości. Większość osób
twierdzi, że ciężko im jest uwierzyć w sie-
bie, a przez tę regułę udowodniliby sobie
sami, iż warto działać w 100%. Jest rów-
nież młodzież, która ma predyspozycje i
talenty, ale boi się je pokazać i wykazywać
się nimi przez dłuższy czas.
Regułę tę uważam za bardzo pożyteczną.

Chciałabym, aby zaistniała ona w naszej
szkole. W końcu niektóre osoby uwierzą,
że warto się starać o wszystko w 100%.
Wszystkie zadania byłyby wykonywane z
dużym staraniem się i dokładnością. Takie
działanie poprawiłoby dużo w życiu
szkolnym. Nie byłoby niektórych krytycz-
nych sytuacji i zachowań. Wszyscy dawa-
liby z siebie wszystko i inaczej by się pra-
cowało. 

Zuzanna Włodarczak 3B

REGUŁA GANBARUREGUŁA GANBARU
czyli daj z siebie wszystko!czyli daj z siebie wszystko!

26

頑張れ

PPudełko, które sprawi, że ludzie za-
czną patrzeć na świat w zupełnie
inny sposób... Kapsuła czasu to coś

cudownego dla przyszłych pokoleń.  Zo-
baczą, co kiedyś było ważne dla drugiego
człowieka i jak żyli ludzie w innych cza-
sach. Każda osoba ma wiele wspaniałych
wspomnień, pamiątek... Każdy człowiek
chce dla następnych pokoleń jak najle-
piej... Może niech każdy z nas pomyśli,
czy dobrze mu się teraz żyje i czy chciałby
coś zmienić? Warto zwrócić uwagę na to,
jak było w naszym kraju wcześniej, jak
żyli nasi rodzice, jak jest teraz, a jak może
być za kilkadziesiąt lat?
A co wy wsadzilibyście do kapsuły czasu
- pudełka, które otworzą osoby w in-
nych czasach?

Ja na pierwszym miejscu włożyłabym
różne zdjęcia. Zdjęcia z rodziną i najważ-
niejszymi dla mnie osobami. W swoim ży-
ciu, a mam dopiero 16 lat, przeżyłam wie-
le ciekawych sytuacji, mam wiele fotogra-
fii, gdyż bardzo dużo podróżowałam. Jaką
mamy pewność, że za parę lat też tak bę-
dzie i że będziemy mogli w każdym mo-

mencie wyjechać, chociaż
na parę dni i zapomnieć o
rzeczywistości?
Kolejną rzeczą, która zna-

lazłaby się  tam, jest książka - lektura,
która zawiera ciekawe historie i opowieści
z dzisiejszych czasów. Ile osób w prze-
szłości umierało dla naszego kraju? To po-
winniśmy zapamiętać do końca życia, inni
ludzie poświęcali się dla nas. W wielu cza-
sopismach jest zawarta historia naszego
kraju. Istnieją też książki, które pokazują,
jak powinniśmy się zachowywać w róż-
nych sytuacjach. To byłoby ciekawe poka-
zać kolejnym pokoleniom naszą codzien-
ność.
Warto również schować do takiego pudeł-
ka 2 rodzaje telefonów. Jeden to ten, któ-

rym posługiwali się nasi przodkowie, a
drugi, którym posługuje się dziś więk-
szość osób. Każdy z nas czasami wysłu-
chuje od rodziców, jakie to oni mieli dzie-
ciństwo.. Faktycznie, mają rację. Ich dzie-
ciństwo zawierało dużo ciekawszych scen,
nawet nie potrzebowali takich telefonów,
jakie istnieją dzisiaj dla dobrej zabawy.
Doskonale dogadywali się bez tego, a dzi-
siejsza młodzież do komunikacji potrze-
buje tylko i wyłącznie internetu, nawet nie
potrafią skontaktować się inaczej.
Spójrzmy teraz na nasze ubrania. A jakie

były kiedyś? Wtedy, nie ubralibyśmy
spodni z dziurami, bluzki do połowy brzu-
cha. Wszystko się zmieniło i zmienia. Dzi-
siaj, wiele osób ubiera się jeszcze jak za
dawnych czasów i nie przeszkadza im to,
że się wyróżniają wśród towarzystwa.
Grunt to czuć się dobrze w tym, w czym
się chodzi, nie warto zwracać uwagi na in-
nych.

