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Numer 1  NEWS SZKOLNY 
Zespół Szkół w Damnie;   (0-59) 811 31 77;     www.zsdamno.pl,      e-mail: zs-damno@wp.pl 

Strona główna to zazwyczaj miejsce, w którym dziękujemy Czytelnikom za pomoc 
w redagowaniu numeru i udzielone wywiady i okazaną nam życzliwość.  
    Nam, młodym dziennikarzom, szczególnie zależy, by była wizytówką całej zawartości uka-
zującego się numeru, przyciągnęła wzrok, zainteresowała tematyką, zachęcała do zajrzenia do 
środka. 

I tym razem postanowiliśmy, że nie będzie inaczej. Dlaczego? Zamykając poprzedni, letni 
numer, który mogliście nabyć, drodzy Czytelnicy, w poprzednim roku szkolnym, nie zdążyliśmy 
już zrelacjonować naszej wizyty u starszych kolegów, dziennikarzy ,,Głosu Pomorza”, których 
odwiedziliśmy w redakcji 26 czerwca 2013 roku.  

Było to spotkanie wyjątkowe, nie tylko dlatego, że pierwsze dla nas, dziennikarzy, ale 
przede wszystkim z powodu możliwości autentycznego dotknięcia pracy dziennikarza ,,od 
kuchni”, podpatrywania, dociekania, pytania. Dzięki okazywanej nam serdeczności ze strony 
starszych kolegów, zapoznaliśmy się ze żmudną i odpowiedzialną pracą dziennikarza. Relację 
i ciekawostki z tej wizyty zamieszczamy na stronie 2, jak również zdjęcia, które wykonaliśmy 
w redakcji. 

I jeszcze kilka słów o najnowszym numerze ,,Newsa szkolnego”. Nie jest to ani numer je-
sienny, ani świąteczny. To relacje ze szkolnej codzienności, począwszy od września 2013 roku 
aż po listopadowe wydarzenia, które zaszły w naszej szkole. Uczestniczymy w nich wszyscy: 
uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, panie z obsługi, często nie zdajemy sobie sprawy, ile dobre-
go i mądrego razem robimy, jak ciekawie i mądrze spędzamy czas. ,,Przechodzimy” obok tych 
wydarzeń dzień po dniu, ale co z nich zapamiętamy? Przeczytajcie koniecznie, drodzy Czytel-
nicy, o tym, co działo się w naszej placówce przez te kilka miesięcy.  

Na koniec, jeszcze raz dziękujemy Wam za cierpliwość i okazaną pomoc. Spodziewajcie 
się nas znowu, gdy reporterskim okiem obserwować i oczywiście zapisywać będziemy cieka-
wostki z naszej damnickiej codzienności. 

Redaktorzy ,,Newsa szkolnego” 
                      

REPORTERSKIM OKIEM, CZYLI Z WIZYTĄ 

W REDAKCJI ,,GŁOSU POMORZA” 
 

 

NEWS  SZKOLNY 

Dziennikarze ,,Newsa szkolnego” i ich koledzy z  klasy VI 
wraz z opiekunkami, p. Bożeną Cieślicką i Dorotą Rusak, 

przed wejściem do budynku ,,Głosu Pomorza” 



 
 

          

Z WIZYTĄ W REDAKCJI ,,GŁOSU POMORZA” 
 

Jak już wspomnieliśmy, z wizytą do redakcji udaliśmy się 26 czerwca 2013 roku, z kolegami i koleżankami z klasy 
szóstej. Opiekę nad nami sprawowały panie Bożena Cieślicka, nasza wychowawczyni oraz pani Dorota Rusak, opie-
kunka gazetki szkolnej. 

 
 
Pogoda nam nie dopisała, było zimno i mokro, z Damna wyruszyli-

śmy szkolnym autobusem. Pan kierowca jechał ostrożnie, z powodu 
korków i pogody, troszeczkę się spóźniliśmy na umówioną wizytę. Jed-
nak redaktor, Daniel Klusek, który miał nas oprowadzać, był wyrozumia-
ły. Poczekaliśmy aż skończy zaczętą pracę. W tym czasie porozmawia-
ła z nami sekretarz redakcji. Wkrótce pan Daniel Klusek zaczął oprowa-
dzać nas po redakcji. 

 
Oglądaliśmy wnętrze, 
w sali podzielonej na 
działy, przy kompute-
rach siedzieli zapraco-
wani dziennikarze. 
Skąd my to znamy? 
Odbierali telefony, pra-
cowali nad artykułami, 
często ze słuchawkami 
na uszach. Oprowadza-
jący dziennikarz poka-
zał nam aktualny numer 
,,Głosu Pomorza”, 
omówił z jakich działów 
się składa,  tematy i ar-
tykuły umieszczane w gazecie. Wyjaśnił, o czym codziennie piszą 
dziennikarze. Bardzo nas to zaciekawiło. Następnie zaczęliśmy zwie-
dzać redakcję, poznając np. dział sportowy. Pracujący nasi ,,starsi ko-
ledzy”, dziennikarze, uśmiechali się do nas i pozowali nam chętnie do 
zdjęć. Na monitorach ujrzeliśmy poszczególne artykuły umieszczane 
w gazecie oraz te, wywieszone do sprawdzenia na specjalnie przygo-
towanej ściance. Chętnie zadawaliśmy pytania na temat pracy dzien-
nikarza, dowiedzieliśmy się, że  wielu z nich wcale nie skończyło stu-
diów dziennikarskich, tylko całkiem inne kierunki. I tak pan Daniel 
Klusek studiował filozofię. 
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 Z WIZYTĄ W REDAKCJI ,,GŁOSU POMORZA” cd. 

 

Poznawaliśmy kolejne etapy  pracy dziennikarskiej, 
przyjrzeliśmy się wywieszonym artykułom do kolej-
nych numerów, a nawet… pozowaliśmy do zdjęcia, 
gdyż redaktor Daniel Klusek napisał o naszej wizycie 
krótki artykuł, który ukazał się w ,,Głosie Pomorza”. 
Mieliśmy okazję podpatrywać wybieranie spośród wie-
lu zdjęć tego jednego z nami, które ukazało się w ga-
zecie. Dowiedzieliśmy się, że praca dziennikarza to 
odpowiedzialne zajęcie, ale i pożyteczne, wielu czy-
telników dzwoni do redakcji z prośbą o pomoc i inter-

wencje dziennikarskie, jak stwierdził pan Daniel Klu-
sek. Poznaliśmy nazwiska dziennikarzy piszących dla 
gazety, np. pana Jakuba Klimka z działu sportowego 
albo pana Zbigniewa Mareckiego, a pani Anna Czerny 
- Marecka chwilę z nami porozmawiała. Pod koniec 
wizyty w redakcji, udzieliliśmy wywiadu panu Danielo-
wi Kluskowi, który dowiedział się, że część z nas two-
rzy szkolną gazetę, ciekawiło go, kiedy się ukazuje, 
jaki nosi tytuł i o czym piszemy; wypytał o nasze wa-
kacyjne plany. Natomiast, kiedy się żegnaliśmy, poda-
rowaliśmy redakcji płytę z ostatnim numerem gazety. 
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BYĆ EKOLOGIEM TO NIE WSTYD! 

Jak wywiązaliśmy się z akcji ,,Sprzątanie Świata, 

Polska 2013”? 

 
 

Czy wiecie, że międzynarodowa akcja ,,Sprzątanie Świata” /ang. Clean Up the World/ wywodzi się z Australii?  
Już w 1989 roku 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu, by rok później 

objąć cały ten kraj.  
W Polsce akcja ,,Sprzątanie Świata” trwa od 1994 roku, a jej krajowym patronem jest Fundacja Nasza Ziemia. Ak-

cja przeprowadzana jest w wielu krajach w trzeci weekend września. 
Źródło: wikipedia 

 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tej akcji od 19 do 20 września 2013 roku i dlatego postanowiliśmy poroz-

mawiać z Wami, uczniami oraz nauczycielami, by dowiedzieć się, czy jest to dla Was ważne, by dbać o środowisko 
i czy stracie się nie śmiecić na co dzień czy tylko podczas takich akcji?  

Dziennikarka Zuzanna Sobolewska 

 
 

Wywiady z małymi ekologami z klas I- III: Natalią 

Ciecieląg, Wiktorem Sobolewskim, Maiki Kernerem, 

Julią Kurczabą, Damianem Mrowcem, Ksawerym 

Staszczukiem 

 
 
Dziennikarka Zuzanna Sobolewska: Witaj. Czy brałaś udział w akcji „Sprzątanie Świata, Polska 2013”? 
Natalia Ciecieląg z klasy I : Brałam udział. 
Co robiłaś? 
Sprzątaliśmy z klasą koło bloków. 
Jak segregujesz śmieci razem z rodzicami? 
Do żółtych koszy wrzucamy plastiki. 
Dbasz o środowisko? 
Dbam. 
Dlaczego? 
Nie chcę, aby Ziemia była brudna.  

 
 
Czy brałeś udział w ekologicznej akcji „Sprzątania Świata”? 
Wiktor Sobolewski z klasy II: W szkole nie, ale na podwór-
ku tak. Podnosiłem różne śmieci i wrzucałem je do kosza. 
Jak segregujesz śmieci razem z rodzicami? 
Segreguję do odpowiednich pojemników. 
Dbasz o środowisko?  
Tak. 
Dlaczego? 
Niektórzy rzucają śmieci na ziemię, a to może być szkodli-
we. 
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Uczniowie klasy II podczas wyko-
nywania ,,ekologicznej potworki” 

z surowców wtórnych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney


 
 

 

 

 
 

 

Wszyscy uczniowie klasy II chcieli się wykazać arty-
stycznymi talentami. 
Czy brałeś udział w akcji „Sprzątania Świata”? 
Maiki Kerner klasa II: Tak. 
Co robiłeś? 
Sprzątałem, podnosiłem puszki i wrzucałem je do ko-
sza. 
Jak segregujesz śmieci razem z rodzicami? 
Wrzucam puszki do puszek, plastiki do plastików. 
Dbasz o środowisko? 
Sprzątam, jak coś widzę, nawet jak to nie moje śmieci. 
Dlaczego? 
Nie chcę, aby zwierzętom się coś stało, tym bardziej, 
że mam dom blisko lasu. 
 
Zuzanna Sobolewska, dziennikarka: Witaj. Czy brałaś 
udział w akcji „ Sprzątanie Świata, Polska 2013”? 

Julia Kurczaba z klasy III: Tak. 
Co robiłaś? 
Sprzątałam śmieci. 
Jak segregujesz śmieci razem z rodzicami? 
Plastiki wrzucam do plastików. 
Dbasz na co dzień  o środowisko? 
Tak, nie wyrzucam śmieci na podwórko. 
Dlaczego tak się zachowujesz? 
Robię to, bo warto dbać o przyrodę. 
 
