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Zespół Szkół w Damnie;   (0-59) 811 31 77;     www.zsdamno.pl,      e-mail: zs-damno@wp.pl 

 

Na zdjęciu dziennikarki i dziennikarz ,,Newsa szkolnego”/ od lewej/: Natalia Bańka, Karolina Ba-
ran, Paulina Konieczna, Krzysztof Wilkowski, Zuzanna Sobolewska, Wanesa Staszczuk, Patrycja 
Odziomek, Hanna Berezowska, Aneta Gołembowska- z własnoręcznie przygotowanym napisem. 

 

 

To my, dziennikarki i jeden dziennikarz!, którzy w tym roku szkolnym 2013/2014 
przygotowali dla Was, drodzy Czytelnicy, kolejne numery ,,Newsa szkolnego”. Tak jak 
i Wy przekonaliśmy się, że zdobywanie umiejętności to ciężka praca. Przeprowadzali-
śmy z Wami wywiady, spisywaliśmy relacje z imprez i uroczystości szkolnych, ciekawych 
wydarzeń, które się odbyły w Zespole Szkół w Damnie. Dziękujemy tym wszystkim, 
uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, którzy nie odmawiają nam wywiadów, 
okazują cierpliwość, pomagają w powstawaniu ciekawych artykułów. W tym numerze, 
poczytajcie koniecznie o dobrych radach samorządowców na wakacje, podróżach na 
Kaszuby czy do Warszawy, o kilku ,,sportowych’ radach pana Wojciecha Wilkowskiego 
na zdrowie, a zwłaszcza o bezpiecznych sposobach spędzania wakacji. 

W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować paniom z Rady Rodziców, któ-
re nie tylko że nie odmawiają nam wywiadów, ale dbają, by nasza szkoła była piękna, 
nowoczesna i zadbana, pamiętają o naszych świętach, obdarowują słodkościami i co po 
raz pierwszy w tym roku, stypendiami! 

Dostaliśmy też dla Was, wszystkich uczniów, od Rady Rodziców ,,wakacyjne” życze-
nia, które chętnie przekazujemy: 
 

Rada Rodziców życzy uczniom  
pogodnych, słonecznych, pełnych przygód oraz bezpiecznych wakacji,  

ciekawych spotkań i wielu chwil wartych wspomnień.  

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym, 2014/2015! 

TO  JUŻ  LATO? TAK! 

65 DNI WAKACJI! 
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 SPOSÓB NA WAKACJE NASZYCH 

SAMORZĄDOWCÓW 
 

 
 

Jako że zbliżają się wakacje, czas wolny od nauki, kiedy przychodzą do głowy róż-
ne pomysły na spędzenie letnich dni, zadaliśmy przedstawicielom obydwu samo-
rządów trzy pytania. Przeczytajcie, drodzy czytelnicy i zapoznajcie się z  ich radami 
i pomysłami na ten ulubiony przez wszystkich czas.     

 
Dziennikarka, Zuzanna Sobolewska we współpracy z Krzysztofem Wilkowskim 

 
 

Przewodnicząca – Sandra Bańka  
 
Ciekawe wakacje są wtedy, gdy… jest ciepło i najważniejszą rzeczą jest bezpie-
czeństwo. 
Bezpieczny sposób spędzenia wakacji to… uważanie na jezdni. 
Moje ulubione miejsce wakacyjne to… Słupsk, ponieważ mam tam rodzinę. 
 
 

Skarbnik- Marta Berezowska  z klasy IV 
 

Ciekawe wakacje są wtedy gdy… wyjeżdżamy całą rodziną. 
Bezpieczny sposób spędzenia wakacji to… przestrzeganie odpowiednich zasad. 

Moje ulubione miejsce wakacyjne to… wyjazdy do rodziny lub nad morze. 
 
 

 
 

Zastępczyni przewodniczącej- Wanesa Staszczuk  
Ciekawe wakacje są wtedy, gdy …. nie siedzimy tylko przed komputerem. 

Bezpieczny sposób spędzania wakacji to… uważanie na siebie podczas wie-
czornych spacerów. 

Moje ulubione miejsce wakacyjne to… wyjazdy nad morze. 
 
 

 

II skarbnik – Zuzanna Sobolewska  
Ciekawe wakacje są wtedy, gdy… cała rodzina jest razem. 
Bezpieczny sposób spędzania wakacji jest wtedy, gdy… przestrzega się ustalo-
nych zasad. 
Moje ulubione miejsce wakacyjne, które polecam to… morze, góry i odwiedziny 
u bliskich. 
 

 
 

sekretarz- Natalia Bańka  
Wakacje są ciekawe wtedy , gdy… spędza się je z daleką i bliską rodziną. 
Bezpieczny sposób spędzania wakacji to… po prostu uważanie na siebie. 
Moje ulubione miejsce wakacyjne, które polecam to… Perełka. 
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SPOSÓB NA WAKACJE NASZYCH 

SAMORZĄDOWCÓW cd. 

 

 

Losowanie szczęśliwego nu-
merka – Kamila Jancon  
Ciekawe wakacje są wtedy, 
gdy… jest ciepła pogoda 
i można chodzić w krótkich 

spodenkach, jest gorąco.  
I można się wtedy polewać wodą z wiader.   
Bezpieczny sposób spędzania wakacji to… za-
bawa na placu zabaw i przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, np. nie wolno ślizgać się na 
stojąco, nie wolno skakać z huśtawki  
i nie wolno sypać się piaskiem. 
Moje ulubione miejsce wakacyjne to… kolonie 
nad morzem. Lubię też wyjeżdżać do cioci, która 
mieszka w Kozach i chciałabym pojechać nad 
morze do Trójmiasta. 
 

sekretarz- Agata Sobolewska  
Ciekawe wakacje są wtedy, 
gdy… robimy to, co na-
prawdę lubimy. 
Bezpieczny sposób spę-

dzenia wakacji to… gdy 
przestrzegamy zasad i norm. 

Moje ulubione miejsce wakacyjne to… plaża, 
kąpiel w morzu lub piknik na łące. 
 

Opiekun sprzętu muzycz-
nego – Sebastian Gorli-
kowski  
Ciekawe wakacje są 
wtedy, gdy… wyjeżdża-

my w różne miejsca. 
Bezpieczny sposób spędze-

nia wakacji to… wyjazdy pod opieką rodziców. 
Moje ulubione miejsce wakacyjne to… morze 
i plaża.  
 

 Przewodnicząca- Eliza Łupina 

Ciekawe wakacje są wtedy, 
gdy… spędzam je z przyja-
ciółmi, jest ciepło i mamy 
ciekawe pomysły na spę-

dzanie czasu. 
Bezpieczny sposób spędzania wakacji to… jaz-
da rowerem, pływanie i inne aktywne, czynne 
zajęcia.  

Moje ulubione miejsce wakacyjne to… morze. 
 

Zastępca- Jakub Bińczycki 
Ciekawe wakacje są wtedy, 
gdy… jest ciepło, oraz gdy  
z nich aktywnie korzystamy. 
Bezpieczny sposób spę-

dzania wakacji to… prze-
strzeganie zasad. 

Moje ulubione miejsce wakacyjne, które polecam  
to… Mazury, gdyż znajduje się w nich wiele 
jezior, piękne krajobrazy oraz dużo zieleni. 

 
Zastępca- Krystian Petryk. 
Ciekawe wakacje są wtedy, 
gdy… jestem poza domem. 
Bezpieczny sposób spędzania 
wakacji to… aktywne zajęcia. 

Moje ulubione miejsce wakacyjne 
to… siłownia. 

  
Sekretarz- Bartosz Budaj 

Ciekawe wakacje są wtedy, 
gdy…  spędzam z przyja-
ciółmi  czas i mamy bardzo 
interesujące przygody. 

Bezpieczny sposób spędzania 
wakacji …z rodziną. 

Moje ulubione miejsce wakacyjne, które polecam 
jest to… jezioro o nazwie Dobra. 

  
Skarbnik- Sandra Kurczaba 
Ciekawe wakacje są wtedy, gdy… spędzam je 

w gronie przyjaciół, jest ciepło 
i mamy ciekawe pomysły 
na spędzanie czasu. 
Bezpieczny sposób spę-
dzania wakacji to… jazda 
rowerem, pływanie, i inne 

aktywne, czynne zajęcia 
Moje ulubione miejsce wakacyjne, które polecam 
to… podwórko. 
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Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

Dobre rady panów: Zbigniewa Mazura  

i Krzysztofa Rodziewicza 

 
Wakacje to czas zabaw na świeżym powietrzu, nad wodą, w górach, w lesie, 
na podwórku. To okres, gdy nie myślimy zbytnio, jak o siebie dbać, by pod-
czas letnich dni nie zrobić sobie krzywdy, nie stracić zdrowia.  
Zapytaliśmy pana wicedyrektora Zbigniewa Mazura i pana Krzysztofa Ro-
dziewicza, pedagoga szkolnego, o rady na wakacje bezpieczne i udane. 
Przeczytajcie koniecznie i weźcie je sobie do serca!   
                 
Dziennikarka Karolina Baran:  
Do wakacji pozostał tydzień. Jak pana zdaniem bezpiecznie je spędzić? 
 

 Wakacje to okres, w którym dużo czasu spędzamy nad wodą. Nale-
ży pamiętać, że kąpiel powinna odbywać się tylko w miejscach do 
tego wyznaczonych i na dodatek w obecności osób dorosłych. Nale-
ży unikać nadmiernego opalania się. Po wizycie w lesie powinno się 
dokładnie obejrzeć ciało, czy nie ma na nim kleszczy. Unikać jedze-
nia niemytych owoców i lodów od przygodnych sprzedawców. 
Oczywiście nie można zapomnieć o przestrzeganiu higieny osobi-
stej. 
Gdzie dzieci nie powinny bawić się w czasie wakacji, dlaczego? 

Nie wolno bawić się w miejscach niedozwolonych. Spędzanie czasu nad rzeką czy jeziorem bez nadzoru 
dorosłych jest wyjątkowo niebezpieczne. 
Czego dzieci wtedy  nie powinny robić? 
Przede wszystkim nie powinny spędzać czasu w miejscach, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
zdrowia lub życia. 
Jak pan spędza wakacje? 
Od kilku lat wakacje spędzam w okolicach Zamościa. Odpoczywam na terenie Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Podziwiam uroki Wyżyny Lubelskiej. 
Czego życzy pan dzieciom na wakacje? 
Dzieciom życzę przede wszystkim dużo słońca, mało deszczu, regeneracji sił i bezpieczeństwa. 

 
Jak spędzi pan tegoroczne wakacje? 
 Oczywiście wyjeżdżam. Lato w mieście jest mało atrakcyjne. W tym roku 
lipiec spędzę nad jeziorem na Kaszubach, a na sierpień mam też kilka 
planów wyjazdowych. 
Jak pan rozumie słowa: ,,bezpieczne wakacje”? 
Bezpieczne wakacje kojarzą mi się z rozsądkiem i wyobraźnią, która bar-
dzo przydaje się nad wodą, na drodze, czy na górskim szlaku.  
Co robi pan w wakacje, czy to bezpieczne? 