Myślę, ze naprawdę czasami wiele osób
myśli o tym, jak będzie za parę lat, czy coś
się zmieni, czy nie. Warto włożyć do ta-
kiego pudełka jakieś skromne, małe rze-
czy, na które później, kolejne pokolenia
będą mogły popatrzeć.

Zuzanna Włodarczak 3B
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NNos to ważny element naszego
ciała. Kojarzymy go zazwyczaj
z jednym z pięciu zmysłów -

zapachem. I właśnie na tym temacie
chciałabym się skupić w pierwszej czę-
ści artykułu, w drugiej natomiast przed-
stawię kształty nosa. 
Większość z nas wie, że zapach jest

główną formą porozumiewania się wie-
lu organizmów.  Czujemy dzięki spe-
cjalnym receptorom, które znajdują się
w nabłonku węchowym w górnej części
jamy nosowej. U psa znajduje się  tam
ponad 200 milionów komórek, u nas na-
tomiast jest ich zaledwie (!) około 5 mi-
lionów. Kiedy różne cząsteczki che-
miczne zaczynają przedostawać się do
nosa, dolna i środkowa jego część za-
czyna się ogrzewać. Dzięki temu uak-
tywniają się włoski umieszczone u nasa-
dy, w których znajdziemy  wspomniane
przeze mnie wcześniej receptory. Są one
połączone bezpośrednio z układem ner-
wowym, a to z kolei pozwala na szybki
dopływ informacji. Co ciekawe, sygnał
odnoszący się do zapachu dochodzi
szybciej do mózgu niż sygnał obrazu
widzianego. Zdaniem ekspertów doro-
sły człowiek powinien odróżnić około
10000 zapachów. Praktycznie jednak
jest to od 2,5 do 5 tysięcy różnych woni.
Należy jednak pamiętać, że rozróżnianie
zapachów nie jest tożsame z ich rozpo-
znaniem i nazwaniem. Ludzki nos z
wiekiem staje się coraz bardziej "leni-
wy". Otacza nas bowiem mnóstwo róż-
nych aromatów. 
W sklepach czy kawiarniach  nie  tylko

przypadkowo, ale  także celowo,  z pre-
medytacją uprawia się tzw. marketing
zapachowy, a szefowie tych miejsc wła-
śnie m.in. dzięki zapachom sprawiają,
że klient ma ochotę zostać tam dłużej,
bądź bardzo szybko się "ulotnić". 
Już od dawna wiemy, że można wpły-

wac na nastrój poprzez odpowiedni do-
bór perfum. Mogą pomóc nie tylko pod-
czas randki, ale także na przykład w cza-
sie rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy sta-
ramy się o przyjęcie do pracy. Mogą
mieć również zupełnie odwrotny, nega-
tywny wpływ na odbiór naszej osoby.
Badania pokazują, że odpowiedni dobór
perfum czy pachnących kosmetyków to
jedna z najważniejszych rzeczy we
współczesnej "garderobie" zarówno
wśród pań, jak i panów. Spryskując się
danym zapachem, musimy mieć pew-
ność, że dobrze się z nim czujemy i

wspaniale pachniemy. 
Na koniec przedstawię kilka codzien-

nych kwiatów i ziół, które wpływają na
nas pozytywnie.
Jednym z nich jest lawenda. Często uży-
wamy suszonej lawendy w naszych sza-
fach, jednak czy tak naprawdę ktoś z
Was zastanawiał się dlaczego? Otóż ten
niezwykły fioletowy kwiat pozwala nam

się uspokoić , ma działanie antydepre-
syjne i, co ciekawe, wpływa na szybkie
myślenie.
Często w kuchni używamy pachnącego

zioła – bazylii. Poprawia ona koncentra-
cję, umiejętność zapamiętywania i od-
pręża, przez co ma działanie antydepre-
syjne.
Warto też wspomnieć o róży – królowej
kwiatów. Nie ma rośliny o bardziej roz-
poznawalnym i poruszającym emocje
zapachu niż róża. Te piękne, często czer-
wone kwiaty, zwalniają pracę serca,
usuwają stres i stany lękowe. 
Ostatnią rośliną, o której opowiem, bę-