  
Czy brałeś udział w akcji „ Sprzątanie Świata”? 
Damian Mrowiec: Nie brałem. 
-Dlaczego? 
Dlatego, że byłem u lekarza. 
Jak segregujesz śmieci razem z rodzicami? 
Dbam w ten sposób, że wrzucam plastiki do plastików. 
Dbasz na co dzień  o środowisko? 
Tak, nie wyrzucam śmieci, gdzie popadnie, np. do la-
sów. 
Dlaczego tak się zachowujesz? 
Nie chcę, aby Ziemia była zniszczona. 
 
Czy brałeś udział w akcji „ Sprzątanie Świata”? 
Ksawery Staszczuk: Tak, uczestniczyłem.  
Co robiłeś? 
Sprzątałem i wrzucałem śmieci do worka. 
Jak segregujesz śmieci razem z rodzicami? 
Wyrzucam śmieci do odpowiednich worków. 
Dbasz o środowisko? 
Tak. 
Po co to robisz?  
Chcę, żeby Ziemia była czysta. 
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I oto ,,ekologiczna potworka” gotowa! Ale czy 
ona kogoś przestraszy,  

czy raczej nauczy dzieci segregować śmieci? 

 

Któż to jest? ,,Ekologiczny potwór” czy portret 
małego ekologa z Damna? 



 
 
 
 

 

O potrzebie uczestniczenia dzieci i dorosłych  

w akcji ,,Sprzątanie Świata” 

w rozmowie z  panią Patrycją Setną    

oraz uczennicami: Julią Nowotniak, Karoliną Gąsior 

i  Sandrą Bańką 

 

Dziennikarka Zuzanna Sobolewska : Dzień dobry, czy 
mogłabym z panią porozmawiać o zbliżającej się ak-
cji? 
Pani Patrycja Setna, wychowawczyni klasy II:  
Tak, proszę bardzo. 
 
Czy Pani zdaniem ważna jest  międzynarodowa akcja 
„Sprzątanie Świata”?  
Uważam , że akcja „Sprzątanie Świata”  jest bardzo 
potrzebna. 
Dlaczego? 
Wszyscy powinniśmy dbać o nasze najbliższe otocze-
nie. W ten dzień dzieci w szkole mają okazję posłu-
chać pogadanek, ułożyć hasła, wierszyki, plakaty do-
tyczące ekologii , a nawet posprzątać teren w pobliżu 
szkoły. Dzięki temu zaczynają dostrzegać, że nawet 
codziennie drobne czynności, jak np.: segregacja 
śmieci mają ogromne znaczenie. Rozumieją , że sami 
muszą dbać o środowisko. 
 

Jak Pani dba o środowisko, swój dom i okolice? 
Segreguję śmieci, dbam o porządek wokół domu. 
 
Dlaczego powinniśmy segregować śmieci ? Jak Pani 
to robi?  
Warto segregować śmieci, głównie po to, aby zmniej-
szyć ilość odpadów wokół nas. Już nawet maluchy 
wiedzą, że posegregowane śmieci możemy użyć do 
powtórnej przeróbki.  
 

Czy zachęca Pani dzieci do udziału w tej akcji? 
Nie muszę specjalnie zachęcać dzieci do udziału w tej 
akcji, one bardzo chętnie się w nią angażują i zauwa-
żyłam,  że pomoc środowisku przynosi im dużo satys-
fakcji.  
 
Dziękuję Pani za poświęcony mi czas. 
Proszę bardzo. 
 
Wywiady przeprowadziła dziennikarka  
Zuzanna Sobolewska /wrzesień-październik 2013/ 
 

  

Pani Patrycja Setna pomagała 
w przecięciu wstęgi podczas 
uroczystego otwarcia ogrodu 

dendrologicznego… 

…oraz wybrała się ze swoimi 
dziećmi na pieszy rajd w ramach 

obchodów Światowego Dnia Tury-
styki. 
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Dziennikarka Paulina Konieczna: Witaj, jestem dzien-
nikarką ,,Newsa szkolnego”, czy możemy porozma-
wiać? 
Julia Nowotniak, uczennica klasy IV: Tak, bardzo 
chętnie. 
 
Czy wzięłaś udział w akcji? 
Tak, uczestniczyłam w ,,Sprzątaniu Świata”. 
 
Co robiłaś podczas jej trwania? 
Podczas jej trwania sprzątałam świat, okoliczne tere-
ny. 
Sądzisz, iż pomogło to naszej planecie? 
Sądzę, że tak. 
 
W jaki inny sposób mogłabyś pomóc naszej planecie? 
Mogłabym oszczędzać energię i często robić porząd-
ki. 
 
Czy na co dzień dbasz o Ziemię i żyjesz ekologicznie? 
Tak, dbam o Ziemię, np. segreguję śmieci. 

 

Dziennikarka Paula Konieczna: Czy możemy poroz-
mawiać o ekologicznej akcji ,,Sprzątanie Świata”? 
Karolina Gąsior, uczennica klasy VI: Tak, oczywiście. 
 
Czy wzięłaś udział w niej udział? 
Tak, uczestniczyłam.  
 
Co robiłaś podczas jej trwania? 
Sprzątałam z moją klasą okoliczne tereny. 
 
Sądzisz, iż choć trochę pomogło to naszej planecie? 
Tak, owszem. 
 

W jaki inny sposób moglibyśmy pomagać na co 
dzień? 
Zorganizować zbiórkę pieniędzy na większe kosze, 
aby można było segregować odpady. 
 
A czy w domu dbasz o środowisko i żyjesz ekologicz-
nie? 
Staram się dbać o nasze środowisko i naszą przyro-
dę. Mam nadzieję, że to pomoże naszej planecie. 
 

 

Dziennikarka Wanesa Staszczuk: Czy wzięłaś udział 
w ekologicznej akcji ,,Sprzątanie Świata, Polska 
2013”? 
Sandra Bańka, uczennica z klasy VI: Tak, wzięłam 
udział w tej akcji. 
 
Co robiłaś podczas jej trwania? 
Podczas jej trwania pomagałam sprzątać. 
 
Sądzisz, iż pomogło to naszej planecie? 
Tak, myślę, że pomogło. 
 
W jaki inny sposób moglibyśmy dbać o Ziemię? 
Dbać o Ziemię możemy segregując na co dzień śmie-
ci. 
 
A czy w domu dbasz o środowisko i żyjesz ekologicz-
nie? 
Tak, dbam o środowisko i żyję ekologicznie. 
 

Wywiady przeprowadziły dziennikarki: Zuzanna Sobo-

lewska, Paulina Konieczna i Wanesa Staszczuk 

/wrzesień-październik 2013/ 
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Uczniowie klas gimnazjalnych chętnie wzięli udział 
w akcji i wspólnie porządkowali pobliskie tereny. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Damnie co roku 
uczestniczą w międzynarodowej akcji 

,,Sprzątanie Świata” , 
między innymi sprzątając okoliczne lasy. 

. 



 
 

 

 

 

,,W zdrowym ciele zdrowy duch!” 

Nasi uczniowie - członkami SSI Aktywni Damnica 

 

 

Grupa biegaczy ze stowarzyszenia Aktywni Damnica, 
biorąc udział w biegach ulicznych i przełajowych, 
promuje naszą gminę już od kilku lat. 
 

W gronie tym jest kilku uczniów z naszej szkoły: 
Norbert Jefimczyk , Karolina Kretkowska, Mateusz 
i Michał Kołtonowscy oraz Sebastian Gorlikowski, któ-
rzy godnie reprezentują naszą społeczność, zazna-
czając swoją aktywność sportową przez zajmowanie 
wysokich lokat. 

W ostatnich tygodniach wzięli oni udział w kilku 
imprezach biegowych. I tak troje z nich uczestniczyło 
w Teście Coopera, organizowanym na słupskim Sta-
dionie 650-lecia.   
Koordynatorem akcji w Słupsku jest pan Tomasz 
Czubak, polski lekkoatleta, 4-krotny mistrz Polski i re-
kordzista kraju w biegu na 400 m. Największe sukcesy 
odniósł w sztafecie 4 × 400 m, w której zdobył złoty 
medal na Mistrzostwach Świata w Sewilli w 1999, 
 oraz srebrny na Mistrzostwach Europy w Budapesz-
cie w 1998. 
 
Nasi młodzi długodystansowcy osiągnęli całkiem 
przyzwoite wyniki: Mateusz Kołtonowski : 3100m, Se-
bastian Gorlikowski: 2800m, Michał Kołtonowski: 
2600m.Tydzień później Mateusz Kołtonowski wziął 
udział w Słupskich Dzikich Biegach (SŁUDZIBIE) na 

dystansie 6 km i 400 m uzyskał czas 29minut 
57sekund zajmując tym samym dobrą, 26 pozycję 
w stawce 67 zawodników. Należy zaznaczyć, że nale-
żał do najmłodszych startujących. 
 
Następnie „młodzi aktywni” wzięli udział w dwóch bie-
gach w ramach Grand Prix Lęborka 
2013/2014.Pierwszy odbył się 26 października 2013 
roku. Wystartowała w nim piątka „naszych”. Ostatecz-
nie, w biegu chłopców z klas V i VI Szkoły Podstawo-
wej w Damnie, Michał Kołtonowski  był VI a Sebastian 
Gorlikowski- XI na 38 zawodników. 

 

 

W kategorii chłopców z gimnazjum Norbert Jefim-
czyk zajął II miejsce, a Mateusz Kołtonowski- IV, na-
tomiast  Karolina Kretkowska w kategorii młodzieży 
ponad gimnazjalnej zajęła V miejsce. 

W drugim biegu, który odbył się 9 listopada 2013 
roku, drużyna została uszczuplona przez niedyspozy-
cję Sebastiana Gorlikowskiego, ale nie wpłynęło to na 
wyniki pozostałych zawodników. W tabeli ,,zamieszali” 
za to zawodnicy, którzy do tej pory nie startowali 
w tym cyklu biegów.  
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Młodzi członkowie ze stowarzyszenia 
Aktywni Damnica 

chętnie uczestniczą w różnego rodzaju 
zawodach sportowych. 

Rozgrzewka naszej młodzieży przed te-
stem, w czym pomagał im pan Wojciech 

Wilkowski 

 



Bieg po zdrowie i zwycięstwo, 
 w myśl hasła: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch! W kategorii chłopców z gimnazjum  

Norbert Jefimczyk zajął II miejsce. 

 
 
 

 

 

,,W zdrowym ciele zdrowy duch!” 

Nasi uczniowie - członkami SSI Aktywni Damnica cd. 

 
 
 
Bardzo mocne ekipy z Rokit i Bytowa przejęły miejsca 
na podium spychając i naszych zawodników na dalsze 
pozycje. Mimo gorszych lokat, nie można stwierdzić, 
że nasi zawodnicy zawiedli, biorąc pod uwagę tylko 
zawodników z poprzedniego biegu, nasi pozajmowali 
podobne pozycje: Norbert Jefimczyk- VI, Mateusz Koł-
tonowski- VII,  Michał Kołtonowski- VIII miejsce.  

