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Jak nas poinformowała pani dyrektor, Joanna Rusak, Zespól Szkół w Damnie istnieje od 1 wrze
roku, czyli  wła
się w naszej placówce. Dowiedzieli
55 uczniów, w gimnazjum: 64 uczniów. Ponadto uzyskali
nie 27/ to w wi
jest obecnie 2, a jeden nauczyciel rozpocz

Nasza szkoła /wiemy o tym wszyscy, cho
przez naszych rodziców, zaanga
roku/ Zarz
zastępczyni, pani Aleksandra Ró
Usłyszeli
placówki i b

Pani dyrektor, Joanna Rusak  podkre
łoby to  mo

Nasza szkoła nie mo
ników tzw. administracji i obsługi
sprawnie zarz
wyliczyć

Na koniec pani dyrektor, Joanna Rusak dodała, 
bie i innym nauczycielom, to podniesienie wyników sprawdzianów klas III i VI oraz zaanga
udziału w ró
wania i czuli si
W jesiennym numerze ,,Newsa szkolnego” spotkacie si
kacie na korytarzach szkolnych, w salach, na przerwach. Przeczytajcie o tym, co dzieje si
kim są Ci, którzy pozwolili nam na powstanie tego numeru, czyli udzielili wywiadów, po
wszystkim dzi

i początek nowego roku szkolnego

 

 

Zespół Szkół w Damnie;   (0-59) 811 31 77;     www.zsdamno.pl

Pani dyrektor Joanna Rusak i pan wójt Gminy Damnica, Grzegorz Jaworski 
podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

śyczyli nam wszystkim samych szóstek i szcz

Jak nas poinformowała pani dyrektor, Joanna Rusak, Zespól Szkół w Damnie istnieje od 1 wrze
roku, czyli  właśnie minęło 13 lat! Dziennikarzy ,,Newsa szkolnego” zainteresowało, ilu uczniów obecnie uczy 

 w naszej placówce. Dowiedzieliśmy się, Ŝe 238 uczniów, w tym: 
55 uczniów, w gimnazjum: 64 uczniów. Ponadto uzyskaliśmy informacj
nie 27/ to w większości nauczyciele dyplomowani, jest ich aŜ 18, natomiast 6 to mianowani,
jest obecnie 2, a jeden nauczyciel rozpoczął w tym roku staŜ.  

Nasza szkoła /wiemy o tym wszyscy, choćby wtedy, gdy dzieją
przez naszych rodziców, zaangaŜowanych  w działalność Rady Rodziców. W tym
roku/ Zarząd Rady Rodziców utworzyły: pani Marzena Patok jako przewodnicz

ępczyni, pani Aleksandra RóŜańska- sekretarz i pani Magdalena Binczycka, która została skarbnikiem. 
Usłyszeliśmy od pani dyrektor, Ŝe całą Radę Rodziców tworzy 13 mam, którym nie jest oboj
placówki i będą wspierać jej rozwój!! 

Pani dyrektor, Joanna Rusak  podkreśliła w wywiadzie nam udzielonym, 
łoby to  moŜliwe. 

Nasza szkoła nie mogłaby istnieć nie tylko bez nas, uczniów, nauczycieli, rodziców, ale tak
ników tzw. administracji i obsługi , których w sumie jest 10. To oni dbaj
sprawnie zarządzają finansami, wydaja nam legitymacje… i to nie
wyliczyć. 

Na koniec pani dyrektor, Joanna Rusak dodała, Ŝe najwaŜniejszym zadaniem, który w tym roku stawia s
bie i innym nauczycielom, to podniesienie wyników sprawdzianów klas III i VI oraz zaanga
udziału w róŜnorodnych, ciekawych konkursach pozaszkolnych, by mogli pokaza
wania i czuli się waŜni reprezentując naszą szkołę na terenie gminy, powiatu a nawet województwa!
W jesiennym numerze ,,Newsa szkolnego” spotkacie się, drodzy Czytelnicy, z tymi, których na co dzie
kacie na korytarzach szkolnych, w salach, na przerwach. Przeczytajcie o tym, co dzieje si
kim są Ci, którzy pozwolili nam na powstanie tego numeru, czyli udzielili wywiadów, po
wszystkim dziękujemy i zapraszamy do lektury. 

A JESZCZE WCZORAJ BYŁ 

WRZESIEŃ…

i początek nowego roku szkolnego
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Pani dyrektor Joanna Rusak i pan wójt Gminy Damnica, Grzegorz Jaworski  
cia roku szkolnego 2014/2015. 
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 KARTKI  Z  KALENDARZA 26.09.2014r.

Demokratyczne wybory do Zarządu Samorządów 

Uczniowskich obydwu szkół

Relacja dziennikarek 

 
 

 
Czego oczekujesz od Samorz
Od Samorządu oczekuję wię
 
Jakimi cechami musi odznacza
Mój kandydat musi cechowa
z pomocy innym. 
 
Po co Twoim  zdaniem jest Samorz
Moim zdaniem Samorząd Uczniowski  jest po to, by organ
zować dyskoteki i zajmować si
 
Najliczniejszą grupę kandydatów reprezentowała klasa IV. 
Tu: na tle swoich plakatów wyborczych.
 
Na kogo zagłosujesz w wyborach do SU, dlaczego?
Oliwia Peruga, uczennica klasy IV:
 
Czego oczekujesz od Samorz
Oczekuję tego, by przygotowywali ró
 
Jakimi cechami musi się wyróŜ
Mój kandydat powinien być miły.
 
Po co Twoim zadaniem jest SU w szkole?
Moim zdaniem SU jest po to, by 
 
Na kogo zagłosujesz w wyborach do SU, dlaczego?
Marta Berezowska, uczennica klasy V:
jest miły, uczynny i ma dobre oceny.
 
Czego oczekujesz od Samorz
Od samorządu oczekuję tego, 
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Demokratyczne wybory do Zarządu Samorządów 

Uczniowskich obydwu szkół

Relacja dziennikarek Pauliny Koniecznej

i Karoliny Baran    

Zanim doszło do wyborów w naszej szkole przeprowadziły
ma uczniami uczennicami naszej szkole wywiady, pytaj

głosują i dlaczego. 
 
Dziennikarka Paulina Konieczna:  Na kogo zagłosujesz w wyborach 
do SU i dlaczego? 

Nikola Budaj, uczennica klasy IV:  Zagłosuj
dlatego Ŝe jest ona mądra, miła i pomocna dla innych.

Czego oczekujesz od Samorządu? 
 więcej imprez. 

si odznaczać się wg Ciebie kandydat? 
Mój kandydat musi cechować się mądrością  oraz radością 

Po co Twoim  zdaniem jest Samorząd Uczniowski w szkole? 
d Uczniowski  jest po to, by organi-
ć się najwaŜniejszymi sprawami.  

 kandydatów reprezentowała klasa IV.  
Tu: na tle swoich plakatów wyborczych.  

Na kogo zagłosujesz w wyborach do SU, dlaczego? 
Oliwia Peruga, uczennica klasy IV:  Zagłosuję na Ksawerego Staszczuka, dlatego 

Czego oczekujesz od Samorządu? 
 tego, by przygotowywali róŜne imprezy. 

 wyróŜniać wg Ciebie  kandydat? 
ć miły. 

Po co Twoim zadaniem jest SU w szkole? 
Moim zdaniem SU jest po to, by podejmował waŜne decyzje w imieniu uczniów.

Na kogo zagłosujesz w wyborach do SU, dlaczego? 
Marta Berezowska, uczennica klasy V:  W wyborach do SU zagłosuję na Kub
jest miły, uczynny i ma dobre oceny. 

Czego oczekujesz od Samorządu? 
 tego, Ŝeby było  więcej dyskotek. 
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KARTKI  Z  KALENDARZA 26.09.2014r. 

Demokratyczne wybory do Zarządu Samorządów 

Uczniowskich obydwu szkół 

Koniecznej  

nim doszło do wyborów w naszej szkole przeprowadziłyśmy z  kilko-
ma uczniami uczennicami naszej szkole wywiady, pytając na kogo za-

Na kogo zagłosujesz w wyborach 

Zagłosuję na Natalię Buszman, 
dra, miła i pomocna dla innych. 

 na Ksawerego Staszczuka, dlatego Ŝe dobrze się uczy. 

ne decyzje w imieniu uczniów. 

 na Kubę Schismaka, poniewaŜ 
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Jakimi  cechami musi się wyró
wg Ciebie kandydat? 
Mój kandydat musi być: miły, 
uczynny i pełen zapału.    
 
Po co Twoim zdaniem jest SU w 
szkole? 
Moim zdaniem SU w szkole 
jest po to, by był ład i porz
dek. 
 
Julia Nowotniak uczennica 
klasy V:  W trakcie wyborów  
zagłosuję na Kubę Schi-
smaka. 
 
Czego oczekujesz od  Sa-
morządu? 
Od SU oczekuję rzetelnej 
pracy i przygotowania dobrej 
zabawy. 
 
Jakie cechy musi mieć wg Ci
Mój kandydat  musi być
sympatyczny i pracowity. 
 
Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole?
Samorząd Uczniowski w szk
po to, by urządzać róŜne zab
 
Na kogo zagłosujesz w wy
do Samorządu Uczniowskiego? 
Bartłomiej Baran z kla sy VI
głosuję na Kryspina Kowg
gdyŜ jest rzetelny i dotrzym
słowa. 
 
Czego oczekujesz od prze
stawicieli SU? 
Oczekuję, Ŝe zorganizują
róŜne zabawy szkolne. 
 
Jakie cechy musi mieć wg 
Ciebie kandydat? 
Powinien posiadać takie 
cechy jak: odpowiedzialność
trzymywanie słowa. 
 

Kandydaci z klasy V cieszyli się, Ŝe mogli 
wystartować w wyborach. 

W środku: Sandra Berezowska, która zo-
stała członkinią Zarządu SU 

I obecnie odpowiada za losowanie szczę-
śliwego numerka. 

Spośród kandydatów z klasy VI, Zuzanna 
Sobolewska została przez Was wybrana 

przewodniczącą Zarządu SU. 
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 wyróŜniać 

: miły, 

Po co Twoim zdaniem jest SU w 

Moim zdaniem SU w szkole 
jest po to, by był ład i porzą-

Julia Nowotniak uczennica 
W trakcie wyborów  

i-

a-

 rzetelnej 
dobrej 

 wg Ciebie kandydat? 
Mój kandydat  musi być: ambitny, miły, 

Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole? 
d Uczniowski w szkole jest 

ne zabawy. 

yborach 
skiego?  
sy VI : Za-

gana, 
muje 

Czego oczekujesz od przed-

ją 

 wg 

 takie 
ność, rzetelność, do-

Po co Twoim zdaniem jest SU 
w szkole?
Samorz
aby reprezent
i

Musi być: miły dla innych, o
i uśmiechnięty. 
 
Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole?
Moim zdaniem Samorz

trzebny po to, by podejmowa
decy
 i realizowa
dzieci.
 
Na kogo zagłosujesz w w
rach do Samorz
skiego? 

Jakie cechy musi mie
Musi być: miły dla innych, odpowiedzialny 
i uśmiechnięty.  
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Demokratyczne wybory do Zarządu Samorządów 

szkół cd. 

Po co Twoim zdaniem jest SU 
w szkole? 
Samorząd w szkole jest po to, 
aby reprezentował uczniów 
 planował im czas. 
 
Na kogo zagłosujesz 
w wyborach do Samorządu 
Uczniowskiego?  
Wanesa Staszczuk, 
uczennica klasy VI:  Ja 
zagłosuję na Paulinę Ko-
Konieczną 
 
Czego oczekujesz od 
przedstawicieli SU? 
Oczekuję tego, iŜ bę-
dzie więcej zabaw 
i czasu wolnego 
 
Jakie cechy musi mieć 
wg Ciebie kandydat? 

ły dla innych, odpowiedzialny 

Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole? 
Moim zdaniem Samorząd Uczniowski jest po-

trzebny po to, by podejmować de-
yzje 

i realizować  róŜne pomysły 
dzieci. 

Na kogo zagłosujesz w wybo-
rach do Samorządu Uczniow-
skiego?  
Wanesa Staszczuk, 
uczennica klasy VI:  Ja za-
głosuję na Paulinę Ko-
nieczną 
 
Czego oczekujesz od 
przedstawicieli SU? 
Oczekuję tego, iŜ będzie 
więcej zabaw i czasu 
wolnego 

Jakie cechy musi mieć wg Ciebie kandydat? 
ły dla innych, odpowiedzialny 
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Uczniowskich obydwu 
 
Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole?
Moim zdaniem Samorząd Uczniowski jest potrzebny po to, by podejmowa
 i realizować  róŜne pomysły dzieci.

 
Dziennikarka Karolina Baran: Na kogo zagłosujesz w wyborach do Sam
rzą
Karolina G
w
by.
 
Czego oczekujesz od przedstawicieli  Samorz

Od Samorządu oczekuję zorganizowania rozrywki, ciekawych atrakcji, wyjazdów dla całej społeczno
szkolnej,  jak np.: maratonu filmowego, konkursów, apeli, dyskoteki, poczty walentynkowej i innych.
 
Jakie cechy musi mieć wg ciebie kandydat?
Mój kandydat musi mieć takie cechy: inteligentny, pomysłowy, charyzmatyczny, 
 
Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole?
Moim zdaniem Samorząd Uczniowski jest instytucj
i wymyśla pouczające, a jednocze
bawy. 
 
Na kogo zagłosujesz w wyborach do Samorz
go? Dlaczego? 
Kinga Sobczyk, uczennica klasy II gimnazjum:
do samorządu zagłosuje na Hann
dzie dobrze się sprawować jako przewodnicz
godnie reprezentowała szkołę
 
Czego oczekujesz od przedstawicieli Samorz
Od Samorządu oczekuję jak najwi
 
Jakie cechy musi mieć Twój kandydat?
Powinien być: odpowiedzialny, zorganizowany, uczciwy, 
zaradny, wyrozumiały, ambitny, cierpliwy oraz rozs
 
Po co Twoim zdaniem jest Samorz
Jest po to, aby zajmować się
 
Na kogo zagłosujesz w wyborach do 
skiego? 
Aleksandra Banak, uczennica klasy III gimnazjum:
suję na Patrycję Kępczyk. Uwa
 
Czego oczekujesz od Samorz
Od SU oczekuję urządzenia dy
 
Jakie cechy musi mieć wg Ciebie kandydat?
Mój kandydat powinien być: odpowiedzialny, rozs

Nad wyborami do Zarz
czuwały panie: Teresa Prawdzik 
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zdaniem jest SU w szkole? 
d Uczniowski jest potrzebny po to, by podejmować decyzje

ne pomysły dzieci. 