Uwielbiam pływać wpław i na sprzęcie wodnym. Pływanie jest bezpieczne 
tylko wtedy, jeżeli stosujemy się do podstawowych zasad i przepisów obowiązujących nad wodą. 
Jakie ma pan propozycje dla dzieci i młodzieży na bezpieczny letni czas? 
Przede wszystkim wypoczywać na strzeżonych kąpieliskach. Jazda na rolkach  
i rowerze z kaskiem na głowie oraz dobre sprawdzone towarzystwo.  
Wszystkim uczniom życzę udanych i bezpiecznych wakacji. 
 
Dziękujemy za życzenia i mądre rady i też życzymy panom udanych, bezpiecznych wakacji.  
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JAK  MINĄŁ  ROK SZKOLNY 2013/2014? 

O tym, czy spełniły się wszystkie plany  

Rady Rodziców, rozmawiamy z panią Marzeną Patok  

i Aleksandrą Różańską 

 
 
Rada Rodziców, 
cóż wiemy o pracy 
4 pań, będących 

przedstawicielkami 
wszystkich rodziców 
w szkole? Ja wiem, 

że ciężko pracują, 
byśmy mieli ładną i nowoczesną szkołę, 
słodycze na mikołajki i kiełbaski na Dzień 
Dziecka. A w tym roku po raz pierwszy 
otrzymalismy od Rady stypendia za osiagnięcia 
w konkursach i sporcie.Warto przeczytać, czym 
panie zajmowały się w tym roku szkolnym. 
 
Dziennikarka Natalia Bańka: Jakie plany miała 
w tym roku Rada Rodziców? 
Rada Rodziców miała w planach jeszcze inten-
sywniej wspomagać i wspierać uczniów oraz 
dbać o komfort w rozwoju nauki i talentów na-
szych dzieci, poprzez finansowanie pomocy dy-
daktycznych, wyposażenia szkoły, jak również 
przez zachęcanie młodzieży do brania udziału 
w konkursach, za które otrzymują nagrody ufun-
dowane przez RR. 
 
Na co Rada Rodziców wydała pieniądze, co za-
kupiła dla szkoły? 
Zakupiliśmy i dofinansowaliśmy: płytę główną do 
komputera, poczęstunek w czasie rajdu rowero-
wego, upominki dla pierwszej klasy z okazji pa-
sowania, wycieczkę do Szymbarka, poczęstunek 
podczas festiwalu kolęd, zakup książek do bi-
blioteki, upominki na bal karnawałowy dla dzieci 

z podstawówki, zapłaciliśmy za orkiestrę w cza-
sie balu karnawałowego, poczęstunek podczas 
konkursu „Rytm i melodia”, witrynę na puchary. 
 
W jaki sposób Rada Rodziców współorganizo-
wała festyn dla naszej społeczności? 
Rada Rodziców corocznie bierze aktywny udział 
w organizowaniu festynu rodzinnego, między in-
nymi funduje nagrody, pozyskuje sponsorów, or-
ganizuje poczęstunek czy jest odpowiedzialna 
za stronę organizacyjną festynu. 
 
O czym marzy Rada Rodziców, by lepiej działała 
szkoła? 
Rada Rodziców marzy o pomocy zarówno finan-
sowej, jak i wsparciu fizycznym w osobie rodzi-
ca, rodziców. Marzymy o tym, aby większość ro-
dziców udzielała się poprzez pomoc 
w organizacji imprez szkolnych, ale także wspie-
rała RR wpłatami składek za swoje dzieci. 
 
Przypominamy! 
1 dziecko - 15zł                   2 dziecko - 10zł      
3 i kolejne dziecko - 0zł       
 
Dziękuję paniom za poświęcony mi czas i cie-
kawe informacje. 
Prosimy  bardzo. 
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Przedstawicielki Rady Rodziców składają 
Wam życzenia /tu: przewodnicząca RR, pani 

Marzena Patok, podczas uroczystego za-
kończenia roku szkolnego 2012/1013/ 



Pan Wojciech Wilkowski poleca Wam sport i ruch na świe-
żym powietrzu i przyjaźń jako lekarstwo na nudę. 

 
 
 

 

WAKACJE NA SPORTOWO 

Poleca pan Wojciech Wilkowski  

w rozmowie z dziennikarką Pauliną Konieczną 

 

Zbliżają się wakacje, wielu z nas się wtedy  nudzi i nie wie, jak ciekawie, 
pożytecznie, a przede wszystkim zdrowo, spędzić ten czas. Rad spróbo-
wał udzielić Wam pan Wojciech Wilkowski, założyciel i prezes Stowarzy-
szenia Sportowo- Integracyjnego Aktywni Damnica.  
 
Jaki sport pan poleca na wakacje? 
Ja uprawiam biegi długodystansowe, ale jest to dyscyplina raczej dla doj-
rzałych osób. Uważam, że każda dyscyplina sportu jest dobra, powinna 
tylko angażować możliwie jak najwięcej rejonów ciała, by wpływać na 

ogólny rozwój. Może to być kilka dyscyplin . Ja na przykład dodatkowo ćwi-
czę na siłowni.  
Jak wrócić zdrowym po wakacjach? 
Zachorować na wszystkie możliwe choroby na początku wakacji i wyleczyć się z nich… (śmiech) A tak se-
rio to spędzając wakacje na zabawie, nie zapominając o przestrzeganiu prawa i norm bezpieczeństwa. 
 
W jakie miejsca proponuje pan 
udać się uczniom w czasie letnim? 
Ponieważ każdy ma swoje pra-
gnienia i potrzeby, niech każdy 
jedzie tam, gdzie chciałby spę-
dzić wakacje… w góry , nad mo-
rze czy też do bab- ci do sąsied-
niej miejscowości. Można też zo-
stać w domu, by z ulubioną kole-
żanką czy też kole- gą spędzać 
całe dnie na świe- żym powie-
trzu, a po latach wspominać 
ten czas jako naj- piękniejsze 
wakacje życia. 
 
O jakich wakacjach Pan marzy? 
Jestem biegaczem maratończy-
kiem, przebiegam w miesiącu do 
średnio 250 do 300km. Marzy 
mi się dwutygo- dniowy wypad, 
kiedy to będę co- dziennie poko-
nywał po 50km , będę nocował w przypadkowych miejscach i nie będę musiał niczym innym się zajmo-
wać. W ten sposób przebiec na przykład wzdłuż polskiego morza.  
 
Jak planuje pan spędzić czas letni? Czy atrakcje te będą związane ze sportem? 
Sport nie opuszcza mnie ani na chwilę. Prowadzę klub sportowy, organizuję zawody sportowe, uprawiam 
sport czynnie, moja małżonka też biega. Czas letni to dla mnie czas wytężonej pracy. Pracy społecznej, 
którą lubię i wykonuję ją z pełnym poświęceniem. W czasie letnich wakacji jest organizowanych wiele im-
prez biegowych w części, których na pewno wezmę udział. 
Dziękuję za poświęcony mi czas i życzę słonecznego urlopu.  
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Warto wiedzieć… o sukcesie Krystiana Petryka 

Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego” pan Wojciech Wil-

kowski 

 
 

Turniej Wyciskania Leżąc imienia Macieja Czarnucha odbył się 27 kwietnia 2014 roku został przy-
gotowany i przeprowadzony przez Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne Aktywni Damnica, przy współ-
pracy z CEiK w Damnicy oraz przy wsparciu Gminy Damnica i GKRPA w Damnicy.  

Wsparcia udzielili też sponsorzy : Farm Fries Poland Dwa, OHZ Bobrowniki , CZARBUD Tadeusz 
Czarnowski, Gospoda „Czarny Wieloryb”.  Patronat Honorowy objął Wójt Gminy Damnica Grzegorz Ja-
worski. 

W zawodach wzięło udział 49 osób.  Zawodnicy rywalizowali w siedmiu kategoriach. Dodatkowo roze-
grana została konkurencja „Wielobój Siłowy”. W turnieju głównym został ustanowiony nowy „rekord turnie-
ju”, od tego roku jest to 210kg. Ustanowił go dotychczasowy rekordzista Paweł Tyborczyk z Bytowa. Wy-
grał również konkurencję wieloboju, choć nie przyszło mu to łatwo.  

Ciekawostką turnieju był pokaz Kazimierza Jasińskiego ze Starogardu Gdańskiego. Sześćdziesięcio-
siedmioletni zawodnik podciągał się na drążku trzymając się tylko dwoma palcami ( po jednym z każdej 
dłoni). Zawodnik ten był też najstarszym uczestnikiem w kilkunastoletniej historii damnickiego turnieju.  

W gronie startujących znalazł się też jeden z uczniów  naszej szkoły, Krystian Petryk z klasy 
III gimnazjum. Startował w kategorii 14-16 lat. Wyciskając sztangę o wadze 87,5 kg zajął trzecie miej-
sce w stawce 11 zawodników.  

Krystian był jedynym zawodnikiem reprezentującym naszą placówkę , ale byliśmy tam też obecni w in-
ny sposób. Na zaproszenie organizatora czwórka wolontariuszy z przyszkolnego koła pod opieką pani 
Bożeny Cieślickiej pomagała przy organizacji tej imprezy: Ewelina Pałucka, Julia Muller, Karolina Patok 
i Norbert Bańka zajmowali się informacją i opiekowali się zaproszonymi gośćmi i vip-ami.  Na koniec Ewe-
lina i Julia pomagały przy nagradzaniu uczestników turnieju. 
Chcesz wiedzieć więcej o działalności Aktywnych Damnica? Zajrzyj na: 
www.ssiaktywnidamnica.cba.pl 
 
 
 

MŁODZI  SPORTOWCY  W NASZEJ SZKOLE  

Ze znanym sportowcem, Norbertem Jefimczykiem, 

wywiad przeprowadziła redaktor naczelna,  

Aneta Gołembowska 

 

Dziennikarka Aneta Gołembowska: Porozmawiajmy o sporcie. Za co 
go lubisz? 
Norbert Jefimczyk, znany sportowiec z klasy II a: Sport lubię za to, 
że dzięki niemu mogę udoskonalać swoje umiejętności sportowe. 
 
Jaki sport lubisz najbardziej? 
Moim ulubionym sportem jest bieganie. 
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Pamiątkowe zdjęcie 
dla prasy oraz…  

Norbert  z kolegami 
ze swojej klasy Norbert Jefimczyk, 

słynny biegacz z na-
szej szkoły,  

podczas zajęć wuefu 
na pobliskim Orliku. 

 
 

 

 

 

MŁODZI  SPORTOWCY  W NASZEJ SZKOLE cd. 

 
Gdybyś miał wybierać pomiędzy sportem, a na-
uką, co byś wybrał? 
Jeżeli miałbym wybrać między sportem a nauką, 
raczej wybrałbym sport. 
 
Czy w przyszłości chcesz rozwijać swoje umie-
jętności sportowe? 
Raczej będę rozwijał swoje umiejętności sporto-
we, ale do końca nie jestem pewien. 
 
Czy masz jakieś marzenie związane ze spor-
tem? 
Nie mam żadnego marzenia, bo na razie sku-

piam się na teraźniejszości. 
 
Czy widzisz jakieś wady w uprawianiu sportu? 
Wadą w sporcie jest brak czasu. 
 
Jakie swoje osiągnięcie sportowe uważasz za 
najważniejsze? 
Moim największym osiągnięciem jest zajęcie 
drugiego miejsca w mistrzostwach województwa 
pomorskiego okręgu młodzików Hali Słupsk 
2014 r. 
 
