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33listopada br. uczniowie klas 2C i 2E
uczestniczyli w zorganizowanej
przez ZOPZM w Gdańsku kolejnej

edycji programu „Bezpiecznie na drodze”.
Program skierowany jest do młodzieży
gimnazjalnej, składa się z dwóch części:
szkolenia teoretycznego i praktycznego.
W części teoretycznej, prowadzonej  przez
instruktora nauki jazdy z uprawnieniami
egzaminatora oraz oficera policji z Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej w Gdańsku, omawiane są szcze-
gółowo zasady ruchu drogowego dla pie-
szych, rowerzystów i motorowerzystów, z
uwzględnieniem najnowszych zmian w
kodeksie drogowym. Ponadto omawiane
są również kwestie odpowiedzialności cy-
wilnej za popełniane na drodze wykrocze-
nia. W części praktycznej młodzież korzy-
sta z toru kartingowego oraz gokartów, za-
poznaje się:
– z zasadami poruszania i zachowania na

torze gokartowym
–  budową gokarta amatorskiego i wyści-
gowego
–  elementami jazdy wyścigowej.
Ta część ma na celu szczególne zwrócenie
uwagi młodzieży, że m.in. na takich torach
mogą bezpiecznie ścigać się, rywalizować,
bić rekordy przejazdu, a nie na drogach pu-
blicznych, gdzie stwarzają zagrożenie w
ruchu drogowym. Szkolenie odbyło się w
centrum rekreacyjno-sportowym  stadionu
ENERGO ARENA w Gdańsku, gdzie
funkcjonuje również halowy tor kartingo-
wy PITSTOP z gokartami elektryczny-
mi. Gospodarzem spotkania i zarazem ko-
ordynatorem był pan Gracjan Borowiak
– wiceprezes ds. organizacyjnych, prze-
wodniczący Okręgowej Komisji BRD
PZM w Gdańsku.
Gimnazjaliści byli bardzo podekscytowani
wycieczką, szczególnie perspektywą jazdy
na gokartach. Uważnie wysłuchali szkole-

nia i uwag instruktorów, którzy kładli na-
cisk przede wszystkim na bezpieczną i da-
jącą przyjemność oraz satysfakcję jazdę.
Emocji było mnóstwo.
Szkolenie przeprowadzone przez panów
policjantów i instruktora nauki jazdy za-
pewne dało dużo do myślenia naszym
gimnazjalistom, przybliżyło zasady i spo-
soby bezpiecznego poruszania się na róż-
nego typu drogach. Wychowawcy klas,
opiekunowie i uczniowie serdecznie dzię-
kują panu Mariuszowi Bielewiczowi za
umożliwienie nam uczestniczenia w tak
wspaniałej i zarazem edukacyjnej wy-
cieczce. Wiedzę i doświadczenia tam zdo-
byte zapewne niejednokrotnie wykorzysta-
my, aby bezpiecznie poruszać się na dro-
gach.
Fotorelacja na str.14.

Panie Izabela Rułkowska 
i Mirosława Szenkin-Chmielewska

PROGRAM „BEZPIECZNIE NA DRODZE”PROGRAM „BEZPIECZNIE NA DRODZE”

Uczniowie naszej szkoły przygotowali
uroczystość  z okazji  Święta Niepodległo-
ści dla społeczności ZKPiG  w Kolbu-
dach, a następnego dnia - 11 listopada,
wystąpili z programem w sali koncertowej
UG w Kolbudach.

BO KAŻDY CZŁOWIEKBO KAŻDY CZŁOWIEK
PROSTY,PROSTY,

NIE RYCERZ TAM NIE RYCERZ TAM 
CZY GENERAŁCZY GENERAŁ

GDY TRZEBA – PRACUJEGDY TRZEBA – PRACUJE
DLA POLSKI,DLA POLSKI,

GDY TRZEBA – GDY TRZEBA – 
DLA POLSKI UMIERA!DLA POLSKI UMIERA!

Fragm. wiersza „Poczta Polska 
w Gdańsku”

Malwiny Szczepkowskiej

UUczucia wobec ojczyzny najczę-
ściej wyrażamy przez okazywa-
nie szacunku dla symboli narodo-

wych. Czy to wystarczy, abyśmy mogli na-

zwać się patriotami? Jak współczesny Po-
lak, żyjący w wolnym kraju, który nie mu-
si walczyć, oddawać życia,
przelewać krwi rozumie pa-
triotyzm? Odpowiedzi jest
wiele: to znaczy mieć oj-
czyznę w sercu, być związa-
nym z miejscami, gdzie się
urodziliśmy,  wychowali-
śmy,  tęsknić do nich i czuć
się po prostu u siebie;  mó-
wić w języku, którego na-
uczyli nas rodzice i dziad-
kowie, dbać o jego piękno i
bogactwo;  żyć w Polsce,
uczyć się i pracować dla
niej, przyczyniać się do jej rozwoju, ak-
tywnie i świadomie uczestniczyć w życiu
publicznym;  bronić i chronić to, co się ma,
z dumą pokazywać, kim się jest, nie wsty-
dzić się swojego pochodzenia, godnie re-
prezentować swój kraj za granicą;  pozna-
wać historię i pielęgnować tradycję, dbać o

dziedzictwo narodowe;  pamiętać, że obo-
wiązki wobec ojczyzny dotyczą każdego.
Dziś, kiedy spotykamy się, by uczcić 98.
rocznicę odzyskania niepodległości, wspo-
minamy ważne wydarzenia i ludzi, którzy
przyczynili się do tego, by Polska była
znów suwerenna. Dla nas jest to tak oczy-
wiste, że na co dzień wcale o tym nie pa-
miętamy. Zabiegani – przechodzimy obok
pamiątek, które od lat wpisują się w nasz

krajobraz. Zaprosiliśmy
więc Państwa na krótką wy-
cieczkę, śladem  pomników
– dowodów przemijającego
czasu, wznoszonych dla
uczczenia tego co ważne,
utrwalenia w pamięci tego
co ulotne.

TTen  symboliczny
spacer  w rytmie
pięknych znanych i

nieznanych pieśni ucznio-
wie naszej szkoły odbyli

podczas uroczystego apelu  10 listopada.

Na okładce:
Warsztaty 

„BEZPIECZNA 
DROGA DO SZKOŁY”

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
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W dniu narodowego Święta czyli 11 li-
stopada w auli GOK wzięli w nim udział
przedstawiciele władz i mieszkań-
cy gminy.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od pomni-
ka Józefa Piłsudskiego – twórcy nie-
podległej Polski, państwa scalanego z
trzech nierównych części po 123 la-
tach eksploatacji przez zaborców. Po
drodze zatrzymaliśmy się przy po-
mniku  Za polskość Gdańska”, po-
święconym wszystkim tym, którzy
przez wiele wieków walczyli o pol-
skość pobliskich terenów, następnie przy
pomniku konnym  króla Jana III Sobie-
skiego, będącego symbolem chwały oręża

polskiego i symbolem sprawnie rzą-
dzonego oraz odnoszącego sukcesy
niepodległego państwa polskiego.
Na  łostowickim cmentarzu komunal-
nym w kwaterze Sybiraków zapalili-
śmy znicze przed pomnikiem poświę-
conym Ofiarom Golgoty Wschodu,
który jak głos do młodego pokolenia
Europejczyków przypomina o koniecz-

ności  poszanowania uniwersalnych i po-

nadczasowych wartości. Usytuowany na
Starym Mieście pomnik Obrońców Poczty
Polskiej  przypomina o wydarzeniach z
okresu drugiej wojny światowej, o cywi-
lach z siłą herosów walczących o swoją
placówkę, będącą ważnym punktem stra-
tegicznym w Wolnym Mieście.  Pomnik
Poległych Stoczniowców, potocznie zwa-
ny pomnikiem Trzech Krzyży upamiętnia
tragiczne wydarzenia, które miały miej-

sce już w wolnej Polsce, ale nie do końca
sprawiedliwej, w której ciągle jeszcze trze-
ba było walczyć o  prawo do godnego ży-

cia. Wycieczkę zakończyliśmy w
miejscu związanym z Józefem Pił-
sudskim, a mianowicie w Zułowie na
Wileńszczyźnie, gdzie się urodził i na
wileńskim cmentarzu  na Rossie,
gdzie złożono jego serce.
Niech te pomniki, które są świadka-
mi burzliwej aczkolwiek pięknej
historii ojczyzny, pobudzą do re-
fleksji, jak wielką ofiarą została
zdobyta nasza niepodległość. Niech

mobilizują nas do działania, aby tę wol-
ność utrzymać.

Pani Izabela Frączek

Pod tym hasłem 17.11.2016r. od-
było się spotkanie naszej mło-
dzieży gimnazjalnej z Piotrem i

Jackiem - młodymi ludźmi, którzy w
oparciu o własne doświadczenia i prze-
życia skonstruowali program o charak-
terze profilaktycznym.

Ci młodzi ludzie, mówiąc o swoim
upadku, dawali świadectwo temu, że
każdy może podnieść się nawet wtedy,
gdy sięgnął dna. Potrafili przyciągnąć
uwagę uczniów, angażując ich do róż-
nych zadań. Panowie posługiwali się ję-
zykiem, który dobrze jest znany naszej
młodzieży, byli wiarygodni i głęboko

poruszyli niejednego uczestnika
spotkania. Program cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem
słuchaczy a prowadzący w cieka-
wy sposób przekazali informacje
na temat wartości życiowych i

niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą
używki i fałszywi przyjaciele. 

Po spotkaniu uczniowie mówili, że to
był najlepszy program o tematyce profi-
laktycznej, jaki do tej pory widzieli. 
Należą się również podziękowania orga-
nizatorom tej pouczającej imprezy. 