Dziennikarka Karolina Baran: Na kogo zagłosujesz w wyborach do Sam
rządu Uczniowskiego?  
Karolina G ąsior, uczennica  klasy I gimnazjum:  
w wyborach do  Samorządu Uczniowskiego, poniewa
by. 

Czego oczekujesz od przedstawicieli  Samorządu?
ę zorganizowania rozrywki, ciekawych atrakcji, wyjazdów dla całej społeczno

szkolnej,  jak np.: maratonu filmowego, konkursów, apeli, dyskoteki, poczty walentynkowej i innych.

 wg ciebie kandydat? 
 takie cechy: inteligentny, pomysłowy, charyzmatyczny, 

Po co Twoim zdaniem jest SU w szkole? 
ąd Uczniowski jest instytucją potrzebną i waŜną, poniewa

ce, a jednocześnie ciekawe atrakcje oraz za-

Na kogo zagłosujesz w wyborach do Samorządu Uczniowskie-

Kinga Sobczyk, uczennica klasy II gimnazjum:  Na wyborach 
du zagłosuje na Hannę Berezowską, poniewaŜ bę-

ć jako przewodnicząca i będzie god-
nie reprezentowała szkołę. 

Czego oczekujesz od przedstawicieli Samorządu? 
 jak najwięcej najlepszych rzeczy. 

 Twój kandydat? 
: odpowiedzialny, zorganizowany, uczciwy, 

zaradny, wyrozumiały, ambitny, cierpliwy oraz rozsądny. 

Po co Twoim zdaniem jest Samorząd w szkole? 
ć się szkołą i sprawami uczniów. 

Na kogo zagłosujesz w wyborach do Samorządu Uczniow-

Aleksandra Banak, uczennica klasy III gimnazjum:  W wyborach do Samorz
pczyk. UwaŜam, Ŝe będzie godnie reprezentować naszą szkoł

Czego oczekujesz od Samorządu? 
dzenia dyskotek. 

 wg Ciebie kandydat? 
ć: odpowiedzialny, rozsądny, uprzejmy, koleŜeński.
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Nad wyborami do Zarządu SU gimnazjum 
czuwały panie: Teresa Prawdzik  

i Dorota Kosidło 
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ć decyzje 

Dziennikarka Karolina Baran: Na kogo zagłosujesz w wyborach do Sam o-

 Nie wiem, na kogo zagłosuję 
du Uczniowskiego, poniewaŜ nie mam wybranej oso-

ądu? 
 zorganizowania rozrywki, ciekawych atrakcji, wyjazdów dla całej społeczności 

szkolnej,  jak np.: maratonu filmowego, konkursów, apeli, dyskoteki, poczty walentynkowej i innych. 

 takie cechy: inteligentny, pomysłowy, charyzmatyczny, wyrozumiały. 

ą, poniewaŜ broni praw ucznia 

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego zagło-
ą szkołę. 

ński.  
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Po co Twoim zdaniem jest Samorz
Moim zdaniem Samorząd Uczniowski jest po to, 
by reprezentować szkołę. 
 
Zanim wyruszyliśmy do urn wyborczych, wybory 
do Zarządów Samorządów Uczniowskich p
przedziła dwutygodniowa kampania 
wyborcza poszczególnych kand
datów, którzy wcześniej wyk
nali plakaty wyborcze. By 
móc kandydować, trzeba 
było zebrać wśród uczniów 
wymaganą ilość podpisów. 

 
Dnia 26 września 2014 ro-
ku w Zespole Szkół w Dam-
nie, odbyły się na długiej 
przerwie wybory do samorz
dów uczniowskich.  W demokr
tycznym głosowaniu uczestniczyło 
większość uczniów z klas IV
wowej  i I-III gimnazjum. Ka
udział w wyborach, pokazał swoj
powiedzialną postawę., kaŜ
poniewaŜ wybory odbywają si
szkolnym. 
Do Zarządu SU startowało du
tywnych kandydatów, na któ
oddać głos. Na korytarzu pan
i zamieszanie, gdyŜ wielu uczniów chciało z
 

WASI PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH
Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Noblistów Polskich

 
Jak się nazywasz? 
Nazywam się Sandra Kurczaba.
Jaką rolę pełnisz w SU? 
Jestem przewodniczącą SU.
Jakie pomysły chcesz zrealizowa
w SU? 
Brak odpowiedzi. 

 
 

Demokratyczne wybory do Zarządu Samorządów 

Uczniowskich obydwu szkół cd.
 

Po co Twoim zdaniem jest Samorząd w szkole? 
d Uczniowski jest po to, 

my do urn wyborczych, wybory 
dów Uczniowskich po-

przedziła dwutygodniowa kampania 
rcza poszczególnych kandy-

niej wyko-
nali plakaty wyborcze. By 

, trzeba 

m-
 na długiej 

przerwie wybory do samorzą-
dów uczniowskich.  W demokra-

waniu uczestniczyło 
 uczniów z klas IV-VI szkoły podsta-

III gimnazjum. KaŜdy chętnie brał 
rach, pokazał swoją otwartą, od-

., kaŜdy czuł się waŜny, 
wają się tylko raz w roku 

ło duŜo chętnych, ak-
órych moŜna było od-

korytarzu panował wesoły chaos 
 wielu uczniów chciało za-

głosować na wybranego kand
gólne klasy szkoły podst
w długie kolejki do kom
kartę do głosowania. W niecałe 5 m
dzwonka  hol gimna
kowicie uczniami obydwu szkół. Do ko

Po wyborach, jesz
samym dniu, kom

zliczyły, rzetel
przez uczniów głosy. Nie miały czasu 

na  odpoczynek i tylko chwil
s

 

WASI PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH
Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Noblistów Polskich

Kilka słów o sobie 

Sandra Kurczaba.  

 SU. 
chcesz zrealizować działając 

 
Jakie masz marzenia?
Moim marzeniem jest by
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której 
uczęszczasz? Co byś
W szkole nic bym nie zmieniła.
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Do kabin ustawiały si
wie klasy V i VI cierpliwie czekali, by móc

 zaznaczyć

Demokratyczne wybory do Zarządu Samorządów 

szkół cd. 

 na wybranego kandydata.  Poszcze-
ne klasy szkoły podstawowej ustawiły się 

lejki do komisji wyborczej, by pobrać 
 do głosowania. W niecałe 5 minut od 

azjum zapełnił się niemal cał-
cie uczniami obydwu szkół. Do końca prze-

rwy zostało wiele minut, 
a karty wyborcze zostały 
wrzucone do urn. Nad 
przebiegiem wyborów 
czuwały komisje złoŜone 
z uczniów, a opiekę nad 
nimi sprawowały opie-
kunki SU: pp. Dorota Ko-
sidło, Teresa Prawdzik, 
Michalina Drewniak, Do-

rota Rusak. 
 

Po wyborach, jeszcze w tym 
samym dniu, komisje wyborcze 

telnie i sumiennie, oddane 
przez uczniów głosy. Nie miały czasu 

na  odpoczynek i tylko chwilę, by 
samodzielnie oddać głos. 

WASI PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Noblistów Polskich 

Jakie masz marzenia? 
Moim marzeniem jest być zdrową i szczęśliwą. 
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której 

szczasz? Co byś zmieniła? 
W szkole nic bym nie zmieniła. 
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Do kabin ustawiały się długie kolejki. Ucznio-
wie klasy V i VI cierpliwie czekali, by móc 

zaznaczyć swego kandydata. 



Przedstawiciele Zarz
Sandra Kurczaba /przewodnicz

Aleksandra Banak /zast
Biały /sekretarz/ i Karol Schismak / 

 
 
 

WASI PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH

 
Jak się nazywasz? 
Nazywam się 
Aleksandra Ba-
nak.  
Jaką rolę pełnisz w 
SU? 
Pełnię funkcję za-
stępczyni prze-
wodniczącej. 
Jakie pomysły 
chcesz zrealizo-
wać działając w 
SU? 
Chciałabym opu-
blikować w szkol-

nej gazetce 
kalendarz 
imienin na-
uczycieli. 
O czym ma-
rzysz? 
Marzę o tym, 
aby wyjechać do Turcji i Hiszpanii oraz by p
znać najlepszego pływaka 
Phelpse. 
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której 
uczęszczasz? Co byś zmieniła?
Zmieniłabym tylko pracownię
przeprowadzać w niej doświadczenia naukowe.
 
Jak się nazywasz? 
Nazywam się Julia Biały.  
Jaką rolę pełnisz w SU? 
Pełnię funkcję sekretarza. 
Jakie pomysły chcesz zrealizowa
SU? 
Działając w SU chcę zrealizowa
uczniów, konkursy z okazji dnia wiosny, poczt
walentynkową. 
O czym marzysz? 
Marzę o tym, by szkoła była dla ka
scem przyjaznym o o tym, aby wykonywa
wymarzony zawód. 

 

Przedstawiciele Zarządu SU gimnazjum: 
Sandra Kurczaba /przewodnicząca/, 

Aleksandra Banak /zastępczyni/, Julia 
Biały /sekretarz/ i Karol Schismak / 

skarbnik/ 

 

WASI PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH
 

 do Turcji i Hiszpanii oraz by po-
 najlepszego pływaka świata, Michaela 

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której 
 zmieniła? 

Zmieniłabym tylko pracownię chemiczną, by móc 
świadczenia naukowe. 

Jakie pomysły chcesz zrealizować działając w 

 zrealizować: dyskoteki dla 
uczniów, konkursy z okazji dnia wiosny, pocztę 

 o tym, by szkoła była dla kaŜdego miej-
scem przyjaznym o o tym, aby wykonywać swój 

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do kt
uczęszczasz? Co byś
Zalety, jakie dostrzegam w szkole to: pomoc ze 
strony nauczycieli w razie problemów z n
zajęcia pozalekcyjne. Brak wad.
 
Jak się nazywasz? 
Nazywam się Karol Schismak
Jaką rolę pełnisz w SU?
W SU będę pełnić funkcj
Jakie pomysły chcesz zrealizowa
w SU? 
Przydałyby się rolety do sal, w których sło
przeszkadza zbytnio w
O czym marzysz? 

Na razie marzę tylko o tym, aby testy gimn
zjalne napisać jak najlepiej i dosta
brej szkoły. 
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do 
której uczęszczasz? Co by
Zalety to: duŜo osi
jak i w konkursach naukowych. Wady to: Malo 

zajęć i spotkań, które powinny nam pomóc w
brać szkołę. 
 

Zarząd Samorządu Uczniowski
go Szkoły Podstawowej 

w Damnie
Kilka słów o sobie

 
Jak się nazywasz? 
Nazywam się Zuzanna Sobolewska.
Jaką funkcję pełnisz w Samorz
skim? 
W Samorządzie Uczniowskim jestem przewo
niczącą. 
Jakie pomysły chcesz zrealizowa
SU? 
Chcę, by w naszej szkole było wiele konkursów 
oraz duŜo dyskotek.
O czym marzysz? 
Marzę, aby w tej szkole były zaj
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WASI PRZEDSTAWICIELE WYBRANI 

DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH cd. 

zegasz zalety i wady szkoły, do której 
szczasz? Co byś zmieniła? 

Zalety, jakie dostrzegam w szkole to: pomoc ze 
strony nauczycieli w razie problemów z nauką, 

cia pozalekcyjne. Brak wad. 

 
Karol Schismak  

z w SU? 
ć funkcję skarbnika. 
chcesz zrealizować działając 

 rolety do sal, w których słońce 
nio w prowadzeniu lekcji. 

ę tylko o tym, aby testy gimna-
jak najlepiej i dostać się do do-

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do 
szczasz? Co byś zmieniła? 
Ŝo osiągnięć zarówno w sporcie 

jak i w konkursach naukowych. Wady to: Malo 
, które powinny nam pomóc wy-

Zarząd Samorządu Uczniowskie-
go Szkoły Podstawowej  

w Damnie 
Kilka słów o sobie 

 
 Zuzanna Sobolewska. 

 pełnisz w Samorządzie Uczniow-

dzie Uczniowskim jestem przewod-

chcesz zrealizować działając w 

, by w naszej szkole było wiele konkursów 
o dyskotek. 

, aby w tej szkole były zajęcia taneczne. 
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Członkowie Zarządu SU Szkoły Podstawowej 
w Damnie po odebraniu aktów powołania. P
zowali do pamiątkowego zdj

kunką, panią Michaliną
zastępstwie chorej Sandry dyplom odebrał 

Kuba Schismak.

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Damnie

 
 
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której ucz
Dobrze, Ŝe w szkole pojawiły si
innych salach. 
 

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której ucz
Naprawiłbym drabinki w sali gimnastycznej oraz wymieniłbym piłki do gry na wuefie

 
Jak się nazywasz? 
Nazywam się Sandra Bańka.
 Jaką funkcję pełnisz w Samorz
W Samorządzie Uczniowskim odpowiadam za losowanie ,,szcz
w obsłudze sprzętu muzycznego.
 Jakie pomysły chcesz zrealizowa
Działając w SU chciałbym zorganizowa
O czym marzysz? 
Marzę o tym, by w szkole było najfajniej na 
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której ucz
Chciałabym, Ŝeby oprócz schodów w szkole była winda, by wje
 

 

du SU Szkoły Podstawowej 
w Damnie po odebraniu aktów powołania. Po-

tkowego zdjęcia wraz z opie-
 Michaliną Drewniak. W 

pstwie chorej Sandry dyplom odebrał 
Kuba Schismak. 

 
 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Damnie
Kilka słów o sobie cd. 

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której uczęszczasz? Co byś zmieniła, naprawiła?
e w szkole pojawiły się urządzenia, np. telewizory, ale uwaŜam teŜ, Ŝ

Jak się
Nazywam się Ksawery Staszczuk .

Jaką funkcję pełnisz w Samorz

W Samorządzie Uczniowskim pełni
przewodnicz

Jakie pomysły chcesz zrealizowa

Mam taki pomysł, by uczniowie w ramach lekcji 
mogli jeź

O czym marzysz?
Marzę o tym, by zosta

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której 
uczęszczasz? Co by

Nic bym nie zmienił.