Czy masz jakiegoś idola sportowego? Jeśli tak, 
to kogo? 
Moim idolem sportowym jest Mo Farah.* 
 
Dziękuję Ci za udzielenie wywiadu. 
Proszę. 
 
*,,Mo” Farah, właściwie Mohamed ,,Mo” Farah to 
słynny brytyjski lekkoatleta, ur. 23.03.1983r. 
w Mogadiszu; dwukrotny mistrz świata z 2011 
i 2013 roku, specjalizujący się w biegach przeła-
jowych i długodystansowych /przyp. red./ 
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Co dzieci lubią najbardziej? 
Oczywiście jeść słodycze. 

Każdy ucieszył się dostając 
czekoladę i cukierki.  

Na zdjęciu: Seweryn Szy-
mański 

i Kamila Jancon z klasy VI 
podczas obdarowywania ich 

przez SU. 

Stoisko z fantami było oblega-
ne, a malowanie twarzy cieszy-

ło się ogromnym powodze-
niem. Na zdjęciu: Agata Sobo-

lewska i Natalia Bańka /SU/ 
podczas sprzedawania losów 

oraz pani Kamila Zamęcka 
ozdabiająca twarze dzieci. 

 
 
 

 

WYJĄTKOWY  DZIEŃ W ROKU… 

DZIEŃ DZIECKA 

 
 

W piątek, 30 maja 

2014 roku, po trzech 

pierwszych godzinach 
nauki, rozpoczęły się jak 

co roku, obchody Dnia Dziecka w naszej szkole. 
Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej wrę-
czał uczniom podczas tych godzin słodkie upo-
minki /czekolady i cukierki/, również dla naszych 
nauczycieli nie zabrakło słodyczy. 
Na długiej przerwie samorządy obydwu szkół, 
we współpracy z Radą Rodziców, 
rozpoczęły loteryjkę fantową pod 

hasłem ,,Każdy los wygrywa” oraz malowanie 
twarzy, które cieszyły się ogromnym powodze-
niem. Dzieciom twarze ozdabiały panie: Michali-
na Kurzynoga i Kamila Zamęcka oraz dziewczy-
ny z klasy VI, m.in. Karolina Baran. 
Do stoiska z fantami utworzyła się ogromna ko-
lejka, natomiast  maluchy i nie tylko one przepy-
chały się i ustawiały w kolejce, by w tym wyjąt-
kowym dniu mieć pomysłowo, bajkowo, fanta-
stycznie pomalowane twarze. 
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Chłopcy z klasy IV /tu: Kuba 
Schismak i Kacper Szafrań-
ski/ przygotowali plakaty, by 
podnieść na duchu recytują-

cą Sandrę Bańkę, lecz 
I miejsce zajęła jej siostra, 

Natalia Bańka. 

Pomiędzy występami recytato-
rów uczniowie gimnazjum za-
prezentowali swoje projekty 

edukacyjne.  
Jednymi z najciekawszych były 
przygotowane pod opieką pana 
Dominika Kaczmarka na temat 
sprawności uczniów nie biorą-
cych udziału w zajęciach tre-
ningowych oraz prezentacja 

pod tytułem: ,Woda- białe bo-
gactwo”, przygotowana przez 

uczniów pod opieką pani Tere-
sy Prawdzik, pokazująca m.in. 
funkcjonowanie oczyszczalni 

ścieków. 

 

 

 

NASZE PROJEKTY EDUKACYJNE  

I KONKURS RECYTATORSKI 

 
 

O godzinie 10
50

 uczniowie, nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum zebrali się w holu gimnazjum, by 
obejrzeć przygotowane siedem projektów edukacyjnych: ,,Każdy może zostać literatem”, ,,Woda- białe 
bogactwo”, ,,Moja gmina w hafcie krzyżykowym”, ,,Słupsk wielu re-
ligii”, ,,Wskaźnik masy ciała BMI”, ,,Jan Paweł II, wychowawca 
i przyjaciel młodzieży”, ,,Sprawność fizyczna uczniów 
gimnazjum”. Na scenie pojawiali się uczniowie, którzy wcześniej 
długo pracowali, by pod kierun- kiem swoich nauczycieli przy-
gotować 10-minutowe prezenta- cje. Wszystkie były interesują-
co przedstawione, widać, że uczniowie włożyli w ich przygo-
towanie mnóstwo czasu, wła- snych pomysłów oraz wykazali 
się wiedzą i umiejętnościami, co podkreśliła pani dyrektor, Jo-
anna Rusak. 

Można było również wysłuchać recytacji wierszy, gdyż odbył 
się szkolny konkurs zatytułowany ,,Brzechowicze recytują wier-
sze patrona”. Utwory zostały za- prezentowane przez 2 przed-
stawicieli /finalistów/ klas: IV, V, VI. Wcześniej pani Dorota Rusak 
/organizatorka konkursu/ przepro- wadziła eliminacje spośród 
chętnych uczniów klas IV- VI, które odbyły się przed Dniem 
Dziecka, tj. od 19 maja do 26 maja 2014 roku. Chętnych do de-
klamacji w I etapie było wielu, 10 osób z klasy IV, 6 osób z klasy 
V, i 6- z klasy VI. Ostatecznie re- prezentantkami klas zostali: 
Sandra Bańka i Aleksandra Gaja z klasy IV, Zuzanna Sobolewska 
i Karolina Petryk z klasy V oraz Natalia Bańka i Agata Sobo-
lewska z klasy VI. 

 Komisja konkursowa w składzie: pani Bożena Cieślicka 
/opiekunka SU gimnazjum/, pani Justyna Marczak /Rada Rodzi-
ców/, pani Katarzyna Dietrich- Urbanek /nauczyciel języka 
polskiego i logopedii/ oraz przed- stawiciele uczniów: Marta Be-
rezowska i Eliza Łupina oceniała ich występy, by później przy-
dzielić miejsca i dyplomy. 
W przerwie, po zakończonych po- kazach, pani dyrektor Joanna 
Rusak i komisja konkursowa, wrę- czyły zwycięskim recytatorom 
dyplomy: wyróżnienie dla Sandry Bańki z klasy IV, III miejsce dla 
Karoliny Petryk z klasy V, II miej- sce otrzymała Zuzanna Sobo-
lewska z klasy V, a Natalia Bańka zdobyła I miejsce. 
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Pani dyrektor, Joanna Rusak wraz z komisją konkursową wręczyła dyplomy za zajęte 
miejsca w szkolnym konkursie recytatorskim ,,Brzechowicze recytują wiersze patrona”. 

Na zdjęciu: Zuzanna Sobolewska i Sandra Bańka podczas odbierania dyplomów. 

Najprzyjemniejszy moment obchodów Dnia Dziecka: pieczenie przez wszystkich kiełba-
sek! 

To czas, kiedy można usiąść i odpocząć. Na zdjęciach: Agata Sobolewska z SU, odpo-
czywająca po ciężkiej pracy na ,,fantowym” stoisku oraz uczniowie naszej szkoły, zgłod-

niali i zadowoleni z imprezy. 

 
 
 
 
 

NASZE PROJEKTY EDUKACYJNE  

I KONKURS RECYTATORSKI cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tradycją naszej szkoły jest kończenie tego dnia 
wspólnie zorganizowanym ogniskiem i w tym ro-
ku Rada Rodziców ufundowała nam kiełbaski do 

smażenia na ognisku, soki, za co serdecznie im 
dziękujemy! 
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Ola Muller, podobnie jak uczniowie z klasy IV, 
chętnie przyjmowała słodkie podarki od SU 

szkoły podstawowej i jak tu nie lubić  
Dnia Dziecka? 

 
 
 

 

 

Wymarzony prezent na Dzień Dziecka,  

czy istnieje? 

 Na miesiąc przed tym wydarzeniem wywiadów 

udzielili: Maciej Szymański i Ola Muller, pani Teresa 

Prawdzik i pani Katarzyna Dietrich- Urbanek 

 
 

Dziennikarka Zuzanna 
Sobolewska: Jaki jest 
twój wymarzony prezent 
z okazji Dnia Dziecka? 
Maciej Szymański, 
uczeń klasy IV: Moim 

wymarzonym pre-
zentem jest 
,,słownik języka 
angielskiego”. 
Dlaczego akurat 
to? 
Chciałbym dostać 
ten słownik, by uła-
twiał mi na co 
dzień pracę przy odrabianiu i pozwoliłby mi zdo-
być większą wiedzę. 
Gdybyś był czarodziejem, jakie marzenie dzieci 
spełniłbyś? 
Gdybym był czarodziejem, wyczarowałbym dla 
wszystkich dzieci na świecie komputery, wtedy 
wszystkie miałyby łatwy i nieograniczony dostęp 
do Internetu. 
Czego brakuje dzieciom na co dzień, jak są-
dzisz? 
Nie wszystkie dzieci mogą bawić się na kompu-
terze i poznawać świat przez Internet. 
 
Jaki jest twój wymarzony prezent z okazji Dnia 
Dziecka? 
Aleksandra Muller, uczennica klasy VI: Mój wy-
marzony prezent na Dzień Dziecka to koszulka 
ReZiego!   
Dlaczego akurat to?  
Ponieważ go uwielbiam! 
Gdybyś był czarodziejką, jakie marzenie dzieci 
spełniłabyś? 
Gdybym była czarodziejką spełniłabym wszyst-
kie ich marzenia. 

Czego brakuje dzieciom na co dzień, jak są-
dzisz? 
Dzieciom brakuje czasu wolnego. 
 

Dziennikarka 
Hanna Bere-
zowska: Jakie 
miała pani ma-
rzenia w dzie-
ciństwie, czy się 
spełniły? 
Pani Teresa 

Prawdzik: 
W dzieciństwie 

marzyłam o podróżach i teraz również o nich 
marzę. Częściowo się spełniły, ale ja nadal ma-
rzę… bo jak tu żyć bez marzeń? 
 
Czy obchodziła pani Dzień Dziecka chodząc do 
szkoły, jeżeli tak, to w jaki sposób? 
Zawsze obchodzę Dzień Dziecka, ponieważ 
miałam kochających Rodziców (teraz tylko ma-
mę), którzy o tym dniu zawsze pamiętali obda-
rowując mnie słodyczami lub prezentami. 
W szkole natomiast ten dzień obchodzony był 
jako „Dzień Sportu” (specjalnie go nie lubiłam) 
 
Co planuje pani w tym dniu dać swoim synom? 
Moi synowie są już dorośli. Nadal jednak lubią 
słodycze. Obdarowuję ich ulubionymi przez nich 
słodyczami. 
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Wymarzony prezent na Dzień Dziecka,  

czy istnieje? cd. 

 
Jak pani myśli, po co ustanowio-
no Międzynarodowy Dzień 
Dziecka? 
Celem Międzynarodowego Dnia 
Dziecka było zapewnienie bez-
pieczeństwa dzieciom całego 
świata. 
 
Jakie  prawa dziecka są dla pani 
ważne, dlaczego? 

Najważniejsze, aby dziecko: sza-
nować, słuchać, wspierać, chronić. Podoba mi 

się również wierszyk mówiący o prawach dziec-
ka. Każde z praw jest bardzo ważne! Nie jestem 

autorem tego wierszyka, ale bardzo mi się on 
podoba: 

 
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub mamą, 

możesz oboje kochać tak samo. 
Nikt nie ma prawa, starszy czy 

młody, 
Czytać Twych listów bez Twojej 

zgody. 
 