dzie mięta. O dziwo nie ma ona, aż tak
szerokiego dzialania jak pozostałe zioła,
ale wpływa na nas odprężająco. Faktem
jest, że ma niezwykle charakterystyczny
zapach i nie jest  trudno go odróżnić od
innych.
Ponad 80% informacji o świecie docie-

ra do nas za pośrednictwem oczu. A jed-

nak  węch pełni również ważne funkcje,
skoro mamy zaledwie trzy geny związa-
ne z widzeniem, a aż tysiąc ze zmysłem
powonienia. Zapach drugiego czlowie-
ka, wody w basenie, cynamonu czy po-
wietrza w lesie przywołują nam na myśl
wiele przyjemnych lub przykrych wspo-
mnień. Niekiedy jeden konkretny za-
pach jest w stanie  przypomnieć obraz
bliskiej osoby i poprawić samopoczucie.
Oprócz wpływu na nasz nastrój zapachy
mogą łagodzić ból i poprawiać kondy-
cję. 

TTeraz opowiem o kształtach nosa.
Ludzie różnią się nim zależnie
od regionu i pochodzenia. Jed-

nak naukowcy uważają, że mówi on też
o naszych charakterach. Profesor Abra-
ham Tamir przeprowadził badanie, aby
sprecyzować ilość rodzajów nosów na
świecie. Zrobił około 1300 fotografii i
posegregował je na 14 typów. 
Jednym z najczęściej powtarzających

się nosów był nos mięsisty. Według pro-
fesora występował aż na 25 procentach
zdjęć. Uznano, że osoby, które go posia-
dają, z reguły są niezwykle wrażliwe i
hojne. Jedną z bardziej znanych osób
posiadających ten rodzaj nosa jest ksią-
żę Filip. 
Będąca na brytyjskim dworze królew-

skim - Kate Middleton - księżna Cam-
brige, ma nos prosty. Według badań cie-
szy się on dużą popularnością wśród ar-
tystów. Nosy proste są uznawane za
szlachetne i piękne. Ich właściciele po-
siadają umiejętność dobrego planowa-
nia, są niezwykle ambitni, ale źle znoszą
porażkę.
Ostatnim rodzajem nosa, który opiszę

jest nos zadarty. Uważa się go za nie-
zwykle atrakcyjny. Jego właściciele
przejawiają skłonności do dziecinnych
zachowań. Taki właśnie nos posiada
znany piłkarz - Wayne Roney. 
Oprócz tego profesor Tamir wyróżnił

takie nosy jak: jastrzębi, spiczasty, ha-
czykowaty, orli, grecki, rzymski, bul-
wiasty, niebiański, z szerokimi nozdrza-
mi i w kształcie litery ,,L". Najrzadszym
okazał się nos falisty, który wystąpił tyl-
ko u jednej z 1300 ankietowanych - Tary
Palmel-Tomkinson. Podobno posiada-
cze tego rzadkiego kształtu nosa są bar-
dzo weseli, dynamiczni i uwielbiają,
kiedy wokół coś się dzieje.
Czy kształt nosa określa nasz charakter,
jak sugerują badania? Oceńcie sami! 

Adrianna Hope 3A
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KKontakt wzrokowy buduje poro-
zumienie między ludźmi, ale
może też być spostrzegany ja-

ko naruszenie prywatności albo wyraz
agresji. Bardzo często jest nam trudno
spojrzeć niektórym osobom w oczy, ale
to pokazuje, jaka jest zażyłość między
ludźmi. 
W małżeństwie, w trudnych rozmowach
par, taki kontakt jest potrzebny chociażby
po to, aby powie-
dzieć „Kocham
Cię”. Dużo osób
stwierdza, że
kontakt wzroko-
wy w miłosnej rozmowie i relacji świad-
czy o tym, czy mówimy prawdę, Jeśli się
kłamie, trudno jest nawiązać kontakt
wzrokowy, dlatego uważam, że jest on
wyrazem szczerych intencji.

Czy warto utrzymywać kontakt
wzrokowy z małym dzieckiem pod-
czas różnego typu zabaw? Gdy roz-
mawia się z dzieckiem,  bardzo
ważne jest, żeby utrzymywać taki
kontakt. Patrząc w oczy, można za-
uważyć,  co w danym momencie odczuwa
dziecko. Brak kontaktu wzrokowego mie-
dzy rodzicem a dzieckiem będzie miał ne-

gatywny wpływ na  więzi, wyrażenie emo-
cji i na umiejętności społeczne dziecka.