Kolejne zawody w tej serii GP już na wiosnę a pó-
ki, co  Aktywni Damnica wybierają się 30 listopada 
2013 roku do Jarosławca, by uczestniczyć w Biegu 
Mikołajkowym.  TRZYMAJCIE ZA NICH KCIUKI! 

 
Gościnnie dla ,,Newsa szkolnego” zrelacjonował pan 

Wojciech Wilkowski 
 

Chcesz wiedzieć więcej o działalności Aktywnych 
Damnica? Zajrzyj na: 

www.ssiaktywnidamnica.cba.pl 
.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

UCZYMY  SIĘ  ZASAD DEMOKRACJI 

Jak przebiegały wybory do Zarządu Samorządów 

Uczniowskich obydwu szkół? 

Relacja redaktor naczelnej Anety Gołembowskiej 

 
 
 
Zanim wyruszyliśmy do urn wyborczych, wybory do Zarządów Samorządów Uczniowskich poprzedziła dwutygodnio-
wa kampania wyborcza poszczególnych kandydatów, którzy wcześniej wykonali plakaty wyborcze i zebrali wymaganą 
ilość podpisów, by móc startować. 
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UCZYMY  SIĘ  ZASAD DEMOKRACJI 

Jak przebiegały wybory do Zarządu Samorządów 

Uczniowskich obydwu szkół? 

Relacja redaktor naczelnej Anety Gołembowskiej cd. 

 

 
Dnia 24 września 2013 roku w Zespole Szkół w Damnie, odbyły się na długiej przerwie wybory do samorządów 

uczniowskich.  W demokratycznym głosowaniu uczestniczyło większość uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej  
 i I-III gimnazjum. Niestety nie każdy chętnie brał udział w wyborach, pokazał swoją otwartą, odpowiedzialną postawę. 
Znaleźli się uczniowie, który nawet nie podeszli do urny. Z jakiego powodu? Nie wiadomo. Można było zaobserwo-
wać, że przyszli się powygłupiać i obserwować zachowanie innych. 

 
Do Zarządu SU startowało dużo chętnych, aktywnych kandydatów, na których można było oddać głos. Na koryta-

rzu panował wesoły chaos i zamieszanie, gdyż wielu uczniów chciało zagłosować na wybranego kandydata.  Po-
szczególne klasy szkoły podstawowej ustawiły się w długie kolejki do komisji wyborczej, by pobrać kartę do głosowa-
nia. W niecałe 5 minut od dzwonka  hol gimnazjum zapełnił się niemal całkowicie uczniami obydwu szkół. Do końca 
przerwy zostało wiele minut, a karty wyborcze zostały wrzucone do urn. Nad przebiegiem wyborów czuwały komisje 
złożone z uczniów, a opiekę nad nimi sprawowały opiekunki SU: pp. Bożena Cieślicka, Natalia Dobosz, Michalina Ku-
rzynoga, Dorota Rusak. 
Po wyborach, jeszcze w tym samym dniu, komisje wyborcze zliczyły, rzetelnie i sumiennie, oddane przez uczniów 

głosy. Nie miały czasu na  odpoczynek i tylko chwilę, by samodzielnie oddać głos. 
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Dziennikarka  Patrycja Odziomek: Czy brałaś udział  
w wyborach? 
Weronika Wojciechowska z I gimnazjalnej: Tak, bra-
łam udział  w wyborach. 
 
Na kogo głosowałaś i dlaczego? 
Głosowałam na Oliwię Formelę, ponieważ byłaby do-

brą przewodniczącą 

 

 

Dziennikarka Karolina Baran: Na kogo głosowałeś 
podczas wyborów 
do Zarządu Samorządu Uczniowskiego? 
Michał Pyśniak z klasy V:Głosowałem na Zuzię Sobo-
lewską. Uważam, 
że godnie będzie reprezentować naszą szkołę. 
 
 
Dziennikarz Krzysztof Wilkowski : Na kogo zagłoso-
wałaś i dlaczego? 
Daria Capar z klasy VI: Zagłosowałam na Kamilę Jan-
con. 
Myślę, że dobrze będzie pełnić  swoje obowiązki. 
 

 
Dziennikarka Sandra Kurczaba: Czy byłaś na wybo-
rach do SU? 
Izabela Marczak uczennica kl. VI: Tak, byłam. 
Na kogo głosowałaś, dlaczego? 
Głosowałam na Kamilę Jancon , bo chciałam dać jej 
szansę. 
 
 
Dziennikarka Sandra Kurczaba: Czy byłaś na wybo-
rach?  
Natalia Bańka uczennica kl. VI : Tak, byłam. 
Na kogo głosowałaś, dlaczego?  
Głosowałam na Agatę Sobolewską, ponieważ ją lubię. 
 
. 
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WASI  PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH 

 
W wyniku przeprowadzonych w tym dniu wyborów 

do Zarządów Samorządu Uczniowskiego Zespołu 
Szkół w Damnie, weszli wybrani przez Was uczniowie. 

 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej tworzą: 
 

 przewodnicząca – Sandra Bańka z  kasy IV 

 zastępczyni przewodniczącej- Wanesa 

Staszczuk- klasa V 

 sekretarz- Agata Sobolewska z  klasy VI 

 II sekretarz- Natalia Bańka - klasa VI 

 skarbnik- Marta Berezowska  z klasy IV 

 II skarbnik – Zuzanna Sobolewska - klasa V 

 opiekun sprzętu muzycznego – Sebastian 

Gorlikowski z klasy VI 

 losowanie szczęśliwego numerka – Kamila 

Jancon  z klasy VI 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 
gimnazjum tworzą: 

 
 przewodnicząca SU- Eliza Łupina z klasy  III 

 zastępca I – Jakub Binczycki-klasa II a 

 zastępca II – Krystian Petryk- z klasy III 

 sekretarz- Bartłomiej Budaj- klasa II b 

 skarbnik – Sandra Kurczaba z klasy I 
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Przedstawiciele Zarządu SU Szkoły Podstawowej wraz z opiekunkami, pp. Michaliną Kurzynogą i Dorotą Rusak, po 
wręczeniu aktów nadania dla  przewodniczącej i zastępczyni, którymi zostały: Sandra Bańka i Wanesa Staszczuk 

Opiekunki , pp. Bożena Cieślicka i Natalia Dobosz, z członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego gimnazjum na 
pierwszym spotkaniu. Przewodniczącą została Eliza Łupina, a zastępcą Jakub Bińczycki. 



 
 

 

 

MALUCHY TEŻ MAJĄ SWÓJ SAMORZĄD  

UCZNIOWSKI 

  

Młodszy Samorząd Uczniowski tworzą: 
 

 przewodnicząca: Julia Ostrowska z klasy II 

 zastępca:  Nikola Budaj z klasy III 

 sekcja porządkowa: Kacper Pawelczyk, Laura 
Licow, Wiktoria Tkaczyk 

 sekcja kulturalna:  Natalia Buszman,  Kamila 
Dworak 

 sekcja dekoracyjna: Ksawery Staszczuk, Zuzia 
Kalinowska 
 

Opiekę nad nimi sprawuje w tym roku szkolnym  
pani Jolanta Puchalska. 

 

 

Z  TABLICZKĄ MNOŻENIA  ZA PAN  BRAT 

Ze współorganizatorką Światowego Dnia Tabliczki Mno-

żenia, panią Kamilą Zamęcką. 

 

na tydzień przed tym dniem, rozmawiała dziennikarka Karolina Baran 

 
Po co obchodzimy Światowy Dzień Tabliczki Mno-
żenia w naszej szkole? 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia jest bezpłatną ak-
cją edukacyjną, która odbywa się  w ostatni piątek 
września. W naszej szkole w tym dniu odbył się rajd, 
więc obchody WMTDay przeniesiono na poniedziałek, 
30.09.2013r. Akcja ma na celu zachęcenie wszystkich 
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Ucznio-
wie, którzy zapomnieli ją w czasie wakacji, mają oka-
zję nadrobić te zaległości. Zadania są tworzone przez 
młodszych uczniów, pod nadzorem dorosłych. Głów-
nym mottem WMTDay jest: ,,Młodsi sprawdzają, czy 
starsi tabliczkę mnożenia znają”. 
 

Kto może brać udział w tej akcji?   
Dorośli mogą pokazać przed uczniami swoją doskona-
łą znajomość tabliczki mnożenia. Chodzi 
o prowadzenie krótkich badań znajomości tabliczki 
mnożenia przez specjalnie w tym celu powoła-
ną komisję. W skład komisji wchodzili: z klasy 4 SP- 
Przemysław Odziomek, z klasy 6 SP- Sebastian Gor-
likowski, Michał Kołtonowski, Karolina Baran, nato-
miast z klasy I gimnazjalnej - Dominika Jancon, Aneta 
Gołembowska; klasę II gimnazjum reprezentował Ma-
teusz Capar, a klasę III- Miłosz Kurczaba i Eliza Łupi-
na. 
 

 
 
 
  

NEWS  SZKOLNY 

 

Strona 13 

Ostatnie wskazówki pani Kamili Za-
męckiej dla komisji konkursowej. 

Swoją znajomość tabliczki mnożenia 
sprawdziła Daria Dworak z klasy 

I gimnazjalnej. 

Pierwsze zdjęcie dla prasy: wszystkie maluszki są 
dumne, że mogą działać na rzecz swoich kole-

gów pod opieką pani Jolanty Puchalskiej. 



 
 

 
 

 
 
 
 

Z  TABLICZKĄ MNOŻENIA  ZA PAN  BRAT cd. 

 
 
Na czym będzie polegał ten dzień? 
Uczniowie i dorośli będą mogli zdawać egzamin 
z tabliczki mnożenia przed trzyosobową komisją w sali 
103, na przerwach i w godzinach: 10

30
-10

50
,  

11
35

-11
45

,12
30

-12
40

. 
 
Czy można ten dzień uważać za ważny? Dlacze-
go? 
Dzień ten jest bardzo ważny, gdyż uświadamia nam, 
że wszyscy znają tabliczkę mnożenia i starsi i młodsi, 
a jest ona nam potrzebna w codziennym życiu. 
 
Od kiedy obchodzi się go u nas w szkole ? 
WMTDay w naszej szkole organizowany był drugi raz. 
Pierwszy raz Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ob-
chodzony był 23 września 2011roku. Wzięło w nim 
udział 9439 osób, z 97 koordynatorami instytucjami.28 

września 2012 roku wzięły udział już 324 instytucje 
z 12 krajów. W tym roku - 756, z tego 562 z samej 
Polski. 
 