Nikt  nie ma prawa bić Cię, wy-
zywać, 

Szturchać, obrażać lub Ci ubli-
żać. 

Kiedy medycznej szukasz opieki, 
Masz prawo dostać pomoc i leki. 

 
Musisz mieć także czas na zabawę, 
bo odpoczynek jest Twoim prawem. 
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy 

możesz natychmiast szukać pomocy 
 

Możesz się uczyć i bez wątpienia 
rozwijać talent i uzdolnienia 

By nikt Twych praw się łamać nie raczył. 
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży! 

 
Jakie miała pani marzenia w dzieciństwie, czy 
się spełniły? 
Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek: W dzieciń-
stwie marzyłam, że zostanę nauczycielką i jak 

widać marzenia się spełniają. 
Jestem nauczycielem i ta praca 
sprawia mi ogromną przyjem-
ność oraz satysfakcję z wyko-
nywanego zawodu. 
 
Czy obchodziła pani Dzień 
Dziecka chodząc do szkoły, je-
żeli tak, to w jaki sposób? 

Pamiętam, że tego dnia nie 
było zajęć lekcyjnych, natomiast 

uczestniczyliśmy w grach i zabawach sporto-
wych na świeżym powietrzu. Po zakończeniu 
wszystkich gier i rozgrywek sportowych było 
ognisko z kiełbaskami oraz słodkie upominki. 
Co pani w tym dniu dała swojemu synowi? 
Synkowi dałam słodycze oraz samochodzik- ko-
parkę. Oczywiście obowiązkowo były również 

lody śmietankowe oraz gofry z bitą 
śmietaną i owocami.  
Po co według pani ustanowiono 
Międzynarodowy Dzień Dziecka? 
Międzynarodowy Dzień Dziecka 
ustanowiono w 1954 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych(ONZ) dla 
upowszechnienia ideałów i celów 
dotyczących praw dziecka zawar-
tych w Karcie Narodów Zjedno-

czonych w Polsce. Międzynarodowy Dzień 
Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. 
Jakie  prawa dziecka są dla pani ważne? 
Jednym z podstawowych praw dziecka jest pra-
wo do wypoczynku, czasu wolnego, zabawy. 
Dziecko nie może wykonywać pracy, która koli-
dowałaby z jego nauką, byłaby szkodliwa dla je-
go zdrowia, rozwoju fizycznego, umysłowego, 
moralnego, społecznego. Kolejnym ważnym 
prawem każdego dziecka jest prawo do życia. 
Uważam, że są to ważne prawa każdego dziec-
ka, które należy respektować oraz przestrzegać! 

Dziękuję paniom za udzielone wywiady 
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NA  KASZUBSKIM SZLAKU 

Wëlecënk na Kaszëbë 

Relacja z podróży dziennikarki Agaty Sobolewskiej 

 
 

Dnia  

24 maja 2014 roku 

wraz z panią Anną Skotnic-
ką, na-

uczycielką 
języka kaszubskiego, panem 
pedagogiem, Krzysztofem Ro-
dziewiczem i panią Dorotą 
Węgrzyn, nauczycielką religii 
w klasach I-III, uczniowie 
uczący się kaszubskiego /w 
sumie 35 uczniów/ wyruszyło 
na wycieczkę po Kaszubach. 

Zbiórka przy szkole została 
zorganizowana o godzinie 8

00
, 

stamtąd wyruszyliśmy do Puz-
drowa, dotarliśmy o godzinie 
9

10
. W tej miejscowości oddali-

śmy krótki hołd ks. Bernardowi 
Sychcie, przy tablicy pamiąt-
kowej autora „Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury lu-
dowej”. Widzieliśmy jego dom 
oraz poznaliśmy właściciela, 
który mieszka tu obecnie, za-
paliliśmy też znicze przy pomniku. 

Z Puzdrowa wyruszyliśmy do Sierakowic. 
O godzinie 9

40
 zaczęliśmy podziwiać ołtarz pa-

pieski z Pelplina. Następnie odwiedziliśmy Kar-
tuzy, gdzie widzieliśmy ko-
ściół poklasztorny i jeden 
erem Kartuzów.  
Później pojechaliśmy na 
Złotą Górę, tam obejrzeli-
śmy obelisk upamiętniają-
cy pomorskich bojowników 
o wolność Polski. Scho-
dząc w dół schodami po-
dziwialiśmy ogromny amfi-
teatr, czyli tamtejsze miej-
sce festynów, koncertów. 
O godzinie 12

20
 zaproszo-

no nas na obiad, który 
wszystkim smakował. 
Około godziny 13

00
 mogli-

śmy podziwiać widoki 
z Wieżycy, czyli najwyż-
szego wzniesienia na Po-
morzu, wieży widokowej. 
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Wëlecënk na Kaszëbë 

 

Po godzinie 14
00

 dotarliśmy do Szymbarka. Tu 
zobaczyliśmy: „najdłuższą deskę świata”, bun-
kier gryfa pomorskiego, gdzie mieliśmy okazję 
przeżyć nalot bombowy z efektami specjalnymi, 
później kolejno domy: syberyjski, kanadyjski, tu-
recki oraz najpopularniejszą atrakcję tego miej-
sca, czyli „dom do góry nogami”, następnie obej-
rzeliśmy największy fortepian i mały kościółek, 
czyli tamtejszą kaplicę. Kolejną atrakcją był 
„świat bajek”, niestety nie mieliśmy przyjemności 
jej obejrzeć z powodu burzy, która nas spotkała. 
O godzinie 16

00 
mieliśmy pojechać do Węsior, 

aby zobaczyć słynne „kręgi kamienne”, niestety 
pogoda nie dopisała i tym razem, więc nie zwie-
dziliśmy tego miejsca. Powrót był planowany 

około godziny 17
00

, z Szymbarka wyruszyliśmy  
prosto do Damna. Dotarliśmy do naszych 
domów około godziny 18

30
. 

 
PRZEBIEG WYCIECZKI: 
 

1. Przejazd autokarem z Damna do Puz-
drowa (Pùzdrowò), gdzie przy tablicy 
pamiątkowej  na cześć ks. dra Bernarda 
Sychty, autora 7 tomowego Słownika 
gwar Kaszubskich na tle kultury ludowej 
odbyliśmy krótki apel, zapaliliśmy znicz, 
a kierownik wycieczki poinformowała 
o charakterze i zawartości dzieła oraz 
ogólnie o twórczości tego autora. 
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2. Przejazd do Sierakowic ( Serakôjce); odwie-

dzenie ołtarza papieskiego w Parku Ośmiu 
Błogosławieństw – krótka prelekcja uczennicy  
dotycząca historii owego ołtarza. 

 
3. Przejazd do Kartuz (Kartuze) – zwiedzenie 

otoczenia kościoła poklasztornego kartuzów, 
charakterystycznego dachu kościoła – 
w kształcie trumny; 
średniowiecznej 
studni; eremu za-
konnika. 

 
4. Przejazd na Złotą 

Górę (koło Brodnicy 
Górnej) [Złotô Góra]- 
postój pod obeli-
skiem upamiętniają-
cym  pomorskich bo-
jowników ruchu opo-
ru walczących 
o wolność Polski i 
Pomorza. Relaksa-
cyjny spacer nad 
brzeg jeziora: Brod-
no Wielkie i na es-
tradę festynów i 
koncertów oraz tru-
skawkobrania- co-
rocznie w 1 niedzielę 
lipca. 

 
5. Przejazd do Ostrzyc 

na posiłek (Òstrzë-
ce); podziwianie 
Szwajcarii Kaszubskiej w czasie przejazdu na 
Wieżycę. 

 
6. Wieżyca (Wieżëca)– spacer z parkingu na 

szczyt góry. (Przed parkingowym uczniowie 
musieli zdać krótki egzamin z wiedzy o Ka-
szubach, za co zostali nagrodzeni utworem 
wykonanym na akordeonie).  Jest to najwyż-
sze wzniesienie na Pomorzu – 328, 6 m. nad 
p.m. Wejście na wieżę widokową im. Jana 

Pawła II – wysokość ok. 35 m.- widok na roz-
legły teren Szwajcarii Kaszubskiej, jeziora: 
Ostrzyckie i Potulskie. (Na wejście zdecydo-
wało się 21 uczestników). 

 
7. Przejazd do Szymbarka (Szimbark): zwie-

dzanie 2 najdłuższych desek świata; stołu im. 
Lecha Wałęsy; śpiewanie „Kaszubskich Nut”; 

odwiedzenie domu 
Sybiraka i baraku za-
słańcow, pociągu wy-
wożącego zesłańcow 
na Sybir; domów Ka-
szubów kanadyjskich 
i tureckich; bunkra 
partyzantów Gryfa 
Pomorskiego; naj-
większego fortepianu 
świata; domu „do góry 
nogami”; kościółka 
drewnianego.   Od 
momentu przyjazdu 
do Szymbarka zaczęła 
się burza, ulewa była 
przyczyną zalania 
‘krainy baśni’, której 
z tego powodu nie 
mogliśmy zobaczyć. 
Był to również powód 
zakończenia zwiedza-
nia, gdyż planowane 
odwiedzenie kręgów 
kamiennych w Węsio-
rach stało się niemoż-
liwe wobec trwającej 

wciąż ulewy. 
 
8. Przejazd z Szymbarka  do Damna drogą 

okrężną – przez Kościerzynę Bytów – z po-
wodu niepewności co do stanu pobocznych 
dróg. 

 
Sprawozdanie sporządziła 

   Anna Skotnicka. 
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Pani Anna Skotnicka z uczennicami 
gimnazjum podczas jednej z lekcji ka-

szubskiego 

 

 

 

 

NIEZWYKLI LUDZIE, NIEZWYKŁE SPOTKANIA 

O wartości uczenia się języka kaszubskiego i nie tyl-

ko… rozmawiamy z panią Anną Skotnicką 

 

 

Dziennikarka Natalia 
Bańka:Czy język ka-
szubski jest potrzebny 
dzieciom? 

Nauka każdego języka, 
innego niż rodzinny, jest 

bardzo przydatna wszystkim umysłom, zwłasz-
cza młodym, gdyż powoduje tworzenie 
się nowych synaps [połączeń ner-
nerwowych] w mózgu, co– w 
efekcie-usprawniania intelekt. 

W fonetyce języka kaszubskie-
go występują specyficzne dźwięki: 
ё, ã, é, ô, ò, ù, których wymowa 
doskonali słuch fonetyczny, pozwa-
lający odróżnić głoskę od głoski, i 
słuch fonemowy, pozwalający od-
nieść nazwę do znaczenia wyrazu. 
Słuch fonetyczny i fonemowy jest 
przydatny w precyzyjnym posługi-
waniu się językiem polskim i w nauce innych ję-
zyków: angielskiego, niemieckiego, a nawet 
chińskiego. 
 
Kto potrafi przetłumaczyć tę wypowiedź? Na na-
ukę kaszubskiego nigdy nie jest za późno! 