Nazywam si
Jaką funkcję pełnisz w Samorz

W Samorządzie Uczniowskim pełni

Jakie pomysły chcesz zrealizowa
Działając w SU chciałbym zorganizowa

Marzę o pojechaniu na Eurocup 2016, by tam obejrze
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której uczęszczasz? Co by

Naprawiłbym drabinki w sali gimnastycznej oraz wymieniłbym piłki do gry na wuefie

ńka. 
 pełnisz w Samorządzie Uczniowskim? 

dzie Uczniowskim odpowiadam za losowanie ,,szczęśliwego numerka", b
tu muzycznego. 

Jakie pomysły chcesz zrealizować działając w SU? 
c w SU chciałbym zorganizować więcej dyskotek. 

 o tym, by w szkole było najfajniej na świecie. 
Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której uczęszczasz? Co byś zmieniła, na

eby oprócz schodów w szkole była winda, by wjeŜdŜać na wyŜsze pi

Dziękujemy wszystkim uczniom za pomoc w realizacji tematu /red/
 

NEWS  SZKOLNY 

 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Damnie 

 zmieniła, naprawiła? 
Ŝ, Ŝe powinny pojawić się w 

Jak się nazywasz? 
Nazywam się Ksawery Staszczuk . 

 pełnisz w Samorządzie Uczniow-
skim? 

dzie Uczniowskim pełnię funkcję wice-
przewodniczącego. 

pomysły chcesz zrealizować działając w 
SU? 

Mam taki pomysł, by uczniowie w ramach lekcji 
mogli jeździć na basen. 

O czym marzysz? 
 o tym, by zostać piłkarzem. 

Jakie dostrzegasz zalety i wady szkoły, do której 
szczasz? Co byś zmienił, naprawił? 

bym nie zmienił. 
 

Jak się nazywasz? 
Nazywam się Kryspin Kowgan. 

 pełnisz w Samorządzie Uczniowskim? 
dzie Uczniowskim pełnię funkcję opiekuna 

sprzętu muzycznego. 
Jakie pomysły chcesz zrealizować działając w SU? 

c w SU chciałbym zorganizować więcej festy-
nów, imprez szkolnych. 

O czym marzysz? 
 o pojechaniu na Eurocup 2016, by tam obejrzeć mecz. 

szczasz? Co byś zmienił, naprawił? 
Naprawiłbym drabinki w sali gimnastycznej oraz wymieniłbym piłki do gry na wuefie 

liwego numerka", będę pomagać  

 zmieniła, naprawiła? 
Ŝsze piętra. 

kujemy wszystkim uczniom za pomoc w realizacji tematu /red/ 
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 Nasze 
Relacja dziennikarek:  Natalii Bańki, 

 
Dnia 

uczniowie Zespołu 
Szkół w Damnie wyr
szyli  na wycieczk
Gdyni. Musieli
jecha

gdyŜ
chać o 7

W wyprawie uczestniczyło 32 uczniów /w wi
szości ci, którzy uczą się ję
ale nie tylko/ pod opieką nauczycieli: pana ped
goga, Krzysztofa Rodziewicza, pani Jolanty P
chalskiej i pani Marii Szreder.
Gdy wysiedliśmy z pociągu w Gdyni, m
przeliczyć: czy nikt się zgubił? Okazało si
byli wszyscy. Byliśmy głodni, wi
poszliśmy całą grupą do na
bliŜszej pizzerii. Jedną pizzę
podzieliliśmy na dwie osoby 
i było sprawiedliwie! Później 
poszliśmy do oceanarium 
gdyńskiego. Widzieliśmy 
tam wiele róŜnych okazów 
ryb oraz zwierząt, ujrzeliśmy 
anakondy, które karmi się raz 
na miesiąc królikiem! W wie
akwariach pływały róŜne ryby, takie jak: m
gupiki, krwioŜercze piranie czy w
rze. 
Potem podzieliliśmy się na dwie grupy i ka
zwiedzała oceanarium. Póź
śmy na przygotowane dla nas  z
jęcia, podczas których rysow
śmy na kartce m.in. oko kr
wetki, liczyliśmy odnóŜa kr
bów. Te zajęcia prowadziła 
bardzo sympatyczna pa
niestety nie pamiętam, jak się
nazywała. Ten, kto był grzec
ny, mógł pogłaskać rybę!  Po 
wyjściu z oceanarium po
znowu na pizzę, bo zgłodnie
ruszyliśmy na pociąg, bo czas b

 

 

Wycieczki? To lubimy!
Nasze wraŜenia po zwiedzaniu Gdyni

Relacja dziennikarek:  Natalii Bańki, Karoliny Baran
 Anny Jancon 

Dnia 29.09.2014 roku  
uczniowie Zespołu 
Szkół w Damnie wyru-
szyli  na wycieczkę do 
Gdyni. Musieliśmy wy-
jechać o godz.645, 

gdyŜ pociąg miał odje-
ć o 704.  

W wyprawie uczestniczyło 32 uczniów /w więk-
ę języka kaszubskiego, 

 nauczycieli: pana peda-
goga, Krzysztofa Rodziewicza, pani Jolanty Pu-
chalskiej i pani Marii Szreder. 

gu w Gdyni, musieliśmy 
 zgubił? Okazało się, Ŝe 

my głodni, więc 
 do naj-
 pizzę 

my na dwie osoby 
niej 

rium 
śmy 
zów 
śmy 
ę raz 

kiem! W wielkich 
ryby, takie jak: malutkie 

nie czy wijące się węgo-

 na dwie grupy i kaŜda 
rium. Później poszli-

wane dla nas  za-
rych rysowali-

my na kartce m.in. oko kre-
a kra-

dziła 
ni, 

ak się 
wała. Ten, kto był grzecz-

ę!  Po 
oszliśmy 
eliśmy, a po niej wy-

g, bo czas było jechać do 

domu. Wróciliśmy cali i zdrowi około 16. Ba
podobała mi się ta w

jowej w Damnicy. W poci
szczególnych przedziałach, tam gdzie były wo
ne miejsca. PodróŜ trwała około 2,5 h. D
śmy na miejsce ok. g

miejscem, które o
pizzeria, p
chalska z
tym posiłku ruszyl
szego celu.
Gdy doszli
dzieliła nas na dwie grupy. Pierwsza 
grupa, w której b

dzać podwo
oraz Ŝywe, np. ryby, an

Druga grupa w
wodnych mieszkań
doświadczenia i testy. Ki
wszystko, zamienia
grodę za to, iŜ by

,,głaskała’’ , dotykała 
z tego miejsca, n

prowadzili nas do pobliskich fo
tann. N
cząć i prz
W koń
ze sm
tem wyr

gdzie mieli
nego. Jak wsiedli

powrotnego poci
gę do domu. W pob

czekał na nas autobus, którym poj
domów.  
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Wycieczki? To lubimy! 
wraŜenia po zwiedzaniu Gdyni 

Karoliny Baran, 

my cali i zdrowi około 16. Bardzo 
 ta wycieczka! 

 
To było w ponie-
działek , 29 września 
2014 roku. Wtedy od-
była się wycieczka do 
Akwarium Gdyńskie-
go*. 
O godzinie 704 wyje-

chaliśmy ze stacji kole-
jowej w Damnicy. W pociągu siadaliśmy w po-

działach, tam gdzie były wol-
PodróŜ trwała około 2,5 h. Dotarli-

my na miejsce ok. godziny 920-930. Pierwszym 
scem, które odwiedziliśmy była 
ria, poniewaŜ pani Jolanta Pu-

chalska zamawiała dla nas obiad. Po 
tym posiłku ruszyliśmy w stronę na-
szego celu. 
Gdy doszliśmy, pani przewodnik po-
dzieliła nas na dwie grupy. Pierwsza 
grupa, w której byłam, poszła zwie-

 podwodne zwierzęta, sztuczne 
ywe, np. ryby, anakondy, raki. 
pa wyruszyła na lekcję o pod-

ńcach. Wykonywali równieŜ 
czenia i testy. Kiedy zwiedziliśmy to 

aliśmy się miejscami. W na-
yliśmy cicho, kaŜda z grup 

,,głaskała’’ , dotykała Ŝywe ryby. Po wyjściu 
tego miejsca, nasi wychowawcy za-

dzili nas do pobliskich fon-
tann. Naszym celem było odpo-
ąć i przygotować się do obiadu . 

W końcu nadeszła pora posiłku, 
ze smakiem zjedliśmy pizzę. Po-
tem wyruszyliśmy na dworzec, 

gdzie mieliśmy trochę czasu wol-
nego. Jak wsiedliśmy do naszego 

powrotnego pociągu, ruszyliśmy w dro-
 do domu. W pobliŜu stacji w Damnicy 

czekał na nas autobus, którym pojechaliśmy do 
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*Akwarium Gdyńskie działa w Gdyni od 1971 roku. Przez ponad 30 lat nosiło nazw
ne i Akwarium Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Poniewa
2003 roku została zmieniona na Akwarium Gdy
łącznie związana jest z histori
sięga do 18 czerwca 1921 roku /przyp. red. 

 
 
 

Wycieczki? To lubimy!
 Nasze wraŜenia po zwiedzaniu Gdyni

Relacja dziennikarek:  Natalii Bańki, 

róŜne gatunki ryb! Obejrzałam anakondy, du
węŜe, płaszczki, węgorze i Ŝółwie . 
Gdy zwiedziliśmy wszystkie miejsca w tym 
akwarium, to potem  poszłam z innymi na lekcje 
o rybach i innych zwierzętach 
Pani, która 
prowadzi-
ła tę lek-
cję mówi-

 

skie działa w Gdyni od 1971 roku. Przez ponad 30 lat nosiło nazw
ne i Akwarium Morskie Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. PoniewaŜ nazwa była zbyt długa, w li
2003 roku została zmieniona na Akwarium Gdyńskie. Warto jednak pamiętać o dziejach placówki, która nieo

zana jest z historią Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego, która 
ga do 18 czerwca 1921 roku /przyp. red. za: Akwarium Gdyńskie, www.akwarium.gdynia.pl/

 

Wycieczki? To lubimy!
Nasze wraŜenia po zwiedzaniu Gdyni

Relacja dziennikarek:  Natalii Bańki, Karoliny Baran
 Anny Jancon Cd. 

 
 

Ja teŜ 
byłam na wy-
cieczce w Gdy-
ni. Gdy dotarli-
śmy na miej-
sce, poszliśmy 
do Akwarium 

Gdyńskiego. 
Zobaczyłam 

ne gatunki ryb! Obejrzałam anakondy, duŜe 
gorze i Ŝółwie .  

my wszystkie miejsca w tym 
akwarium, to potem  poszłam z innymi na lekcje 

ętach Ŝyjących w morzu. 

ła do nas  w języku k
poszliśmy głaskać i ogl
bardzo podobało!. Gdy wszy
mieszczenia, to zaw
by oglądać róŜnej wielk
Pani Jola Puchalska z panem pedagogiem 
Krzysztofem Rodziewiczem zrobili nam ładne 
zdjęcia. Kupiłam sobie pami
delfinka i kilka interesuj
nie, gdy zgłodnieliśmy, poszli
wszyscy ją zjedli i byli  zm
szliśmy na stację kolejow
Z Gdyni dojechałam z kole
a z niej rozwieziono nas autobusem do
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skie działa w Gdyni od 1971 roku. Przez ponad 30 lat nosiło nazwę Muzeum Oceanograficz-
 nazwa była zbyt długa, w lipcu 
 o dziejach placówki, która nieod-

stwowego Instytutu Badawczego, która 
skie, www.akwarium.gdynia.pl/ 

Wycieczki? To lubimy! 
Nasze wraŜenia po zwiedzaniu Gdyni 

Karoliny Baran, 

zyku kaszubskim. Na koniec zajęć 
ć i oglądać róŜne ryby, to mi się 

bardzo podobało!. Gdy wszyscy wyszli z po-
mieszczenia, to zawędrowałam z grupą do portu, 

nej wielkości statki. 
Pani Jola Puchalska z panem pedagogiem 
Krzysztofem Rodziewiczem zrobili nam ładne 

cia. Kupiłam sobie pamiątkę, czyli małego 
interesujących muszelek. Następ-

nie, gdy zgłodnieliśmy, poszliśmy na pizzę. Gdy 
 zjedli i byli  zmęczeni,  to wtedy po-

ę kolejową poczekać na pociąg. 
Z Gdyni dojechałam z koleŜankami do Damnicy, 
a z niej rozwieziono nas autobusem do domu. 
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NIEZWYKLI  NAUCZYCIELE 

czyli nasze spotkanie z panią Jolantą Puchalską
 

Pani Jolanta Puchalska prowadzi od
do niej na te lekcje, a w wolnej chwili przeprowadziłam z ni
się o tym, co robi i jak odpoczywa, za co lubi swoj

członkini koła regionalnego Sandra Ba
nalnym Konkursie Krasomówczym ”Osobliwo
nu”. Naszym celem jest teŜ m.in. zebranie eksp
dawnych sprzętów i przedmiotów do sali regiona
tego miejsca apelujemy do wszystkich uczniów naszej 
szkoły o przynoszenie ciekawych star
 
Jak długo i po co naleŜy Pani do PTTK?
NaleŜę do PTTK zaledwie kilka lat , ale mam 
ogromny sentyment do tej organizacji , bo za jej 
przyczyną przeŜyłam  wiele wspaniałych przygód w 
moim Ŝyciu. 
 
Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
Wolny czas spędzam z rodzin
raz w roku pojechać w  nowe, nieznane dla mnie miejsce. 
Choćby to był nawet piękny zak
od Damnicy. 
 
Gdyby Pani wróciła jako dziecko do szkoły, to…
Gdybym wróciła jako dziecko do szkoły, biegłabym 
na wszystkie dodatkowe zaję
szkoła… 
 
 

 
 

 

Pani Jolanta Puchalska za swoje osi
gnięcia otrzymała w tym roku Nagrod
Wójta Gminy Damnica, która została jej 
wręczona w Dniu Edukacji Narodowej

 

 

NIEZWYKLI  NAUCZYCIELE 

W NASZEJ SZKOLE
czyli nasze spotkanie z panią Jolantą Puchalską

Pani Jolanta Puchalska prowadzi od tego roku zajęcia z języka kaszubskiego i koło regionalne. Chodz
do niej na te lekcje, a w wolnej chwili przeprowadziłam z nią wywiad. Przeczytajcie koniecznie, a dowiecie 

 o tym, co robi i jak odpoczywa, za co lubi swoją pracę. 
 