Pani Urszula Klimek

Wyrwani z niewoli.... jakiej?,
kogo? Ten tytuł koncertu nie
zapowiadał się tak interesują-

co. 17 listopada na hali sportowej w na-

szej szkole zgromadzili się gimnazjali-
ści klas 1-3, którzy wysłuchali historii
życia Piotra i Jacka. Prowadzący, dziś -

wyrwani z niewoli, kiedyś uzależnieni,
odrzuceni, zniechęceni do życia, dziś
tryskają energią, otwierają oczy, bezpo-
średnio wskazują błędy, piętnują zło, al-
kohol, narkotyki, agresję fizyczną i
słowną. Swoje treści przekazali w świa-
dectwie życia, rytmicznych piosenkach
w stylu rap, wciągając do rozmowy i za-
bawy całą zgromadzoną młodzież i na-
uczycieli. To swoiste wyznanie wiary,
doświadczenie wspólnoty, wolności du-
chowej, radości z życia codziennego by-
ło bardzo potrzebne wielu młodym lu-
dziom. Mamy nadzieję, że te wartości
pozostaną w ich sercach zawsze i będą
się nimi dzielić tak jak Piotr i Jacek.

Pan Piotr Buśko

WYRWANI WYRWANI 
Z NIEWOLIZ NIEWOLI



WWpołowie listopada przystąpi-
liśmy do akcji zorganizowa-
nej przez Fundację Hospi-

cyjną  „Mikołaje, Łączcie się”, mając
nadzieję, że uda nam się obdarować kil-
koro dzieci z listy Fundacji. Poinformo-
waliśmy dzieci, nauczycieli, rodziców. I
wtedy się zaczęło! Pod koniec listopada
pokój pedagoga był zapełniony po brze-
gi. Do akcji włączyły się prawie
wszystkie klasy. Rodzice nie tylko
przekazywali pieniądze dzieciom,
ale i sami poświęcali swój czas, aby
spełnić marzenia i zakupić rzeczy
dla dzieci nieuleczalnie chorych
przebywających w hospicjach sta-
cjonarnych, domowych, dzieci
osieroconych i ich rodzin. Gromadzili-

śmy specjalistyczny sprzęt, środ-
ki higieniczne, ubrania, opatrun-
ki, cewniki, kosmetyki, słody-
cze, zabawki, bony podarunko-
we... Przygotowano paczki dla

36 konkretnych osób wybranych
przez klasy i kilka paczek ogól-

nych do rozdysponowania przez Fun-
dację. Większość klas przygotowała

dodatkowe kartki z cudownymi, ści-
skającymi za serce życzeniami. Wszyst-
kie paczki trafiły do Fundacji pod ko-

niec listopada. Pewnie teraz są już w
posiadaniu tych, którzy o to prosili.

Wierzę, że przyniosło im to dużo rado-
ści i wzmocniło wiarę, że są wśród nas
ludzie o wielkich sercach, że potrafią się
podzielić z innymi, że poświęcą swój
czas i fundusze, że potrafią współodczu-
wać. Za wszystko, co uczyniliście Pań-
stwo wraz z dziećmi i młodzieżą  w ra-
mach tej akcji, z całego serca dziękuję.

Pani Anna Moskal
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WWe wtorek 8.11.2016 r. gości-
liśmy w naszej szkole Teatr
Kurtyna z Krakowa, który

zaprezentował spektakl o tematyce
profilaktycznej.Uczniowie kl. 0 – III
obejrzeli przedstawienie pt. „Kajtek
szuka przyjaciela”. Bohaterem spekta-
klu był chłopiec, który zachowywał się
niegrzecznie, kłamał i nie słuchał ma-
my. Nic nie wiedział o zasadach prawi-
dłowego żywienia i nie miał wiedzy o
negatywnym wpływie słodyczy na
zdrowie. Marzył o tym, by mieć kogoś,
kto aprobowałby jego słabości. Dlate-
go wpadł w szpony pewnego czarnego
charakteru lorda Baktera, atakującego
zęby dzieci uwielbiających słodycze.

Pani Agata Wiśniewska

„MIKOŁAJE,„MIKOŁAJE,
Łączcie się”Łączcie się”

ZZakończył się tego-
roczny cykl zajęć
kółka strzeleckie-

go. Zajęcia, przeznaczone
dla uczniów i uczennic klas
trzecich gimnazjum, odby-
wały się na strzelnicy spor-
towo-myśliwskiej „CZA-
PLA” w Lublewie 1-2 razy
w tygodniu.
Uczestnicy strzelali  pod
czujnym okiem instrukto-
rów, dbających przede
wszystkim o bezpieczeń-
stwo i doskonalenie umie-
jętności,  opanowali pod-
stawową wiedzę technicz-
no-taktyczną w posługiwa-
niu się karabinkiem sporto-
wym. Po zapoznaniu się z
zasadami bezpieczeństwa
obowiązująymi na strzelni-
cy i bezpiecznego posługi-
wania się bronią uczestnicy
zajęć oddawali strzały do
tarcz na odległość 25m i 50m z pozycji

stojącej. Najlepsze wyniki na treningach
osiągnęli:
• 25m/500 pkt

Jakub Czyczkan 3C: 365 pkt
Kacper Kudon 3C: 353 pkt.

Kacper Ullman 3D: 339 pkt.
• 50m/900 pkt.

Kacper Kudon 3C: 726 pkt.
Kacper Ullman 3D: 620 pkt
Bartosz Ciepliński 3B: 614 pkt.
Weronika Szymichowska 3D: 594 pkt.

W trakcie zajęć uczniowie
mieli także okazję posze-
rzyć swoją wiedzę i zainte-
resowania, poznać inne
dyscypliny sportów strze-
leckich, między innymi
strzelanie dynamiczne.
Chociaż zajęcia przebiega-
ły w duchu sportowej ry-
walizacji,  jednocześnie
doskonale wpływały na in-
tegrację uczestników, wy-
mianę nowych doświad-
czeń i mobilizację do osią-
gania coraz lepszych wy-
ników. Uczniowie przy
okazji poprawili też po-
ziom swojej kondycji fi-
zycznej, ponieważ aby do-
stać się na strzelnicę, mu-
sieli pokonać pieszo trasę
dł. 6 km z plecakiem na
plecach.
Nowy cykl treningów roz-
pocznie się pod koniec

kwietnia 2017 r.. Zakończą go Zawody
o Puchar Wójta Gminy Kolbudy.

Opiekun Kółka Strzeleckiego
Mirosława Szenkin-Chmielewska

Zajęcia na strzelnicyZajęcia na strzelnicy
sportowo-myśliwskiejsportowo-myśliwskiej

w Lublewiew Lublewie

Kajtek 
szuka

przyjaciół
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KKoncert szkolny, który odbył się
14 listopada br. pokazał nam
najbardziej energetyczne utwo-

ry muzyki klasycznej. Usłyszeliśmy
więc w znakomitym wykonaniu pana
Roberta Henninga i pani Anny Bienias,
m.in. duet  Papagena i Papageny z opery
„Czarodziejski flet” Wolfganga Amade-
usza Mozarta oraz pieśń „Prząśniczka”
Stanisława Moniuszki. Aksamitnymi
dźwiękami wiolonczeli czarowała nas

pani Weronika Kulpa (słynny Łabędź i
Czardasz). Akompaniament jak i Marsz
Turecki na fortepianie usłyszeliśmy w
jak zwykle mistrzowskim wykonaniu

pani Aleksandry Bieg-Piasecznej. Kon-
cert prowadziła ciekawie pani Barbara

Żurowska-Sutt. Następny koncert 5
grudnia będzie pachnieć świętami. 

Pani Anna Artemiuk-Zięba

BBAJEcZNEAJEcZNE
OPOWIEścIOPOWIEścI

WWłaśnie wróciłyśmy z Oksfor-
du z kursu Language Life
and Culture in the UK today.

Bardzo doceniamy fakt, że Dyrekcja na-
szej szkoły kładzie nacisk na aktu-
alizację i podwyższanie naszej
wiedzy w zakresie cultural awar-
ness. Ciekawe przybliżanie
uczniom interesujących aspektów
kultury, historii i życia codzienne-
go Wielkiej Brytanii owocuje
większym zainteresowaniem i za-
angażowaniem uczniów w naukę
języka angielskiego.

Jesteśmy bardzo zado-
wolone z zajęć. Obej-
mowały one, m.in.: hi-
storię i rozwój języka
angielskiego, charakte-
rystykę społeczeństwa
brytyjskiego, aktualno-
ści w kulturze i sztuce,
wartości brytyjskie,
multikulturalizm i jego
wpływ na społeczeń-
stwo, brytyjski system
edukacyjny, zwyczaje
brytyjskie, regionali-
zmy, stereotypy, wyra-
żenia kolokwialne i ich pochodzenie,
kolokacje, wybrane zagadnienia grama-
tyczne itd.
W obrębie kursu odbyły się trzy wy-
cieczki: najciekawsze miejsca w Oks-
fordzie, wizyta w Jesus Christ College,

wyjazd do Blenheim Palace - miejsca
urodzenia i zamieszkania Winstona
Churchilla.
Nasza grupa była dość mała, liczyła 5-6

osób. Oprócz nas w jej skład wchodziły:
Estonka, Włoszka, Czeszka i Koreanka.
Czas po zajęciach przeznaczałyśmy na
zwiedzanie Oxfordu. Byłyśmy, m.in. w
oksfordzkim muzeum Ashmolean,
szczycącym się bardzo bogatymi zbiora-

mi od prahistorie do czasów współcze-
snych, Pitt Rives Museum - muzeum et-
nograficznym, zamku oksfordzkim oraz
oksfordzkich kolegiach uniwersyteckich

np.: Magdalen,
Merton, All So-
uls, Queens.
Na koniec chcia-
łybyśmy podzię-
kować koordy-

natorce projektu Izie Średzińskiej i
Ewelinie Michalak za ich ogromną pra-
cę włożoną w przygotowanie projektu
oraz mobilności.