   Inny argument przydatności języka kaszub-
skiego dla ludzi na Pomorzu, to tworzenie się 
poczucia tożsamości regionalnej, lokalnego pa-
triotyzmu, identyfikacji z historycznymi miesz-
kańcami naszych terenów, gdyż Kaszubi za-
mieszkiwali niegdyś ziemie tutejsze i dalej aż po 
Berlin. Poznawanie dziejów, zwyczajów, dążeń, 

pragnień, wierzeń, a także humoru i kunsztu 
użytkowego(np. rogarstwo), artystycznego (ma-
larstwo i rzeźba) niegdysiejszych Kaszubów, 
umożliwi umiejętność czytania i mówienia po ka-
szubsku. 
Język kaszubski należy do grupy języków za-
chodniosłowiańskich. Jak polski, czeski, słowac-

ki, serbsko-chorwacki i łużycki, 
bywa więc przydatny w lepszym 
porozumiewaniu się z ludźmi 
z tamtych terenów, nawet gdy nie 
znamy tych języków. 
 
Jakie trudności może napotkać 
uczeń w trakcie nauki tego języ-
ka? 
Trudności są typowe: wymowa 
i słownictwo. Paradoksalnie- może 
przeszkadzać podobieństwo do 

znanego języka polskiego, gdyż po-
dobnie brzmiące słowo może znaczyć coś inne-
go, np. jikro- to nie ikra, lecz łydka; jurk- to nie 
Jurek, lecz żarnowiec. 
Zakończę ten wywiad cytatem z wiersza ks. dra 
Bernarda Sychty: 

„Chto niё chce mòwё òjców tczёc, 
Ten mùszi słёgą cёzych bёc”. 

[Kto nie chce mowy ojców czcić, ten musi 
sługą obcych być.] 

 
Dziękuję pani za poświęcenie mi czasu i cie-

kawe wyjaśnienia. 
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WARSZAWSKIE  PRZYGODY 

uczniów ZS w Damnie 

w relacji dziennikarek: Patrycji Odziomek, Hanny Berezow-

skiej i Karoliny Baran 
 

 
Dnia 21 maja 2014 

r. odbyła się wyciecz-

ka do Warszawy, zor-
ganizowana przez pa-
nią Kamilę Zamęcką. 

Uczestniczyło w niej 30 osób oraz pani Teresa 
Prawdzik i tak jak już wspomniałam, pani Kamila 
Zamęcka. Pamiętacie, jak to było? 

 
Tak, oczywi-
ście. To był 

trzydniowy 
wyjazd. Zwie-
dzaliśmy naj-

ciekawsze 
miejsca w sto-

licy, które przykuwają uwagę turystów. 
Wyjechaliśmy o godzinie ok. 1

30 
 ra-

no, zbiórka odbyła się przy szkole. Je-
chaliśmy bardzo długo, więc mogliśmy 
pospać. W Warszawie byliśmy ok. 
godz. 8

00
 rano. Gdy wysiedliśmy z autokaru 

i ustawiliśmy się parami, wyruszyliśmy w stronę 
Cmentarza Bródnowskiego. Słuchaliśmy uważ-
nie, co mówił przewodnik. Następnie pojechali-
śmy na drugi cmentarz. Po długim zwiedzaniu 

wstąpiliśmy do Łazienek Królewskich, gdzie wi-
dzieliśmy piękne ogrody. Żeby się odstresować 
i pobawić poszliśmy do Centrum Nauki Kopernik. 
Były tam piękne wystawy, laboratoria chemicz-
ne, planetarium.  

Około godziny 19
00

 zjedliśmy obiadokolację.  
Po całym dniu pojechaliśmy odpocząć do hotelu 
Atos, a zarazem przygotować się na zakupy 
w Galerii Złote Tarasy.  

Nazajutrz wstaliśmy 
o godzinie 6

00
. Zjedli-

śmy śniadanie w for-
mie szwedzkiego stołu 
i pojechaliśmy do Mu-
zeum Powstania War-
szawskiego, gdzie za-
poznano nas z historia 
tego wydarzenia. Słu-
chaliśmy uważnie, 
zbierając kartki z ka-
lendarza od 1 sierpnia 
do 3 października 

1944 r. Następnie pojechaliśmy do Telewizji Pol-
skiej, tam zobaczyliśmy studia nagraniowe oraz 
dowiedzieliśmy się jak nagrywają np. seriale 
„Rodzinkę.pl”.  
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WARSZAWSKIE  PRZYGODY cd. 

 

Zwiedziliśmy także Stadion Narodowy, gdzie 
widzieliśmy murawę, nad którą wisiały 54- calo-
we telewizory. Dowiedzieliśmy się, że na stadio-
nie oprócz meczów odbywają się uroczystości, 
takie jak: śluby, chrzciny itp. Następnie pojecha-
liśmy na obiad do restauracji Magat na Placu 
Grzybowskim w centrum miasta, a później do 
hotelu, gdzie przygotowywaliśmy się do wyjścia 
do galerii handlowej.  

Ostatniego dnia wycieczki po stolicy zwiedzali-
śmy mnóstwo miejsc, przy czym dużo chodzili-
śmy: do parlamentu, dowiedzieliśmy się kiedy, 
jak odbywają się obrady oraz głosowania. Dotar-
liśmy do Lotniska Chopina, gdzie 
przebywaliśmy tylko 10 minut, wi-
dzieliśmy odloty samolotów.  Naj-
piękniejsze miejsca, które zobaczy-
liśmy to: Stare Miasto, Plac Zamko-
wy z Zamkiem Królewskim, Pałac 
Prezydencki oraz pomnik Małego 
Powstańca. Przejechaliśmy się me-
trem.  

Do Damna wróciliśmy 23 maja 
2014 roku, około godziny 24

00
 

Bardzo mi się podobała wycieczka, 
chciałabym przeżyć to jeszcze raz, warto było 
pojechać 

 
Pamiętam, że 21 maja 
2014 roku wszyscy wy-
cieczkowicze spotkali się 
przy szkole, aby czekać 
na autobus. Gdy minęło 
pół godziny przyjechał 
nasz pojazd, do którego 

wsiedliśmy. Nasza podróż zaczęła się o godzinie 
1

00
. Podczas jazdy większość uczniów spała, 

aby następnego dnia być gotowym do drogi. Do 
Warszawy dojechałam o 7

30
. Zwiedzanie zaczę-

liśmy o 8
00

, na pierwszy ogień poszedł Cmentarz 
Bródnowski. Następnie zwiedzaliśmy Łazienki, 
archidiecezję św. Jana Chrzciciela Później od-
wiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, w którym 
robiliśmy wiele eksperymentów i doświadczeń. 
Potem poszliśmy do restauracji Magat, na obiad. 
Po posiłku zakwaterowaliśmy się w hotelu Atos, 

w pokojach trzyosobowych.  Tego dnia poszli-
śmy do galerii handlowej, po drobne zakupy. 

Następnego  dnia zeszliśmy na dół na śniada-
nie, którym był szwedzki stół. W tym dniu wybra-
liśmy się do Muzeum Powstania Warszawskie-
go, gdzie przybliżyli żono nam historię powsta-
nia. Dowiedziałam się, że powstanie rozpoczęło 
się 1 sierpnia 1944 roku, a skończyło 2 paź-
dziernika 1944, trwało 63 dni.  

Kolejnym punktem wycieczki okazała się Tele-
wizja Polska. Pani która nas oprowadzała 
uświadomiła nam jak są nagrywane filmy, seria-
le. Mieliśmy okazję zajrzeć na plan filmowy 

,,Pytania na śniadanie’’. Sta-
dion Narodowy obejrzeli-
śmy tego samego dnia, we-
weszliśmy po schodach, po 
czym dalej na szczyt trybun 
i na boisko, niestety nie by-
ło murawy! Przewodnik za-
prowadził naszą grupę do 
szatni reprezentacji Polski. 
Miałam okazję zrobić sobie 
zdjęcie na tle koszulek pił-
karzy. Spożyliśmy obiad 

w tej samej restauracji co dzień wcześniej. Auto-
bus  zawiózł nas do hotelu, abyśmy mogli odpo-
cząć. Potem wybraliśmy się po zakupy do Cen-
trum handlowego, w którym mogliśmy być przez 
3 godziny.  

Trzeci dzień rozpoczęliśmy tak samo jak po-
przedni, czyli śniadaniem. Weszliśmy do auto-
bus, ale wcześniej zapakowaliśmy torby 
z ubraniami  i żywnością .Dostrzegliśmy Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego można by-
ło wejść. Najpierw przeszliśmy przez bramkę, 
dla bezpieczeństwa zostaliśmy sprawdzeni. Po 
wyjściu z tego miejsca, ruszyliśmy na lotnisko. 
Następnym celem zwiedzania okazało  się Stare 
Miasto. Bardzo bolały nas nogi! Potem zjedliśmy 
obiad, który wszystkim smakował. 
Ruszyliśmy do domu. Uważam, że wycieczka 
była ciekawa i interesująca, każdemu polecam, 
żeby wybrał się do Warszawy. Każdy Polak po-
winien poznać swoją stolicę! 
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Malowanie twarzy i loteryjka fantowa przygo-
towane przez SU cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem. Na zdjęciach: zadowolony z wy-

granych maskotek, Patryk Wieszun oraz 
Przemysław Odziomek, 

w niezwykły sposób pomalowany przez panią 
Michalinę Kurzynogę, a może panią Kamilę 

Zamęcką? 

Jedną z największych atrakcji 
festynu był Turniej Siłowo- 

Sprawnościowy  
o Puchar Dyrektora ZS 

w Damnie, przygotowany 
przez pana Wojciecha Wil-

kowskiego. Puchary wręczyła 
pani dyrektor, Joanna Rusak. 

 
 
 
 
 
 

FESTYN  RODZINNY  TRADYCJĄ  NASZEJ  

SZKOŁY 

W relacji dziennikarskiej: Krzysztofa Wilkowskiego, Anety 

Gołembowskiej, Natalii Bańki 

 

2.05.2014 roku od-

był się Festyn Rodzinny 
dla całej społeczności 
naszej szkoły. Zapa-
miętałem, że Samorząd 
Uczniowski zorganizo-

wał loterię fantową, 
kiermasz ciast, 
upieczonych przez 
rodziców i uczniów. 
Ponadto nauczycie-
le i rodzice sprze-
dawali gofry i za-
piekanki. Podobało 
mi się  strzelanie z 
wiatrówki, wyciska-
nie na sztandze. 
Przygotowano stoiska z figurkami z masy solnej. 
Wspaniałe było malowanie twarzy!  

Pieczenie kiełbasek na grillu przyciągało, by je 
kupić, a pokaz sprzętu rolniczego i strażackiego 
był interesujący nie tylko dla chłopców.  

Co ja robiłem? Siedziałem w traktorze! Bawi-
łem się pianą strażacką . Strzelałem z wiatrówki, 
niestety trafiłem tylko w szóstkę. Przebrałem się 
za Leona-lwa maskotę i gratulowałem uczniom 
klasy III za solidne przygotowanie się do konkur-
su z  pierwszej pomocy. Zaciekawił mnie kon-
kurs na podnoszenie ciężarów, niestety nie za-
pamiętałem, kto zwyciężył. Na Orliku panie zor-
ganizowały zabawy dla maluchów, ale starsi też 
z chęcią brali w nich udział. Na koniec dostałem 
słodki upominek, od pani Joli Puchalskiej, na-
grodę za chęć przebrania się za lwa Leona.  