Jaki tytuł można otrzymać za dobre znanie ta-
bliczki mnożenia? 
Osoba, która w tym dniu zda egzamin ze znajomości 
tabliczki mnożenia, uzyskuje tytuł MT Expert (Multipli-
cation Table Expert, co w tłumaczeniu z angielskiego 
znaczy: Ekspert Tabliczki Mnożenia). 
 
Dziękuję za ciekawe informacje. 
Proszę. 
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Chętnych do udziału w konkursie było bar-
dzo wielu, stąd przed drzwiami tworzyła się 

długa kolejka. 

Wśród chętnych do sprawdzenia swojej 
wiedzy nie zabrakło nauczycieli.  

Na zdjęciu: pani Natalia Dobosz przed ko-
misją konkursową. 

 



 

 

 

,,Jak dobrze nam zdobywać szlaki…”, 

czyli o przebiegu I Regionalnego Zlotu Dzieci  

i Młodzieży, zorganizowanego w naszej szkole.  

 

W dniach 27 i 28 września 2013 roku odbył się w Ze-
spole Szkół w Damnie I Regionalny Zlot Dzieci i Mło-
dzieży, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Tu-
rystyki. Dwudniowe święto przyciągnęło uwagę nie 
tylko uczniów naszej szkoły, odwiedziły nas dzieci ze 
szkół w Słupsku i Lęborku. Gościliśmy ponad stu go-
ści. 
Podczas rajdu odbyło się wiele prelekcji, konkursów, 
atrakcji. 
Do wyznaczonej przez organizatorów mety uczestnicy 
rajdów, pieszego i rowerowego, dotarli w prawie jed-
nakowym czasie, około godziny 15.00. 
Tam czekał już na nich obiad, czyli smaczny i pach-
nący myśliwski bigos. Pierwszego dnia zlotu, na kory-
tarzach naszej szkoły /parterze/ można było obejrzeć 
wystawę pod tytułem „Owady świata”, przygotowaną 
przez pana wicedyrektora Zbigniewa Mazura. 
Mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcjach, takich 
jak: ,,Drzewa naszych lasów”, ,,Zwierzęta leśne”, 

a potem sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Po-
nadto wziąć udział w konkursach, na przykład przygo-
towanych przez Nadleśnictwo Damnica ,,Czy jestem 
dendrologiem ?” i równie ciekawe: na rozkładanie na-
miotu na czas, wykonanie plakatu turystycznego  czy 
obejrzeć film pod tytułem ,,Zabójczy ogień”. 
Ciekawe okazały się zajęcia i zabawy interaktywne: 

,,ścieżka zmysłów’’, ,,leśne koło fortuny’’, wyścig 

szyszek. 

Po prelekcjach odbyły się zajęcia sportowo-
rekreacyjne na Orliku. Tam także nie zabrakło konkur-
sów i rozrywek. Pod wieczór nastąpiło podsumowanie 
pierwszego dnia zlotu, wręczenie nagród a także po-
żegnanie niektórych uczestników. Pozostałych zapro-

szono na ognisko z kiełbaskami. O godzinie 22.00. 
nastąpił czas na sen i odpoczynek. Uczniowie spali 
w klasach i sali gimnastycznej, kładąc się w śpiworach 
i na materacach. 
 
Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu wszyscy udali się 
na bardzo ważną uroczystość. Mianowicie wyruszyli 
na otwarcie ogrodu dendrologicznego przy naszej 
szkole. Tam dokonano otwarcia ogrodu i zasadzenia 
pierwszych drzew.  Następnie, o godzinie 10.00. 
wszyscy udali się na kolejne prelekcje i konkursy. 
Około godziny 12.00. wszyscy rajdowicze udali się 
w drogę powrotną do domów. Każdy z zapytanych 
przeze mnie uczestników potwierdził, że bawił się do-
skonale, a w przyszłym roku na pewno też przyjedzie 
na rajd. 
 

Zrelacjonowała: Aneta Gołembowska,  
redaktor naczelna 
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,,Jak dobrze nam zdobywać szlaki…” cd. 

 

 

Ze współorganizatorką I Regionalnego Zlotu Dzieci 

i Młodzieży, panią Jolantą Puchalską,  

w kilka dni po zlocie rozmawiała Aneta Gołembowska 

 
 
Kto z panią organizował tę imprezę? 
Główni organizatorzy tej imprezy to Regionalny Od-
dział PTTK w Słupsku, Klub Turystów Pieszych „Miko-
łajek” PTTK Słupsk, Zespół Szkół w Damnie koło tury-
styczne ,,Wędrusie’’, Nadleśnictwo Damnica. Zaanga-
żowali się również SSI ,,Aktywni  Damnica’’ oraz  
wszyscy pracownicy naszej szkoły. Każdy miał swój 
wkład w budowę tego przedsięwzięcia, było ono na-
szym wspólnym dziełem. Szczególne podziękowania 
należą się Dyrekcji naszej szkoły, pani Joannie Rusak 
i panu Zbigniewowi Mazurowi, a także nauczycielom, 
paniom: Patrycji Setnej, Agnieszce Nowickiej, Kamili  
Zamęckiej, Dorocie Rusak i Annie Motackiej. 

Jakie atrakcje czekały na uczestników imprezy ? 
   Pierwszego dnia, oprócz udziału w rajdzie pieszym 
lub rowerowym, niewątpliwymi atrakcjami zlotu były 
konkursy przyrodnicze z nagrodami. Ich tematyka 
związana była z prelekcjami. Uczestnicy mogli zmie-
rzyć się w konkursach pt. „Jestem dendrologiem?”, 
„Kalambury” i „Zwierzęta leśne”. Przygotowano rów-
nież  wystawę ,,Owady świata’’, zabawy interaktywne: 
(„ścieżka zmysłów”, „leśne koło fortuny” ), naukę zum-
by, ognisko z pieczeniem kiełbasek  oraz zajęcia spor-

towo – rekreacyjne na Orliku, ale chyba największą 
atrakcją była możliwość przenocowania w murach na-
szej szkoły w śpiworach, na materacach, jak na praw-
dziwych turystów przystało.  
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Drugiego dnia zlotu uczestnicy imprezy mieli możli-
wość uczestniczenia w historycznym momencie zało-

żenia Ogrodu Dendrologicznego, a także odbyło się 
spotkanie, pod hasłem „Moje wycieczki daleki i bli-
skie”, z przodownikami turystyki kwalifikowanej, panią 
Barbarą Rożek i panem Edwardem Szymańskim. 
W tym samym czasie młodzi turyści mogli sprawdzić 
swoje wiadomości i umiejętności wypełniając test wie-
dzy turystyczno-topograficznej, w konkursie turystycz-
nym– na rozkładanie namiotów w wyznaczonym cza-
sie czy na wykonanie plakatu turystycznego. 
 
Kto odwiedził nas w tych dniach? 
W ciągu dwóch dni odwiedziło nas około 150 osób. 
Byli to uczniowie ze słupskich i lęborskich szkół. 
Oprócz tego zaszczycili nas swoją obecnością: Wójt 
Gminy Damnica, pan Grzegorz Jaworski, Zastępca 
Wójta Gminy Damnica, pan Paweł Lewandowski, 
przewodniczący Rady Gmina Damnica, pan Włodzi-
mierz Kisiel, Nadleśniczy Nadleśnictwa Damnica, pani 
Beata Topolińska, przedstawiciele Regionalnego Od-
działu PTTK w Słupsku, przodownicy turystyki kwalifi-
kowanej, a także …Damniś – maskotka naszej gminy, 
która przemawiała do nas różnymi językami. 

Dlaczego zorganizowaliśmy taki zlot? Czego młodzież  
ma się przez takie imprezy uczyć?  
Poprzez takie imprezy chcemy propagować turystykę 
jako formę  aktywnego odpoczynku (odciągnąć was 
od komputera czy telewizora).  

Pragniemy również, abyście odkryli, w jak pięknym 
miejscu mieszkacie, umieli dostrzec walory przyrodni-
cze, turystyczne i krajoznawcze naszej  gminy, na-
uczyli się wytrwałości, zarówno fizycznej jaki psy-
chicznej. Naszym celem było też to, żebyście  inte-
growali się jako społeczność uczniowska, spotkali się 
z ciekawymi ludźmi, a poprzez to poszerzali swoje ho-
ryzonty, wiedzę.  
Liczymy też na to, że dzięki takim imprezom miło bę-
dziecie wspominać szkolne lata i dobrze się będzie 
mówić o naszej szkole. 
 
Dziękuję pani za poświęcenie mi czasu i ciekawe 
informacje. 
Proszę bardzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy wycieczki pieszej do 
Wiatrowa oraz ,,Wędrusie” w trakcie 

odpoczynku w lesie. 
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Sadzenie dębu przez zastępcę 
Wójta Gminy Damnica, pana Paw-

ła Lewandowskiego. 

 

W akcji zakładania 
ogrodu brał udział 

przewodniczący Rady 
Gminy Damnica, pan 
Włodzimierz Kisiel. 

Wszystkie dzieci bar-
dzo chętnie wzięły 

udział w zakładaniu 
ogrodu, pomagała im 

w tym nadleśniczy 
Nadleśnictwa Damni-
ca, pani Beata Topo-

lińska 

 

 

 

 

O tajemniczym ogrodzie założonym na terenie naszej 

szkoły rozmawiamy 

 z panem wicedyrektorem, Zbigniewem Mazurem 
 
 

Aneta Gołembowska, redaktor 
naczelna: Czym właściwie jest 
ogród dendrologiczny?  
Ogród dendrologiczny jest specy-
ficznym rodzajem ogrodu bota-
nicznego. Jest to obszar, na któ-
rym uprawia się różne gatunki 
drzew i krzewów. Inna nazwa tego 
typu ogrodu to arboretum (łac. ar-
bor – drzewo) lub dendrarium. 
Pierwszy w Polsce ogródek przy-

rodniczy powstał w 1918 roku 
w Zamościu. Obecnie największe 
arboretum w znajduje się w Kórni-
ku. 
 
W jakim celu powstaje on u nas 
w szkole? 
Celem utworzenia szkolnego arbo-
retum jest poznanie rodzimych 
i obcych gatunków drzew, posze-
rzenie bazy edukacyjnej szkoły, 
uatrakcyjnienie zajęć z przyrody 
i biologii, rozwijanie zainteresowań 
badawczych uczniów, poprawienie 
estetyki szkoły oraz możliwość aktywnego wypoczyn-
ku i rekreacji na świeżym powietrzu. Uczniowie dbając 
o estetykę ogrodu, zdobędą podstawowe umiejęt-

ności praktyczne, potrzebne 
w uprawie roślin oraz nauczą się 
szacunku dla przyrody, wrażliwości, 
rzetelności, a także wytrwałości. 
Mam również nadzieję, że nasze ar-
boretum będzie przyciągać także 
mieszkańców wsi, którzy spędzą 
w nim wolny czas. 
 