Panie Lidia Romańczyk 
i Gabriela Rusiecka
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LLadies and Gentel-
men, wczoraj
szczęśliwie wró-

ciłyśmy z Londynu,
gdzie pozytywnie ukoń-
czyłyśmy kurs \" Coffee
Connect: How do Deve-
lop Social and Entrepre-
neurial Skills\".
Przez cały tydzień uczy-
łyśmy się jak efektywnie
wykorzystać swoją wie-
dzę i naszą przedsiębior-
czość każdego dnia w

pracy w szkole. Utrwalałyśmy również
nasze umiejętności językowe i nauczy-
łyśmy się wielu nowych słów. Ponadto
poznałyśmy nauczycieli z Włoch, z któ-
rymi wymieniałyśmy doświadczenia za-

wodowe. Ma-
my nadzieję
na nawiąza-
nie współpra-

cy polsko-włoskiej.
Po zajęciach korzysta-
łyśmy z wielu londyń-
skich atrakcji, które
trudno tu wyliczyć.

Wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji naszej angiel-
skiej przygody DZIĘKUJEMY.!

Panie Anna Brych
i Małgorzata Gańska-Seelau

3030listopada szkolny zespół ta-
neczny w ramach poszerza-
nia wiedzy i umiejętności

był na próbie gdańskiego zespołu ta-
necznego. W składzie Zespołu Pieśni i
Tańca Gdańsk są studenci oraz młodzież
trójmiejskich szkół.  Pani Iwona Jamioł-

kowska - kierow-
nik zespołu, opro-
wadziła nas po
siedzibie. Następ-
nie nasi szkolni
tancerze brali
udział w roz-
grzewce zespołu.
Po niej obejrzeli-
śmy piękne ukła-

dy do poloneza i oberka,
które ilustrowały dwie kolędy. Nad ca-
łością czuwała pani choreograf, która
dba o postawę tancerzy, jak i płynność
pracy nad kolejnymi figurami. Nasyceni
energią polskich tańców narodowych

podziwialiśmy w garderobie  piękne
stroje tancerzy. 
Wróciliśmy pełni wrażeń z zaprosze-
niem na kolejną wizytę.  

Pani Anna Artemiuk-Zięba

Wizyta w
Zespole Pieśni i Tańca

Gdańsk
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55grudnia obchodzony jest Między-
narodowy Dzień Wolontariusza.
Z tej właśnie okazji Szkolny Klub

Wolontariusza  Nadzieja,  który od 11 lat
działa w naszej szkole przygotował apel
z przedstawieniem „Pomagamy innym”.
Główne role zagrały Dominika Leik /
anioł/ i Weronika Szwichtenberg / dia-
beł/. Byli też staruszka, matka- Polka,
uczniowie, chuligani i anioły. Przesła-
nie, że zawsze można swoje naganne za-
chowanie zmienić w dobro dotarło chy-
ba do wszystkich widzów, kiedy to pod
koniec przedstawienia diabeł  nieoczeki-
wanie pomógł upadającemu aniołowi. 
Przekazaliśmy też informacje o naszej
działalności. Klub powstał w lutym
2005r. z inicjatywy pedagoga szkolne-
go. Działamy na podstawie Ustawy o or-
ganizacjach pożytku publicznego i wo-
lontariacie z 2003r. Postawiliśmy sobie
następujące cele:
- pomoc w nauce uczniom potrzebują-
cym,
- pomoc w opiece nad osobami starszy-
mi, samotnymi, niepełno-
sprawnymi,
- udział w akcjach charyta-
tywnych,
- współpraca z organizacja-
mi lokalnymi.
W ciągu tych lat pracy udało
nam się:
- pomóc w nauce ok.370
uczniom /najczęściej - język
angielski, polski, matematy-
ka, chemia i fizyka,
- pomóc w opiece nad nie-
pełnosprawnym dzieckiem
w Czapielsku, nad dwoma
paniami w Kolbudach i
jedną w Lublewie,
W ramach akcji charyta-
tywnych :
- co roku aktywnie uczest-
niczymy w WOŚP, zbiera-
jąc pieniądze,dekorując
szkołę, prowadząc kawia-
renkę z własnymi ciastami,
czy loterie fantową,
- co roku włączamy się w
akcję  Pola Nadziei - zbie-
ramy pieniądze na rzecz pomorskich ho-
spicjów,
- kilka lat przygotowywaliśmy prezenty

świąteczne dla potrzebujących uczniów
naszej szkoły w ramach  Świątecznej
Skarpety. W bieżącym roku włączyli-
śmy się do organizowanej przez Funda-
cję Hospicyjną akcji  Mikołaje, Łączcie
się.

- kilka lat temu przeprowadziliśmy
zbiórkę pieniędzy na leczenie ciężko
chorej naszej uczennicy,

- zbieraliśmy pieniądze na pompy insu-
linowe dla dwóch absolwentek naszej
szkoły,
- pomogliśmy finansowo rodzinie, która
w ubiegłym roku ucierpiała w wypadku
samochodowym,
- zbieraliśmy pieniądze dla mieszkań-
ców Lublewa, którzy przeżyli pożar
własnego domu,
- kupując cegiełki pomogliśmy p. Paw-
łowi z Poznania w zakupie protezy koń-
czyny wraz z Fundacją „Pomóż i Ty”.
Wśród organizacji lokalnych, z którymi
współpracujemy są m.in. Stowarzysze-
nia Komu Kulturka, Ekspreji Twórczej
czy Bezrutyny. Nasza młodzież pomaga
również w przedszkolach, schroniskach
dla zwierząt , muzeach czy w hospi-
cjum. Czasem nawet w wakacje. 

PPan Dyrektor, składając podzięko-
wanie za pracę wolontariuszy
wypowiedział bardzo cenne sło-

wa, że nie jest ważne bogactwo i stroje,
ale ważne, jakim się jest człowiekiem
wobec drugiej osoby.

Ostatnią częścią naszego
programu na ten dzień była
sprzedaż upieczonych przez
wolontariuszy ciast za sym-
boliczną złotówkę. Za zaro-
bione pieniądze wolontariu-
sze zrealizują swój pomysł
na czas wolny - może kino,
może kręgle, a może jeszcze
coś innego.
Cieszę się, że nie brakuje w

naszej szkole młodzieży
aktywnej, odpowiedzial-
nej, życzliwej i empatycz-
nej, która poświęca swój
czas innym.
Wolontariat to świadoma,
dobrowolna i bezpłatna
praca dla innych. Młodzież
mówi, że pomaga, bo chce,
lubi, potrafi, bo daje jej to
zadowolenie, bo warto, bo
dając, zyskuje itd. Takie
właśnie hasła zostały wypi-
sane na koszulkach, które
niedawno zostały dla nas
zamówione. Dziękujemy

ludziom, którzy też nam pomagają.

Opiekun SKW
Pani Anna Moskal

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
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WWtym
roku
szko

lnym szczególnie
dało się odczuć przygotowania do Boże-
go Narodzenia. Po raz
pierwszy odbył się w
naszej szkole kiermasz
świąteczny zorganizo-
wany przez Samorząd
Uczniowski SP oraz
Gimnazjum. Przez dwa
tygodnie podczas zajęć
technicznych, w świetli-
cy szkolnej i w domu
uczniowie mieli możli-
wość stworzenia ozdób i
dekoracji nawiązują-
cych do świąt. Z pozor-
nie prostych materiałów
i przedmiotów codzien-
nego użytku wyczarowano choinki, bał-
wanki oraz renifery. Niektórzy rodzice

również zaangażowali się w przygoto-
wania i podarowali przepiękne własno-
ręcznie przygotowane dekora-
cje. Wszystkie kartki, bombki,
stroiki, świeczniki i wieńce

były przepiękne,
kolorowe i ma-
giczne. Dowo-
dem na niezwy-
kłe umiejętności
uczniów i wyjąt-
kowość dekoracji
był czas, w jakim
sprzedano przy-
gotowane rzeczy.
Kiermasz odbył
się w dwóch etapach –
8.12.16 oraz 14.12.16. De-
koracje zachwyciły nie tyl-
ko rodziców przychodzą-
cych do szkoły, np. na kon-

sultacje z nauczycielami, ale również
nauczycieli i pracowników administracji

naszej szkoły oraz najmłodszych
uczniów – wszyscy chętnie nabywali

wystawione na kier-
maszu przedmioty. 
Mamy nadzieję na
podobny sukces w
przyszłym roku. A w
tym mijającym ży-
czymy, aby magia i
wyjątkowa atmosfera
Świąt trwała nie tyl-
ko trzy dni. 
Szczególne podzię-
kowania za wkład w
przygotowanie
ozdób kieruję do pań

prowadzących zajęcia techniczne – p.
Bożeny Rogalskiej i p. Mirki Szenkin-
Chmielewskiej oraz dla pań ze świetlicy
– p. Oli Morawskiej i p. Uli Sychty. 

Opiekun SU  Gimnazjum 
pani Magdalena Godecka

NNa koncercie 5 grudnia, poprzez
wysłuchanie kolęd, spotkali-
śmy się z muzyką bożonaro-

dzeniową wielu kultur. Wędrowaliśmy
przez Afrykę i Bliski Wschód do naszej
Europy. Usłyszeliśmy irlandzki flecik
whistle, skrzypce, pianino, bębny i jan-
czary. Wykonawcy to pani Marzena
skrzypce, pani Beata śpiew, flet, pan Jan

pianino, pan Jędrzej bębny, no
i oczywiście prowadząca
pani Barbara. 