A wy, jak wspominacie nasz festyn? 
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Pan Grzegorz Jaworski, wójt gminy 
Damnica i pani dyrektor, Joanna Ru-
sak,  wspomogli SU naszej szkoły ku-
pując losy, by następnie wygrane fan-

ty rozdawać dzieciom. 

 

 
 
 
 

FESTYN  RODZINNY  TRADYCJĄ  NASZEJ  

SZKOŁY cd. 

 

 

Pamiętam, że festyn ofi-
cjalnie rozpoczął się 
o godzinie 10

00
, ale przy-

gotowania trwały już od 
ranka. Na wszystkich 
obecnych czekało wiele 

atrakcji: sprzedaż ciast, gofrów, ozdób,  loteria 
fantowa , grill , trampolina , konkursy , strzelnica 
, możliwość obejrzenia wozów strażackich , ma-
szyn rolniczych, piana strażacka , występy 
uczniów naszej szkoły, podnoszenie ciężarów, 
zawody sportowe. Całą imprezę 
prowadził pan pedagog, Krzysz-
tof Rodziewicz.  
Organizatorami byli: dyrekcja 
szkoły, grono pedagogiczne, 
Rada Rodziców i uczniowie Ze-
społu Szkół w Damnie. Nie za-
brakło ważnych gości, odwiedzili 
nas: wójt gminy Damnica, pan 
Grzegorz Jaworski i przewodni-
czący Rady Gminy Damnica, 
pan Kazimierz Kozina.  
Na scenie występowali uczniowie naszej szkoły, 
laureaci konkursów. Występował także chór 
szkolny pod opieką pani Małgorzaty Kozłowicz, 
a klasa III pod opieka pani Jolanty Puchalskiej 
prezentowała, jak udzielać pierwszej pomocy. 
Zapomniałeś wspomnieć, że można było kupić 
sobie: watę cukrową, frytki, a na stoisku deco-
upage- piękne dzbanuszki dla mamy. 
 
Na Festyn Rodzinny mógł przyjść każdy, bo za-
proszono rodziny wraz z dziećmi. 
Przyniosłam ciasto do sprzedaży na stoisku SU, 
które można było zakupić za 1.50zł, z czasem 
potaniało. Na początku imprezy sprzedawałam 

ciasta i losy. Kupiłam los i wygrałam kubek. 
Można było zjeść: kiełbaski, gofry z bitą śmieta-
ną lub z cukrem pudrem, zapiekanki.  
Później pani Małgorzata Kozłowicz zaprosiła 
mnie do śpiewania piosenki, np.: 
,,Zaczarowanego fortepianu” lub ,,Wiosna, hej, 
hej”. Dziewczęta, które brały w tym  udział cho-
dzą ze mną do klasy, to: Karolina Baran, Daria 
Capar, Karolina Dębek, Karolina Gąsior. To nasz 
zespół „DO RE MI”.  
Na festynie byłam z moją mamą, Edytą i z moim 

rodzeństwem, a jeden z nich 
ma trzy latka. Dużo małych 
dzieci wchodziło do traktora 
i do małego skutera. Strażacy 
wypuścili z węża gaśniczego  
pianę i dzieci w nią skakały 
i bardzo im się to podobało! 
Przy stoisku samorządu sta-
łam na zmianę z Sandrą Bań-
ką i Martą Berezowską, wraz 
z panią Katarzyną Dietrich- 

Urbanek oraz panią Dorotą Ru-
sak. Obok panie Monika Targowska, Edyta Kli-
maszewska- Prędkiewicz sprzedawały gofry. 
Frytki i zapiekanki przygotowały panie z Rady 
Rodziców, miedzy innymi pani Agnieszka Baran, 
mama Karoliny. Obok samorządowego stoiska 
panie Michalina Kurzynoga i Kamila Zamęcka 
malowały dzieciom twarze, pod hasłem ,,Możesz 
być, kim marzysz!” Utworzyła się kolejka chęt-
nych, każdemu to się podobało! Przy stoisku 
samorządu pojawił się też pan wójt, Grzegorz 
Jaworski, kupił los, a nagrody rozdawał dzie-
ciom. Pani dyrektor, Joanna Rusak również wy-
grała- maskotkę i była bardzo zadowolona.  
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Jak pan myśli… 

po co uczniom jest potrzebny egzamin  

po klasie VI i III? 

 
 

,,Jak pan/pani myśli” to 
nowy cykl wywiadów, któ-
re będziemy umieszczać 
w każdym numerze 
,,Newsa szkolnego”. Bę-
dziemy pytać o opinię nie 

tylko Waszych nauczycieli czy dyrekcję szkoły, 
ale także Was, uczniów. Tematy cyklu będą róż-
ne i nie tylko dotyczyć tematów szkolnych, ale 
problemów, spraw, które dostrzegacie na co 
dzień, życia w naszej gminie. Poprzez zadawa-
nie wydałoby się prostego pytania: ,,Co ty o tym 
myślisz, sądzisz…”, chcemy wciągnąć Was 
w dyskusję nad najbliższym otoczeniem, zmia-
nami, które zachodzą w Waszym życiu lub ma-
rzeniami, które chcielibyście w nim spełnić. 

A teraz zapraszam do przeczytania wywiadu 
z panem wicedyrektorem, Zbi-
gniewem Mazurem, z którym 
porozmawialiśmy tuż przed 
zbliżającymi się egzaminami: 

1 kwietnia 2014 roku-dla 

klasy szóstej po szkole pod-

stawowej i od 23.04. do 

25.04. 2014 roku dla klasy 

III gimnazjum. 
 
Jak pan myśli, po co gimnazjali-
stom egzamin po VI i III klasie? Kiedy go zdają? 
Są to pierwsze poważne egzaminy w karierze 
ucznia. Od nich będzie zależała przyszłość mło-
dego człowieka. Jeżeli wyniki będzie miał niskie, 
to nie zostanie przyjęty do wymarzonej szkoły. 
To z kolei wpłynie na rodzaj wykonywanego 
w przyszłości zawodu. 
 
W jakim celu uczniowie piszą taki test? 
Głównym celem egzaminu jest sprawdzenie 
opanowanych przez ucznia umiejętności i wia-
domości. Egzaminy wpływają również na proces 
uczenia się i dostarczają informacji o osiągnię-
ciach uczniów. 
 

Jak pan sądzi, czy ten egzamin przyda się im do 
czegoś w przyszłości? 
Egzamin ten jest ważny, ponieważ od jego wyni-
ków zależy, czy uczeń zostanie przyjęty do szko-
ły, w której chciałby zdobywać kolejne wykształ-
cenie i zawód. 
 
Gdy był pan młody, jakie egzaminy pan zdawał? 
Jaki był najważniejszy? 
Egzamin do liceum ogólnokształcącego był 
pierwszym egzaminem w moim życiu. Trwał dwa 
dni i obejmował język polski i matematykę. Drugi 
ważny egzamin, to matura, która wówczas od 
zdającego wymagała wykazaniem się dużą wie-
dzą i umiejętnościami. Natomiast na studiach po 
każdym semestrze zdawałem egzaminy, łącznie 
było ich 22 przez pięć lat nauki. 

 
Z czym kojarzy się panu słowo 
egzamin? 
Egzamin zawsze kojarzy mi się 
ze stresem. 
 
Gdy pan egzaminuje uczniów, to 
co dla pana jest najtrudniejsze? 
Podczas egzaminowania najbar-
dziej obawiam się, że uczeń 
przyjdzie nieprzygotowany. 
Wówczas muszę wystawić ocenę 

niedostateczną. W trakcie egzaminu wymagam 
wiadomości i umiejętności wynikających z pod-
stawy programowej, więc egzaminowanie nie 
jest trudne. Trudniejsze jest chyba zdawanie eg-
zaminu. 
 
Czego życzyłby pan wszystkim zdającym egza-
miny? 
Po egzaminach zawsze rozpoczyna się nowy 
etap w życiu młodego człowieka. Każdemu zda-
jącemu życzę: "Żyj tak, aby nikt przez ciebie nie 
płakał". 

Dziękuję za udzielenie mi odpowiedzi. 
Proszę
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Rozmawiamy z uczniami naszej szkoły o tym,  
dlaczego warto się uczyć 

 
 

Dziennikarka Wanesa 
Staszczuk: Z jakich 
przedmiotów lubisz 
się uczyć i dlaczego? 
Paulina Konieczna, 

uczennica klasy V: Lu-
bię się uczyć historii, 

gdyż można poznać dzięki niej wiele interesują-
cych faktów np. o Polsce. 
 
Co trzeba robić, aby mieć taką średnią, twoje ra-
dy? 
Aby mieć taką średnią trzeba: 
uważać na lekcjach, odrabiać 
pracę domową, powtarzać 
informacje. 
 
Ile godzin spędzasz 
na uczeniu się? 
Na uczeniu się spę-
dzam 1 godzinę, cza-
sami 1 godzinę i 30 
minut. 
 
Na jakie zajęcia poza-
lekcyjne lubisz chodzić? 
Lubię chodzić na zajęcia 
dziennikarskie oraz innowację z 
matematyki. 
 
Jeżeli się nie uczysz, to jak spę-
spędzasz czas? 
W chwili, w której się  nie uczę, 
oglądam telewizję lub bawię się 
z psem. 
 
Kto ze słynnych dorosłych z 
przeszłości Ci imponuje? 
Imponuje mi Maria Skłodowska- Curie. 
 
Z jakich przedmiotów lubisz się uczyć i dlacze-
go? 

Krzysztof Wilkowski, uczeń klasy V: Lubię się 
uczyć z przyrody, ponieważ jest to mój ulubiony 
przedmiot. 
 
Co trzeba robić, aby mieć taką średnią, twoje ra-
dy? 
Trzeba się dobrze uczyć i słuchać na lekcjach. 
Ile godzin spędzasz na uczeniu się? 
Na uczeniu się spędzam jedną godzinę. 
 
Na jakie zajęcia poza lekcyjne lubisz chodzić? 
Z zajęć pozalekcyjnych wybrałem zajęcia spor-

towe. 
 
Jeżeli się nie uczysz, to 
jak spędzasz czas? 
Jeżeli się nie uczę, to 
gram na komputerze, 
oglądam telewizję i ba-
wię się z młodszym bra-
tem. 
 
Kto z dorosłych Ci impo-

nuje? 
Imponują mi : mama, tata, 

ciocia, wujek, babcia, dziadek, 
czyli cała moja rodzina. 

 
Z jakich przedmiotów lubisz się 
uczyć i dlaczego? 
Karolina Petryk, uczennica kla-
sy V: Ja nie za bardzo lubię się 
uczyć, ale jeśli już to najbar-
dziej języka angielskiego, dla-
tego, że w przyszłości chciała-
bym wyjechać za granicę, naj-
lepiej do Kanady lub Anglii. 
 

Co trzeba robić, aby mieć taką średnią, twoje ra-
dy? 
Na moją średnią nie trzeba zbyt dużo pracować, 
po prostu wiem o co chodzi, w domu się zbyt 
często nie uczę. A na lekcji też nie zawsze słu-
cham. 
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Ważnym momentem dla każdego 
wyróżniającego się w nauce i spo-
rcie ucznia jest wręczanie dyplo-
mów i nagród przez panią dyrek-

tor, Joannę Rusak. 
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Ile godzin spędzasz na uczeniu się? 
Maksymalny czas mojego uczenia się to około 
20 minut, bo więcej bym nie wytrzymała, zaczę-
łabym się interesować wszystkim naokoło. 
 