Dziennikarka Anna Jancon:  Jak długo Pani pracuje w Zespole Szkół w 
Damnie? 
Pani Jolanta Puchalska; W szkole w Damnie  pracuj
trudno mi w to uwierzyć). 
 
Czego ciekawego moŜemy się dowiedzieć o naszym regionie na Pani 
zajęciach? 
Na zajęciach kółka regionalnego przede wszystkim utrwalamy wiadom
ści dotyczące naszego regionu. Przygotowujemy si

zach turystycznych, a takŜe do udziału  w róŜ
członkini koła regionalnego Sandra Bańka z klasy 5 zdobyła 2 miejsce 

mówczym ”Osobliwości mojego regio-
Ŝ m.in. zebranie eksponatów daw-

tów i przedmiotów do sali regionalnej. Z 
tego miejsca apelujemy do wszystkich uczniów naszej 
szkoły o przynoszenie ciekawych staroci do sali 205.  

y Pani do PTTK? 
 do PTTK zaledwie kilka lat , ale mam 

ogromny sentyment do tej organizacji , bo za jej 
yłam  wiele wspaniałych przygód w 

 wolny czas? 
dzam z rodziną  i staram się przynajmniej 

 w  nowe, nieznane dla mnie miejsce. 
kny zakątek kilka kilometrów 

Gdyby Pani wróciła jako dziecko do szkoły, to… 
Gdybym wróciła jako dziecko do szkoły, biegłabym 
na wszystkie dodatkowe zajęcia. Tyle ciekawego oferuje nam 

 

NEWS  SZKOLNY 

 

olanta Puchalska za swoje osią-
cia otrzymała w tym roku Nagrodę 

Wójta Gminy Damnica, która została jej 
czona w Dniu Edukacji Narodowej 

NIEZWYKLI  NAUCZYCIELE  

W NASZEJ SZKOLE  
czyli nasze spotkanie z panią Jolantą Puchalską 

 
zyka kaszubskiego i koło regionalne. Chodzę 
 wywiad. Przeczytajcie koniecznie, a dowiecie 

Jak długo Pani pracuje w Zespole Szkół w 

Pani Jolanta Puchalska; W szkole w Damnie  pracuję juŜ 21lat! (samej 

ć o naszym regionie na Pani 

regionalnego przede wszystkim utrwalamy wiadomo-
ce naszego regionu. Przygotowujemy się do udziału w impre-

e do udziału  w róŜnych konkursach. Ostatnio 
w Regio-
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Osobliwości gminy Damnica
w relacji pani Jolanty Puchalskiej

 
 

tekstu i muzyki  do „Zwykłej piosenki o niezwykłym miejscu”, oficjalnej piosenki gminnej, a tak
trzyletnia  maskotka  gminy. 
     Po obejrzeniu prezentacji multimedialne
na  szlak „Osobliwości gminy Damnica”.  Trasa (rowerowa i piesza)
i ścieŜkami pośród damnickich lasów, pól i rzek.
   Jakie osobliwości moŜna było zobaczy
   Niewątpliwie  największą  atrakcj
mnicy.. Część  parterowa  pałacu ma charakter reprezentacyjny. Nad wej
Ŝowe nadświetle, ściany wykładane s
Ŝyrandol w kształcie Ŝaglowca. Na parterze najpyszniej przedstawia si
ścianach znajdują się kasetony z ozdobn
się wąskie lustra kryształowe i kinkiety w kształcie kwiatów. Plafon przedstawia alegori
których główną atrakcją podczas zwiedzania obiektu była  ponad 12
określa się na około 110 – 170 lat
Kolejnym  wyjątkowym  miejscem był p
łac w Bobrownikach. To neoklasyc
styczny budynek o powierzchni u
wej 1680 m2, który ma dwie kondygn
cje. Pierwsze piętro ma charakter repr
zentacyjny, a drugie natomiast mieszka
ny. Na parterze zachowały si
ozdobne schody, piec kaflowy, lustro 
oraz fragmenty sztukaterii, np. rozeta na 
suficie. Dziś na parterze budynku znajd
ją się pomieszczenia biurowe. Po z
chodniej stronie wznosi się sze
na 30-metrowa wieŜa, z której roztacza 
się piękny widok .  
    W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu le
o obwodach pni 420 cm , 390 cm, 340 cm i 330 cm, d
a takŜe lipa drobnolistna o obwodzie pnia 425 cm
Uczestnicy imprezy (na trasie rowerowej) mieli mo
budynek, parterowy z łamanym dachem i ryzalitem frontowym (kiedy
mówi, Ŝe istniejący pałac jest drugim z kolei, poprzedni si
braczkę psami. 
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Osobliwości gminy Damnica
relacji pani Jolanty Puchalskiej

Pod takim  hasłem 17.10.2014 roku odbyła  si
impreza turystyczna  organizowana przez Zespól Szkół w Damnie i RO 
PTTK w Słupsku,  we współpracy z Nadleś
SSI ,,Aktywni  Damnica’’ i Starostwem Powiatowym w Słupsku. 

   Za początek imprezy przyjęto spotkanie wszystkich uczestnikó
(prawie 80 uczniów ze szkół  byłego województwa 
w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Tam, niezwykle serdecznie  

przywitali nas – turystów : pani dyrektor Zespołu Szkół  w Damnie, 
Joanna Rusak, pan Paweł Lewandowski, dyrektor CEiK 

Grzegorz  Gurłacz (znany aktor i kabareciarz), który jest równie
tekstu i muzyki  do „Zwykłej piosenki o niezwykłym miejscu”, oficjalnej piosenki gminnej, a tak

 
Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej o wyjątkowych walorach naszej Małej Ojczyzny” wyruszyli

ci gminy Damnica”.  Trasa (rowerowa i piesza) wiodła malowniczymi  drogami 
ród damnickich lasów, pól i rzek. 

na było zobaczyć  podczas wyprawy?   
ą  atrakcją dla turystów okazał się  zabytkowy pałac z 1871 roku w centrum D

  parterowa  pałacu ma charakter reprezentacyjny. Nad wejściem umieszczone jest witr
ciany wykładane są drewnianą boazerią otaczającą kasetony. Nad holem znajduje si

aglowca. Na parterze najpyszniej przedstawia się sala balowa zwana lustrzan
 kasetony z ozdobną tkaniną, otoczone drewnianą boazeri

skie lustra kryształowe i kinkiety w kształcie kwiatów. Plafon przedstawia alegori
 podczas zwiedzania obiektu była  ponad 12- metrowa palma konopna, której wiek 

170 lat. 
tkowym  miejscem był pa-

To neoklasycy-
powierzchni uŜytko-

wej 1680 m2, który ma dwie kondygna-
tro ma charakter repre-

zentacyjny, a drugie natomiast mieszkal-
ny. Na parterze zachowały się do dziś 

schody, piec kaflowy, lustro 
oraz fragmenty sztukaterii, np. rozeta na 

 na parterze budynku znajdu-
 pomieszczenia biurowe. Po za-

ę sześciobocz-
a, z której roztacza 

siedztwie pałacu leŜy park. Na jego terenie znajdują
obwodach pni 420 cm , 390 cm, 340 cm i 330 cm, dęby szypułkowe o obwodach pni 435 cmi 570 cm, 

e lipa drobnolistna o obwodzie pnia 425 cm. 
na trasie rowerowej) mieli moŜliwość obejrzenia dworku w Damnie. To murowany 

budynek, parterowy z łamanym dachem i ryzalitem frontowym (kiedyś z balkonem i tarasem). Legenda 
cy pałac jest drugim z kolei, poprzedni się zapadł, gdy jego wła
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Osobliwości gminy Damnica 
relacji pani Jolanty Puchalskiej 

odbyła  się ( kolejna z rzędu)  
impreza turystyczna  organizowana przez Zespól Szkół w Damnie i RO 
PTTK w Słupsku,  we współpracy z Nadleśnictwem  Gminy Damnica , 
SSI ,,Aktywni  Damnica’’ i Starostwem Powiatowym w Słupsku.  

to spotkanie wszystkich uczestników 
(prawie 80 uczniów ze szkół  byłego województwa słupskiego) 

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Tam, niezwykle serdecznie  
turystów : pani dyrektor Zespołu Szkół  w Damnie, 

Joanna Rusak, pan Paweł Lewandowski, dyrektor CEiK – su,  pan 
(znany aktor i kabareciarz), który jest równieŜ autorem 

tekstu i muzyki  do „Zwykłej piosenki o niezwykłym miejscu”, oficjalnej piosenki gminnej, a takŜe Damniś – 

tkowych walorach naszej Małej Ojczyzny” wyruszyliśmy 
wiodła malowniczymi  drogami 

  zabytkowy pałac z 1871 roku w centrum Da-
  parterowa  pałacu ma charakter reprezentacyjny. Nad wejściem umieszczone jest witra-

 kasetony. Nad holem znajduje się 
 sala balowa zwana lustrzaną. Na 

 boazerią. Między nimi znajdują 
skie lustra kryształowe i kinkiety w kształcie kwiatów. Plafon przedstawia alegorię pór roku. Dla nie-

metrowa palma konopna, której wiek 

y park. Na jego terenie znajdują się pomniki przyrody: buki 
wodach pni 435 cmi 570 cm, 

 obejrzenia dworku w Damnie. To murowany 
 z balkonem i tarasem). Legenda 

 zapadł, gdy jego właścicielka poszczuła Ŝe-
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Osobliwości gminy Damnica

w relacji pani Jolanty Puchalskiej
 
 
Rowerzyści  zatrzymali się równie
tyckim kościele  1878 roku.  
Z dawnego wyposaŜenia koś
wiele cennych zabytków, mi
dzy innymi XVIII - 
wieczny ołtarz ufun-
dowany w 1708 r. 
przez Veronikę Marię 
von Below i jej dru-
giego męŜa Piotra 
Fryderyka von Zitze-
witz oraz barokowa 
tablica pamiątkowa z 
1705 roku Ewalda von 
Puttkamer i Veroniki 
Marii von Below.  Do 
dziś  zachowały się XIX - 
wieczne boczne ołtarze, ambona, rze
Piotra i św. Pawła, prospekt o
organowa, obraz Zmartwyc
i witraŜe z herbami Bochnów i Zi
z 1936 roku autorstwa I. Ditzing
na.   
     Ciekawostką  okazał się te
rym obecnie mieści się sklep, a w p
była gospoda.   
      Z kolei uczestnicy trasy pieszej  mieli ok
podziwiać jeden z niewie-
młynów w powiecie słup-
skim, w którym mieści się 
obecnie  gospodarstwo 
agroturystyczne „Damno 
– Młyn” . To doskonałe 
miejsce do wypoczynku 
dla kajakarzy, wędkarzy, 
rowerzystów czy miłośni-
ków pieszych wycieczek. 
Młyn w Damnie istniał juŜ 
w XVIII wieku, a pierw-
sze zapiski o jego istnie-
niu pochodzą z 1784r. 
Po II wojnie światowej młyn został znac
rozbudowany i zmodernizo
szość ze starych maszyn z ko
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Osobliwości gminy Damnica

relacji pani Jolanty Puchalskiej

ę równieŜ  przy neogo-
ciele  1878 roku.   

enia kościoła zachowało się 
wiele cennych zabytków, mię-

rze, ambona, rzeźba św. 
spekt organowy, empora 
twychwstanie Chrystusa 

e z herbami Bochnów i Zitzewitzów 
torstwa I. Ditzingera ze Szczeci-

ę teŜ  budynek,  w któ-
 sklep, a w przeszłości  

trasy pieszej  mieli okazję 
lu 

wiatowej młyn został znacznie 
owany, jednak więk-

szyn z końca XIX wieku za-

chowała się i działała,
1992 roku.    
    Kre-

ru herbu i flagi jest Pani D
rektor naszej szkoły, Joanna Rusak.  Dobór g
deł  herbowych był  trafny : d
wodzi się nazwa Da
wy bogatej w pstrągi. W 2003 roku  Rada  Gminy 
w Damnicy ustanowiła herb i flag
nica i od tego czasu n
muje się na Pomorzu.
     Mało kto wie, Ŝe niedaleko  pał
cy na rzece Charstnica znajduje si
pozostałość po elek
tu istniała.   

    Mało kto wie, 
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Osobliwości gminy Damnica 

relacji pani Jolanty Puchalskiej cd. 

 i działała, aŜ do zamknięcia młyna w 

sem dość wyczerpującej 
wyprawy była baza im-
prezy – budynek Zespołu 
Szkól w Damnie.  
    Dlaczego akurat w tej 
placówce?  
Mało kto wie, Ŝe w tej 
placówce od lat pielę-
gnuje się turystyczne 
i ekologiczne aspekty 
wychowywania dzieci 
i młodzieŜy .   
    Mało kto wie, Ŝe 
autorem pierwowzo-

ru herbu i flagi jest Pani Dy-
ły, Joanna Rusak.  Dobór go-

wych był  trafny : dąb - od którego wy-
amnicy i  symbol rzeki Łupa-

ągi. W 2003 roku  Rada  Gminy 
nowiła herb i flagę Gminy Dam-

su nasza gmina szeroko pro-
morzu. 
Ŝe niedaleko  pałacu w Damni-

cy na rzece Charstnica znajduje się  wodospad – 
ktrowni wodnej,  która niegdyś 

Mało kto wie, Ŝe mamy  np. piękne 
legendy nawiązujące 
do kaszubskich ko-
rzeni. 
    Malo kto wie, jak 
wspaniali ludzie tu 
mieszkają… 
    W drugiej części 
imprezy moŜna było 
podziwiać (dzięki 
uprzejmości Nadle-
śnictwa Damnica) 
wystawę „Osobliwo-
ści przyrodnicze”. 
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Osobliwości gminy Damnica

relacji pani Jolanty Puchalskiej
 
W gminie Damnica znajduje si
objęty programem ochrony ś
2000”. Jest to naturalne siedlisko rzadkich 
gatunków ptaków. W damnickich lasach 
wstępuje równieŜ bogactwo zwierz
chronionych. KaŜdy kto chciał mógł tego dnia 
pogłaskać borsuka, sprawdzi
pozostawiają zwierzęta leśne, czy zrelaksowa
się na tle ptasiego koncertu. 
     Po krótkim odpoczynku i wysłuchaniu  
„Zwykłej piosenki o 
niezwykłym 
miejscu”, w 
wykonaniu 
szkolnego chóru z 
Damna, odbył się 
Regionalny 
Konkurs 
Krasomówczy , 
podczas którego 
ośmioro 
uczestników 
zaprezentowało 
temat popularyzujący własny 
geograficzno – historyczny  region, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
i zabytków, historii, legend, zjawisk i wra
wycieczek krajoznawczych odbytych po swoim
regionie . Najbardziej  
zaprezentowane  barwną, pię
wypowiedzi naleŜały do : Domicelli  Dudy
nr 5 w Słupsku (  I miejsce ), Sandry Ba
Damno (II miejsce ) i Anety Gołembowskiej (ZS 
Damno), Natalii Bańki  ( ZS Dam
Dąbrowskiej , SP nr 5  Słupsk  ( równorz
miejsce ).   
     Nasz konkurs swoją 
obecnością uświetnili Wójt 
Gminy Damnica, pan 
Grzegorz Jaworski,  przed-
stawiciele Nadleśnictwa 
gminy Damnica - pani An-
na Krysiak  i Grzegorz 
Czerski, pan dr A. Orłowski 
– publicysta, działacz 