Jak jest z kontaktem wzrokowym z
osobami starszymi?
U osób starszych
kontakt z drugą
osobą często wy-

wołuje lęk. Jeśli przyj-
rzymy się im, to zauwa-
żymy, że mało jest takich
ludzi, którzy rozmawiają i patrzą sobie

prosto w oczy. Star-
si ludzie potrzebują
dużo więcej opieki i
szacunku. Ciężko
jest się kimś opie-
kować, poświęcać
tej osobie czas, nie

patrząc jej się w oczy i nie umiejąc się po-
rozumieć inaczej niż za pomocą telefonu,
np. zdawkowy tekst: „Czy wszystko do-

brze u Ciebie, Babciu?” 
Wyjazd za granicę – zwróćmy na to
uwagę! Jeśli mamy zaplanowany wy-
jazd za granicę, np. pobyt w Chinach,
to trzeba zapamiętać, aby nie patrzeć
nikomu w oczy. W kulturze chińskiej
jest to zupełnie inaczej postrzegane.
Może być zrozumiane jako bardzo nie-
uprzejme traktowanie swoich partne-

rów rozmowy. Tradycją jest to, że podczas
debaty nie można patrzeć na siebie lub w

sufit albo na ścianę,
patrzy się tylko i wy-
łącznie na przewodni-
czącego, aby nie po-
wstały konflikty i nie
były naruszone różne
prawa.

Często rozmawiamy z ludźmi przez tele-
fon lub komunikujemy się za pomocą roz-
maitych portali społecznościowych. Zapo-
minamy, jak ważny jest osobisty kontakt z
innymi ludźmi. Kontakt wzrokowy jest in-
tegralną częścią stosunków międzyludz-
kich. Większość osób  boi się spojrzeć ko-
muś w oczy, a to wcale nie jest takie trud-
ne, wystarczy chcieć.

Zuzanna Włodarczak 3B
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YYeti nazywany także krewnym
wielkiej stopy, wielkim
śnieżnym człowiekiem czy

„Migoim” (w rodzimych stronach)  to
według definicji z encyklopedii ,,ta-
jemnicza istota niezbadanego pocho-
dzenia, której ślady rzekomo znaleziono w
Himalajach.” Jako miejsce urodzenia
wskazuje się także Syberię (powyżej 5000
m). Jednak okazuje się, że tego niezwykłe-
go stworzenia można szukać w wielu
miejscach.  Jest on bohaterem niejednej
gry, filmu, książki czy opowiadania . Raz
uważany za przyjaznego, samotnego wło-
chacza, w innym przypadku reprezentuje
postrach okolicy, przyczynę katastrof i
szkód. Ludzie opowiadają o nim historie,
tworzą legendy. Niektórzy uważają, że go
widzieli bądź znaleźli ślady jego istnienia.
Przeprowadzono już wiele badań gene-
tycznych rzekomych szczątków stwora,
jednak żadne z nich nie potwierdziło jego
występowania. Jest on często mylony z
niedźwiedziem brunatnym bądź tybetań-
skim.
Na jego istnienie nie znaleziono żadnych
dowodów, a mimo to pozostają osoby, któ-
re wciąż w to wierzą  i  ich historie  są
przekazywane i zapisywane. Reporterka
BBC Candida Beveridge odwiedziła leżą-
cą w Bhutanie wioskę Chendebji. Oto co

opowiedziała jej 70-letnia Pem Dorji:
- Miałam wtedy jakieś dziewięć lat. Wy-
szłam wysoko w góry, aby nazbierać su-
chych liści dla bydła. To było w chwilę po
potężnej śnieżycy, która trwała dziewięć
dni. Yeti musiał schodzić w niższe partie
góry, aby uciec przed śniegiem i zostawił
ślady, na które się natknęłam. Nie mogłam
tam zostać, przerażona błyskawicznie
uciekłam do domu – powiedziała.
A jak właściwie wygląda yeti ?
,,Yeti właściwy, meh-teh po góralsku, ma

1,5-1,8 metra wysokości i jest mocno zbu-
dowany. Ma stożkowatą głowę, podobną
kształtem do goryla, gęste, krótkie, jasno-
brązowe futro. Jego ślady są charaktery-
styczne; drugi palec jest znacznie dłuższy
od pierwszego. To właśnie ten gatunek jest
najczęściej spotykany przez mieszkańców
Himalajów i Tybetu oraz przez himala-
istów.