Na jakie lekcje pozalekcyjne lubisz chodzić? 
Raczej takich nie ma, bo chyba na żadne już nie 
chodzę. 
 
Jeżeli się nie uczysz, to jak spędzasz czas? 
Ja interesuję się psami i ich tresuję, więc więk-
szość czasu spędzam z moim pieskiem ( jeżdżę 
z nim na rolkach, uczę różnych sztuczek, wy-
chodzę na spacery itp) 
 
Kto ze słynnych dorosłych z przyszłości Ci 
imponuje?  
Raczej nie ma takiej osoby 
 

 
Dziennikarka Agata So-
bolewska: Z jakich 
przedmiotów lubisz się 
uczyć, dlaczego? 
Karolina Baran 

uczennica klasy 
VI: Najbardziej lubię się uczyć z mu-
muzyki i plastyki, ponieważ są to 
dosyć proste przedmioty. 
 
Co trzeba robić, aby mieć taką 
średnią jak ty? 
Trzeba być aktywnym na lekcjach 
i powtarzać wiadomości, których 
się nie rozumie. 
 

Ile czasu spędzasz na uczeniu 
się? 
Przeważnie się nie uczę, gdyż 
zapamiętuję informacje z lekcji, 
ale gdy mam trudny spraw-
dzian, to 0,5-1h. 
 
Na jakie zajęcia pozalekcyjne 
lubisz chodzić? 
Lubię chodzić na dodatkowe 

zajęcia, takie jak aktyw biblioteczny. 
 
Jeżeli się nie uczysz, to jak spędzasz czas? 
Gdy się nie uczę, czatuję na facebooku lub 
oglądam telewizję, a jak jest ładna pogoda wy-
chodzę na świeże powietrze. 
 
Kto ze słynnych dorosłych Ci imponuje? 
Ze słynnych ludzi imponuje mi papież Franci-
szek, dlatego że pragnie pomagać ludziom i nie 
ocenia ich pod względem materialnym. 
 

 
Dziennikarka Karolina Baran: Ja-
Jakich przedmiotów lubisz się 
uczyć, dlaczego? 
Agata Sobolewska, uczennica 

klasy VI: Lubię uczyć się z języka 
polskiego i matematyki, ponieważ 

wtedy zgłaszam się na lekcji, dostaję dobre oce-
ny ze sprawdzianów, kartkówek. 
 
Co trzeba robić, aby mieć taką średnią jak ty? 
Przede wszystkim należy uczyć się systema-

tycznie, czyli z lekcji na 
lekcję. 
 
Ile czasu spędzasz na 
uczeniu się? 
Zazwyczaj poświęcam na 
naukę 1,5 – 2 godzin, czę-
ściej zapamiętuję wiado-
mości z lekcji. 

 
Na jakie zajęcia pozalekcyjne 

lubisz chodzić? 

Lubię uczęszczać 
na zajęcia języka 
kaszubskiego, po-
nieważ jest to dla 
mnie nowe przeży-
cie. 
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Agata Sobolewska z dumą pokazywała nagro-
dę za zajęcie II miejsca w X Powiatowym Kon-

kursie Ortograficznym dla klas IV-VI. Obok 
Paulina Konieczna, które też sprawdziła swoje 

umiejętności w tym konkursie. 
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Jeżeli się nie uczysz, to jak spędzasz czas? 
Najczęściej korzystam z Internetu, telewizji lub 
spędzam czas z rodziną. 
 
Kto ze słynnych dorosłych Ci  imponuje? 
Imponuje mi Jan Paweł II, ponieważ był człowie-
kiem bardzo inteligentnym oraz miał dobre ser-
ce. 

 
Dziennikarka Aneta Go-
łembowska: Z jakich 
przedmiotów lubisz się 
uczyć i dlaczego?  

Daria Dworak, uczennica 
klasy I gimnazjalnej: Lubię 

uczyć się z historii i języka polskiego, bo zawsze 
trzeba tylko zapamiętać regułki i nic więcej nie 
potrzeba robić. 
 
Co trzeba robić aby mieć taką średnią jak ty?  

Trzeba bardzo dużo czasu spędzić nad książ-
kami. 
 
Ile czasu spędzasz na uczeniu się?  
Nie wliczając szkoły, nad odrabianiem lekcji, 
uczenie się zajmuje mi 6 godzin. 
 
Na jakie zajęcia poza lekcyjne lubisz chodzić? 
Uwielbiam chodzić na język kaszubski i na koło 
regionalne. 
 
Jeżeli się nie uczysz, to jak spędzasz czas? 
Kiedy mam czas wolny, chodzę na spacery z ko-
leżanką i słucham muzyki. 
 
Kto ze słynnych dorosłych Ci imponuje?  
Imponuje mi mój tata, a zwłaszcza wtedy gdy 
coś maluje lub tworzy jakieś różne ozdoby z me-
talu. To mnie inspiruje do malowania. 
 

 

SZKOŁA  PROMUJĄCA ZDROWIE 

Nie tylko wiosną, w relacji dziennikarek: 

Hanny Berezowskiej i Pauliny Koniecznej 

 
 

W dniu 

20 

mar-

ca 

2014 

roku, tradycyjnie, jak co ro-

ku, odbył się w naszej szkole  
pierwszy Dzień Wiosny. 
Uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum pożegnali 
symbolicznie zimę i powitali 
kalendarzową wiosnę. 
W tym dniu odbyły się trzy 
pierwsze lekcje, następnie 

uczestniczyłam, podobnie jak 
inni uczniowie w robieniu wa-
rzywnych, wiosennych, zdro-
wych sałatek.  Następnie 
ustawiliśmy je na stoliki, 
a obok nich wykonane ma-
rzanny, które oceniało sza-
nowne jury, w którego skład 
wchodzili: Eliza Łupina, Kry-
stian Petryk, pani Dorota Wę-
grzyn, pani Aleksandra Ró-
żańska. Długo obradowali 
I zastanawiali się, która sałat-
kę wyróżnić. 
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Potem udałam się z koleżankami do sali gimna-
stycznej, gdzie odbyły się zawody gry  w siat-
kówkę, w których brały udział takie klasy gim-
nazjalne jak: I , II a, II b  oraz III . Organizato-
rami tych zawodów byli panowie: Dominik 
Kaczmarek, Krzysztof Mikucki. Po zawodach 
wróciłam do klasy, a jury mogło podliczyć punkty 
za wykonane sałatki. Za każdą konkurencje 
maksymalnie można było zdobyć 4 punkty. Wy-
niki zostały ogłoszone! Zwyciężyła klasa III, 
otrzymując 12 punktów.  
 

Pamiętam, że Dzień Wiosny od-
bywał się w godzinach 10.50 
do 14.30.Na początku pani 
Dorota Rusak, opiekun 
szkolnej gazetki, zrobiła kla-
som pamiątkowe zdjęcia, 

ustawiliśmy się z wychowaw-
cami tuż przed zawodami sporto-

wymi. Następnie rozpoczęły się konkurencje dla 
klasowych drużyn. Była to wielka rywalizacja 
między klasami 4-6. 
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Wykonanie marzann oraz ocena sałatek były dobrą zabawą zarówno dla uczniów gimnazjum  
jak i nauczycieli, np. pani Doroty Węgrzyn. 

Zdrowe nagrody przygotowane przez opiekuna SU gimnazjum, panią Bożenę Cieślicką oraz komisja 
konkursowa oceniająca sałatki: Eliza Łupina i Krystian Petryk. 

,,Niebiescy”, czyli 

klasa IV z opiekunem, 
panią D. Rusak i 

,,Czerwoni”- drużyna 
pani Kamili Zamec-
kiej, tuż przed zawo-

dami sportowymi. 
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Wymagające kondycji ćwiczenia przygotowali 
wuefiści, pan Dominik Kaczmarek i pan Krzysz-
tof Mikucki. Koledzy musieli: skakać przez płotki, 
skakać w workach, biegać z jajkiem na łyżce, 
pchać gazety kijem do unihokeja. Wychowawcy 
również chętnie brali udział w zawodach, starali 

się wygrać i pomóc swoim uczniom. Niestety 
zwyciężyć mogła tylko jedna drużyna, którą oka-
zała się klasa V pana Dominika Kaczmarka. 
W nagrodę wypili sok z cytryny! 
 

 
.   
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Komisja konkursowa /m.in. pani Michalina Kurzynoga i pani Marze-
na Patok/ musiały smakować, by wybrać najzdrowszą sałatkę tej 

wiosny, ale nagrody zostały wręczone! 

Wszyscy uczniowie z zapałem wykonywali zdrowe potrawy. Niektó-
rzy opiekunowie próbowali wpłynąć na komisję konkursową, ale pa-

ni Marzena Patok była sprawiedliwa i na pewno najedzona. 
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Następnie zaczęliśmy robić sałatki z kolega-
mi . Były kolorowe, zdrowe i smaczne! Koszto-
wały mnóstwo pracy i staranności. Pamiętam, że 
komisja konkursowa /m.in. pani Michalina Ku-
rzynoga/ nagrodziła  Izę Marczak i Natalię Bań-
kę. W tym dniu każdy uczeń dostał zdrowe, so-

czyste jabłko, a nagrodzeni dodatkowo- manda-
rynki. 
Samorząd Uczniowski ogłosił również konkurs 
na wykonanie marzanny. Wszystkie były ładne i 
kolorowe, lecz komisji  najbardziej spodobała się 
marzanna zrobiona przez klasę piątą. 
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Wypicie soku z cytryny było dla zwycięskiej klasy V ogromnym 
,,kwaśnym: przeżyciem! Drużyna pana Dominika Kaczmarka w 

pełnym składzie. 

Wszystkie marzanny zostały potem spalone na 
ognisku, by szybko zrobiło się ciepło i przyszła 

wiosna! I tak się stało! 



 
 
 
 
 

 

 

JAK PANI OCENIA PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY? 

Rozmowę tuż po imprezie przeprowadziła  

Hanna Berezowska 

 
 

Czy przewidziane 
atrakcje związane 
z pierwszym dniem 
wiosny zostały w pełni 
zrealizowane? 
Pani Bożena Cieślic-
ka, opiekun SU gim-

nazjum: Pierwszy Dzień Wiosny przebiegał 
w sposób urozmaicony. Było wesoło, kolorowo 
i zabawnie. 
 
Po co nam konkurs na wyko-
nanie marzanny? 
To oczywiste, że jest potrzeb-
ny. Musi być  pożegnanie  zi-
my i powitanie wiosny. Czyż 
mogłoby być inaczej? 
 
Jak pani sądzi, czy potrzebny 
jest taki dzień i dlaczego? 
Od wielu lat w naszej szkole 
zgodnie z tradycją uroczyście 
obchodzimy pierwszy Dzień Wiosny. Program 
obchodów Dnia Wiosny został przygotowany 
przez Samorząd Uczniowski. Czy jest potrzebny 
taki dzień ? Sami zdecydujcie. 
 
Czy lubi pani wiosnę jeśli tak to dlaczego? Jak 
pani spędza ten dzień? 

Moją ulubioną porą roku jest Wiosna. Słońce za-
czyna mocniej przygrzewać, na dworze robi się 
cieplej, a dni są coraz dłuższe. Codziennie moż-
na zauważyć jak przyroda  się zmienia. Widać 
jak trawa się zieleni, a na drzewach rozwijają się 
liście i kwiaty. Świat staje się piękny.  
 
