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Kochani!
Nowy rok szkolny i nowe wydanie gazetki. Tym razem w odmienionej szacie graficznej. Mamy nadzieję, że się Wam
spodoba. W tym numerze przeczytacie o tym , co działo się w naszej szkole w październiku i listopadzie- od Święta
Edukacji, przez Dzień Projektowy, aż po Obchody Dnia Niepodległości. Poznacie lepiej naszych nowych nauczycieli,
z którymi przeprowadziliśmy wywiady, dowiecie się, co Pan Prezydent Robert Biedroń sądzi o dbaniu o środowisko,
odnajdziecie ciekawostki ze świata kultury i sztuki. To wszystko dla Was.
Polecamy nowe wydanie gazetki!
Redaktorzy naczelni
Katarzyna Lisowiec- Poręba, Joanna Jaśniewicz
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NAUCZYCIELU, CZAS NA TWOJE ŚWIĘTO!
Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela, a jego data jest stała. Jak
co roku, tak i w 2017 Dzień Nauczyciela wypada 14 października.
W tym numerze chcemy Wam przybliżyć sylwetki czterech nowych nauczycieli, którzy w tym roku
podjęli pracę w naszej szkole.

Mam zamiar rozkochać uczniów w chemii
Wywiad z Panią Izabelą Czyż, nauczycielką chemii
- Dzień dobry, od kiedy interesuje się Pani chemią?
- Od szkoły podstawowej, a właściwie od zawsze.
- Co Panią skłoniło do studiowania chemii?
- Nie studiowałam chemii, studiowałam technologię żywności, lecz na studiach było dużo
przedmiotów chemicznych i to mi się podobało. Później zrobiłam studia podyplomowe z chemii.
- Ile lat Pani pracuje w szkole?
- 15 lat .
- Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność?
- Tak, praca z młodzieżą sprawia mi ogromną przyjemność.
- Czy dużo czasu poświęca Pani na przygotowanie się do lekcji?
- W zależności od tematu lekcji, jaka jest i od tego co będziemy robili. Wiadomo, że do doświadczenia
trzeba się troszeczkę dłużej przygotować, a do lekcji opisowej trochę mniej.
- Dlaczego uczniom nauka chemii często sprawia trudność?
- Myślę, że dlatego, gdyż uczniowie popełniają jeden podstawowy błąd, a mianowicie nie są
systematyczni w uczeniu się tego przedmiotu.
-Jaki
ma
Pani
pomysł
na
zainteresowanie
uczniów
swoim
przedmiotem?
- Prowadzę kółko chemiczne i mam zamiar tutaj rozkochać uczniów w chemii poprzez doświadczenia.
Chciałabym, żeby namacalnie mogli zobaczyć, jak wygląda chemia, jak zmieniają się różne substancje
w drugie substancje i że można naprawdę polubić ten przedmiot, jeżeli się go zrozumie.

- Co Pani najbardziej lubi w swojej dziedzinie nauczania? Czy ma Pani jakiś szczególny dział, który lubi
Pani wykładać?
- Najbardziej lubię budowę materii, budowę atomu i to, co się dzieje z atomami, cząsteczkami. W ogóle
cała chemia jest łatwa, prosta i przyjemna.
- Czy ma Pani w domu swoje prywatne laboratorium, w którym może Pani oddawać się swojej pasji?
- Nie posiadam laboratorium, aczkolwiek uważam, że wszystko to, co nas otacza jest jednym, wielkim
laboratorium.
- Czy stawia Pani duże wymagania uczniom i dlaczego?
- Stawiam wysokie wymagania swoim uczniom, jednak wiem, że nie każdy uczeń musi zostać
chemikiem, ale jeżeli znajdę potencjał w jakimś uczniu, będę z niego wyciskać jak najwięcej.
- Czy pamięta Pani jakąś śmieszną sytuację, która wydarzyła się w szkole?
- Kiedyś pytam się uczniów: ,,Dlaczego czad nazywany jest cichym zabójcą?", a uczeń mi
odpowiedział: ,,Bo przychodzi nocą".
- Co Pani uważa za swój największy sukces jako nauczyciela?
- Mam bardzo dobry kontakt z młodzieżą, bardzo ją lubię i według mojego punktu widzenia bardzo
dobrze się z nią dogaduję - myślę , że jest to duży sukces zarówno dla nauczyciela, jaki i człowieka.
- Jakie zainteresowania ma Pani oprócz chemii?
- Bardzo lubię czytać książki, oglądać filmy, uwielbiam musiciale i zawsze staram się być chociaż raz w
roku na musicalu w naszym słupskim teatrze.
-Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas. Życzymy wielu sukcesów w pracy i w życiu osobistym.
Wywiad przeprowadziły: Małgorzata Gontarz i Zuzanna Kuraśkiewicz