Pani Anna Zięba

MMIKOŁAJKOWEIKOŁAJKOWE NNIEsPOdZIANKIIEsPOdZIANKI

K i e r m a s z  K i e r m a s z  
ś w i ą t e c z n yś w i ą t e c z n y

66, 7 i 8 grudnia b.r. gimnazjaliści z
naszej szkoły przystąpili do eg-
zaminu próbnego. Pierwszego

dnia uczniowie zmagali się z zadaniami
z części humanistycznej (najpierw hi-
storią i WOS-em, potem językiem pol-
skim). Drugiego dnia z przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych.
Trzeciego dnia miał miejsce test z
języków obcych. Uczniowie mogli
wybrać język niemiecki lub język
angielski. Dodatkowo egzamin zo-

stał podzielony na dwa poziomy: pod-
stawowy i trudniejszy, rozszerzony. 
Po otrzymaniu wyników przyjdzie czas

na wyciągnięcie wniosków i uzupełnie-
nia wiedzy do kwietnia.  Życzymy po-
wodzenia na egzaminie głównym.

Redakcja

EgzaminEgzamin
próbny kl.3próbny kl.3
Gimnazjum Gimnazjum 
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WWtrosce o bezpieczeństwo
uczniów gm. Kolbudy w
dniach 8 i 9 grudnia br. od-

były się w naszej szkole lekcje w formie
warsztatów z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Ich hasłem przewod-
nim była: „BEZPIECZNA DROGA DO
SZKOŁY”.  W realizacji warsztatów ak-
tywnie uczestniczyli funkcjonariusze
policji z Komisariatu w Kolbudach -
asp.sztab. Krzysztof Łusiak i Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszczu
Gdańskim - sierż.sztab. Tomasz szcze-
sny, Straży Gminnej w Kolbudach -
strażnik sebastian Pionke oraz poli-
cyjna maskotka słoń POPO. 
Zajęcia odbyły się w dużej hali sporto-

wej, gdzie powstało miasteczko ruchu
drogowego, wyposażone w sygnalizato-
ry świetlne, przejazd kolejowy z zapora-
mi, przejście dla pieszych z sygnaliza-
cją, znaki drogowe. W takiej scenerii
uczniowie klas II-III oraz IV-V, szkół
podstawowych z Kolbud, Bielkówka,
Lublewa i Pręgowa, pod czujnym okiem
policjantów oraz strażników utrwalali i
demonstrowali swoją wiedzę na temat

bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym jako piesi i rowerzyści. Istot-
nym punktem tych wyjątkowych lekcji
było również przypomnienie dzieciom o
roli i znaczeniu noszenia elementów od-
blaskowych, dzięki którym są widoczne
z dużej odległości dla kierujących po-
jazdami. Odblaski rozdawane przez po-
licjantów uczestnikom warsztatów, roz-
chodziły się jak świeże bułeczki.
Dodatkową atrakcją był montaż słow-

no-muzyczny w wykonaniu uczniów
klas piątych, przygotowany przez panią
Annę Artemiuk-Ziębę.

Podczas piątkowych warsztatów gości-
liśmy Wicewójta Gminy Kolbudy pana
Marka Golińskiego, który z uwagą przy-
glądał się zajęciom i nie krył podziwu
dla wiedzy i umiejętności najmłodszych
uczestników. Tego dnia zostały także
wręczone dyplomy i nagrody laureatom
XII edycji gminnego konkursu BĄDŹBĄDŹ
WIDOCZNY NA DRODZE. WIDOCZNY NA DRODZE. 
Jesteśmy przekonani, że taka interak-

tywna forma zajęć była ciekawa i inspi-
rująca dla uczniów, odświeżyła i utrwa-
liła im zasady bezpiecznego poruszania
się w ruchu drogowym. Zakupione
przez gminną komisję d/s profilaktyki
mobilne miasteczko ruchu drogowego
umożliwia w bezpieczny sposób symu-
lowanie sytuacji z jakimi dzieci będą się
stykać na drodze. Ponadto stanowi do-
skonałą bazę dydaktyczną do nauki i
ćwiczeń dla uczniów szkół gminy Kol-
budy przygotowujących się do zdobycia
karty rowerowej. 
Fotorelacja na str.15-16.

Koordynator Szkolnej 
Edukacji Motoryzacyjnej

Pani Mirosława Szenkin-Chmielewska

„ B E Z P I E C Z N A D R O G A D O  S Z K O Ł Y ”„ B E Z P I E C Z N A D R O G A D O  S Z K O Ł Y ”

KONKURsY
Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny

”U”Ulubiona postać lubiona postać 
bajkowa”bajkowa”

I miejsce Malwina Kołaczyńska IIb
Aleksandra Kędzierska IIb

II miejsce Marta Wrzesińska 0a
III miejsce Fabian Grzendzicki IIa

Lena smoleń IIe
Nikodem szuchnicki IIe

Wyróżnienia: 
Nadia Nowińska IIc
Adrianna Mazerewicz IIe
Hanna Rokicka IIe
Szewalje Zofia IIa i Szewalie Maria IIIb

Pani Aneta Brocka-Rzeźnik

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 
„Z„Zwierzę pod ochronąwierzę pod ochroną““

1.m-ce Franek Łasocha kl.IIId

2.m-ce Ania Kustosz kl.IIb
Wojciech Mydłowski kl.IIb

3.m-ce Lena Wojciechowska kl.IIIc
Wyróżnienia:
Anastazja Wargacka kl.IIa
Maks Chlebicz kl.IIId
Aleksandra Kędzierska kl.IIb
Oliwia Góra kl.IId
Julian Chlebicz kl.IIId
Hubert Kuśmierz kl.IIId
Roksana Wałdoch kl.IIa
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów! 

Pani Beata Klinkosz

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 
„BEZPIECZNY PIESZY”„BEZPIECZNY PIESZY”

WWdniu 19 grudnia 2016 r. na
sesji Rady Powiatu Gdań-
skiego w Starostwie Powia-

towym z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
odbyło się uroczyste wręczenie nagród

laureatom konkursu pt. „Bezpieczny
pieszy” w ramach kampanii informacyj-
nej „Bezpieczna droga do szkoły”.
Starosta Powiatu Gdańskiego p. Stefan
Skonieczny wręczył nagrody laureatom
najlepszych prac wyłonionych w etapie
gminnym. laureatką gminy Kolbudy
została uczennica naszej szkoły Amelia
Zwolińska z kl. IId sP. Serdecznie gra-
tulujemy!

„JESTEM „JESTEM 
BEZPIECZNYBEZPIECZNY

W DRODZEW DRODZE
DO SZKOŁY”DO SZKOŁY”

UUczniowie naszej szkoły chęt-
nie udzielają się w różnych
konkursach. Klasy młodsze

wzięły ostatnio udział w VII wojewódz-
kim konkursie twórczości pisanej „Je-
stem bezpieczny w drodze do szkoły”.
Zadanie nie było łatwe – trzeba było na-
pisać wiersz i wykonać ilustrację. 

KLAsY I-III
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Możemy się pochwalić – Julia szew-
czykowska z klasy IIId zdobyła w tym
konkursie II miejsce. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 
„ANIELI GRAJĄ DLA „ANIELI GRAJĄ DLA 

hOSPICJUM”hOSPICJUM”

Nikodem szuchnicki z kl. II e
sP znalazł się w gronie laure-
atów konkursu „Anieli grają dla

hospicjum”. Otrzymał wyróżnienie.
Na konkurs zgłoszonych zostało 1243
prac z 63 szkół podstawowych, gimna-
zjów oraz warsztatów terapii zajęciowej
województwa Pomorskiego. Organiza-
torem konkursu są: Fundacja Hospicyj-
na w Gdańsku oraz Międzynarodowe
Targi Gdańskie SA. W kategorii klas I-
III przyznano nagrodę Grand Prix oraz
10 równorzędnych wyróżnień.  Wśród
wyróżnionych znalazła się kartka wyko-
nana przez Nikodema Szuchnickiego.
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs plastyczno-Konkurs plastyczno-
muzyczny muzyczny 

„BARWY OJCZYZNY”„BARWY OJCZYZNY”

WWtygodniu poprzedzającym
Narodowe Święto Niepodle-
głości w świetlicy dla klas

IV-VI i gimnazjum  odbywały się cieka-
we zajęcia, które przybrały formę kon-
kursu. Uczniowie przypomnieli sobie
postać i twórczość Fryderyka Chopina,
wspaniałego, polskiego kompozytora,
który tworzył, gdy Polska znajdowała
się pod zaborami. Utwory
Chopina  traktowane były jak synonim
polskości i przywoływano je w chwi-
lach ważnych dla naszego narodu. Ro-
bert Schumann powiedział:
Gdyby potężny samowładny monarcha z
północy wiedział, jak niebezpieczny
wróg grozi mu w dziełach Chopina, w
prostych melodiach jego mazurków, za-
broniłby tej muzyki. Dzieła Chopina to
armaty ukryte w kwiatach.
Uczniowie mieli za zadanie wykonać
ilustrację do jednego z trzech utworów
kompozytora:   Mazurka a-moll op.68
nr 2, Mazurka E-dur  lub Etiudy c-
moll.  Dzieci namalowały zatem piękny,
mazowiecki pejzaż, wiejską zabawę

oraz prace oddające  charakter etiudy
kojarzący się  z burzliwością, gwałtow-
nością, płomiennością, starciem, walką.
Oto wyniki konkursu:
Mazurek a-moll op.68 nr 2
I miejsce- Wojciech Masłowski Va,
II miejsce- Nikodem Zieziula 2a Gim.,
III miejsce- Zofia Maruszak IV c.
Mazurek E-dur
I miejsce- Anna Hiller Vb,
II miejsce-Bogna Jakusz IVb,
III miejsce-Katarzyna Kulpan Ve.
Etiuda c-moll
I miejsce – Martyna szymańska VI b,
wyróżnienie- Gerda Reiss Vb.
Gratulujemy!

Pani Aleksandra Morawska

Konkurs Wiedzy Konkurs Wiedzy 
o Krajach o Krajach 

Anglojęzycznych Anglojęzycznych 

MMiło nam poinformować, że do
kolejnego etapu Konkursu
Wiedzy o Krajach Angloję-

zycznych przeszli Goran Pangełow z
kl.IVB oraz sonia Arora z kl.Vd.