Yeti olbrzymi, czyli dzu-teh, ma 1,8-2,7
metra wysokości. Jest szary lub czarny.
Ma stopy podobne do ludzkich, tylko
większe. Ich charakterystyczną cechą są
dwie poduszeczki na dużym palcu. Iden-

tyczne ma amerykański sasquatch.
Ten gatunek żyje w Górach Sinoty-
betańskich, od Arunaczalu po pół-
nocny Wietnam. Jego opis do złu-
dzenia przypomina chińskiego ya-
ren, z jedną różnicą: chiński małpo-

lud jest rudy. A wszystkie trzy są bardzo
podobne do wymarłego pół miliona lat te-
mu gigantopiteka, jednego z praludzi.”  
Krążą teorie, że stopy yeti - w odróżnie-

niu od ludzkich- skierowane są do tyłu.
Ma to pomagać człowiekowi gór w myle-
niu śladów i oszukiwaniu wszystkich tych,
którzy odważyliby się wyjść w góry i go
szukać. Niestety grono poszukiwaczy wie-
rzących w yeti z upływem lat się zmniej-
sza, a kultowi ,,śnieżnego stwora” z cza-
sem grozi wyginięcie. 
Jedyne co wiemy na pewno to to, że opo-

wiadania o mistycznym stworze przynio-
sły sławę okolicom jego rzekomego wy-
stępowania, były przyczyną wielu wypraw
i przygód, rozbudziły ciekawość, umilały
czas w zimowe popołudnia i oczarowały
tysiące jak nie miliony ludzi. A kto wie,
może to unikalne stworzenie wciąż czeka
na odkrycie, samotnie gdzieś w odległej
jaskini, w wysokich Himalajach.
Źródła: Encyklopedia PWN

Antonina Wawryk 3A
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BBaśnie pojawiają się w naszym ży-
ciu stosunkowo wcześnie. To w
dzieciństwie kształtują się nasze

upodobania. Wła-
śnie wtedy więk-
szość z nas wy-
kształca w sobie
zamiłowanie do
baśniowych po-
staci. Co ciekawe,
nawet gdy z nich
wyrastamy, mamy
ogromny szacu-
nek do autorów i
miło wspominamy chwile spędzone na
zgłębianiu historii bohaterów. Jednymi z
najbardziej znanych autorów baśni  byli
bracia Grimm. Jednak czy na pewno zna-
my ich utwory?
Obaj urodzili się w Niemczech. Starszy –

Jacob 4 stycznia 1785 r., natomiast młod-
szy - Wilhelm 24 lutego 1786 r. Po śmierci
ojca rodzina ma trudności finansowe. Mi-
mo to, dzięki ciotce, chłopcy uczęszczają
do szkoły w Kassel. W wieku 17 lat Jacob
zaczyna studiować prawo, a rok później
dołącza do niego brat. Właśnie tam zaczy-
nają  zbierać lokalne niemieckie bajki.  W
trakcie nauki starszy z rodzeństwa zmu-
szony jest rzucić studia z powodu śmierci
matki. Rozpoczyna on wtedy pracę w bi-
bliotece i tym samym wspiera finansowo
rodzinę. W 1812 roku w Boże Narodzenie
braciom udaje się opublikować pierwszą
część zgromadzonych przez nich historii,
którą tytułują ,,Bajki dla dzieci i młodzie-
ży''. W zbiorze znajdowało się 86 historii.
Trzy lata potem wydali już drugą część z
ilością równą 70 opowiadaniom. W ten

sposób rodzeństwo wspólnymi siłami od-
nosi sukces. W 1829 roku obydwaj obej-
mują posady profesorów bibliotekarstwa

na Uniwersytecie Go-
ettingen. Siedem lat
później na skutek od-
mowy złożenia hołdu
królowi Hanoweru
Ernstowi Augustowi
tracą pracę. Dopiero 4
lata potem dostają po-
sady profesorów na
Uniwersytecie w Berli-
nie. W 1857 roku wy-