 
 

 
 

Osobliwości gminy Damnica

relacji pani Jolanty Puchalskiej

W gminie Damnica znajduje się  bowiem obszar 
ochrony środowiska „Natura 

2000”. Jest to naturalne siedlisko rzadkich 
gatunków ptaków. W damnickich lasach 

bogactwo zwierząt i roślin 
dy kto chciał mógł tego dnia 

 borsuka, sprawdzić jakie tropy 
śne, czy zrelaksować 

 na tle ptasiego koncertu.  
Po krótkim odpoczynku i wysłuchaniu  

cy własny 
historyczny  region, ze 
dnieniem piękna krajobrazu 

i zabytków, historii, legend, zjawisk i wraŜeń z 
wycieczek krajoznawczych odbytych po swoim 

Najbardziej  sugestywne i 
ą, piękną  polszczyzną  
Domicelli  Dudy ze SP 

miejsce ), Sandry Bańki z ZS 
Damno (II miejsce ) i Anety Gołembowskiej (ZS 

ki  ( ZS Damno), Aleksandry 
browskiej , SP nr 5  Słupsk  ( równorzędne  III 

PTTK i wykładowca oraz  pan Janusz Gr
– przedstawiciel RO PTTK w Słu
   Jesteśmy pewni, 
oczekiwane cele, zaś
domów z przeświadczeniem , 
Damnica, ze swoimi osobliwo
nas  zachwyca”  ( jak to jest zapisane w słowach    
„Zwykłej piosenki o niezwykłym miejscu” ).
    To  juŜ  nie tajemnica!
      

mno), 
SP nr 5  Słupsk 
IV miejsce – Natalia J
V miejsce – Hanna Berezowska, ZS Damno
WyróŜnienie – Damian Mrowiec, ZS Damno  
 
Wyniki  Konkursu na Najlepszego 
Rowerzyst ę:  
Paweł Patok  - 
ZS Damno  
Patryk RóŜański – „Wnikliwy Historyk” , ZS D
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Osobliwości gminy Damnica 

relacji pani Jolanty Puchalskiej cd. 

dowca oraz  pan Janusz Grabowski 
ciel RO PTTK w Słupsku.  

my pewni, Ŝe impreza spełniła 
ane cele, zaś  jej uczestnicy wrócili do 

świadczeniem , Ŝe  gmina 
swoimi osobliwościami  - „pięknem  

jak to jest zapisane w słowach    
„Zwykłej piosenki o niezwykłym miejscu” ). 

  nie tajemnica! 

Na koniec chciałabym 
podać wyniki przepro-
wadzonych konkursów. 

Wyniki Konkursu Kra-
somówczego: 

I miejsce   - Domicella 
Duda,  SP 5 Słupsk 
II miejsce - Sandra Bań-
ka,  ZS Damno 
III  miejsce - Aneta Go-
łembowska ( ZS Damno), 
Natalia Bańka  ( ZS Da-

Aleksandra Dąbrowska  

Natalia Janiak,  SP nr 5  Słupsk 
Hanna Berezowska, ZS Damno 

Damian Mrowiec, ZS Damno   

Wyniki  Konkursu na Najlepszego 

 „Kompletny Rowerzysta” , 

„Wnikliwy Historyk” , ZS Da-
mno 
Ksawery  Staszczuk -  
„UwaŜny  Przyrod-
nik’’,  ZS Damno 
 
Gościnnie dla 
,,Newsa szkolnego” : 
pani Jolanta Puchal-
ska 
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Przedstawicielki SU Szkoły Podstawowej, Zuzanna Sobolewska /przewodnicz
Ŝyczenia równieŜ nauczycielom z klas 0
księgowej. WaŜnymi osobami, o których pami
Zbigniew Mazur, którzy chętnie pozowali do zdj

 
 
 
 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY
Dzień  Edukacji  

 
Jak co roku pamiętamy o naszych nauczyci
lach, pracownikach szkoły i  w Dniu Edukacji N
rodowej składamy im Ŝyczenia, wr
ty. Członkowie Zarządu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
zaś słodkie podarunki z wierszowanymi 
niami, a dla uczniów nie zabrakło cukierków, bo 
przecieŜ bez nich nie byłoby szkoły.
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Przedstawicielki SU Szkoły Podstawowej, Zuzanna Sobolewska /przewodniczą
 nauczycielom z klas 0-3 ( tu, na zdjęciu z panią Joanną Wojta

nymi osobami, o których pamiętały, była pani dyrektor Joanna Rusak i pan wicedyrektor, 
ętnie pozowali do zdjęć i ucieszyli się z odwiedzin SU.

 
 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY
Dzień  Edukacji  Narodowej

14.10.2014 r. 

 

tamy o naszych nauczycie-
lach, pracownikach szkoły i  w Dniu Edukacji Na-

yczenia, wręczamy kwia-
du Szkoły Podstawowej 

Gimnazjum im. Noblistów Polskich przygotowali 
 słodkie podarunki z wierszowanymi Ŝycze-

niami, a dla uczniów nie zabrakło cukierków, bo 
 bez nich nie byłoby szkoły. 

Przedstawiciele obydwu samorz
13 października 2014 roku 
cieli w klasach, składali
i dyrekcji szkoły. Jak co roku wszyscy byli mile 
zaskoczeni, jak co roku, bardzo si
Nasze mamy, z Rady Rod
pomniały o nauczycielach i zło
Ŝyczenia. Chcecie dowiedzie
uroczystym dniu? Obejrzyjcie fotoreporta
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Przedstawicielki SU Szkoły Podstawowej, Zuzanna Sobolewska /przewodnicząca/ Sandra Bańka złoŜyły 
 Wojtaś), nie zapomniały o pani 

tały, była pani dyrektor Joanna Rusak i pan wicedyrektor, 
 z odwiedzin SU. 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY 
Narodowej 

Przedstawiciele obydwu samorządów odwiedzali 
dziernika 2014 roku uczniów i nauczy-

li w klasach, składali Ŝyczenia pracownikom 
dyrekcji szkoły. Jak co roku wszyscy byli mile 

zaskoczeni, jak co roku, bardzo się ucieszyli. 
Nasze mamy, z Rady Rodziców, równieŜ nie za-

nauczycielach i złoŜyły serdeczne 
yczenia. Chcecie dowiedzieć się więcej o tym 

zystym dniu? Obejrzyjcie fotoreportaŜ. 
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Panie z Rady Rodziców bardzo ucieszyły si
wodnicząca Rady Rodziców, była bardzo wzruszona, podobnie jak pani Aleksandra Ró
przerwały swojej pracy, a na drugi dzie
wszystkich pracowników szkoły, gdy
na, podczas której Ŝyczenia wszystkim pracownikom zło

Przemawiała równieŜ pani dyrektor, Joanna Rusak i pan Wójt Gminy Damnica, Grzegorz Jaworski, którzy 
wręczyli nagrody za wzorową

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY
Dzień  Edukacji  Narodowej

 
 
 

Panie z Rady Rodziców bardzo ucieszyły się z odwiedzin SU i podarunków. Pani Marzena Patok, prz
ca Rady Rodziców, była bardzo wzruszona, podobnie jak pani Aleksandra Ró

przerwały swojej pracy, a na drugi dzień (jak się dowiedzieliśmy) same przygotowały pocz
wszystkich pracowników szkoły, gdyŜ 14 października 2014 roku  odbyła się

yczenia wszystkim pracownikom złoŜyła przedstawicielka Rady Rodziców.

 pani dyrektor, Joanna Rusak i pan Wójt Gminy Damnica, Grzegorz Jaworski, którzy 
wzorową pracę nauczycielom i pracownikom szkoły. 

 

 
 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY
Dzień  Edukacji  Narodowej
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 z odwiedzin SU i podarunków. Pani Marzena Patok, prze-
ca Rady Rodziców, była bardzo wzruszona, podobnie jak pani Aleksandra RóŜańska, lecz nie 

my) same przygotowały poczęstunek dla 
odbyła się uroczysta rada pedagogicz-

yła przedstawicielka Rady Rodziców. 

 pani dyrektor, Joanna Rusak i pan Wójt Gminy Damnica, Grzegorz Jaworski, którzy 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY 
Dzień  Edukacji  Narodowej cd. 
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W tym dniu nauczyciele odebrali te
Pan Dominik Kaczmarek i pani Katarzyna Dietrich
uczycieli mianowanych, a pani Michalina Drewniak, z r
ciela kontraktowego. 

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej
a dziś w oczach naszych nauczycieli

Dziennikarka  Natalia Ba ń
pani do szkoły podstawowej i gimnazjum?  
Pani Michalina Drewniak, nauczycielka j
łam w latach 1997-2003. Gimnazjum wspominam tak, jakby to było wczoraj .Uczyłam si
Szkół w Czarnem, jest to o wiele wi
roczniku było jeszcze 5 (do F).  

 
 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY

Dzień  Edukacji  Narodowej
 
 
 

W tym dniu nauczyciele odebrali teŜ akty nadania na kolejny stopień awansu zawodowego. 
Pan Dominik Kaczmarek i pani Katarzyna Dietrich- Urbanek złoŜyli przysięgę i otrzymali akty nadania  n
uczycieli mianowanych, a pani Michalina Drewniak, z rąk pani dyrektor Joanny Rusak, na stopie

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej
a dziś w oczach naszych nauczycieli

Czy wiecie, Ŝe nasi nauczyciele i pracownicy szkoły te
chodzili do szkoły, teŜ kiedyś byli dzie
cami muszącymi się uczyć? Gdybym Was zapytała, Czytelnicy, 
to oczywiście potwierdzilibyście, Ŝe tak, wiecie. Ale 
nają swoje lata nauki i chodzenia do szkoły? I czym ró
ich szkoła od naszej? Chcecie się dowiedzie
wywiady, które z nimi przeprowadziłam.

Natalia Ba ńka:  Czym róŜniła się Pani szkoła od naszej, w jakich latach ucz
pani do szkoły podstawowej i gimnazjum?   
Pani Michalina Drewniak, nauczycielka j ęzyka angielskiego:  Do szkoły podstawowej ucz

2003. Gimnazjum wspominam tak, jakby to było wczoraj .Uczyłam si
Szkół w Czarnem, jest to o wiele większa szkoła, niŜ ta w Damnie. Ja chodziłam do klasy A, a w moim 
roczniku było jeszcze 5 (do F).  Poza tym obie szkoły są bardzo podobne. 

 
 
 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY

Dzień  Edukacji  Narodowej

NEWS  SZKOLNY 

EWS  SZKOLNY 

 awansu zawodowego.  
ę i otrzymali akty nadania  na-

ektor Joanny Rusak, na stopień nauczy-

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej, 
a dziś w oczach naszych nauczycieli 

e nasi nauczyciele i pracownicy szkoły teŜ kiedyś 
 byli dziećmi, uczniami czy uczenni-

? Gdybym Was zapytała, Czytelnicy, 
Ŝe tak, wiecie. Ale jak wspomi-

 swoje lata nauki i chodzenia do szkoły? I czym róŜniła się 
ich szkoła od naszej? Chcecie się dowiedzieć, to przeczytajcie 
wywiady, które z nimi przeprowadziłam. 

 Pani szkoła od naszej, w jakich latach uczęszczała 

Do szkoły podstawowej uczęszcza-
2003. Gimnazjum wspominam tak, jakby to było wczoraj .Uczyłam się w Zespole 

 ta w Damnie. Ja chodziłam do klasy A, a w moim 
 

DNI, KTÓRE  PAMIĘTAMY 

Dzień  Edukacji  Narodowej cd. 
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WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej

a dziś w oczach naszych nauczycieli
 

 
Czy dobrze Pani 
wsp
łę, dlaczego?
W szkole podstawowej 

nawią
przyjaź

ły do dziś. Natomiast w gimnazjum poznałam 
Tomka- dziś jest moim męŜem. Nietrudno si
więc domyślić, Ŝe bardzo miło wspominam swoje 
szkolne lata. 
 
Jakie miała Panie relacje z kole
gami w szkole, kogo 
Pani pamięta do dziś 
i za co? 
Moja klasa była bar-
dzo zgrana, często 
spędzaliśmy wspólnie 
czas, nawet po szko-
le. Pamiętam wszyst-
kich doskonale: Julek 
w 4 klasie zasnął na 
biwaku i wpadł do 
ogniska, Asia jako je-
dyna miała komputer, 
Karolina przepięknie 
śpiewała, Andrzej nie 
mógł się nauczyć, Ŝe 
nie czyta się ,,zy Pol-
ski”, tylko- ,,z Polski”, a 
z moimi przyjaciółkami 
pracowałam w szkol-
nym sklepiku. Pamię-
tam nawet wszystkie 
numery w dzienniku. 
 
Jaki był Pani ulubiony przed
znosiła, dlaczego? 
Najbardziej lubiłam język niemiecki. Poza tym 
język polski, matematykę i biologi
dałam za historią!  