Kto pielęgnuje ten ogród? 
Głównymi „ogrodnikami” będziecie 

Wy – uczniowie. Oczywiście pod 
opieką nauczycieli. W niektórych 
pracach wyręczą was pracownicy 
szkoły lub osoby z zewnątrz popro-
szone o pomoc. 
 
Skąd wziął się pomysł na taki 
ogród? 
Pomysł na utworzenie ogrodu den-
drologicznego powstał kilka lat temu. 
Wspólnie z panią dyrektor, Joanną 
Rusak, podjęliśmy decyzję, aby wy-
korzystać środowisko w celach edu-
kacyjnych i rekreacyjnych.  
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Uroczyste otwarcie ogrodu den-
drologicznego przez panią dy-

rektor, Joannę Rusak 
 i zaproszonych gości: prze-
wodniczącego Rady Gminy 

Damnica, pana Włodzimierza 
Kisiela, zastępcę Wójta Gminy 
Damnica pana Pawła Lewan-

dowskiego, nadleśniczego Nad-
leśnictwa Damnica panią Beatę 

Topolińską. 

 



Rys. Schemat terenu przeznaczonego pod szkolne 
arboretum. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Pierwszym krokiem by-
ło zdobycie obszaru 
przyległego do terenu 
szkoły. Następnie 28 
września 2013r. oficjal-
nie otworzono budowę 
tego obiektu, która po-
trwa wiele lat. Kolejnym 
krokiem będzie budowa 
sieci alejek. Rośliny, 
które zostaną tu posa-
dzone będą uporząd-
kowane w działy sys-
tematyczne.  
Powierzchnia pod arbo-
retum wynosi 
3928,927m

2
, czyli 

39,29a. 
 

Jaki okaz rośliny jest w nim najcenniejszy? 
Arboretum w swoim założeniu ma być kolekcją drzew 
i krzewów nie tylko rodzimych ale również obcego po-
chodzenia zaaklimatyzowanych do polskich warunków 
atmosferycznych. W związku z tym w przyszłości bę-
dzie tu wiele cennych roślin. W chwili obecnej nie 
mamy jeszcze takiego okazu, którym moglibyśmy się 
poszczycić. Jednak na wiosnę być może pojawią się 
ciekawe drzewka. Mam nadzieję, że w naszej kolekcji 
znajdą się miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec, meta-
sekwoja. 
 
Dziękuję za wyjaśnienia i ciekawe informacje. 
 
 

 
 
 

O tym, czy potrzebna nam jest tradycja pasowania na ucznia 

gimnazjum i dlaczego to tak ważne wydarzenie, 

z panią Natalią Dobosz, organizatorką,  

rozmawiamy  na kilka dni przed uroczystością… 

 
 
Dziennikarka Hanna Berezowska: Kiedy odbędzie 
się pasowanie na ucznia gimnazjum? 
Pani Natalia Dobosz: To niezwykłe wydarzenie odbę-
dzie się 1 października 2013 roku, o godzinie 11:00. 
 
W jakiej atmosferze odbędzie się uroczystość? 
Należy pamiętać, że składanie ślubowania to bardzo 
ważny moment w życiu każdego ucznia, dlatego je-
stem przekonana, że uroczystość odbędzie się za-
równo w miłej jak i podniosłej atmosferze. 
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Kto został wyznaczony do delegacji ślubowania? 
W delegacji  do ślubowania wystąpią: Hanna Bere-
zowska, Paweł Brzeski , Sandra Kurczaba, Piotr Kir-
ko. 
 
Który z uczniów poprowa-
dzi tę uroczystość? 
Uroczystość poprowadzą 
uczniowie klasy III gimna-
zjum, Patrycja Owsiuk oraz  
Krystian Petryk. Ponadto 
podczas apelu wystąpią rów-
nież inni uczniowie tejże kla-
sy:  Eliza Łupina , Anna 
Wrosz oraz Julia Muller. Nie 
mogę też pominąć obecności 
pocztu sztandarowego, w 
skład  którego wchodzą: Aga-
ta Kirko, Justyna Szafrańska  
oraz  Miłosz Kurczaba. 
 
W jakim gronie odbędzie 
się ślubowanie? 
Jak już wspomniałam ślubowanie pierwszoklasistów 
to niezwykłe wydarzenie, dlatego podczas uroczysto-

ści nie może zabraknąć dyrekcji, nauczycieli oraz spo-
łeczności uczniowskiej. 
 

Czego życzy pa-
ni pierwszokla-
sistom? 
Drodzy pierwszo-
klasiści, życzę 
Wam, abyście 
otrzymywali za 
waszą pracę zaw-
sze najlepsze 
oceny. Byście byli 

uśmiechnięci 
i dobrze się czuli 
w naszej szkole. 
Ponadto życzę 
Wam powodze-
nia, wielu nowych 
doświadczeń, po-
gody ducha i wia-

ry we własne siły. 
 

 

…i z panią Bożeną Cieślicką,  

wychowawczynią klasy I gimnazjum 

na kilka dni po tym wydarzeniu… 

 

Kiedy odbyło się pasowanie na ucznia gimna-
zjum? 
Pewnego pięknego dnia, to jest wtorek, pierwszego 
października 2013 r. o godz. 11

00
 na holu gimnazjum 

odbyła się wyjątkowa uroczystość. 
 
Po co pasuje się uczniów? 
Tak zwane „ślubowanie” to już trady-

cja w naszej szkole. W tym roku 

szkolnym uczniowie klasy III gimna-

zjum pod opieką pani Natalii Dobosz 

przeprowadzali przedstawienie , które 

bardzo nam się podobało. 

 

Który z uczniów poprowadził tę 
uroczystość? 
Prowadzący uroczystość Krystian Petryk i Patrycja 

Owsiuk, zapewnili nas w imieniu społeczności gimna-

zjalnej, że pobyt nasz w gimnazjum będzie przebiegał 

w atmosferze przyjaźni. 

 

Kto został wyznaczony do delegacji ślubowania? 
Najważniejszym momentem uroczystości było ślubo-
wanie, które daje przepustkę do kolejnego etapu edu-
kacji. Uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenia. Kla-

sę I gimnazjum reprezentowali: 
Hania Berezowska, Paweł Brze-
ski, Sandra Kurczaba i Piotr Kirko. 
 
Czego życzy pani pierwszokla-
sistom? 
Mam nadzieję, że słowa ślubowa-
nia głęboko wam zapadną w serca 
i będą przez was wdrażane w ży-
cie. Chciałabym wam życzyć suk-
cesów w nauce i wytrwałości 
w dążeniu do danego celu oraz 
zachęcam  do wytężonej pracy, 

która z pewnością zaowocuje dobrymi wynikami 
w nauce. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym 
etapie edukacyjnym. 
 

Dziękuję paniom za poświęcony mi czas. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

W NASZYCH RĘKACH,  

czyli o tym jak klasa V przygotowywała uroczysty apel… 

w relacji  dziennikarek: Pauliny Koniecznej  

i Wanesy Staszczuk 

 
Do uroczystego apelu, który miał się odbyć 11 

października 2013 roku, przygotowaliśmy się pod opieką 
pani Katarzyny Dietrich– Urbanek i pana Dominika 
Kaczmarka, naszego wychowawcy. Wspólna praca zaję-
ła nam 3 tygodnie, nauczenie się roli, czytanie, kolejne 
próby z recytacji, były dla uczniów naszej klasy wyczer-
pujące i męczące. 

Cały włożony trud musiał opierać się na współ-
pracy każdego z kolegów i koleżanek. Razem przygoto-
waliśmy stroje, które widziano na scenie, każdy przyniósł 
coś od siebie. Przez dwa pierwsze tygodnie nikt jeszcze 
nie odczuwał takiej presji i tremy przed występem. Do-
piero w ostatnich dniach prób, tuż przed świętem, zdali-
śmy sobie sprawę, iż zostało już mało czasu. Chcieliśmy 
pokazać się od najlepszej strony, przedstawienie miało 
być zabawne i nienudne. 

Wszyscy uczniowie z piątej klasy brali w nim 
udział, nie każdy recytował, ale każdy mógł choć przez 

chwilę pojawić się na scenie. Kiedy doszło do uroczystego Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole, Paulina Ko-
nieczna oraz Krzysztof Nowakowski poprowadzili apel i świetnie się sprawdzili. 

Pięciu chłopców, zaraz po wspólnie zaśpiewanej przez klasę piosence, odegrało scenki ze szkolnego życia, np. 
Konrad Diegner czy Bartek Baran. Ponadto wystąpiły: Karolina Petryk, Wiktoria Strama.   

Najbardziej zabawną częścią występu był pokaz mody ,,nauczycielskiej”. Poprzez ubiór i rekwizyty można było 
rozpoznać nauczyciela uczącego w naszej szkole. Prezenterami podczas sesji byli: Zuzanna Sobolewska i Krzysztof 
Wilkowski. Na koniec naszego apelu zaśpiewaliśmy piosenkę i recytowaliśmy życzenia dla naszych nauczycieli. 
Otrzymaliśmy gromkie brawa od publiczności: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Nasi opiekunowie byli z nas 
dumni i pozowali z nami do zdjęć. 

Mamy nadzieję, że spektakl spodobał się wszystkim uczniom i oczywiście pracownikom szkoły, którzy w tym 
dniu byli najważniejsi. 
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Aktorzy z klasy V i ich opiekunowie po zakończeniu występu dostali gromkie brawa 
za świetny występ i życzenia ,,płynące prosto z serca”. 



 
 
 
 
 

Zawód nauczyciela atrakcyjny, trudny, ciekawy?  

Odpowiedzi szukaliśmy w szczerych rozmowach  

z Sandrą Bańką, Elizą Łupiną, Weroniką Wojciechowską,  

Patrycją Owsiuk 
 
Dziennikarka Karolina Baran we współpracy 
z Konradem Diegnerem: Witaj, chciałabym z tobą 
porozmawiać o zawodzie nauczyciela? Czy chcia-
łabyś pracować w szkole?  
Sandra Bańka, uczennica klasy VI: Tak, chciałabym 
być nauczycielem, dlatego że lubię dzieci. 
 
Co ciekawego dostrzegasz w pracy nauczyciela, czy 
jest to trudny zawód według ciebie? 
Trochę tak, ale nauczyciele w naszej szkole radzą so-
bie z dziećmi. 
 
Za co cenisz swoich nauczycieli? 
Swoich nauczycieli cenię za to, że poświęcają nam 
swój czas wolny. 
 
Wyobraź sobie, że jesteś 
nauczycielem. O co co-
dziennie prosiłabyś swoich 
uczniów, by być zadowolo-
nym z pracy? 
Codziennie chciałabym, żeby 
byli grzeczni i spokojni na 
każdych lekcjach. 
 
 
Czy chciałabyś pracować 
i być nauczycielem? 
Eliza Łupina, przewodnicząca 
SU gimnazjum: Nie chciała-
bym być nauczycielem, po-
nieważ jest to bardzo nie-
wdzięczna i trudna praca, 
która wymaga stalowych nerwów i 
cierpliwości, której nie posiadam. 
 