dają finalną publikację ich opowiadań,
która zawiera 200 historii i 10
legend. 
Kiedy w 1812 roku został wy-
dany pierwszy zbiór opowie-
ści braci Grimm, opinia pu-
bliczna przeżyła szok. Ich
dzieła nazywane były różnie.
Spotkały się wprawdzie z
uznaniem krytyków, ale rów-
nocześnie nie szczędzono im
inwektywów. Wynikało to jed-
nak nie z tego, że nie były
przeznaczone dla dzieci, ale
dlatego że nawet jak na opowieści dla do-
rosłych były wyjątkowo brutalne.
Niewielu z nas zna pierwotną wersję hi-

storii o Kopciuszku. W niej to jedna z
sióstr tytułowej bohaterki odcina sobie
palce u stóp, by zmieścić stopę w malut-
kim bucie i tym samym wyjść za księcia.
Druga zaś pozbawia siebie pięt. 
W „Królewnie Śnieżce” zła czarownica

ginie, ale jej śmierć jest tak przerażająca,
że musiała zostać zmieniona w kolejnych

wznowieniach.  Przemoc w baśniach braci
była wszechobecna i objawiała się w ta-
kich momentach, w których nikt z nas by
się jej nie spodziewał, jak na przykład w
„Żabim królu”. Znana przez nas wersja
jest taka, że księżniczka zmienia żabę w
księcia pocałunkiem. W historii, którą
opisali bracia Grimm, zmiana dokonuje
się, gdy zdenerwowana księżniczka rzuca
żabą o ścianę. 
Bracia Grimm redagowali bajki skiero-

wane do dorosłych. Zostały one uznane za
dobre, ale jednocześnie brutalne i obrzy-
dliwe. Osoby, które poznały pierwotne
wersje baśni, nazywają ich autorów często

nienormalnymi czy cho-
rymi psychicznie.  Jed-
nak to właśnie dzięki
nim możemy czytać to,
co było niegdyś przeka-
zywane werbalnie, czyli
z ust do ust. Bracia sami
mówili, że są bardzo
dumni ze swojej pracy,
ponieważ spisali opo-
wieści, które niechybnie
zostałyby  zapomniane.
Powinniśmy być

wdzięczni za pracę obu. Dzięki nim mo-
żemy nauczyć się wiele o przeszłości. Po-
za tym współczesne, a zarazem mniej bru-
talne wersje ich baśni są bardzo uczące i
rozwijające. Pokazują dzieciom, co to jest
miłość, rodzina i marzenia. Podsumowu-
jąc, obecne zbiory historii braci Grimm są
godne polecenia, ale warto nie zapominać
także o pierwotnych autorach testów i za-
interesować się ich dziejami. 
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to kraj o różnorodnej florze - od pustyn-
nych palm po drzewa iglaste. Z tego jakże
interesującego powodu chciałabym opo-
wiedzieć o kilku specyficznych odmia-
nach roślin tam rosnących.
Pierwszym wartym poświęcenia uwagi
gatunkiem jest eukaliptus gałkowaty. To
jeden z wielu australijskich endemitów.
Rozprzestrzenił się także w Afryce, Azji,
Ameryce Północnej, Europie, na Hawa-
jach i Makaronezji. Eukaliptus ten sięga
nawet 60 metrów wysokości. Ma okrągłe
liście, u góry ciemnozielone, a na dole sre-
brzystobiałe. Układają się one równolegle
do kąta padania promieni słonecznych, co
czyni je wyjątkowymi. Drzewo służy do

budowania okrętów, wagonów,
podwodnych konstrukcji, a
także produkcji papieru ze
względu na swoją odporność

na gnicie. Z liści eukaliptusa produkuje się
olejek, który wykorzystywany jest w lecz-
nictwie i kosmetologii. 
Kolejne ciekawe drzewo australijskie to
rzewnia skrzypolistna, znana też jako ka-
zuaryn. Jej naturalnym środowiskiem
oprócz Australii są wyspy na Oceanii oraz
Azja Południowo-Wschodnia. Zazwyczaj
wysokość  tego drzewa wynosi 15 metrów,
jednak roślina potrafi osiągnąć do 35 me-
trów. Kora ma barwę czerwonobrązową, a
pędy są giętkie, zwykle zwisające. Igły ro-
sną po 6-8 w okółkach. Rzewnia skrzypo-
listna występuje na wydmach w glebie bo-
gatej w związki wapnia, nierzadko two-
rząc jednogatunkowe lasy. Wykorzystuje