 

Pani Michalina Drewniak uwaŜa, Ŝe 
nauczyciel musi być bezgranicznie za-
kochany w tym, co robi. Tu, podczas 

wręczania Zuzannie Sobolewskiej aktu 
powołania na przewodniczącą SU 

 

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej

a dziś w oczach naszych nauczycieli

Czy dobrze Pani 
wspomina dawną szko-
ę, dlaczego? 
W szkole podstawowej 

nawiązałam wielkie 
jaźnie, które przetrwa-

. Natomiast w gimnazjum poznałam 
ęŜem. Nietrudno się 

e bardzo miło wspominam swoje 

relacje z koleŜankami i kole-

dmiot, a którego nie 

zyk niemiecki. Poza tym 
ę i biologię. Nie przepa-

 
Jak do tego doszło, Ŝ
ką? 
Tą pasją chyba zaraziła mnie mama, równie
jest nauczycielką, najwsp
 
Jak przebiegały imprezy w Pani szkole, na jakie 
Pani chętnie pani chodziła? 
Moja klasa była klas
1 klasy uczyliśmy si
tańczyć, np.: rumbę
powaliśmy więc na ka

i 
udział. Najch
ś
Ni
szały mnie te 
ś
 
Idealny nauczyciel powinien 
by
…b
w
 
Jak wygl
szk
sić

W naszej szkole niestety nie b
ło obowi
nych uniformów, czyli mundu
ków. Ka
w to, co lubił i w czym było mu 
wygodnie. Ocz
musiał by
Ŝe wó

w naszej szkole nie nosi si
z dzisiejszej perspektywy widz
w szkole było kolorowo, a
bodnie. 
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WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej, 

a dziś w oczach naszych nauczycieli cd. 

Jak do tego doszło, Ŝe została Pani nauczyciel-

 chyba zaraziła mnie mama, równieŜ 
ą, najwspanialszą na świecie!  

ak przebiegały imprezy w Pani szkole, na jakie 
tnie pani chodziła?  

Moja klasa była klasą muzyczną, to znaczy od 
my się grać na instrumentach, 

bę, czaczę i śpiewać.  Wystę-
c na kaŜdej szkolnej imprezie  

 w kaŜdej chętnie brałam 
udział. Najchętniej jednak 
świętowałam obchody Dnia 
Niepodległości. Bardzo wzru-
szały mnie te Ŝołnierskie pie-
śni. 
 
Idealny nauczyciel powinien 
być …? 
…bezgranicznie zakochany 
w tym, co robi! 
 
Jak wyglądał Pani strój do 
szkoły, czy lubiła go Pani no-
sić? 

W naszej szkole niestety nie by-
ło obowiązku noszenia szkol-
nych uniformów, czyli mundur-
ków. KaŜdy mógł ubierać się 

to, co lubił i w czym było mu 
wygodnie. Oczywiście ubiór 
musiał być skromny. Pamiętam, 
Ŝe wówczas Ŝałowałam, Ŝe 

naszej szkole nie nosi się mundurków, ale 
dzisiejszej perspektywy widzę, Ŝe dzięki temu 

lorowo, a kaŜdy czuł się swo-
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WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej, 

a dziś w oczach naszych nauczycieli cd.

Czym róŜniła się Pana szkoła od naszej, w j
kich latach uczęszczał Pan do szkoły podstaw
wej i gimnazjum? 
Pan Zbigniew Mazur, wicedyrektor ZS w D
mnie:  Do szkoły podstawowej ucz
w latach 1982 – 1991. Szkoła była o
wa, ale nie było gimnazjum.  Budynek szkoły był 
znacznie mniejszy niŜ w chwili obecnej. Nie było 
niektórych przedmiotów, jak: informatyka, j
angielski, język niemiecki czy edukacja dla be
pieczeństwa. 
 
Czy dobrze Pan wspomina 
dawną szkołę? 
Dawną szkołę wspominam 
dość dobrze. Nie mam 
złych wspomnień. 
 
Jakie miał Pan relacje z ko-
legami, koleŜankami, kogo 
Pan pamięta i za co? 
Moje relacje z kolegami 
i koleŜankami były zawsze 
poprawne. Nigdy nie byłem 
konfliktowy, więc  nie było 

sytuacji, które źle wpłynę-
łyby na relacje z nimi. Do-
brze wspominam wszyst-
kich uczniów z mojej klasy. 
Niektórzy z nich są dziś 
rodzicami uczniów naszej szkoły.
 
Jaki był Pana ulubiony przedmiot, a którego Pan 
nie znosił? 

Moim ulubionym przedmiotem zawsze była bi
logia. W klasach 1-3 szkoły 
śmy przedmiot o nazwie ,,środowisko”. Dopiero 
w klasie czwartej wprowadzono biologi
nie udało mi się polubić fizyki.
 
Jak do tego doszło, Ŝe zo
lem? 
Studiowałem biologię na uczelni, która specj
zowała się w kształceniu przyszłych naucz
Dobre przygotowanie do tego zawodu sprawiło, 
Ŝe postanowiłem zatrudnić si
Po studiach, do szkoły w Damnie tr

 

Pan wicedyrektor, Zbigniew Mazur uwaŜa, Ŝe 
nauczyciel powinien traktować swój zawód 
jak pasję, być twórczym i stale się rozwijać. 

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej, 

a dziś w oczach naszych nauczycieli cd.
 

 Pana szkoła od naszej, w ja-
szczał Pan do szkoły podstawo-

Mazur, wicedyrektor ZS w D a-
koły podstawowej uczęszczałem 

1991. Szkoła była ośmioklaso-
wa, ale nie było gimnazjum.  Budynek szkoły był 

chwili obecnej. Nie było 
niektórych przedmiotów, jak: informatyka, język 

zyk niemiecki czy edukacja dla bez-

Czy dobrze Pan wspomina 

 wspominam 
 dobrze. Nie mam 

ankami, kogo 

Moje relacje z kolegami 
ankami były zawsze 

poprawne. Nigdy nie byłem 
c  nie było 

szej szkoły. 

Jaki był Pana ulubiony przedmiot, a którego Pan 

Moim ulubionym przedmiotem zawsze była bio-
3 szkoły podstawowej mieli-

my przedmiot o nazwie ,,środowisko”. Dopiero 
w klasie czwartej wprowadzono biologię. Nigdy 

 fizyki.  

ostał Pan nauczycie-

 na uczelni, która specjali-
niu przyszłych nauczycieli. 

wanie do tego zawodu sprawiło, 
ć się jako nauczyciel. 

Po studiach, do szkoły w Damnie trafiłem na za-

stępstwo, za naucz
urlop dla poratowania zdrowia.
 
Jak wyglądał wtedy P
W owych czasach uczniowie nosili tzw. fa
w kolorze granatowym lub niebieskim. Stroje b
ły szyte z włókien syntetycznych, tj. n
Fartuszek chłopięcy przypominał kur
z dwiema kieszonkami na piersi. 
elementem był biały ko

wanie wierszy na cze
akademii szkolnych b
gdyŜ moja rodzina była antykomuni
i zawsze negatywnie wyr
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 
Idealny nauczyciel powinien by
Pytanie jest dość trudne, poniewa
sem się zmieniają. Dobry nauczyciel, to taki, kt
ry lubi swoją pracę
wykonuje jako swoją
watorski, elastyczny i potrafi si
zmian, jakie napotyka w swojej karierze. Je
potrafi zaakceptować
naleŜy zmienić zawód dla dobra własnego 
i szkoły
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Ŝe 

 

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej,  

a dziś w oczach naszych nauczycieli cd. 

pstwo, za nauczycielkę, która przeszła na 
towania zdrowia. 

dał wtedy Pana strój do szkoły? 
W owych czasach uczniowie nosili tzw. fartuszki 

wym lub niebieskim. Stroje by-
kien syntetycznych, tj. nonajronu. 
ęcy przypominał kurtkę „pilotkę” 

szonkami na piersi. Dodatkowym 
tem był biały kołnierzyk. 

 
Jak przebiegały imprezy 
w Pana szkole, na jakie 
pan chętnie chodził? 
Z imprez szkolnych pa-
miętam andrzejki. Nie 
pamiętam innych im-
prez poza świętami na-
rodowymi oraz roczni-
cami komunistycznymi, 
takimi jak: Wielka So-
cjalistyczna Rewolucja 
Październikowa, uro-
dziny Lenina. Zawsze 
podobały mi się imprezy 

o charakterze patrio-
tycznym, poniewaŜ ro-
dzice i dziadkowie wpa-
jali mi miłość do Ojczy-
zny. Natomiast recyto-

nie wierszy na cześć bolszewików  podczas 
h było dla mnie śmieszne, 

ja rodzina była antykomunistyczna 
gatywnie wyraŜała się o ludziach 
noczonej Partii Robotniczej. 

Idealny nauczyciel powinien być…? 
ść trudne, poniewaŜ ideały z cza-
ą. Dobry nauczyciel, to taki, któ-

 pracę. Gdy traktuje zawód, który 
wykonuje jako swoją pasję, to jest twórczy, no-
watorski, elastyczny i potrafi się dostosować do 
zmian, jakie napotyka w swojej karierze. Jeśli nie 

eptować zmian, to jest to sygnał, Ŝe 
 zawód dla dobra własnego 
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WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej

a dziś w oczach naszych nauczycieli

 
Czym róŜniła się Pani szkoła od naszej, w jakich 
latach uczęszczała Pani do szkoły podstawowej i 
gimnazjum?    
Pani Katarzyna Dietrich-  
cielka logopedii:  W latach, kiedy ucz
do szkoły, a były to: 1986-1994, zdecydowanie 
placówka była mniejsza. Mie
budynkach, nie było gimnazjum, tylko szkoła 
podstawowa. 
 
Czy dobrze Pani wspomina dawn
Oczywiście, Ŝe tak, zawsze w 
mojej pamięci zostanie miła 
atmosfera, Ŝyczliwi nauczy-
ciele, wspaniali koledzy i 
koleŜanki. 
 
Jakie miała Pani relacje z 
koleŜankami i kolegami w 
szkole, kogo Pani pamięta i 
za co? 
Relacje z kolegami, kole-
Ŝankami miałam dobre, 
wspieraliśmy się, tworzyli-
śmy zgrany zespół klaso-
wy, nikt nikomu nie odmó-
wił pomocy oraz wsparcia. 
Do dnia dzisiejszego 
utrzymuję kontakt 
z grupą, z którą uczęsz-
czałam do klasy, wspomi-
namy dawne czasy, oglądamy zdj
się troskami oraz radościami.
 
Jaki był Pani ulubiony przed
nie znosiła, dlaczego? 
Ulubiony przedmiot to język polski, za
tyki nie znosiłam, poniewaŜ m
tem było dokonywanie róŜnych o
muszę podkreślić, Ŝe nie mi
Konsekwentnie uczyłam się
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Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek podczas 
zajęć logopedii. Kiedyś sama była dzieckiem 
chodzącym do szkoły, dziś uczy z radością 

będąc nauczycielką. 

WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej

a dziś w oczach naszych nauczycieli
 

 Pani szkoła od naszej, w jakich 
szczała Pani do szkoły podstawowej i 

 Urbanek, nauczy-
W latach, kiedy uczęszczałam 

1994, zdecydowanie 
placówka była mniejsza. Mieściła się w dwóch 
budynkach, nie było gimnazjum, tylko szkoła 

Czy dobrze Pani wspomina dawną szkołę? 
e tak, zawsze w 

stanie miła 

dzy i 

Jakie miała Pani relacje z 
ankami i kolegami w 

ta i 

ankami miałam dobre, 

ądamy zdjęcia, dzielimy 
ciami. 

dmiot, a którego pani 

zyk polski, zaś matema-
Ŝ moim słabym punk-
nych obliczeń, choć 

e nie miałam słabych ocen. 
łam się i uwaŜnie słucha-

łam, tego co było na lekcji, co ow
brymi ocenami. 
 
Jak do tego doszło, Ŝ
ką? 
Moim marzeniem w dzi
stać nauczycielką. B
mama kupiła mi tabl
śladować, Ŝe jestem  n
wskaźnik. Moje marz
w rzeczywistość. Dz

i

na zabawę mikołajkow
 
Idealny nauczyciel p
Idealny nauczyciel p
rozumiały, sprawiedliwy. Powinien słu
pomocą, wsparciem, jak i mie
takt z rodzicami. 
 
Dziękuję Państwu za udzielenie mi szczerych 
odpowiedzi i poświęcenie czasu.
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WSPOMNIEŃ CZAR, czyli… szkoła dawniej, 

a dziś w oczach naszych nauczycieli cd. 

go co było na lekcji, co owocowało do-

szło, Ŝe została Pani nauczyciel-

niem w dzieciństwie było, aby zo-
ą. Będąc małą dziewczynką 
blicę, dzięki temu mogłam na-

stem  nauczycielem, miałam 
je marzenia przeobraziły się 
. Dzisiaj jestem nauczycielką 

 jestem z tego bardzo dum-
na, Ŝe mogę przekazać 

swoją wiedzę moim 
dzieciom. 
 
Jak wyglądał wtedy Pa-
ni strój do szkoły, czy 
podobał się Pani? 
W latach, kiedy uczęsz-
czałam do szkoły mia-
łam granatowy fartuszek 
z białym kołnierzykiem. 
 
Jak przebiegały imprezy 
w Pani szkole, na jakie 
Pani chętnie chodziła?  
W szkole organizowano 
m.in. andrzejki, mikołaj-
ki, dyskoteki klasowe, 
chętnie uczęszczałam 

 mikołajkową. 

Idealny nauczyciel powinien być …? 
Idealny nauczyciel powinien być: cierpliwy, wy-

dliwy. Powinien słuŜyć radą, 
ciem, jak i mieć doskonały kon-

stwu za udzielenie mi szczerych 
święcenie czasu. 
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CZY ROZPOZNACIE SWOJEGO  NAUCZYCIELA?

Przyjrzyjcie się uwaŜnie zdj
lat. AŜ trudno uwierzyć, Ŝe nasi nauczyciele te
kiedyś chodzili do szkoły, musieli si
prawiać dwóje (bo dawniej jeszcze nie było j
dynek!), nosić mundurki… i po prostu byli 
dziećmi.  

 
Spróbujcie pobawić się w ich rozpoznawanie, 

         
          

      
      

RETRO-WSPOMNIENIA 

CZY ROZPOZNACIE SWOJEGO  NAUCZYCIELA?
 

nie zdjęciom z dawnych 
Ŝe nasi nauczyciele teŜ 

 chodzili do szkoły, musieli się uczyć , po-
 dwóje (bo dawniej jeszcze nie było je-

 mundurki… i po prostu byli 

 w ich rozpoznawanie,  

 
przyjrzyjcie się zdję

teczki wpiszcie imio
nie uda, to w k
szkolnego” dowie si
zdjęcia. Miłej zabawy! /red./
 

 

 

           
   -        
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CZY ROZPOZNACIE SWOJEGO  NAUCZYCIELA? 