Pani Joanna Netza

Konkurs fotograficzny Konkurs fotograficzny 
„Z„Zobacz, ile jesieni!”obacz, ile jesieni!”

WWpaździerniku wychowawcy
świetlicy klas IV-VI i gim-
nazjum ogłosili konkurs fo-

tograficzny „Zobacz, ile jesieni!”. Jego
celem było uwrażliwienie na piękno
przyrody, rozwijanie umiejętności ob-
serwacji natury, jej dokumentowania i
interpretacji, pobudzanie i rozwijanie
pasji fotograficznej.
Jesień jest czasem, gdy możemy czer-

pać garściami z bogactw lasu, sadu i
ogrodu. Wówczas też natura zmienia
swoje barwy. Zachęcaliśmy wszystkich
uczestników konkursu, aby wyszli z do-
mu na spacer, dostrzegli piękno jesien-
nej przyrody i uchwycili je na zdjęciu.
Konkurs  odbywał się w dwóch katego-
riach wiekowych, oto jego wyniki:
• sP IV-VI

I miejsce – Mateusz Malinowski VI b
wyróżnienia:
Maja Barejko IV b
Olivier Malinowski IV,
Zofia Szlufik VIa
Julia Makurat VIa
• GIMNAZJUM

I miejsce – Marcelina sosnowska 3c
II miejsce – Julia Byczkowska 1B
III miejsce – Kacper Łaszczewski 3F
wyróżnienia – Natalia Kuchcińska 1B
Antonina Seelau 1F.
Gratulujemy!

Pani Aleksandra Morawska

Konkurs MitologicznyKonkurs Mitologiczny

1414grudnia b.r. odbył się Kon-
kurs Mitologiczny dla
uczniów klas piątych. Jego

celem było przede wszystkim rozbudze-
nie zainteresowań kulturą antyku,
utrwalenie popularnych zwrotów i wy-
rażeń wywodzących się z mitologii oraz
nauka szlachetnej rywalizacji. Ucznio-
wie prowadzili zmagania grupowe za-
równo w teście wiedzy mitologicznej,
jak i przedstawiając przygotowane
wcześniej inscenizacje mitów. Miło nam
poinformować, że z naszej zabawy wy-
łoniono następujących zwycięzców:
I miejsce klasa Vd
II miejsce klasa Va i Ve
III miejsce klasa Vb i Vc.
Wszystkim dziękujemy za wspólną za-
bawę i zachęcamy do zgłębiania mitolo-
gicznych tekstów i czerpania z mądrości
antycznych filozofów.

Panie Izabela Frączek i Anna Brych

Konkurs Kolęd Konkurs Kolęd 
i Piosenek Zimowychi Piosenek Zimowych

w jęz. angielskimw jęz. angielskim

DDnia 16 grudnia odbył się Kon-
kurs Kolęd i Piosenek Zimo-
wych w języku angielskim.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie
konkursem i pomysłowe występy. Ra-
dzie Rodziców również bardzo dzięku-
jemy za ufundowanie nagród. Miło nam
ogłosić wyniki konkursu:
I miejsce - zespół z klasy 4c w 
składzie: Antonina Bielewicz, Natalia
Ignerowicz, Alicja i Zofia Maruszak
II miejsce - zespół z klasy 6c w 
składzie: Alicja Pszczoła, Julia Radom-
ska, Marta Samotyjak, Michał Milewski
i Cezary Tralewski
III miejsce - Aleksandra Bruździńska
oraz Małgorzata Laskowska z klasy 5d.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
uczestnictwo i zapraszamy w następ-
nym roku!

Pani Gabriela Rusiecka

KLAsY IV-VI
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Konkurs KuratoryjnyKonkurs Kuratoryjny
z jęz. niemieckiegoz jęz. niemieckiego

ZZnamy już wyniki etapu szkolne-
go Kuratoryjnego Konkursu z
Języka Niemieckiego dla

uczniów gimnazjum. Gratulujemy sa-
rze Ordowskiej z kl.3A, która zakwali-
fikowała się do kolejnego etapu. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie.

Pani Teresa Czajkowska
i Pan Marcin Treder

Wojewódzki KonkursWojewódzki Konkurs
„Czytam, bo lubię -„Czytam, bo lubię -
portret z książką”portret z książką”

1313grudnia 2016 roku odbyło
się rozdanie nagród I Woje-
wódzkiego Konkursu Foto-

graficznego i Plastycznego, którego or-
ganizatorem było Gimnazjum nr 27 w
Gdańsku. Dwa wyróżnienia zdobyły
uczennice klas 3 gimnazjum: Zuzanna
Pajdosz i Zofia Żwirblińska. Uroczy-
stość odbyła się w urokliwej sali teatral-
nej tej szkoły. 

Pani Anna Artemiuk-Zięba

Konkurs KuratoryjnyKonkurs Kuratoryjny
z jęz. angielskiegoz jęz. angielskiego

MMiło mi poiformować o wyni-
kach szkolnego etapu Kura-
toryjnego Konkursu z języka

angielskiego dla uczniów gimnazjum:
1. daria Gulgowska 76 pkt
2. sara Ordowska 64 pkt
3. Aleksandra Tuńska 57 pkt
4. Maciej Baranowski 57 pkt
5. Kajetan Zuchowski 57 pkt
Wszystkim uczestnikom dziękuję za
udział w konkursie.

Pani Magdalena Godecka

POMORSKIE MECZE POMORSKIE MECZE 
MATEMATYCZNEMATEMATYCZNE

99grudnia b.r. w naszej szkole odbył
się  II mecz rundy eliminacyjnej
II Pomorskich Meczów Matema-

tycznych. Rozegraliśmy go z drużyną z
Zespołu Szkół nr 1 z Pruszcza Gd..
Nasze Gimnazjum reprezentowali:

Weronika szwichtenberg kl. 1e – 
kapitan drużyny
Daria Gulgowska kl. 3a
Julia Średzińska kl. 3a
Jakub Woźniak kl. 1d
Michał Sujka kl. 2a
Dawid Błaszkowski kl. 2c
Jakub Michalski kl. 2c
Andrzej Kobierzyński kl. 2e

Miłosz Smolarczyk kl. 2e
Maksymilian Olczak kl. 3a
Tym razem musieliśmy uznać wyższość
drużyny z Pruszcza Gdańskiego. Po za-
ciętym meczu niestety przegraliśmy.
Przed nami 12.01.2017 mecz rundy eli-
minacyjnej z drużyną z Niepublicznego
Gimnazjum w Kowalach.

Pani  Marzena Seroczyńska

        

           
 

  
              

IMIĘ  NAZWISKO, 
KLASA

ILOŚ' 
PRZECZYTANYCH 
KSIĄŻEK

SUMA PUNKTÓW Z 
RECENZJI KSIĄŻEK

Zofia Szume&da  KL.2 D 11 99 pkt
Natalia Korzenecka  KL. 3 
F 6 52 pkt

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

Daria Kąkol             KL. I  
B 1 8 pkt

      S d i   ki h h h d  d i &   k k i  

          
                 

                                                                                         

        

           
 

  
              

    
    

 

     
      

     
         

                  

PPo raz XII zosta-
ły przyznane i
wręczone na-

grody laureatom gmin-
nego konkursu  „Bądź

widoczny na drodze!“.
Konkurs był skierowany do

uczniów klas I - III i IV - VI
szkół podstawowych gminy Kolbudy.
Jego celem jest propagowanie działań z
zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, a zwłaszcza przypomnienie
dzieciom o roli i znaczeniu noszenia ele-
mentów odblaskowych, dzięki którym
są widoczne z dużej odległości dla kie-
rujących pojazdami. 

OOrganizatorami konkursu byli:
ZKPiG w Kolbudach oraz Po-
morski Ośrodek Ruchu Drogo-

wego w Gdańsku. Nagrody wręczyli
pan Arkadiusz Mańkowski z PORD
oraz wicewójt gminy Kolbudy pan Ma-
rek Goliński. Nagrody otrzymali:
• w kategorii klas I - III
I m-ce Krzysztof Popieniuk kl.IIB

sP w Pręgowie
II m-ce Weronika Kalkowska kl.IIB

sP w Pręgowie
III m-ce Wiktoria Trela kl. IIIA 

sP w Pręgowie
Wyróżnienia: 
Szymon Jagoda kl.IIIA SP w Pręgowie
Hubert Kuśmierz kl.IIID ZKPiG 

Szymon Czechowski kl.IIID ZKPiG
• w kategorii klas IV - VI :
I m-ce Klaudia Gołubowska kl.VI

ZKiW w Bielkówku 
II m-ce Lena Bartczak kl. IV 

ZKiW w Bielkówku
III m-ce Joanna czarnowska kl. IVc

ZKPiG 
Wyróżnienia:
Zofia Maruszak kl. IVC ZKPiG 
Zofia Markowska kl. IVB ZKPiG 
Miriam Wenda kl.VI SP w Pręgowie. 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Fotorelacja na str.17.

Organizatorzy:
Panie Mirosława Szenkin-Chmielewska 

i Anna Artemiuk-Zięba 

GIMNAZJUM

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

przedstawiam wyniki I etapu.
Serdecznie zapraszam wszystkich chęt-
nych do udziału w konkursie czytelni-
czym. W każdej chwili możesz dołą-
czyć. Czytasz interesujące książki? Po-
dziel się tym z innymi! Napisz recenzję
i oddaj do 20.12.2016 roku ( II etap)!