się je do utrwalania wybrzeży jako osłonę
przeciwwiatrową lub w parkach jako
ozdobę. Drzewo cenione jest jako opał i
materiał budowlany.
Ostatnim drzewem, które opiszę, będzie
figowiec wielkolistny, kolejny endemit
Australii.Jest to typowa roślina lasu rów-
nikowego, gdzie często stanowi rodzaj
epifitu. Gdy kiełkuje na gałęzi innego
drzewa, owija swoje korzenie wokół pnia
"gospodarza", dławiąc go, a następnie do-
prowadzając do śmierci, aby zająć jego
miejsce. Dlatego często nazywana jest
drzewem dusicielem. W naturalnym śro-
dowisku dorasta nawet do 60 metrów.

Po zagłębieniu się w informacje o florze
Australii, szczerze mogę stwierdzić, że ro-
ślinność tego kontynentu nie należy do
monotonnych.
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ROZDZIAŁ 5
-Nie przejmuj się tym- próbowałam go po-
cieszyć, bo czułam dobijające emocje.- Ja
też straciłam rodzinę. Wiem, jak się czu-
jesz, ale to nie powód do zadręczania się
tym.
-Jak straciłaś rodzinę?- zapytał.
-Spłonęli w domu- skłamałam. Nie chcia-
łam powracać do niemiłych wspomnień.
,,Ale ja go oszukuję... kiedyś za to stracę
głowę"
-Aleksja, wiem, że kłamiesz, ale jak nie
chcesz o tym mówić, to po prostu mi to po-
wiedz...
-Skąd ty....?
-A tego Ci jeszcze nie wytłumaczyłem.
-No to słucham- oparłam się o  krzesło i za-
łożyłam ręce.
-Mój dziadek przekazał mi moc czytania
myśli. Przez te wszystkie lata rozwinąłem
tę umiejętność   i nauczyłem się w nich mó-
wić.
-Przekazał?
-Tak. W dniu moich narodzin. Wtedy lu-
dzie zaczynali szykować zasadzkę na moją
rodzinę i uznał, że bezpieczniej będzie, jak
swoją moc ukryje we mnie.
-Czyli czytasz w moich myślach?
-Tak.
-Od jakiego czasu?
-Od podania ręki. Ty odczytałaś moje emo-
cje, a ja dostałem możliwość czytania two-
ich myśli. Jak dla mnie to dobra wymiana.
-Skąd wiesz o emocjach? To też przeczyta-
łeś z mojej głowy?
-Tak.
-A możesz to wyłączyć?- liczyłam na pozy-
tywną odpowiedź.
-Mogę jedynie wyciszyć. Ale uwielbiam
czytać myśli w takiej ślicznej główce-
uśmiechnął się.

Zarumieniłam się. Lubiłam patrzeć na
jego uśmiech. Brian miał w sobie coś, co
ciągnęło mnie do niego. Nagle wyrwałam
się z zamyślenia
-Dziękuję.
-Za co?
-Za to, co o mnie sądzisz, za dobrą kolację
i miły wieczór.
-Proszę. Znowu się uśmiechnął i rzekł: -Ja
już będę wracał do miasteczka.

-Jak nazywa się
twoje miasteczko?
-Lilac- powiedział
obojętnie.
-Skąd wzięła się ta
nazwa?
-Lilac to inaczej
bez.
Kiwnęłam głową.

Odprowadziłam
Briana do gałęzi.

Kiedy był już na dole, tylko mu pomacha-
łam. Stałam i czekałam, aż zniknie z hory-
zontu. Słońce zaczęło kierować się ku gó-
rze.
ROZDZIAŁ 6

Brian wyszedł ode mnie o brzasku. Nie
odczuwałam zmęczenia, więc zajęłam się
codziennymi obowiązkami. Jak co rano po-
szłam do pobliskiego strumyka nabrać wo-
dy. Następnie narwałam  naręcze kwiatów i
przygotowałam śniadanie. Nie robiłam so-
bie nadziei, że przyjdzie na nie brązowo-
oki, dlatego nakryłam stół tylko dla siebie.
Słońce było coraz bardziej widoczne.

Poszłam się przebrać w czyste ubrania.
Włożyłam kremową sukienkę z wyszywa-
nymi stokrotkami, która sięgała mi do ko-
lan i zakrywała ramiona. Głowę przyozdo-
biłam wiankiem pasującym do wzoru na
sukience. Na lewą kostkę założyłam bran-
soletkę z małymi, srebrnymi dzwoneczka-
mi. Tak ubrana wzięłam miotłę i wyszłam
na drewniany taras rozciągający się aż na
trzy sąsiednie gałęzie.