ę zdjęciom, a następnie w kra-
ona i nazwiska. Komu się to 

nie uda, to w kolejnym numerze ,,Newsa 
nego” dowie się, kogo przedstawiały 

Miłej zabawy! /red./  
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CIEKAWI LUDZIE, INTERESUJĄCE SPOTKANIA

z Paniami:
 

W tym roku szkolnym w naszej szkole pojawiły si
kaszubskiego i

wszyscy mogli pozna
pracy  
i z Ŝycia prywatnego. Panie wyraziły zgod
niecznie! 

 
Dziennikarka Paulina Konieczna
pochodzi, skąd do nas przyjechała?
Pani Maria Szreder, nauczycielka j
szubskiego, bibliote karka szkolna
Pochodzę z Kaszub, okolic Bytowa, z pi
malowniczej wioski nad jeziorem, Kł
 
Gdzie nauczyła się Pani języka k
szubskiego? 
Po kaszubsku rozmawiało się
mawia w moim domu rodzinnym. 
DuŜa część mojej rodziny  prowadzi 
działalność propagującą kaszubs
czyznę. Prowadzą zespoły ś
jące po kaszubsku, teatry kaszu
skie i oczywiście uczą tego j
na terenie Kaszub. 
 
Jakie studia Pani skończyła 
i dlaczego? 
Przede wszystkim zawsze 
czułam się filozofem-etykiem i to jest moja pasja. 
Ukończyłam równieŜ studia podyplomowe bibli
tekarskie, bardzo lubię tę prac
duŜo satysfakcji z podjętych działa
swoją edukację związaną z  j
skim, poniewaŜ jest to mowa moich przodków , 
uwaŜam Ŝe powinnam kontynuowa
dzinne. 
 
Jak długo Pani uczy? 
Pracuję w szkole od ponad 5 lat. Pracow
wielu miejscach na terenie całej Po
oczywiście na terenie Kaszub. 
 
Co podoba się Pani w pracy nauczyci
jest trudne? 
Pracę nauczyciela cenię sobie za d
z dziećmi i młodzieŜą. 
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Pani Maria Szreder ucieszyła się ze słod-
kiego podarunku otrzymanego z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 
 

CIEKAWI LUDZIE, INTERESUJĄCE SPOTKANIA

z Paniami: Marią Szreder i Dorotą Kosidło

tym roku szkolnym w naszej szkole pojawiły się dwie nowe panie, które
kaszubskiego i języka polskiego. Postanowiłam przeprowadzi

wszyscy mogli poznać je lepiej. Poprosiłam, by zdradziły nam kilka tajemnic ze swojej 

ycia prywatnego. Panie wyraziły zgodę na udzielenie wywiadu. 
 

Dziennikarka Paulina Konieczna : Skąd Pani 
d do nas przyjechała? 

Pani Maria Szreder, nauczycielka j ęzyka k a-
karka szkolna : 

 z Kaszub, okolic Bytowa, z pięknej, 
malowniczej wioski nad jeziorem, Kłączno.  

 Pani języka ka-

Po kaszubsku rozmawiało się i roz-
mawia w moim domu rodzinnym. 

 mojej rodziny  prowadzi 
ą kaszubsz-

 zespoły śpiewa-
ce po kaszubsku, teatry kaszub-

 tego języka 

czyła 

Przede wszystkim zawsze 
etykiem i to jest moja pasja. 
 studia podyplomowe biblio-

ę pracę, poniewaŜ daje 
ętych działań. Rozwijam 
ą z  językiem kaszub-

 jest to mowa moich przodków , 
e powinnam kontynuować tradycje ro-

 w szkole od ponad 5 lat. Pracowałam w 
wielu miejscach na terenie całej Polski, w tym 

cie na terenie Kaszub.  

 Pani w pracy nauczyciela a co 

 sobie za dobry kontakt 

Czy zdradzi nam Pani r
częściej Pani czyta?
Ostatnio coraz częś
zyku kaszubskim. Pol
smowskiej  ,,Wakacje w r
rzecznego ,, Tubata”. P
ksiąŜkom filozoficznym np. cz

ks. Józefa Tisch
 
W jaki sposób sp

lubi Pani robić
Oczywiście lubi

dzić na ro
 
Czy Natalia Szreder to Pani rodzina, 
co nam P

Idol. 
 
Dziękuję za udzielenie mi wywiadu i 
mych pięknych chwil w n
Dziękuję bardzo. 
 
*,,Wakacje w raju” Barbary Kosmowskiej to publikacja 
wydana w ramach promocji dziedzictwa kulturowego 
obszaru Lokalnej Grupy 
wie”, współfinansowanej przez Uni
środków finansowych Europejskiego Funduszu R
backiego .Komiks o Kaszubach*,,Wakacje w raju” 
Barbary Kosmowskiej to publikacja wydana w ramach 
promocji dziedzictwa kulturowego obszar
Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowie”, współfinans
wanej przez Unię Europejsk
Europejskiego Funduszu Rybackiego .Komiks o K
szubach został wydany przez Fundacj
Dorzecza Słupi oraz Studio TO DESIGN z Byt
wa/przyp. red. za: Bytów Nasze miasto.pl/
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Dorotą Kosidło 

 dwie nowe panie, które uczą nas języka 
zyka polskiego. Postanowiłam przeprowadzić z nimi wywiad, abyśmy 

Poprosiłam, by zdradziły nam kilka tajemnic ze swojej 

 na udzielenie wywiadu. Przeczytajcie ko-

Czy zdradzi nam Pani rodzaj literatury, który naj-
ciej Pani czyta? 

ęściej sięgam po ksiąŜki w ję-
skim. Polecam Wam komiks B. Ko-

smowskiej  ,,Wakacje w r aju”*,  czy R. Nad-
ta”. Poza tym jestem wierna 
nym np. czytam ,,Twórczość” 
hnera 

W jaki sposób spędza Pani czas wolny, co 
lubi Pani robić?  

ście lubię: pływać, czytać, jeź-
owerze. 

Czy Natalia Szreder to Pani rodzina, 
co nam Pani moŜe o niej powiedzieć, 

jeśli moŜna zapytać? 
Tak, mogę. Jest to córka 
mojego kuzyna. Natalia 
śpiewa od zawsze, zade-
biutowała w Kaszubskim 

 za udzielenie mi wywiadu i Ŝyczę sa-
knych chwil w naszej szkole.  

*,,Wakacje w raju” Barbary Kosmowskiej to publikacja 
wydana w ramach promocji dziedzictwa kulturowego 
obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Byto-
wie”, współfinansowanej przez Unię Europejską ze 
rodków finansowych Europejskiego Funduszu Ry-

backiego .Komiks o Kaszubach*,,Wakacje w raju” 
Barbary Kosmowskiej to publikacja wydana w ramach 
promocji dziedzictwa kulturowego obszaru Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowie”, współfinanso-

 Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego .Komiks o Ka-

został wydany przez Fundację Partnerstwo 
Dorzecza Słupi oraz Studio TO DESIGN z Byto-

yp. red. za: Bytów Nasze miasto.pl/. 
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CIEKAWI LUDZIE, INTERESUJĄCE SPOTKANIA

z Paniami: 
 
 
Skąd Pani Pochodzi, skąd Pani do nas przyjechała?
Pani Dorota Kosidło, nauczycielka j
leko Słupska. 
 
Jakie studia Pani skończyła i dlaczego?
WyŜsza Szkoła Pedagogiczna to uczelnia, która sko
z logopedii na gdańskiej uczelni.
 
Jak długo Pani uczy?  
Pracuję w szkole od 1996 roku.
 
Gdzie pracowała Pani wcześ
Najpierw byłam nauczycielem w szkole podstawowej i uczyłam klasy 4
zjum. Od kilku lat mam takŜe kontakt z młodzie
 
Co podoba się Pani w pracy nauczyciela, a co jest ci
Najbardziej w pracy nauczyciela podoba mi si
część  mojej wiedzy i umiejętno
 
Czy zdradzi nam Pani jaki rodzaj literatury najcz
Właściwie nie mam ulubionej dziedziny literatury. Po prostu lubi
nia wolnego czasu. 
 
W jaki sposób spędza Pani czas wolny, co lubi Pani 
Oprócz czytania ksiąŜek w wolnych chwilach lubi
w świecie lubię poleniuchować
 
Dziękuję Paniom za udzielenie mi wywiadów.
 
 

Jak zostać nauczycielem wychowania fizycznego?
Szukamy odpowiedzi rozmawiając 
z Panem Dominikiem Kaczmarkiem
 
 
Z Panem Dominikiem Kaczmarkiem spotkali
chowania fizycznego, by dowiedzie
kiedy ma czas wolny. Z Panem Dominik
rwie jego zaj
lem i co lubi robi
 
 

CIEKAWI LUDZIE, INTERESUJĄCE SPOTKANIA

 Marią Szreder i Dorotą Kosidło

d Pani do nas przyjechała?  
Kosidło, nauczycielka j ęzyka polskiego:  Urodziłam się w niewielkiej miejscowo

czyła i dlaczego? 
sza Szkoła Pedagogiczna to uczelnia, która skończyłam w Słupsku. Później były studia podyplomowe 

skiej uczelni. 

 w szkole od 1996 roku. 

Gdzie pracowała Pani wcześniej? 
Najpierw byłam nauczycielem w szkole podstawowej i uczyłam klasy 4-8. Pó

Ŝe kontakt z młodzieŜą licealną. 

 Pani w pracy nauczyciela, a co jest cięŜkie? 
Najbardziej w pracy nauczyciela podoba mi się kontakt z młodzieŜą, a takŜ

  mojej wiedzy i umiejętności. Niekiedy trudne okazuje się dotarcie do ucznia i zrozu

Czy zdradzi nam Pani jaki rodzaj literatury najczęściej Pani czyta? 
ciwie nie mam ulubionej dziedziny literatury. Po prostu lubię czytać. To moja ulubiona forma sp

dza Pani czas wolny, co lubi Pani robić? 
ek w wolnych chwilach lubię zbierać grzyby, spacerować

 poleniuchować. 

 Paniom za udzielenie mi wywiadów. 

SPORT? TO LUBIĘ! 

Jak zostać nauczycielem wychowania fizycznego?
Szukamy odpowiedzi rozmawiając 
z Panem Dominikiem Kaczmarkiem

Z Panem Dominikiem Kaczmarkiem spotkaliśmy się w przerwie jego zaj
chowania fizycznego, by dowiedzieć się jak został nauczycielem i co lubi robi
kiedy ma czas wolny. Z Panem Dominikiem Kaczmarkiem spotkali
rwie jego zajęć z wychowania fizycznego, by dowiedzie
lem i co lubi robić, kiedy ma czas wolny. 
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Dorotą Kosidło  cd. 

 w niewielkiej miejscowości nieda-

źniej były studia podyplomowe 

8. Później była praca w gimna-

, a takŜe to, Ŝe mogę jej przekazać 
 dotarcie do ucznia i zrozumienie go. 

. To moja ulubiona forma spędza-

 grzyby, spacerować, a czasami najzwyczajniej 

Jak zostać nauczycielem wychowania fizycznego? 
Szukamy odpowiedzi rozmawiając  
z Panem Dominikiem Kaczmarkiem  

my się w przerwie jego zajęć z wy-
 jak został nauczycielem i co lubi robić, 

iem Kaczmarkiem spotkaliśmy się w prze-
 z wychowania fizycznego, by dowiedzieć się jak został nauczycie-

Strona 22



 
 
 
 
 

Dziennikarz Krzysztof Wilkowski i Kuba Sch
smak: Kiedy został Pan nauczycielem wychow
nia fizycznego?  
Nauczycielem  wychowania fizycznego zostałem 
tuŜ po ukończeniu studiów wy
ku. 
 
Jakie studia Pan skończył, Ŝeby nim zosta
Ukończyłem studia wyŜsze na Akademii Pomo
skiej na wydziale edukacyjno
runku: pedagogika opiekuńczo
wychowanie fizyczne. 
 
Za co lubi Pan swój zawód i jakie trudno
nim pan widzi?  
Lubię swój zawód, poniewaŜ
wiele moŜliwości rozwoju. Ka
sobie jakiś potencjał  tylko trzeba go w nim o
naleźć i odpowiednio ukierunkowa
ucznia. Sam lubię spędzać czas aktywnie i nie 
wyobraŜam sobie uczyć innego przedmiotu, kt
ry wymaga głównie stania przy tablicy.
 
Jaki uprawia Pan sport w czasie wolnym?

Ciekawe imprezy sportowe na terenie 

 

Wywiad z Panem  Wojciechem Wilkowskim, pomysłodawcą 
i koordynatorem imprezy sportowej 

prowadził Krzysztof Wilkowski
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SPORT? TO LUBIĘ! cd. 
 

Dziennikarz Krzysztof Wilkowski i Kuba Schi-
smak: Kiedy został Pan nauczycielem wychowa-

Nauczycielem  wychowania fizycznego zostałem 
czeniu studiów wyŜszych w 2008 ro-

czył, Ŝeby nim zostać?  
sze na Akademii Pomor-

skiej na wydziale edukacyjno-filozoficznym o kie-
runku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i 

Za co lubi Pan swój zawód i jakie trudności w 

 swój zawód, poniewaŜ niesie on za sobą 
ci rozwoju. KaŜdy uczeń ma w 

 potencjał  tylko trzeba go w nim od-
 i odpowiednio ukierunkować danego 

ć czas aktywnie i nie 
 innego przedmiotu, któ-

ry wymaga głównie stania przy tablicy. 

Jaki uprawia Pan sport w czasie wolnym? 

Piłkę noŜną.  
 
Czy gra Pan w jakim
go akurat w tym?  
Tak, od lipca 2014 roku jestem zawodnikiem IV
ligowego zespołu Jantar Ustka
namową kolegów oraz trenera zespołu.
 
Jakimi cechami powinien odznacza
ciel wychowania fizycznego?
Nauczyciel wychowania fizycznego powinien by
dla swoich uczniów swoistego rodzaju mistrzem, 
wzorem oraz autorytetem, zarówno w
sportowych jak i pozasportowych. Powinien by
sprawiedliwy, konsekwentny,
przywódcze, pogodny,
rzetelny, powinien by
wysoką kulturę oso
sportowe.  
 
Dziękujemy Panu za po
informacje. 
Proszę bardzo. 