Co ciekawego dostrzegasz w 
pracy nauczyciela, czy jest to 
trudny zawód według ciebie? 
Najciekawsze w pracy nauczyciela 
jest to, że ciągle się kształci i dowiaduje nowych rze-
czy. Jest to nie tylko ciekawe, ale też niestety trudne. 
 
Za co cenisz swoich nauczycieli? 
Naszych nauczycieli cenię za to, że w nas wierzą, są 
cierpliwi, rozmawiają z nami i próbują nas czegoś na-
uczyć. 
 
Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem. O co co-
dziennie prosiłabyś  swoich uczniów, by być za-
dowolonym z pracy?  

Aby być zadowoloną z pracy, prosiłabym uczniów tyl-
ko o to, żeby słuchali na lekcjach, bo wtedy wszystko 
by zrozumieli, nie musieliby uczyć się w domu i miała-
bym pewność, że moja praca nie idzie na marne. 
 
 
Dziennikarka Oliwia Formela: Czy zawód nauczy-
ciela jest ciekawy? 
Weronika Wojciechowska, uczennica klasy I: Tak, 
zawód nauczyciela jest ciekawy. 
 
Co ci się w nim najbardziej podoba? 
W zawodzie nauczyciela najbardziej mi się podoba to, 
że może przekazywać wiedzę innym. 
 
Czy chciałabyś zostać nauczycielem? 

W przyszłości mogła bym 
zostać nauczycielem lecz 
mnie to zbytnio nie ciągnie. 
 
Jakiego przedmiotu chcia-
łabyś uczyć? 
Jeśli bym została nauczy-
cielem, to chciałabym uczyć 
historii. 
 
Dlaczego zdecydowałabyś 
się wybrać ten zawód, 
a nie inny? 
Zdecydowałabym się na 
zawód nauczyciela, ponie-
waż chciałabym przekazy-
wać uczniom wiedzę. 

 
 
Czy zawód nauczyciela jest 
ciekawy? 
Patrycja Owsiuk, uczennica klasy 
III:  Uważam, że zawód nauczy-
ciela jest ciekawy, ponieważ 

można nauczać młodzież, a przede wszystkim utrwa-
lać wiadomości i nabywać większą wiedzę. 
 
Co ci się w nim najbardziej podoba? 
W byciu nauczycielem podoba mi się to, że nauczyciel 
uczy i stara się podzielić swoją wiedzą z danego 
przedmiotu. 
 
Czy chciałabyś zostać nauczycielem? 
Nie chciałabym zostać nauczycielem. Mam inne zain-
teresowania. 
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Nominowani na stopień nauczyciela 
mianowanego, pan Siarhei Kaptsiuh 

i pani Kamila Zamęcka, podczas  
krojenia tortu. 



Uroczyste spotkanie wszystkich pra-
cowników szkoły w dniu 14.10.2013r. 

Serdeczne życzenia 
w imieniu Rady Rodziców złożyła pani 

Agnieszka Baran. 

Pani Teresa Prawdzik podczas lekcji 
fizyki z uczniami z klasy Ia oraz wrę-
czania słodkiego upominku przez Sa-
morząd Uczniowski z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej 

 
 
 
 
 

NASZE  SPOTKANIA  Z…  

PANIĄ TERESĄ PRAWDZIK,  

WIELOLETNIĄ NAUCZYCIELKĄ FIZYKI I CHEMII 

 
 
Dziennikarka Kinga Sobczyk: Dzień 
dobry, czy mogłabym z panią po-
rozmawiać o pani pracy? 
Pani Teresa Prawdzik: Proszę bar-
bardzo. 
 
Czy mogłaby pani wyjaśnić, 
dlaczego została pani nauczy-
cielką? 
Przypadek zadecydował, że zosta-
łam nauczycielką. Pracowałam w 
zakładzie produkcyjnym w Słupsku, 
gdy zwolnił się 
etat na-

uczy- ciela 
chemii w Szkole Pod-
stawowej w Damnie. Bardzo lubiłam chemię (skończy-
łam studia, gdzie chemia była wiodącym przedmio-
tem) i pracę z młodzieżą, więc zatrudniłam się w szko-
le jako nauczycielka. Był to trafny wybór. 
 
Za co lubi pani swój zawód? 
Lubię pracować z dziećmi i młodzieżą. 
 
Gdzie pani studiowała? 
Ukończyłam Akademię Rolniczo-Techniczną 
w Olsztynie, potem studia pedagogiczne w Koszalinie. 
 
Jakich przedmiotów pani uczy w tym roku szkol-
nym a jakich uczyła przez te wszystkie lata? 

Obecnie uczę fizyki i chemii . 
Wcześniej uczyłam przyrody , 

biologii , matematyki i in-
nych przedmiotów . Pracę 
w szkole rozpoczęłam od 
nauki dzieci w zerówce. 
 
Ile lat pani pracuje 
w naszej szkole? 

W szkole w Damnie pracu-
ję od 1987 roku. 

 
Jak spędza pani czas wolny od 

pracy? Jakie jest pani hobby? 
Moim hobby jest praca w ogrodzie.  
Uprawiam warzywa, owoce, sadzę rośliny ozdobne. 
Wykonuję również aranżacje kwiatowe i różne deko-
racje. Bardzo lubię oglądać dobre filmy fabularne i fil-
my przyrodniczo – na-
ukowe. 
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Pani Michalina Kurzynoga pełni od te-
go roku funkcję opiekuna SU Szkoły 

Podstawowej. 
Tu podczas spotkania samorządow-

ców z panią dyrektor, Joanną Rusak... 

 
...oraz tańca z Przemkiem  

Odziomkiem na andrzejkowej  
dyskotece. 

 
 
 
 
 

POZNAJMY SIĘ Z… 

panią Michaliną Kurzynogą, nauczycielką  

języka angielskiego 

 

 
Dziennikarz Krzysztof Wilkowski: Dzień dobry, czy 
mogę z panią przeprowadzić wywiad? 
Pani Michalina Kurzynoga, nauczycielka języka an-
gielskiego: Tak, bardzo chętnie z tobą porozmawiam. 
 
Dlaczego została pani nauczycielką? 
Nauczycielką chciałam zostać już wtedy, gdy byłam 
małą dziewczynką. Wtedy fascynowała mnie tablica, 
pisanie kredą i dzienniki lekcyjne. Gdy dorosłam zro-
zumiałam, co tak naprawdę chcę robić: uczyć dzieci, 
pomagać im w rozwijaniu swoich zdolności, wspierać 
w ważnych życiowych wyborach, być przewodnikiem 
i oparciem. 
 
Kiedy skończyła pani studia? 
Studia skończyłam w 2012 roku.  
 
Jakich przedmiotów pani uczy? 
Uczę języka angielskiego w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Damnie. W przyszłości chciałabym 
również uczyć języka niemieckiego. 

 
Jak spędza pani wolny czas ? 
Swój wolny czas spędzam na zabawie z córeczką, 
Hanią. Często chodzimy na spacery, czytamy ksią-
żeczki i śpiewamy piosenki.  
 
Gdzie pani mieszka ? 
Mieszkam w Słupsku. 
 
Jakie jest pani hobby? Jak lubi pani spędzać wol-
ny czas? 
Bardzo lubię tańczyć, kiedyś nawet uczęszczałam do 
szkoły tańca. Poza tym lubię aktywnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Przede wszystkim jednak inte-
resują mnie języki obce, psychologia, praca z dziećmi 
i młodzieżą.  
 
Dziękuję pani za poświęcony czas. 
Proszę bardzo. 
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NASZE  SPOTKANIA  Z… 
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Na uroczystości nie zabrakło przemówień i kwiatów od zaproszonych gości. Przemówienie wygłosili: 
pani dyrektor Joanna Rusak, pan Paweł Lewandowski zastępca Wójta Gminy Damnica Wójta Gminy 

Damnica, pan Włodzimierz Kisiel przewodniczący Rady Gminy Damnica. 

Wszystkim udzieliła się atmosfera spotkania, każdy z pracowników 
i nauczycieli chciał posmakować ,,edukacyjnego” tortu. 



 
 
 
 
 
 
 

CIEKAWE KONKURSY W NASZEJ SZKOLE 

Wywiad z panią Katarzyną Dietrich - Urbanek  

na miesiąc przed tym wydarzeniem. 

 

 
Dziennikarka Daria Dworak: Skąd pomysł urzą-
dzenia konkursu logopedycz-
nego, czy mogłaby pani wyja-
śnić? 
Pani Katarzyna Dietrich- Urba-
nek, nauczyciel logopedii: Obok 
terapii logopedycznej ważne jest 
również motywacja dzieci do 
wspólnej zabawy, stąd pomysł 
na zorganizowanie konkursu lo-
gopedycznego. 
 
Czy w tym konkursie mogą 
brać udział osoby spoza zajęć 
logopedycznych? 

W konkursie mogą brać udział 
tylko uczniowie, którzy uczęsz-
czają na zajęcia logopedyczne, 
gdyż konkurs ma na celu roz-
budzić wrażliwość oraz uwagę 
słuchową u dzieci, szczególnie z trudnościami w mó-
wieniu, zaprezentować ich umiejętności oraz zdolno-
ści plastyczne. Dzieci, które nie uczęszczają  na tera-
pię logopedyczną w sposób właściwy realizują głoski 
 
Co będzie tematyką konkursu, czy w jakiś sposób 
pomoże dzieciom z wadą wymowy? 

Tytuł konkursu będzie brzmiał: „Łamańce językowe 
w ulubionych wierszach”. Jest to konkurs plastyczny, 

który ma na celu rozwijać inwen-
cję twórczą oraz wyobraźnię  
u dzieci, mających wadę wymowy 
oraz  tworzyć atmosferę do zaba-
wy z poezją.  
 
Kiedy i gdzie odbędą się zma-
gania? 
Konkurs zostanie przeprowadzo-
ny w Zespole Szkół w Damnie, 
a dokładnie szóstego listopada 
2013 roku, w gabinecie logope-
dycznym, sali numer 102. 
 

Jakie przewiduje pani nagrody 
dla zwycięzców? 
Jeżeli chodzi o nagrody, to będzie 
wielka niespodzianka. Mogę jedy-
nie dodać,  iż na pewno będą 

atrakcyjne . Serdecznie zapraszam do udziału w kon-
kursie!. 
 

Wywiad przeprowadzono: 08.10.2013r. 
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Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek pod-
czas zajęć z Kamilą i Różą Jancon oraz... 

… 

 

… podczas słodkiego świętowania Dnia 
Edukacji Narodowej. 

Tu: otrzymując prezent od Marty Bere-
zowskiej i Sandry Bańki 

z SU Szkoły Podstawowej. 

 

,,Zdrowe współzawodnictwo?  
Czemu nie! To lubimy!” 