Miotełka jest wiekowa, przechodząca
z matki na córkę. Moją pomocnicę dosta-
łam dzień przed śmiercią rodziny. Wiele jej
zawdzięczam. Uratowała mnie przed łow-
cami.Zaczęłam zamiatać. Łza spłynęła po
moim policzku.
-Po Felixie wszystkiego można się spodzie-
wać- stwierdziłam, cały czas zamiatając.-
Pewnie już nasłał na mnie łowców i układa
stos, żeby popatrzeć, jak płonę- warknęłam
wściekła.
-W połowie masz rację- zza pleców usły-
szałam ochrypły damski głos. 
Błyskawicznie się odwróciłam. Musiałam
ją zobaczyć. Wydawało mi się, że już kie-
dyś się na nią natknęłam.

Przede mną stała młoda dziewczyna
odziana w obcisły kombinezon koloru bor-
do, składający się z bluzki o rękawach 3/4 i
długich spodni, który podkreślał jej wszyst-
kie atuty. Całość uzupełniały czarne buty za
kostkę na wyższych obcasach. Niezwykłe
wrażenie robiły też czarne, długie, zakręco-
ne u dołu włosy związane w wysokiego kit-
ka. 
-Ktoś ty?- zapytałam odważnie.

-A co Cię to?- odpowiedziała wyzywają-
cym tonem.
-Dużo- próbowałam zajrzeć jej w oczy.
Chciałam wiedzieć,  jakie uczucie nią kie-
ruje.- Jesteś na terenie prywatnym.
-Serio?
-Tak- powiedziałam poirytowana.
-Serio?- zrobiła pauzę, a ja pytającą minę.-
Nie pamiętasz mnie?
-Nie- nie mogłam sobie przypomnieć, skąd
i czy w ogóle ją znam.
-Swojej kuzynki nie pamiętasz? Wnuczki
siostry babci?
Zrobiłam wielkie oczy. Dalej miałam pust-
kę w głowie. Czy babcia miała rodzeń-
stwo?
-Pamiętam- skłamałam, licząc, że nie za-
uważy.- Tylko imię wypadło mi z głowy,
możesz mi je przypomnieć?-powiedziałam
z udawaną obojętnością.
-Amonaria, ale mów Amon- uśmiechnęła
się.
-Ile masz lat? -próbowałam wybadać grunt,
po którym stąpałam. Nawet jak nie jest mo-
ją rodziną, możemy się przecież przyjaźnić.
Dobrze jej z oczu patrzy. Choć kolor zielo-
ny może być zdradliwy, ale tutaj nie czułam
żadnych złych emocji.
-Dziewiętnaście, a ty?
-Szesnaście- spojrzałam na nią, a potem na
siebie. Bardzo się różniłyśmy. Dzieliły nas
tylko trzy lata, ale na to nie wyglądało. W
środku posmutniałam, wręcz płakałam, że-
by nie pokazać tego po sobie, ale na ze-
wnątrz miałam uśmiech i radość w oczach.

Nie mogłam zdradzić, że jej zazdrosz-
czę. Czarownicą nie wolno zazdrościć. To
zła cecha, która prowadzi do koszmarnych
czynów. Wiem coś o tym. Moją siostrę stra-
ciłam, bo ta zazdrościła urody innej dziew-
czynie. Koszmarna historia bez szczęśliwe-
go zakończenia.
-Amon, gdzie mieszkasz?- po chwili zapy-
tałam.
-Nie mam domu. Włóczę się jak wiatr- od-
parła bez emocji.
-Zamieszkaj ze mną- czemu ja to powie-
działam?- W końcu jesteśmy rodziną, a
spokrewnionym trzeba pomagać- uśmiech-
nęłam się sztucznie.
-Na pewno?
-Tak, a czemu by nie?  
Zastanawiałam się, co mnie naszło, żeby jej
to zaproponować.
-Nie mam pojęcia- zaczęłyśmy się śmiać.-
Dziękuję.
-Proszę- uśmiechnęłam się.

Weszłyśmy do domu. Zaparzyłam her-
batę i przegadałyśmy cały dzień.
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