 
 

Ciekawe imprezy sportowe na terenie 

gminy Damnica 

Wywiad z Panem  Wojciechem Wilkowskim, pomysłodawcą 
i koordynatorem imprezy sportowej Bieg Pod Dębem

prowadził Krzysztof Wilkowski

 
Co to jest za impreza i kiedy powstała? 
Pan Wojciech Wilkowski: Bieg Pod Dębem jest to cykl biegów dla dor
słych, młodzieŜy i dzieci na dystansach od 100 m do 11 km. Impreza p
wstała jakieś siedem lat temu. Na początku były to zawody dla dzieci i 
młodzieŜy, z czasem dojrzeliśmy do tego, by zorganizowa
tą. I tak oto w tym roku odbyła się ona w „otwartej” 
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Czy gra Pan w jakimś klubie, jeśli tak to dlacze-

Tak, od lipca 2014 roku jestem zawodnikiem IV-
Jantar Ustka, gram w Ustce za 

 kolegów oraz trenera zespołu. 

Jakimi cechami powinien odznaczać się nauczy-
ciel wychowania fizycznego? 
Nauczyciel wychowania fizycznego powinien być 

ich uczniów swoistego rodzaju mistrzem, 
wzorem oraz autorytetem, zarówno w sprawach 

pozasportowych. Powinien być: 
konsekwentny, posiadać cechy 
godny, opanowany, empatyczny, 

powinien być dobrym doradcą, mieć 
obistą. posiadać zamiłowania 

kujemy Panu za poświęcony czas i ciekawe 

Ciekawe imprezy sportowe na terenie 

Wywiad z Panem  Wojciechem Wilkowskim, pomysłodawcą  
Bieg Pod Dębem prze-

prowadził Krzysztof Wilkowski 

jest to cykl biegów dla doro-
y i dzieci na dystansach od 100 m do 11 km. Impreza po-

ątku były to zawody dla dzieci i 
my do tego, by zorganizować imprezę otwar-

 ona w „otwartej” formule po raz czwarty* 
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Wywiad z Panem  Wojciechem Wilkowskim
 
 
Dlaczego organizuje Pan takie zawody?
UwaŜam, Ŝe kaŜdy powinien za
świeŜym powietrzu. Te zawody s
do tego. UmoŜliwiają teŜ porównanie efektów 
treningu z innymi pasjonatami biegania.
 
Kto z naszej szkoły wziął udział w tej edycji 
gu pod Dębem. Dlaczego organizuje Pan takie 
zawody? 
UwaŜam, Ŝe kaŜdy powinien za
świeŜym powietrzu. Te zawody s
do tego. UmoŜliwiają teŜ porównanie efektów 
treningu z innymi pasjonatami biegania.
 
Kto z naszej szkoły wziął udział w tej edycji 
gu pod Dębem. 
Spośród uczniów ZS w Damnie w naszych z
wodach wzięli udział tylko członkowie naszego 
stowarzyszenia,  czyli SSI Aktywni Damnica. Byli 
to: Norbert Jefimczyk  
Gimnazjalistów), Michał Kołtonowski, który 
był szósty, Dominik Maci ąg
wiekowej 2002-2004 ) 
 
Z kogo Pan był dumny? 
Oczywiście ze wszystkich, bo przecie
są tego warci, dlatego Ŝe im si
rają cięŜki sport nad leniwe siedzenie na kan
pie. 
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Wywiad z Panem  Wojciechem Wilkowskim

Dlaczego organizuje Pan takie zawody? 
dy powinien zaŜywać ruchu na 

ym powietrzu. Te zawody są pretekstem 
Ŝ porównanie efektów 

treningu z innymi pasjonatami biegania. 

ł udział w tej edycji Bie-
. Dlaczego organizuje Pan takie 

powinien zaŜywać ruchu na 
ym powietrzu. Te zawody są pretekstem 

Ŝ porównanie efektów 
treningu z innymi pasjonatami biegania. 

ł udział w tej edycji Bie-

ród uczniów ZS w Damnie w naszych za-
li udział tylko członkowie naszego 

czyli SSI Aktywni Damnica. Byli 
 (wygrał kategori ę 

Gimnazjalistów), Michał Kołtonowski, który 
był szósty, Dominik Maci ąg ( II miejsce w kat.  

cie ze wszystkich, bo przecieŜ wszyscy 
e im się chce i Ŝe wybie-

ki sport nad leniwe siedzenie na kana-

 
Jakie nagrody otrzymali zwyci
Dla prawdziwego sportowca najwa
grodą za wysiłek  jest 
Miłą pamiątką tego zdarzenia s
we, w tym wypadku pi
na tę okazję medale i pami
 
Dziękuję Panu za wyczerpuj
czymy kolejnych sukcesów sportowych.
 
 
*Impreza sportowa odbyła si
na stadionie w Damnicy jako kolejna edycja „damni
kiego święta biegania” W biegu głównym na starcie 
stanęło ostatecznie 147 osób. W
ników wyróŜnił się Norbert Jefimczyk  w wieku 
(SSI Aktywni Damnica). Imprez
nymi koło wolontariatu działaj
w Damnie/za: www.ssiaktywnidamnica/

 
 
 
Dziękujemy Panu Wojciechowi Wilkowskiemu za mo
liwość skorzystania z materiału 
zdjęć umieszczonych na stronie  Stowarzyszenie 
Sportowo Integracyjne 
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Wywiad z Panem  Wojciechem Wilkowskim, cd. 

Jakie nagrody otrzymali zwycięzcy? 
Dla prawdziwego sportowca najwaŜniejszą  na-

jest  wygrana  sama w sobie. 
 tego zdarzenia są trofea sporto-

we, w tym wypadku piękne, odlewane specjalnie 
 medale i pamiątkowe dyplomy. 

 Panu za wyczerpujące odpowiedzi i Ŝy-
czymy kolejnych sukcesów sportowych. 

sportowa odbyła się 14 września 2014 roku 
na stadionie w Damnicy jako kolejna edycja „damnic-

ta biegania” W biegu głównym na starcie 
ło ostatecznie 147 osób. Wśród starszych rocz-

 Norbert Jefimczyk  w wieku 15 lat 
ni Damnica). Imprezę wpierało między in-

nymi koło wolontariatu działające przy Zespole Szkół 
www.ssiaktywnidamnica/ 

kujemy Panu Wojciechowi Wilkowskiemu za moŜ-
 skorzystania z materiału prasowego, w tym 

 umieszczonych na stronie  Stowarzyszenie 
Sportowo Integracyjne - Aktywni Damnica 
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Po co obchodzimy Narodowy 

Szukamy odpowiedzi rozmawiając z Panią Jadwigą 

Dziułko, nauczającą historii w naszej szkole
 
 
Dziennikarka Paulina Konieczna:
je Pani tegoroczny apel  z okazji Dnia Niepodległo
Pani Jadwiga Dziułko, nauczycielka historii/ WOS, 
wychowania do Ŝycia w rodzinie/:
rodowego Święta Niepodległości przygotowuj
nie z I klasą gimnazjum i panią 
Kamilą Zamęcką.  
 
Dziennikarka Paulina Ko-
nieczna:  Z kim przygotowuje 
Pani tegoroczny apel  z okazji 
Dnia Niepodległości? 
Pani Jadwiga Dziułko, na-
uczycielka historii/ WOS, 
wychowania do Ŝycia w ro-
dzinie/:  Apel z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości 
przygotowuję wspólnie z I kla-
są gimnazjum i panią Kamilą 
Zamęcką. 
 
Po co w ogóle mamy oglądać 
takie przedstawienia?  
Wszyscy tworzymy naród pol-
ski, mamy wspólną historię. 
Mam nadzieję, Ŝe wszyscy teŜ 
jesteśmy patriotami. Wobec 
tego nie moŜna  zapomnieć  o 
waŜnych datach z naszych 
dziejów. Przygotowane przed-
stawienie ma przypomnieć 
wszystkim uczniom o waŜnym 
wydarzeniu, uzmysłowić Ŝe 
„naród bez historii jest jak 
człowiek bez pamięci”. 
 
Jak my, Polacy, powinni-
śmy pamiętać o tym dniu, 
obchodzić go? 
Z okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości moŜemy 
wywiesić polską flagę, uczestniczy
nach. W wielu miejscowościach odb
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,,Wielu Polaków poświęciło Ŝycie, byśmy mogli Ŝyć 
w wolnej Polsce, dlatego powinniśmy pamiętać o nich 
obchodząc 11 listopada”- podkreśliła w wywiadzie pa-

ni Jadwiga Dziułko 

 
Po co obchodzimy Narodowy 

podległości? 

Szukamy odpowiedzi rozmawiając z Panią Jadwigą 

Dziułko, nauczającą historii w naszej szkole

Dziennikarka Paulina Konieczna:  Z kim przygotowu-
je Pani tegoroczny apel  z okazji Dnia Niepodległości? 

Dziułko, nauczycielka historii/ WOS, 
ycia w rodzinie/:  Apel z okazji Na-

ści przygotowuję wspól-
 gimnazjum i panią 

Z kim przygotowuje 
Pani tegoroczny apel  z okazji 

uczycielka historii/ WOS, 

ści 

ilą 

ć 

ę. 
Ŝ 

mi. Wobec 
ć  o 

szych 

ć 
nym 
Ŝe 

rii jest jak 

niczyć w apelu, festy-
ciach odbywają się lokalne 

imprezy,  na które mo
Członkowie polskiego rz
przypiąć sobie biało-czerwony kot
zaproponowała teŜ sympatyc
łanie kartek, specjalnie prz

ni
p
tomkowie mogli 
Polsce. Z
ś
cz
II Rzeczypospolitej. Dlat
winni
 
Jakie pie
ulubionymi?
Pie
„
wojenko”,

okie
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 o nich 
a-

Po co obchodzimy Narodowy Dzień Nie-

Szukamy odpowiedzi rozmawiając z Panią Jadwigą 

Dziułko, nauczającą historii w naszej szkole 

imprezy,  na które moŜecie pójść z całą rodziną. 
wie polskiego rządu zachęcają, by w tym dniu 

czerwony kotylion. Poczta Polska 
Ŝ sympatyczną akcję. Jest to wysy-

cjalnie przygotowanych na tę okazję. 
We wszystkich tych akcjach 
waŜne jest to, by Polacy czuli 
się jednym narodem, by wspól-
nie chcieli obchodzić to święto. 
 
Co oznacza dla naszego kraju 
data 11 listopada ? Skąd aku-
rat w tym dniu święto? 
11 XI 1918r., po 123 latach za-
borów, Polska znów pojawiła 
się na mapie Europy. Stało się 
to m.in. za sprawą Józefa Pił-
sudskiego, Romana Dmow-
skiego i Ignacego Jana Pade-
rewskiego. Wiele pokoleń Po-
laków walczyło o odzyskanie 

niepodległości. Wielu Polaków 
poświęciło swe Ŝycie, by ich po-
tomkowie mogli Ŝyć w wolnej 
Polsce. Zakończenie I wojny 
światowej to jednocześnie po-
czątek  
II Rzeczypospolitej. Dlatego po-
winniśmy pamiętać o tym dniu. 
 
Jakie pieśni legionowe są Pani 
ulubionymi? 
Pieśni legionowe, które lubię, to: 
„ Pierwsza Kadrowa”, „Wojenko, 
wojenko”, „Przybyli ułani pod  

okienko”. 
 
Dziękuję Pani za poświe-
cenie mi czasu i ciekawe, 
interesujące informacje. 
Proszę bardzo. 
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KRZYśÓWKA  JESIENNA  Z NAGRODAMI

RozwiąŜ
pełnij kupon konkursowy wpisuj
101/ Osoby, które prawidłowo podadz
otrzymaj
Sandra Ba

 
 

KUPON KONKURSOWY ,,NEWSA SZKOLNEGO”

Imię i nazwisko: ……………………………………………

Klasa: ………………………………………………………

HASŁO: ………………………………………………………...
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KRZYśÓWKA  JESIENNA  Z NAGRODAMI
 

RozwiąŜ krzyŜówkę, wpisując do niej znane Ci słówka zwią
pełnij kupon konkursowy wpisując hasło, wytnij i oddaj rozwi
101/ Osoby, które prawidłowo podadzą hasło i oddadzą kupon konkursowy do 16.12.
otrzymają słodki, świąteczny upominek.   
Sandra Bańka i Dagmara Ogórczak 

 
 

KUPON KONKURSOWY ,,NEWSA SZKOLNEGO”  

 i nazwisko: ………………………………………………. 

Klasa: …………………………………………………………... 

: ………………………………………………………... 
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,,Warto 
Bo otrzymuje si

dy”- twierdz
karze ,,Newsa szkolnego”

1. Leśna, jesienna ro
2. Drzewo iglaste rosn
3. Owoce leszczyny.
4. Wkłada się
5. Biały, jadalny grzyb.
6. Mogą być z kapust

na obiad. 
7. Są zielone, zamkni
8. śyje w lesie, wyró
9. Tu rosną jesienne jabłka.
10. Napój, który mo
11. Pomarańczowa i ro

się z okazji halloween.
12. Czarny owoc z pestkami, który zerwie

z krzaka. 
13. Rosnące na polu bulwy.
14. Potrzebujemy go,
15. Ptak, który stuka w drzewo.
16. Zwierzę, które ma kolce.
17. Leśne zwierz

KRZYśÓWKA  JESIENNA  Z NAGRODAMI 

c do niej znane Ci słówka związane z jesienią. Następnie wy-
c hasło, wytnij i oddaj rozwiązanie p. Dorocie Rusak /sala 

 kupon konkursowy do 16.12.2014r., 
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,,Warto rozwiązywać krzyŜówki! 
Bo otrzymuje się słodkie nagro-

twierdzą Czytelnicy i dzienni-
karze ,,Newsa szkolnego” 

na, jesienna roślina o fioletowym kolorze. 
Drzewo iglaste rosnące w lesie. 
Owoce leszczyny. 
Wkłada się ją, gdy robi się zimno. 

jadalny grzyb. 
ć z kapustą i grzybami, lubisz je jeść 
 

 zielone, zamknięte jesienią w słoiku. 
yje w lesie, wyróŜnia go rudy ogon. 

ą jesienne jabłka. 
Napój, który moŜna zrobić z truskawek. 

ńczowa i rośnie na polu, ,,uśmiecha” 
 z okazji halloween. 

Czarny owoc z pestkami, który zerwiemy 

ce na polu bulwy. 
Potrzebujemy go, gdy jesteśmy zmęczeni. 

który stuka w drzewo. 
ę, które ma kolce. 

ne zwierzę, szybkie, zwinne, z poroŜem. 



 