Uczestnicy konkursu podczas zmagań 

logopedycznych. 



 
 
 
 
 
 

Spotkanie z ,,łamańcami językowymi”, czyli kilka 

słów o przebiegu jesiennego konkursu  

logopedycznego 

 
 

6.11.2013 roku o godz. 9.45 w Zespole Szkół w Damnie odbył się szkolny konkurs logopedyczny pod hasłem:  
„Łamańce językowe w ulubionych wierszach”. Celem konkursu było: rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej 
u uczniów, rozwijanie inwencji twórczej oraz wyobraźni, tworzenie atmosfery do zabawy z poezją. Czas przeznaczono 
przede wszystkim na  wspólną zabawę nauczyciela logopedy, pani Katarzyny Dietrich- Urbanek i dzieci nad rozwojem 
mowy, języka, wykorzystując przy tym techniki plastyczne. 

Zadaniem uczestników konkursu było narysowanie ilustracji do podanego wiersza logopedycznego. Nauczy-
ciel logopeda zgłosił 14 uczest- ników: 9 osób ze szkoły pod-
stawowej oraz 5 z gimnazjum. Komisja w składzie: pp. Natalia 
Dobosz,  Agnieszka Nowicka, Dorota Węgrzyn, oceniła oraz 
wybrała najciekawsze prace. 
W szkole podstawowej I miejsce zajął: Paweł Dębek, uczeń  kla-
sy drugiej oraz Jakub Kępczyk z klasy piątej, zaś III miejsce 
zajęła uczennica  klasy drugiej, Anna Wojtczyk. Komisja kon-
kursowa zdecydowała o nie- przyznaniu drugiego miejsca, 
natomiast przydzieliła dwa pierwsze miejsca. 

Wśród uczniów gimna- zjum przyznano następujące 
laury: I miejsce zajęła Daria Dworak, II lokatę- Dominika 
Jancon, zaś III miejsce- Magda- lena Jancon. Wszystkie uczen-
nice uczęszczają do I klasy gimnazjum.  
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, podziękowania, upo-
minki za chęć uczestnictwa i po- kazanie swoich umiejętności. 
Podczas zmagań panowała miła, życzliwa atmosfera. Na zakoń-
czenie uczniowie poprosili, aby w przyszłym roku zorganizować 
kolejny konkurs logopedyczny. 
 Organizatorka konkursu, pani  Katarzyna Dietrich- Urbanek, ko-
rzystając z okazji, na łamach ,,Newsa szkolnego” serdecznie 
dziękuje wszystkim za udział w konkursie. 

Katarzyna Dietrich- Urbanek 
 
 

,,MĄDRY  POLAK  PO SZKODZIE?” NIE! 

Maluchy poznały zasady bezpiecznej ewakuacji 

Relacja pani Patrycji Setnej 

 
Dnia 4 listopada 2013 roku uczniów klasy drugiej 

i trzeciej odwiedził wyjątkowy gość. Był nim sam komen-
dant Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy, Pan Lech 
Boryło. 

Na wstępie prowadzący nawiązał do przeprowadzonej 
niedawno ewakuacji, omówił zasady prawidłowego za-
chowania się w czasie pożaru. Zaprezentował materiał 
filmowy o rozprzestrzenianiu się ognia w pomieszczeniu, 
podając przy tym najczęstsze przyczyny powstawania po-
żarów. Sprawdził także znajomość numerów alarmowych, 
zwracając szczególną uwagę na znaczenie numeru 112.   
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Maluszki też chętnie brały udział  
w konkursie logopedycznym  
i ,,łamały sobie języki” chcąc  

zdobyć nagrody. 

,,Chcemy wiedzieć więcej, by czuć się bez-
piecznie!”  

Dzieci z klasy drugiej i trzeciej  
podczas zajęć z panem Lechem Boryłą. 

 



 
 
 
 
 
 

,,MĄDRY  POLAK  PO SZKODZIE?” cd. 

 
 

Następnie uczniowie rozwiązywali krótki quiz na temat korzystania z numerów alarmowych oraz zasad bezpie-
czeństwa. Okazało się, że wszyscy wykazali się ogromną wiedzą i świetnie sobie poradzili z rozwiązywaniem testu. 
Dodatkową atrakcją była możliwość przymierzenia ubioru i hełmu strażaka, który okazał się dla dzieci niezwykle  
ciężki. 

Podczas spotkania z panem Lechem Boryłą nikt się nie nudził, wszyscy dobrze się bawili, utrwalając sobie przy 
tym wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WAŻNE  ROCZNICE - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11.11.1918r. - 11.11.2013r. 

O tym, czym jest wolność i dlaczego powinniśmy obchodzić 

to święto, rozmawiamy z paniami: Dorotą Węgrzyn  

i Małgorzatą Kozłowicz 

 

 
 
Dziennikarka Agata Sobolewska : Co oznacza dla 
pani słowo „wolność”? 
Pani Dorota Węgrzyn, nauczycielka religii, bibliotekar-
ka : Wolność jest to szerokie pojęcie. Istnieje prze-
cież: wolność słowa, wyznania, sumienia. Prawdziwa 
wolność leży w duchu człowieka – jest to wolność by-
cia tym, kim naprawdę się jest. Wolność jest najwyż-
szą wartością człowieka. Człowiek poprzez to, że jest 
wolny w pełni odpowiada za swoje czyny. 
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Każdy marzył, by przymierzyć  
strój strażaka. 

 

Mały strażak czuł się dumny 
i wyróżniony, ale kto to jest? 

 



 
 
 
 
 
Co sprawia, że czuje się pani wolna? Kiedy się tak 
pani czuje? 
Czuję się wolna, gdy żyję zgodnie z własnymi zasa-
dami, gdy jestem zadowolona z podjęcia różnych de-
cyzji. Człowiek czuje się wolny 
wtedy, kiedy kieruje się wiedzą, 
rozumem i realizuje swoje cele. 
Wolna czuję się wtedy, gdy nic 
mnie nie ogranicza, odczuwam 
wtedy spokój, radość oraz szczę-
ście. 
 
Synonim do wolności według 
pani to…? 
Synonim do wolności według 
mnie to : swoboda, niezależność, 
samodzielność. 
 
Dlaczego powinniśmy obcho-
dzić Święto Niepodległości, 
pamiętać o tym dniu? 
Dlatego, że jest to najważniejsze 
Święto Narodowe, w tym dniu Pol-
ska odzyskała upragnioną niepod-
ległość. Obchodząc to święto odda-
jemy hołd tym, którzy poświęcili 
swoje życie za naszą wolność. Ten 
dzień przypomina nam, że mamy Ojczyznę, swoje 
miejsce, o które powinniśmy dbać. 
 
Co oznaczają według pani nasze barwy: biel 
i czerwień? 
Biel – Czystość, niewinność i wol-
ność. Czerwień – męczeństwo, 
krew przelaną za Ojczyznę, miłość 
do Ojczyzny. 
 
Polak, na którego życiu powin-
niśmy się wzorować, to według 
Pani, kto? Co może Pani o nim 
powiedzieć? 
To Jan Paweł II. Odkąd pamiętam 
był i jest dla mnie wielkim autory-
tetem. To jest człowiek naszych 
czasów, dlatego jest mi bardzo 
bliski. Darzył szacunkiem wszyst-

kich ludzi na całym świecie bez 
względu na wyznanie. Tego sza-
cunku do innych powinniśmy się 
uczyć właśnie od niego. To był wiel-
ki człowiek: ciepły i pełen miłości.  
 
Jakie pieśni patriotyczne i religij-
ne pani chętnie śpiewa? Jakich chętnie Pani 
uczy? 
Najbardziej lubię i śpiewam: „Boże coś Polskę”, „Nie 
rzucim Chryste świątyń Twych”, „Z dawna Polski tyś 
królową”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę”, „Pierwszą 
Brygadę”, „Piechotę”, „Bogarodzicę dziewicę”. Te mi 

w tej chwili przychodzą do głowy, bardzo lubię je 
śpiewać, czasami śpiewamy je w gronie rodziny. 
 
„Być Polakiem, to brzmi dumnie”, ponieważ…? 

Możemy być dumni z na-
szych przodków, którzy 
walczyli o kraj. Posiadamy 
wspaniałą kulturę, historię, 
tradycję. Polacy potrafią 
jednoczyć się w trudnych 
chwilach. 
 
Dziękuję pani za udzielo-
ny mi wywiad. 
Proszę bardzo. 
 
 
Dziennikarka Agata Sobo-
lewska : Co oznacza dla 
pani słowo „wolność”? 

Pani Małgorzata Kozłowicz, 
nauczycielka muzyki: Pierw-
szym skojarzeniem, jest wol-
ność narodu, kolejnym wol-
ność osobista. 
 
Co sprawia, że czuje się 

Pani wolna? Kiedy tak pani się czuje? 
Czuję się wolna, kiedy podejmuję samodzielne decy-
zje, bez przymusu z zewnątrz. Kiedy się tak czuję? 
Każdego dnia, bo zawsze staram się żyć w zgodzie 
z sobą. 

 
Synonim do wolności  
według Pani to…? 
Synonimy do tego słowa to: 
niezależność, samodziel-
ność, samostanowienie. 
 
Dlaczego powinniśmy 
obchodzić Święto Nie-
podległości, pamiętać 
o tym dniu? 
Dzień ten upamiętnia rocz-
nicę odzyskania przez Pol-
skę niezależnego bytu na-

rodowego po latach rozbio-
rów. Tego dnia oddajemy 
hołd tym wszystkim, którzy 
walcząc o nią, oddali swoje 
życie. 
 
Co oznaczają według pani 

nasze barwy: biel i czerwień?  
Biel i czerwień (symbol dostojeństwa i bogactwa), to 
symbole naszego narodu. 
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Uczniowie Zespołu Szkół w Damnie pod-
czas uroczystego apelu, poświęconego 

przypomnieniu najpiękniejszych pieśni pa-
triotycznych i legionowych 

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się 
w śpiewaniu utworów patriotycznych 

i wziąć udział w konkursie karaoke. 



 
 
 
 
 
 

WAŻNE  ROCZNICE- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI cd. 

 
 
Polak, na którego życiu powinniśmy się wzoro-
wać, to według  Pani, kto? Co może Pani o nim 
powiedzieć? 
To bezimienni bohaterowie walki narodowo-
wyzwoleńczej, tysiące Polaków walczących o wolność 
na przestrzeni lat. 
 
Jakie pieśni patriotyczne pani chętnie śpiewa? 
Jakich chętnie pani uczy? 
Nie ma takiej piosenki żołnierskiej, której nie chciała-
bym uczyć… każda jest rytmiczna, bądź melodyjna; 
są jednak takie, z którymi ze względu na historię wła-
snej rodziny bardzo się identyfikuję, należy do nich  
między innymi pieśń „Wojenko, wojenko”. 
 