Pani Beata  Woźniak

KONKURS „CZYTELNICZY SPRINT“ KONKURS „CZYTELNICZY SPRINT“ 

„Bądź widoczny na drodze!“
KONKURS Z BEZPIECZEŃSTWA RUChU DROGOWEGO
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Z życia szkoły

DRUŻYNOWEDRUŻYNOWE
IGRZYSKA MŁODZIEŻY IGRZYSKA MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ -SZKOLNEJ -
TENIS STOŁOWYTENIS STOŁOWY

RReprezentacja ZKPiG Kolbudy
zajęła I miejsce w kategorii
dziewcząt oraz II miejsce w

kategorii chłopców w Gminnych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Dru-
żynowym Tenisie Stołowym w Biel-
kówku. Naszą szkołę reprezentowali:

•.Dziewczęta:
szlufik Zofia 6A
sadowska Julia 6A 
Ohler Zuzanna 5E
• Chłopcy: 
chwiećko stanisław 6A, 
Gazda Igor 6A.  Gratulujemy!

•

RReprezentacja ZKPiG Kolbudy
zajęła I miejsce w kategorii
dziewcząt w 45 Powiatowych

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Dru-
żynowym Tenisie Stołowym. Zawody
rozegrano 16 listopada b.r. w Sobowidzu.
Zwycięski zespół reprezentowały: 
szlufik Zofia 6A 
sadowska Julia 6A 
Ohler Zuzanna 5E. 

Serdecznie gratulujemy triumfu na
szczeblu powiatowym i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Pan Wojciech Szczudło

WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA I GIMNAZJADAWOJEWÓDZKIE IGRZYSKA I GIMNAZJADA
W SZAChACh DRUŻYNOWYChW SZAChACh DRUŻYNOWYCh

2828października 2016
odbyły  się  w
Kwidzynie Finały

Wojewódzkich Igrzysk i  Gim-
nazjady Młodzieży Szkolnej w
Szachach Drużynowych. Sza-
chiści z ZKPiG  przeszli zwy-
cięsko przez etap gminny, po-
wiatowy i półfinały woje-
wódzkie awansując do rozgry-
wek wojewódzkich.  drużynę
szkoły Podstawowej tworzy-
li: cyprian Obrycki z kl.6d,
Józef Mróz z kl.6b, szymon
dawidowski z kl.6b i Miriam
Grot z kl.6a. W turnieju woje-
wódzkim zespołowo wywal-
czyli  oni IV miejsce. 
Gimnazjum reprezentowali
następujący uczniowie: Oli-
wer Wirkus z kl.1B, dawid
Błaszkowski z kl.2c, Jakub
Woźniak z kl.1d i Laura
Wirkus z kl.3c. Drużyna za-
kończyła rozgrywki  woje-
wódzkie, zajmując V miejsce.
Choć turniej szachowy prze-
biega w ciszy, zawodnikami
targają niemałe emocje. Ważny
jest mecz  każdego z graczy.
Odpowiedzialność  za wynik
całego zespołu  podnosi  do-
brze poziom  adrenaliny. Gra-
tulujemy wyniku i  życzymy
dalszych udanych startów.

Pani Dorota Zielińska

ZAWOdY sPORTOWE

TURNIEJ SIATKÓWKITURNIEJ SIATKÓWKI
DZIEWCZĄTDZIEWCZĄT

ZZakończyliśmy Szkolny Turniej
Siatkówki Dziewcząt klas 3
Gimnazjalnych. Wszystkim

uczestniczkom należą się gratuluje i po-
dziękowanie za sportową rywalizacje.

Wyniki rozgrywek:
I miejsce - klasa 3B

II miejsce - klasa 3A
III miejsce - klasa 3F
IV miejsce - klasa 3D
V miejsce - klasa 3C

Pani Anna Hemperek

TURNIEJ SIATKÓWKITURNIEJ SIATKÓWKI
ChŁOPCÓWChŁOPCÓW

1515grudnia b.r. w dużej hali
sportowej odbył się kolejny
etap klasowych rozgrywek

klas drugich gimnazjum w piłkę siatko-
wą. Podczas tych meczy nie brakowało
zaangażowania, woli walki, gry fair
play, a kilkanaście wspaniałych zagrań

aż zapierało dech w piersiach.
Wyniki rozgrywek są następujące:
I MIEJscE – KLAsA 2 E
II MIEJSCE – KLASA 2 B
III MIEJSCE – KLASA 2 A
IV MIEJSCE – KLASA 2 F
V MIEJSCE – KLASA 2 D
VI MIEJSCE – KLASA 2 C

Pani Izabela Bernad 
i pan Mariusz Włodarski
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Aktualności

WWielu uczniów zastanawia się,
czy warto być wolontariu-
szem. Co takiego należy

wówczas  robić  i czy jest to komuś po-
trzebne ?   Wolontariuszem nie jest trud-
no być, a wykonywanie obowiązków to
nie tylko praca, ale też przyjemność.
Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie zdanie
na temat wolontariatu szkolnego mają
sami wolontariusze? Przeprowadziły-
śmy więc rozmowę z koleżanką, która
działa w naszym wolontariacie. Z chęcią
odpowiedziała  na kilka pytań.

Dlaczego akurat zdecydowałaś się być
w wolontariacie? Co skłoniło Cię
do tego?
Do przystąpienia do wolontariatu
skłoniło mnie to,  że aktywniej będę
mogła pomagać innym. Sprawia mi
to przyjemność i satysfakcję. 
Czy spotkałaś się z jakimiś przykry-
mi komentarzami na temat tego, co
robisz?
Nie. Ludzie cieszą się, gdy dają bez-
interesowną pomoc.
Czym jest dla Ciebie wolontariat?
Wolontariat jest dla mnie ważną rze-
czą. Lubię angażować się w różnego
rodzaju zbiórki, pomagać młodszym
kolegom i koleżankom w lekcjach.
Jaki powinien być wolontariusz?
Wolontariusz powinien być przede
wszystkim bezinteresowny, miły, pomoc-
ny, przyjacielski i powinien umieć doga-
dywać się z ludźmi. Powinien stale my-
śleć o kimś oraz o pomocy drugiemu
człowiekowi.  Powinien być otwarty na
nowe pomysły i  przede wszystkim  pra-
cowity.
Czy uważasz, że jesteś idealną wolonta-
riuszką?
Oczywiście, że nie. Jestem w wolonta-
riacie dopiero drugi rok, uczę się co-
dziennie nowych rzeczy. Z niektórymi
słabościami wciąż nieustannie walczę. 
Co było dla Ciebie celem, gdy przystę-
powałaś do wolontariatu?
Dążę do tego, aby ludzie otrzymywali
pomoc, której potrzebują. Niektórzy nie
wołają , lecz potrzebują. Wolontariusze
to takie ciche anioły wszystkich potrze-
bujących. 
Jak głęboko angażujesz sie w pracę wo-
lontariusza? Czy masz za sobą jakieś

akcje charytatywne?
W pracę wolontariu-
sza angażuję się na
terenie szkoły, ale
również poza nią.
Przeprowadza-
łam zbiórkę zbie-
rania karmy dla
zwierząt ze
schroniska. Wyszło
wspaniale. Jako wolontariuszka w szko-
le mam łatwiejszy dostęp do pomocy, np.
w Caritasie. 
Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem może być KAŻDY. Na-

prawdę KAŻDY. Potrzebujemy wielu
wolontariuszy, bo jest ogromne zapo-
trzebowanie na pomoc młodszym dzie-
ciom w nauce. Jest naprawdę dużo pra-
cy dla wolontariuszy . Musimy jednak
brać pod uwagę,  że są pewne kryteria,

które powinien  spełniać wolontariusz.
Musi on mieć przynajmniej bardzo do-
brą ocenę z zachowania. Do wolonta-
riatu mogą należeć zarówno chłopcy,
jak i dziewczyny. Przede wszystkim wo-
lontariuszem powinny być osoby dobre i

bezinteresowne. 
Czy warto być wolontariuszem?

Tak. Zdecydowanie warto. Pra-
ca w wolontariacie to jest coś
wspaniałego. Możemy zrobić
tyle dobra nie tylko dla ludzi.
Dla mnie najlepsze jest to, że

ludzie dzięki mnie się uśmiecha-
ją. Jest zapotrzebowanie na wo-

lontariuszy, ale takich prawdziwych, a
nie takich,  co chcą w zamian tylko 2
punkty na świadectwie. Oni są wolonta-
riuszami tylko na papierku. To żenujące,
to jest aż smutne.  Coś takiego boli mnie

najbardziej. Na szczęście są też lu-
dzie,  którzy bezinteresownie się
starają, pomagają. To wolontariu-
sze z serca. Zdecydowanie zachę-
cam do bycia wolontariuszem, bo
uczucie, gdy zrobimy coś dla ko-
goś i ten uśmiech, czuły gest, sło-
wo ''dziekuję'' jest wyjątkowe. Po-
przez drobne rzeczy możemy tak
wiele zrobić dla innych. Wolonta-
riuszem naprawdę warto być, nie
tylko dla 2 punktów na  świadec-
twie, ale warto nim być dla samej
satysfakcji, że zrobimy coś dobre-
go i pożytecznego. 
Ogromnie dziękujemy że zde-

cydowałaś się na wywiad do naszej
gazetki.
Dla mnie to czysta przyjemność wypo-
wiadać się o czymś, co lubię. Mam na-
dzieję, że zachęcę innych do przystąpie-
nia do wolontariatu.
Też mamy taką nadzieję.

JJak się okazuje  praca wolontariuszy
nie jest aż taka trudna.  Może być
niezwykłą przygodą i wiązać się ze

wspaniałymi  wspomnieniami. Może i
Ty chcesz przystąpić do wolontariatu? I
to może Ty chcesz sprawić, że na czyjejś
twarzy pojawi się  uśmiech ? Może Ty
chcesz komuś pomóc? Może czytając
ten tekst,  otworzysz się na pomoc dla
kogoś? Może to właśnie TWÓJ  czas?
Pamiętajmy, nigdy nie jest za późno, by
pomóc drugiemu człowiekowi.

Weronika Komońska,
Alicja Tempska

Czy warto być Czy warto być 
wolontariuszem?wolontariuszem?