Dlaczego ten dzień jest też nazwany „Dniem 
Wagarowicza”? 

Dla uczniów to podwójne święto: 
pierwszy Dzień Wiosny i Dzień 
Wagarowicza. W tym dniu 
uczniowie mają dzień „wolne-
go” nie odbywają się zajęcia 
dydaktyczne.  
 
Czy obchodziła pani Dzień  
Wagarowicza chodząc do szko-
ły, jeżeli tak to w jaki sposób? 
Ten dzień obchodzono w po-
dobny sposób: przygotowywa-

no Marzannę i z klasą wybierali-
śmy się nad rzekę, aby pożegnać  Zimę  i przy-
witać Wiosnę. 
 
Dziękuję pani za ciekawe informacje. 
Proszę bardzo. 
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MALUCHY  MAJĄ  I  ZNAJĄ SWÓJ  

KODEKS 

 
 

W marcu 2014 roku członkowie Małego Sa-

morządu Uczniowskiego razem ze swoimi wy-
chowawczyniami i rówieśni-
kami współorganizowali 
debaty podczas spotkań 
klasowych na temat Ko-
deksu Ucznia. Po zebra-
niu propozycji od po-
szczególnych klas odbyła 
się pod  okiem opiekuna, 
pani Jolanty Puchalskiej, 
narada wszystkich człon-
ków należących do MSU. 
Spośród wielu propozycji 
wybrano te, które powta-
rzały się najczęściej 

i opracowano zarys Kodeksu Ucznia. 
Opracowania graficznego Kodeksu Ucznia pod-

jęła się pani Joanna Wojtaś 

i od 16.04.2014 roku wid-

nieje on na holu II piętra, by 
przypominał wszystkim 
uczniom pionu 0 – III, jak nale-
ży zachowywać się w naszej 
szkole, czy to na przerwie, na 
lekcji czy na stołówce. Prze-
strzegajmy zatem tego Kodek-
su, a będzie nam łatwiej znosić 
szkolną  rzeczywistość. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ziemia jest naszym domem 

O konkursach ekologicznych  

z okazji Dnia Ziemi 

 
 

W tym roku  Mały Samorząd Uczniowski klas 0 –
III ogłosił dwa konkursy związane  ze Świętem 
Ziemi, pięknem naszej planety i problemami do-
tyczącymi zanieczyszczania Ziemi.  

Ogłoszenie wyników nastąpiło 16.04.2014 

roku na uroczystym apelu z okazji Dnia Ziemi 

w obecności rówieśników, rodziców, nauczycieli 
i dyrekcji naszej szkoły. 
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Uczniowie klas I- III doskonale znają 
swoje prawa i obowiązki,  
które wspólnie opracowali 

Pierwszy konkurs dla uczniów pionu I – III polegał 
na samodzielnym napisaniu listu do Ziemi, w któ-

rym należało zadeklarować właściwe postawy 
wobec przyrody. 



Listy do Ziemi napisane przez dzieci z okazji jej święta oraz 
wręczanie nagród przez panią dyrektor, Joannę Rusak, pod-

czas uroczystego apelu /16.04.2014r./ 

 
 
 
 
 

Ziemia jest naszym domem, cd. 

 
 

 

Najpiękniejsze listy napisali :  
Miłosz Czaja ( klasa III ) - I miejsce    
Nikola Mrowiec ( klasa I ) – II miejsce   
Ksawery Staszczuk ( klasa III ) - III miejsce  
     

Dodatkowo komisja oceniająca przy-
znała sześć wyróżnień za twórczy charakter 
listów. Dyplomy-wyróżnienia otrzymali:  Zu-
zia Kalinowska, Gabryś  Muller, Marcin Ba-
zylczyk, Natalia Buszman, Igor Duralski 
i Kacper Pawelczyk.  
Nagrodzone listy zostały wyeksponowane 
na holu II piętra i były chętnie czytane przez 
wszystkich uczniów naszej szkoły.  
   Drugi konkurs ( przyrodniczo-ekologiczny)  
sprawdzał wiedzę z zakresu rozumienia 
działań proekologicznych i przybrał formę 
Eko- testu. Przystąpili do niego wszyscy 
uczniowie klas I – III.  
   Uczniowie I klasy nie mieli żadnego pro-
blemu z udzieleniem właściwych odpowie-
dzi, dlatego zostali oni nagrodzeni w szcze-
gólny sposób – otrzymali  pamiątkowy dy-
plom z rąk pani dyrektor, Joanny Rusak, 
ogromne brawa uznania od rówieśników 
i upominki dla grupy.  

W klasie II naj-
lepiej test napisali: 
Natalia Ciecieląg, 
Meik Kerner, Kay 
Kerner, Kacer 
Pawelczyk i Julia 
Ostrowska.  

  W klasie III 
największą wie-
dzą wykazali się: 
Natalia Buszman, Pa-
tryk Różański, Mariusz Szymański, Paweł 
Patok i Amelia Wutke.   
   Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i cieszymy się, że najmłodsi uczniowie Ze-
społu Szkól w Damnie  kochają naszą Zie-
mię i pragną mieć  swój udział w ochronie  
środowiska, w którym żyją.  

 
Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego”: pani Jolanta 

Puchalska, opiekun MSU  
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z PISARKĄ, 

KAJĄ WASILEWSKĄ 
 

4 kwietnia 2014 ro-

ku w naszej szkole 

odbyło się spotkanie z 
panią Kają Wasilew-
ską. To młoda, po-

czątkująca pisarka. Jej 
pierwsza wydana książka to 

,,Srebrnowłosa’’ , która znajduje się w u nas w 
bibliotece. Książka mówi o życiu smoków, gdyż 
autorkę bardzo interesuje fantastyka, 
i oczywiście smoki! 
W sali gimnastycznej zebrała się ca-
ła szkoła i słuchała opowieści pani 
Kai o jej początkach pisania. Pod-
czas tego zebrania mogliśmy robić 
zdjęcia z pisarką i obejrzeć jej książ-
kę. Gdy zadzwonił dzwonek wszyscy 
wyszli z sali, część z nas została, by 
zdobyć autografy. To było ciekawe i 
interesujące spotkanie. Szkoda, że 
tak rzadko możemy poznać i spotkać 
się z artystami. 
 
Natomiast ja dowiedziałam się, że 
pani Kaja ma 19 lat. Dodam, że to 
spotkanie odbyło się w piątek o 
godz.11

35
 . Wszyscy ucieszyli się, że 

nie będzie lekcji, dopiero 
później podczas spo-
tkania zainteresowali 
twórczością pisarki. 
Było świetnie, to sym-
patyczna osoba! 

Jej pierwsza książka 
pt.”Srebrnowłosa” niedługo 

później znalazła się w naszej szkolnej bibliotece. 
Pani Kaja pokazywała nam slajdy 
o różnych smokach i wszystkie 
ważne informacje o tych legendar-
nych stworzeniach. 

Przyjechała do nas z Gdańska 
i dała swoją książkę do obejrzenia. 
Wszyscy pytali ją o różne sprawy. 
Dowiedziałam się, że pisanie ksią-
żek fantastycznych to jej hobby. 
Zaczęła pisać opowiadania z praw-
dziwego zdarzenia w naszym wie-
ku. Pod koniec spotkania wszystkie 
dzieci poszły po coś do pisania 
i każdy otrzymał autograf: to na 
kartce lub na ręce!  Wraz z dziew-
czynami z kółka dziennikarskiego 
i SU zrobiłyśmy sobie z panią pa-
miątkowe zdjęcie. 
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z PISARKĄ, 

KAJĄ WASILEWSKĄ, cd. 

 

 
 

Tak, w naszej szkole 
pojawiła się pani Kaja 
Wasilewska, poetka 
i pisarka. Uczniowie 
na początku zupełnie 

nie wiedzieli z kim się 
spotkają, byliśmy też bar-

dzo podekscytowani, gdy nauczyciele powie-
dzieli nam z kim się dzisiaj zobaczymy  i kogo 
poznamy. 

Około godziny 11
45

 cała szkoła podsta-
wowa zgromadziła się w sali 
gimnastycznej. Pani Kaja przy-
gotowała dla nas prezentację, któ-
rej tytuł brzmiał : „O smokach słów kil-
ka…”. Była bardzo ciekawa, lecz niestety 
niewiele widzieliśmy z powodu silnego słońca.  
Po obejrzeniu , zaproponowała nam, abyśmy 
zadawali jej różne pytania związane z nią samą 
i wykonywanym przez nią zawodem. Pytaliśmy 
o rozmaite rzeczy, np.: Czy czytała pani książkę 
o Harrym Potterze?, albo: Czy ogląda pani cza-

sem telewizję? . Pisarka zdradziła nam też, że 
jej ulubionym pisarzem jest Andrzej Sapkowski, 
a jej ulubiona książka, którą napisał to „Wiedź-
min”. Na koniec mieliśmy rozejść się do klas, 

lecz każdy miał do pani Kai jakieś py-
tania, których nie zadał jej wcześniej.  

Pisarka zdziwiła się, gdy poprosili-
śmy ją o autograf, wcześniej nie dozna-

ła aż tylu emocji i powiedziała, że bardzo 
jej z tego powodu miło. Podpisywała nam 
się na kartkach, rękach, piórnikach. Klasa 

szósta wpadła na pomysł, aby podpi-
sała nam się na kartce, którą 
powiesimy w klasie. 

Pani Kaja postanowiła podarować 
nam swoją pierwszą wydaną książkę, pt.: 
„Srebrnowłosa”, byliśmy bardzo wdzięczni, teraz 
jest dostępna w naszej bibliotece. 
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Osoby, które od-
dały oryginalny 

kupon z krzyżów-
ki nr 2 ucieszyły 
się ze słodkich 

nagród! 

 
 

 
 

 
 
 
 

NUDZISZ SIĘ LATEM? ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

 

Jeśli będziecie się nudzić latem, rozwiążcie 
przygotowana przeze mnie krzyżówkę. Wypeł-
nijcie kupon konkursowy wpisując hasło, wytnij-
cie i oddajcie rozwiązanie p. Dorocie Rusak /sala 
101/ Osoby, które prawidłowo podadzą hasło i 
oddadzą kupon konkursowy do 30.09.2014 r., 
otrzymają słodki upominek.   

Agata Sobolewska 
 

1. Latem świetne do ochłody, są to pyszne …   
2. Kumka w stawie, jest zielona .  
3. „Przychodzi”  po wiośnie. 
4. Biało-czarny ptak, co klekocze i stoi na jed-

nej czerwonej nodze. 

5. Jedziemy tam, opalamy się na niej. 
6. Długo oczekiwane przez uczniów, latem. 
7. Zwiedza różne zakątki świata. 
8. Synonim słowa odprężenie. 
9. Jedziesz na nie, np.: za granicę. 

10. Wolny w wakacje, to… 
11. Niedaleko plaży, kąpiesz się w nim. 
12. Jedziesz na nie wakacyjną porą z grupą 

dzieci. 
13. Kąpiesz się w nim na podwórku, 

w ogrodzie. 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

 

KUPON KONKURSOWY ,,NEWSA SZKOLNEGO” 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Klasa: ……………………………………………………….................. 

Hasło z krzyżówki nr 3: ………………………………………………... 
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