„Być Polakiem, to brzmi dumnie”, ponieważ…? 
Zawsze walczyliśmy o język i tożsamość narodową. 
 
Dziękuję paniom za udzielony mi wywiad i po-
święcony czas. 
Proszę bardzo. Nie ma za co. 

 

 

Tradycją naszej szkoły jest uczenie kolejnych pokoleń szacunku dla tradycji narodowych, świąt. Ubiór ozdobiony 
symbolami narodowymi jest tego przykładem, zarówno u dorosłych jak i u dzieci. 

Na zdjęciu: uczniowie podczas oglądania apelu z okazji Święta Niepodległości oraz komisja konkursowa  
oceniająca występy uczniów. 

 
,,W dniu św. Andrzeja, 

sprawdź jaka w miłości nadzieja… 
Czy ten, o którym marzysz skrycie, 

to ten jedyny na całe życie?” 
 

ANDRZEJKI - CZAS WRÓŻB W NASZEJ SZKOLE 

 
25 listopada 2013 roku odbyły się w naszej szkole andrzejki. Uczniowie klas IV- VI przygotowali wraz z wy-

chowawcami andrzejkowe wróżby: lanie wosku i wróżenie z powstałych różnorodnych kształtów, czerwone serca 
z imionami chłopców i dziewcząt, by losować imię ukochanej lub ukochanego; ustawianie butów w parach i inne 
wróżby.  
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Pani Małgorzata Kozłowicz była współor-
ganizatorką tegorocznego apelu 

 i przygotowała uczniów do występu. 

http://polskie-swieta-i-tradycje.humoris.pl/4/andrzejki


 
 
 
 
 
 
Dawniej wierzono, że w wieczór Świętego Andrzeja du-

chy przodków, podobnie jak w noc świętojańską, wracają na 
ziemię i odsłaniają tajemnice Najbardziej rozpowszechnioną 
wróżbą było lanie na wodę roztopionego wosku przez ucho od 
klucza, a następnie odczytywanie kształtów zastygniętego wo-
sku, najlepiej z cienia rzucanego na oświetloną ścianę. I tak: 
anioł oznaczał szczęście, gwiazda - powodzenie, kwiat - smu-
tek, orzeł - osiągnięcie zamierzonych celów, a serce - wielką 
miłość. 

Dziewczyny przywiązywały również dużą wagę do snów 
w nocy z 29 na 30 listopada, które miały być prorocze. Chłopcy 
podobne wróżby odprawiali na świętą Katarzynę - 4 listopada. 
Według przysłowia, że w " święto Katarzyny są pod poduszką 
dziewczyny", ale potem zwyczaj urządzania katarzynek po-
szedł w zapomnienie i łącznie urządzano andrzejki. 

Wieczór wróżb w naszej szkole upłynął na radosnej za-
bawie połączonej z poczęstunkiem i dyskoteką andrzejkową. 
Wszyscy chętnie tańczyli. Muzykę puszczali: Sebastian Gorli-
kowski, Wanesa Staszczuk oraz Tomasz Jeżyna. 

O godzinie 17
00 

 odbyła się przerwa przeznaczona na wró-
żenie w klasach. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na wy-
strój jesienno- andrzejkowego stołu. Pani Michalina Kurzynoga 
obejrzała dokładnie każdy przygotowany stół  i po pewnym 
czasie ogłosiła werdykt. Pierwsze miejsce zajęła klasa VI za 
iście ,,szampański” stół i oryginalność wystroju, natomiast kla-
sa IV i V zajęły ex aegvo II miejsca. Wszyscy uczniowie w na-
grodę otrzymali słodki poczęstunek. 

Dzieci mogły się zaopatrzyć w napoje i przysmaki 
sprzedawane przez uczniów Samorządu Uczniowskiego. Do-
chód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup upomin-
ków mikołajkowych dla uczniów, które będą wręczone 6 grud-
nia 2013 roku. 

 
  

Chętni do uczestniczenia w andrzejkach 
dostawali specjalny bilet wstępu, 

na którym można było zapisać życzenia dla 
wybranej osoby. 

Uczniowie klasy VI przy własnoręcznie 
przygotowanym stole. 

Zabawa andrzejkowa trwała od 16.00. do 
19.00, najchętniej tańczyły dziewczyny, 
choć nie zabrakło odważnych chłopców 

proszących je do tańca. 
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Wszyscy chętnie tańczyli na andrzejkowej  
dyskotece. 



 
 
 
 
 

ANDRZEJKI, OBRZĘD ZNANY I LUBIANY? 

Odpowiedzi na pytanie udzieliły nam: Karolina Barańska 

i Karolina Petryk 
 
Dziennikarka Patrycja Odziomek: Jak myślisz 
skąd się wzięła nazwa obrzędu  ,,andrzejki”? 
Karolina Barańska z klasy III gimnazjalnej: Nazwa 
„andrzejki” pochodzi ze Szkocji, w której Święty An-
drzej jest patronem. Tradycji tej towarzyszy picie 
i jedzenie. 
 
Czy lubisz obchodzić andrzejki?  
Tak, bardzo lubię obchodzić andrzejki, ponieważ 
w tym dniu można mile spędzić czas  z najbliższymi 
osobami i rodziną. 
 
Jak w twoim domu obchodzi się ten obrzęd? 
W moim domu andrzejki obchodzimy w następujący 
sposób: mama piecze ciasta i robi różne potrawy, a ja 
z rodzeństwem przygotowuję nakrycie stołu i wróżby. 
 
W jaki sposób obchodzisz je z klasą? Co przygo-
towujecie? 
Podczas andrzejek w szkole zazwyczaj zapraszamy 
inną klasę i tworzymy tajemniczą atmosferę, robimy 
jakieś drobne przekąski i opowiadamy o różnych 
wróżbach. 
 
Jakie wróżby lubisz? Jakie polecasz na andrzejki? 
Opisz. 
Moją ulubioną wróżbą jest „wróżba z kolorów”. Przy-
gotowujemy np.5 kartoników w różnych kolorach. 
Każdemu z nich przypisujemy jakieś znaczenie, pro-
ste komunikaty. Jak wszystkie kartoniki zostaną opi-
sane, każdy losuje po jednym, a osoba prowadząca 
odczytuje przysłowie i mówi, co wyszło. Również po-
lecam wszystkim „lanie wosku” i „przekładanie butów”. 
 

Jak się bawić, by andrzejki były udane? Doradź. 
Moim zdaniem, by andrzejki były udane, należy czas 
spędzić z przyjaciółmi bądź rodziną. Również powinna 
odbywać się parada, podczas której ludzie występują 
w różnych przebraniach. 
 
Dziękuję ci za interesujące informacje, porady 
i życzę ci miłej andrzejkowej zabawy. 
Dziękuję. Tobie również tego życzę. 
 
Jak myślisz skąd się wzięła nazwa obrzędu „an-
drzejki”? 
Karolina Petryk z klasy V:Nazwa ,,andrzejki” wzięła 
się od imienia Andrzej. 
 
Czy lubisz obchodzić andrzejki? Dlaczego? 
Ja nigdy nie chodziłam na andrzejki. 
 
Czy w twoim domu obchodzi się andrzejki?  
W moim domu nie obchodzi się andrzejek, nie wiem, 
dlaczego. 
 
W jaki sposób obchodzisz je z klasą? Co przygo-
towujecie? 
Bierzemy udział w dyskotece i przygotowujemy wróż-
by. 
 
Jakie wróżby lubisz? Jakie polecasz na andrzejki? 
Opisz. 
Lubię wróżby, które mnie zaskakują i przepowiadają 
moją przyszłość. 
 
Jak się bawić, by andrzejki były udane? Doradź. 
Niczego nie można się wstydzić. Trzeba się bawić na 
całego. 
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Uczniowie klasy IV wraz z wychowawczy-
nią, panią Dorotą Rusak, pozują na tle je-
sienno- andrzejkowego wystroju, za który 

otrzymali II miejsce. 
Klasa VI z panią Kamilą Zamęcką podczas 

andrzejkowej zabawy.  
Za przygotowany wystrój stołu otrzymali 

I miejsce i słodką nagrodę. 



Równie popularne, jak na przykład w klasie 
IV, jest nakłuwanie serc z imionami chłop-

ców i dziewczyn. 

Aby dowiedzieć się, która z dziewczyn lub 
chłopców z grona wróżących sobie osób 

ożeni się w przyszłości, uczniowie klasy IV 
posłużyli się butami. Polegało to na tym, że 
ustawiali buty z lewej nogi rzędem w kącie 

pokoju. Ostatni w kolejce przestawiali na po-
czątek buty. Właściciel buta, który pierwszy 
dotknął czubkiem progu, może liczyć na bły-

skawiczną zmianę stanu cywilnego. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wywiady przeprowadziła dziennikarka   
Patrycja Odziomek /październik 2013/  
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Pan Dominik Kaczmarek i uczniowie klasy 
V świetnie się bawili i chętnie pozowali  

do pamiątkowego zdjęcia. Za wystrój stołu 
zdobyli II miejsce /ex aegvo z klasą IV/. 

Wróżby z wosku dotyczyły miłości i pomyślności w nadchodzą-
cym roku. Przelewanie wosku przez ucho od klucza utrudniało, 

ale i wzmacniało wróżebną moc  zabawy. Klucz jest w tej wróżbie 
symbolem tajemnicy, ale i płodności - zamyka lub otwiera wszel-
kie sekrety i tajemnice. Wyniki poznawało się, oglądając wosko-
wą płaskorzeźbę lub jej cień na ścianie. Można dopatrywać się 
wyglądu przyszłego partnera, atrybutów jego zawodu lub kraju, 
z jakiego będzie pochodzić. Wystarczy uruchomić wyobraźnię, 
a cienie zaczną same mówić. Z kształtu lanego wosku można 

również odczytać, jaki zawód jest nam przeznaczony. 



 
 
 

 
 

 
 

 

KRZYŻÓWKA  KASZUBSKA  Z NAGRODAMI 

 
Rozwiąż krzyżówkę, wpisując do niej znane ci słówka kaszubskie. Następnie wypełnij kupon konkursowy wpisując 
hasło, wytnij i oddaj rozwiązanie p. Dorocie Rusak /sala 101/ Osoby, które prawidłowo podadzą hasło i oddadzą ku-
pon konkursowy do 16.12.2013r., otrzymają słodki świąteczny upominek.   

Agata Sobolewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Po kaszubsku bajka to… ? 

2. Jak napiszesz po kaszubsku słowo ,,dziadek”? 

3. Osoba, która prowadzi samochód po kaszubsku to…? 

4. Gasi pożary. 

5. Zwykle w bajkach ratuje królewny. 

6. Jak po kaszubsku napiszesz zuch? 

7. 35, 36, trzedzescë … 

 

  

KUPON KONKURSOWY ,,NEWSA SZKOLNEGO” 

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

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

Hasło z krzyżówki:  
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