5 XII
2016
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„ B E Z P I E c Z N I E  N A  d R O d Z E ”
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„BEZPIEcZNA dROGA dO sZKOŁY”
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„BEZPIEcZNA dROGA dO sZKOŁY”
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J A s E Ł K A  I V - V I  i  G I M N A Z J U M  
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... Co to takiego? Dla
każdego z nas co innego. Inaczej obcho-
dzimy, inaczej przeżywamy. Byliśmy
ciekawi,  z czym kojarzą się święta dzie-
ciom. Z chęcią opowiedziały  nam  swo-
je przemyślenia. Głównie zwracały
uwagę na:
,,Zapach choinki! Z tym kojarzą mi się
Święta'', ,,Karp, karp'', ,,Mnie najbar-
dziej kojarzą  się ze strojeniem choin-
ki'',  „Święta kojarzą mi się: ze śnie-
giem, z prezentami, z choinką, z
gwiazdorkiem, z pierniczkami”, „Z
Mikołajem, z piernikami, ze spotka-
niami rodzinnymi, ze śniegiem, z cho-
inką pachnącą lasem”, „Z narodzina-
mi Pana Jezusa i ze śpiewem kolęd,
kolacją wigilijną.” 
Czy święta to tylko prezenty, wspólne
kolędowanie, jedzenie karpia, stroje-
nie pachnącej choinki? NIE, dzieci
pamiętają także, że Boże Narodzenie
jest to święto upamiętniające narodziny
Jezusa Chrystusa. To stała uroczystość
liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. 

Strojenie choinki  jest tradycją tych
świąt, w wielu rodzinach wspólnie się to
robi. Poprzez strojenie drzewka domow-
nicy  spędzają razem czas. Wielu rodzi-
nom, wielu osobom  jest to właśnie po-
trzebne. Choinka buduje atmosferę
świąt, strojenie choinki to nie tylko
przywieszanie ozdób, ale również sym-
bol zjednoczenia.  Prezenty, podarunki,
które pod nią znajdziemy, nie mają
większego znaczenia.
W wielu domach  piecze się wspólnie

ciasta, ozdabia się je, a potem na wigilij-
nym stole kosztuje. Sporządzenie z kimś
potrawy,  daje nam o wiele więcej, niż
gdyby ten ktoś zrobił wszystko sam.
Zróbmy wspólnie z mamą piernik! Be-
dzie jeszcze bardziej smakował! Pamię-
tajmy, że gdy włożymy w coś dużo SER-
CA, jest to jeszcze lepsze, piękniejsze. 
Dlaczego mamy taki wielki problem,

gdy mamy proszą nas o porządki przed-
świąteczne? Nie mówią nam tego, bo
chcą nam utrudnić życie i zmarnować
czas. Właśnie chcą spędzić z nami ten
potrzebny czas, przygotować mieszka-
nie na wyjątkowe święto. Nie pozwól-
my przepracowywać się naszym bli-
skim. Pomagajmy i BUDUJMY naszą
domową atmosferę. Święta to przecież
czas miłości,  przebaczenia, pojednania,
zgody, spokoju, zrozumienia, akcepta-
cji. To właśnie jest potrzebne rodzinie
na święta. Tego nie można kupić w skle-
pie za żadne pieniądze, ale jest  to nie-
zwykle ważne. 

Do świąt powinniśmy przygotować nie
tylko  swój dom, przede wszystkim jed-
nak  nie pozwólmy na to, żeby nasza du-
sza była zaniedbana. Przygotujmy się do
nich nie tylko materialnie, ale również
duchowo poprzez  czas czterotygodnio-
wego  oczekiwania, zwanego Adwen-
tem.  
W Boże Narodzenie  dzieje się coś nie-

zwykłego,  przede wszystkim następuje
spotkanie nieba z ziemią, spotkanie Bo-
ga z człowiekiem, pojednanie się. Bóg
poprzez Słowo, które stało się Ciałem i

zamieszkało miedzy nami,  przemówił.
Bóg przemawiał również do ludzkości
na Górze Synaj. Bóg przemówił po-
przez swego jedynego  Syna. Przemó-
wił przez małe Dziecko. Czy każdy o
tym pamięta? Czy nasze święta opiera-
ją sie już tylko na rzeczach naprawdę
bezwartościowych? Gdzie się podziały
rzeczy ważne? Świat opiera się na rze-
czach materialnych,  często zapomina-
my o sednie sprawy. Święta to nie tyl-
ko prezenty,  ale jest to coś ważnego.
Powtórzę  jeszcze raz. Jest to Święto

upamiętniające  narodziny Jezusa Chry-
stusa. Nie zapominajmy oczyścić naszej
duszy! 
Mini Gazecio  życzy  Ci, aby maleńki

Chrystus narodził się w Tobie na nowo!
Niech Twoja dusza i ciało otworzą się na
światło miłości i ufności.

Weronika Komońska
Źródła: 
http://www.katolik.pl/czym-jest-naprawde-
boze-narodzenie-,2634,416,cz.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boże_Narodze-
nie#Rozw.C3.B3j_.C5.9Bwi.C4.99ta
http://kobieta.interia.pl/news-niebanalne-zy-
czeniabozonarodzeniowe,nId,399520

WWinter and December are usu-
ally associated with lots of
snow and the magic atmo-

sphere of Christmas. Most people go
shopping trying to get the best present or
surf the net to find a recipe for a delicio-
us meal. Yet, in some countries 26th De-
cember is remembered as a catastrophic
day. 
On December 26th 2004, there was an

earthquake at the bottom of the Indian
Ocean that measured 8.5 on the Richter
Scale. The earthquake started as a giant
wave that hit the coast of Indonesia,
Thailand, Sri Lanka, the Maldives, India

and Burma. The wave travelled
at around 800 km/h over 4500
km wide Indian Ocean. It hit the

east coast of Africa seven hours after the
earthquake. Over 300,000 people were
killed. Whole towns were destroyed and
thousands of people lost their homes. It
was the world’s biggest earthquake for
forty years. There was no warning sta-
tion in the Indian Ocean. 
What happened there
was a tsunami. Tsunami
is a Japanese word that
means ‘harbour wave’.
But why do tsunamis
happen? They are usual-
ly caused by earthquakes

at the bottom of the sea. At first, the wa-
ve in the sea is quite small but it moves
very quickly. When the wave gets close
to the coast, the ocean floor makes it
grow enormously. By the time it reaches
the coast it has become huge. 
Natural disasters happen every year, so-
mewhere in the world. Luckily, we don’t
hear about a tsunami very often. 

Glossary:
earthquake – trzęsienie ziemi
wave – fala
coast – wybrzeże
disaster – katastrofa

Ms. Magda Godecka

śś więta, święta...więta, święta...
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Mini Gazecio: Czy zawsze chciał Pan
być nauczycielem?  Jeśli nie, to kiedy i
dlaczego się Pan zdecydował na ten za-
wód?
Pan Robert Aszyk: Marzyłem o tym, aby
zostać nauczycielem od zawsze, od
dziecka, ale tak naprawdę wybrałem ten
zawód , decydując się na studia pedago-
giczne w Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Gdańsku. Przez pół roku po ich
ukończeniu pracowałem w szkole śred-
niej w Przodkowie, a następnie w Kol-
budach, gdzie pracuję do dziś. Zdecydo-
wałem się na ten zawód, ponieważ
uwielbiam pracować wśród ludzi, a pra-
ca nauczyciela umożliwia kontakt z dru-
gim człowiekiem, szczególnie z dziećmi i
młodzieżą.
MG: Jakie trudności napotyka Pan w
życiu codziennym, sprawując funkcję
dyrektora?
Pan R.A.: Uważam, że w każdym zawo-
dzie możemy napotykać trudności pod-
czas wykonywania pracy. Będąc dyrek-
torem, bardzo dużo czasu poświęcam na
sprawy organizacyjne związane z funk-
cjonowaniem szkoły, natomiast dla mnie
największą zmianą jest biurokracja
urzędnicza. Są to zasady związane z
obiegiem dokumentów, które krok po
kroku musimy realizować i za co pono-
szę odpowiedzialność. Do pomocy mam
urzędników, kierowników, nauczycieli i

kadry finansowo-oświatowe w urzędzie.
MG: Jakie jest Pana jedno najlepsze i
jedno najgorsze wspomnienie, do-
świadczenie w tym zawodzie?
Pan R.A.: Najprzyjemniejsze chwile są
w momencie, kiedy dziękuję za podejmo-
wany trud edukacyjny, za zdobyte wyniki
i osiągnięcia w nauce. Słowo "dziękuję"
sprawia nam dużo radości i satysfakcji z
wykonywanego zawodu oraz jest po-
twierdzeniem dobrze wykonywanej mi-
sji. Natomiast negatywnych wspomnień
nie mam.
MG: Skąd wzięło się u Pana zamiłowa-
nie do żeglarstwa?
Pan R.A.: Zamiłowanie do żeglarstwa
powstało dzięki zajęciom żeglarskim
oraz pływackim, organizowanym przez
szkołę w Kolbudach od połowy lat
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. To
dzięki nauczycielom  złapałem bakcyla
żeglarskiego i cieszę się, że dzisiaj szko-
ła i gmina w większym wydaniu propo-
nują bogatą ofertę edukacji żeglarskiej,
która skierowana jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Dyscyplina ta jest
wspaniałą formą spędzania czasu wol-
nego – aktywnie i na świeżym powietrzu.
MG: Czy trudno jest być dyrektorem?
Pan R.A.: Myślę, że trudność bycia dy-
rektorem polega przede wszystkim na
odpowiedzialności,  przed jaką staje
każdy dyrektor szkoły. Jest to odpowie-

dzialność prawna, którą ponoszę za
funkcjonowanie całej placówki. Zada-
niem szkoły jest kształcenie i wychowa-
nie młodych obywateli, a za realizację
zadań oświatowych państwa odpowiada
każdy pracownik szkoły, zaczynając od
dyrektora. Oczywiście tych zadań jest
bardzo dużo, często odnosimy sukcesy,
ale ponosimy też porażki. Dla mnie naj-
ważniejsza jest satysfakcja z pracy, a de-
cydując się na pełnienie funkcji dyrekto-
ra, wiedziałem o odpowiedzialności, ja-
ka przede mną stoi.
MG: Gdyby mógł Pan wybrać jeszcze
raz,  czym się będzie zajmować w życiu,
to czy wybrałby Pan ponownie zawód
nauczyciela oraz objąłby stanowisko
dyrektora szkoły?
Pan R.A.: Zdecydowanie tak, zawód na-
uczyciela jest moją pasją, z której wyko-
nywania mam ogromną satysfakcję . W
naszej pracy każdy dzień, miesiąc czy
rok może być i jest inny. W tym zawodzie
nie ma monotonii. Do działania "nakrę-
cacie" nas nauczycieli Wy oraz Wasi ro-
dzice. Natomiast funkcja dyrektora jest
tylko etapem w pracy zawodowej na-
uczyciela i do momentu, kiedy będę miał
wizję i wsparcie pracowników szkoły
oraz organu prowadzącego, chciałbym
tę funkcję pełnić.
MG: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Julia Średzińska

Mini Gazecio:  Czy zawsze chciała być
Pani nauczycielem?
Pani Bożena Szmyt: Od kiedy pamię-
tam, zawsze myślałam o tym, by zostać
nauczycielem, a ostateczna decyzja za-
padła w klasie maturalnej, chociaż wte-
dy rozważałam jeszcze inne opcje. Wy-
bierając studia, myślałam o filologii
polskiej, później pojawiła się myśl o bi-
bliotekoznawstwie, a skończyło się na
wychowaniu przedszkolnym i absolutnie
decyzji tej nie żałuję. Później pojawiły
się jeszcze studia podyplomowe (różne
kierunki), ale pozostałam wierna "Malu-
chom". 
MG: Jakie trudności napotyka Pani w

codziennej pracy, będąc wicedyrekto-
rem?
Pani B.Sz.: Pracuję na stanowisku wi-
cedyrektora, prowadzę też lekcje i to jest
oczywiście przyjemność. Są też trudno-
ści, ale te dotyczą głównie spraw orga-
nizacyjnych. W oświacie często zacho-
dzą przecież zmiany, wkrótce też przed
nami nowa (ogromna) reforma i mnó-
stwo zmian z nią związanych.
MG: Jakie jest Pani jedno  najgorsze i
jedno najlepsze wspomnienie, doświad-
czenie  w  tym zawodzie?
Pani B.Sz.: W zawodzie pracuję już 32
lata. Trudno mi jest mówić o jednym
gorszym  czy jednym lepszym wspomnie-

niu. Fajne jest to, że dzieci, które
kiedyś chodziły do mnie do przed-
szkola, teraz przychodzą do mnie
jako rodzice ze swoimi dziećmi.
Czasami zatrzymujemy się, żeby

porozmawiać, powspominać i pośmiać
się. Zarówno im, jak i mnie trudno uwie-
rzyć, że ten czas tak szybko leci...
MG: Woli Pani pracować z dziećmi czy
z młodzieżą?
Pani B.Sz.: Nie umiem odpowiedzieć na
to pytanie, ponieważ nigdy nie "ciągnęło
mnie" w stronę pracy z młodzieżą, w
związku z tym- nie pracowałam z nią.
Dobrze mi z moimi "Maluchami" i nie
zamierzam nic w tej kwestii zmieniać.
MG: Czy czasem się Pani poddaje i
czuje, że to wszystko nie ma sensu? Co
Panią podnosi na duchu?
Pani B.Sz.: Gdybym się poddała, to już
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by mnie tu nie było. Gdybym nie widzia-
ła sensu w tym, co robię, może szukała-
bym innej pracy. Pewnie, że czasem zda-
rzają się gorsze dni, ale póki co jest ich
znacznie mniej niż tych dobrych. Myślę,
że w życiu trzeba szukać tych dobrych
stron - ludzi i rzeczy, które motywują nas

do dalszego działania. Trzeba mieć ja-
kieś zainteresowania, które wypełniają
nam czas poza pracą i sprawiają, że  nie
ma czasu na nudę.
MG: Gdyby mogła Pani wybrać jeszcze
raz, czym się będzie zajmować w życiu,
czy wybrałaby Pani ponownie zawód

nauczyciela?
Pani B.Sz.: Tak, zdecydowanie tak. Nie
umiem sobie wyobrazić pracy w innym
zawodzie.
MG: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Sara Ordowska

PProblem niezdrowej żywności jest
poruszany bardzo często i to nie
bez powodu. Nadwaga wśród

młodzieży staje się coraz to bardziej
uciążliwą chorobą. Gdziekol-
wiek nie pojedziemy, wszę-
dzie znajdują się mcdonaldy,
kfc czy budki z kebabem.
Mało kto przejmuje się tym,
jakie skutki niesie za sobą czę-
ste jadanie w tego typu miej-
scach. Chociaż wszyscy wiedzą,
że zdrowe odżywianie jest podsta-
wowym elementem dbania o własny or-
ganizm i każdy się z tym w pełni zga-
dza, to mało kto uwzględnia zasady pra-
widłowego odżywiania się, przygoto-
wując swój codzienny jadłospis. Dla-
czego młodzież tak często decyduje się
na jadanie w fast foodach? 
Powodów może być kilka. Trudno po-

wiedzieć sobie stop, kiedy mamy
smaczne jedzenie szybko, tanio i na wy-
ciągnięcie ręki. Na to aby zjeść zdrowy
posiłek,  trzeba najpierw poświęcić dużo
czasu na kupno produktów oraz jego
przygotowanie  lub też zapłacić dużo
więcej za posiłek w restauracjach ze
zdrową żywnością aniżeli w zwykłym
fast foodzie. Ale czy gra nie jest warta
świeczki?
Zdrowe jedzenie przynosi wiele korzy-
ści. Poświęcenie odrobiny więcej czasu
nie jest aż tak wysoką ceną za zdrowe

ciało, lepsze samopoczucie, dłuższe ży-
cie w lepszej formie i starość pozbawio-
ną chorób związanych z nieprawidło-
wym sposobem żywienia np. nadwagą,
chorobami serca, miażdżycą, anemią,
cukrzycą, rakiem  jelita grubego, mar-
skością wątroby czy nawet łysieniem.
Pomimo ciągłego uświadamiania mło-
dzieży (i nie tylko!) jak poważna jest to
sprawa, ciągle, niewzruszenie wybiera
się ona na w najlepszym przypadku co
weekendowe wypady do baru McDonal-

d’s. Teraz nawet produkty
rekla-

mowane jako zdrowe, nie zawsze
są tak dobre dla naszego organizmu,  jak
nam się wydaje, gdyż często zawierają
dużo chemii lub są wysoko przetworzo-
ne, czego często nie jesteśmy świadomi,
a co dopiero typowe niezdrowe poży-
wienie, które aż pęka w szwach od róż-
nego rodzaju "E" w swoim składzie. 

Wielu ludzi myśli, że skoro  są młodzi
i piękni, to ich organizm zniesie wszyst-
kie noże, które w niego wbijają. Zdrowe
odżywianie zostawiają dopiero na stare
lata, ciągle sobie powtarzają "Jeszcze
zacznę zdrowo jeść, jeszcze mam
czas!". Jednak czy nie lepiej jest zapo-
biegać niż leczyć? 
Jest duża różnica w spożywaniu fast fo-

odów od czasu do czasu aniżeli szko-
dzenie swojemu organizmowi regular-
nie. Jeżeli rozpocznie się częste jedzenie
tłustego jedzenia w młodym wieku, kie-
dy organizm rozwija się i dojrzewa,

skutki mogą być nieciekawe. 
Dzisiejszemu społeczeństwu nie można

zarzucić niedoinformowania w tym te-
macie. Każdy na pewno nie raz, nie dwa
w swoim życiu słyszał hasła uświada-
miające, jak  destrukcyjny wpływ ma je-
dzenie w fast foodach  na nasz orga-
nizm. Filmy, plakaty, prezentacje, one
same jednak niczego nie zdziałają, do-
póki my nie uświadomimy sobie, że
nasz organizm nie jest niezniszczalny i
musimy zrobić wszystko co w naszej
mocy, żeby posłużył nam jak najdłużej.
Większość bowiem osób marzy o doży-
ciu późnej starości w spokoju ducha. 
Pamiętajmy więc o tym w naszym życiu
codziennym. Jest wiele sposobów,  aby
odzwyczaić się od niezdrowego jedze-
nia, poradniki na ten temat  często roz-
powszechnia się  w Internecie. Jest wie-

le zamienników, mniej tłustych czy
kalorycznych,  które mogą pomóc
nam zachować lepszy wygląd i for-

mę, a jednoczenie sprawią, że je-
dzenie będzie też przyjemnością.

Jedną ze słynniejszych polskich osób,
które często wypowiadają się na temat
żywności jest Anna Lewandowska, któ-
ra wydała nawet kilka książek na ten te-
mat. Jeżeli szukamy porad lub cieka-
wych artykułów  na ten temacie, może-
my wejść na jej bloga hpba.pl, gdzie za-
mieszcza wiele przepisów i ciekawych
informacji. Jest ona autorytetem dla
osób, które dążą do polepszenia swojej
diety. Dla niektórych może być ona cho-
ciaż inspiracją do ograniczenia lub na-
wet całkowitego zrezygnowania z jada-
nia w fast foodach. Nie są to najlepsze
miejsca na spędzanie wolnych chwil, za-
miast tego czasem nawet lepiej zostać w
domu i ugotować coś wspólnie ze znajo-
mymi!
Pamiętajmy - w zdrowym ciele zdrowy
duch! 

Laura Wirkus i Inga Michnik

FastFast
FoodFood