Najważniejsze to się nie poddawać
Wywiad z Panem Michałem Derrą, nauczycielem fizyki
-Dzień dobry, czy możemy przeprowadzić z Panem wywiad?
-Tak, oczywiście, a w jakim celu?
-Do gazetki szkolnej, ponieważ jest Pan nowym nauczycielem w naszej szkole i chcielibyśmy
dowiedzieć się czegoś Panu.
-Jasne, nie ma sprawy.
-Pierwsze pytanie: Czy od zawsze interesowała Pana fizyka?
-Nie, zawsze byłem lepszy z historii i polskiego. Byłem bardziej uzdolniony polonistycznie.
-Czy ciężko było zdobyć tak obszerną wiedzę, aby zostać nauczycielem?
-Bardzo ciężko, bo studia z fizyki nie są łatwe. Najważniejsze to się nie poddawać i dążyć do celu.
-Uczy Pan tylko w szkołach podstawowych, czy też w innych szkołach?
-Uczę również w gimnazjum.
-Czy uczniowie chętnie uczą się na Pana lekcjach?
-Nie mają wyjścia. Muszą się chętnie uczyć.
-Ostatnie pytanie: praca z uczniami – czy sprawia Panu przyjemność?
-Owszem i to bardzo dużą, w szczególności, gdy jest wiele pytań zadawanych przez uczniów.
-Dziękujemy bardzo za wywiad.
-Proszę bardzo, również dziękuję.
Wywiad przeprowadzili:Kacper Nosal i Jan Jerzewski

Jeśli uczenie nie sprawiałoby mi przyjemności, na pewno
zmieniłabym zawód
Wywiad z Panią Joanną Jaśniewicz, nauczycielką języka polskiego
- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
- W wolnym czasie najczęściej chodzę do kina Rejs. Czytam książki typu kryminały norweskie albo coś
z zakresu psychologii. Lubię także bawić się z moimi kotami.
- Czy lubi Pani pracę z dziećmi i czy ona sprawia pani przyjemność?
- Bardzo lubię pracę z dziećmi, bo inaczej nie byłabym nauczycielem. Jest to po prostu wpisane w mój
zawód. Jeśli nie sprawiałoby mi to przyjemności, to na pewno zmieniłabym zawód. Na razie tego się
trzymam.
- Ile czasu potrzebuje Pani na przygotowanie się do lekcje?
- Jeśli są to lekcje, które już wcześniej prowadziłam, to tego czasu potrzebuję mało. W przypadku, kiedy
są to nowe rzeczy np. lektury szkoły podstawowej, których nie czytałam, ponieważ pracowałam
wcześniej w gimnazjum i szkole średniej, to potrzebuje trochę więcej czasu, ponieważ przede wszystkim
muszę je przeczytać i przygotować się na przeprowadzenie ciekawej lekcji.
- Dlaczego wybrała Pani pracę nauczycielki języka polskiego?
- Myślę, że był to całkowity przypadek. Na pewno był to mój ulubiony przedmiot w szkole i po prostu
byłam z niego dobra. Na pewno nie mogłabym uczyć matematyki. Chociaż znam tabliczkę mnożenia,
myślę, że to chyba za mało.
- Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie?
- Niebawem będzie siedemnaście.
- Jaka nieprzyjemna sytuacja spotkała Panią w pracy z dziećmi?
- Chyba jeszcze takiej bardzo nieprzyjemnej sytuacji nie było i mam nadzieję, że nie będzie.
- Jak często zadaje Pani prace domowe?
- Wydaje mi się, że rzadko, bardzo rzadko. Czasami zadaję coś, co wymaga własnych przemyśleń albo
przygotowania czegoś na lekcję.
- Czy trudno było zdobyć taką wiedzę, jaką ma Pani w tym momencie?
- Nie wiem, czy mam dużą wiedzę, ale na pewno cały czas się uczę. Chodzę na kursy, robię dodatkowe
studia. Wiedzę trzeba uzupełniać, w życiu nie ma tak, że jest wiedza jest nam dana raz na zawsze,
a potem nic się nie robi. Stale trzeba się szkolić.
- Jaka jest wada przedmiotu, którego Pani uczy?
- Dla mnie nie ma żadnej wady, chyba że dla uczniów( śmiech). Myślę, że dla nich najgorsze jest
czytanie lektur.
- Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów w pracy.
- Bardzo dziękuję.
Wywiad przeprowadziły: Wiktoria Adamska i Ada Kalinowska

Matematyka uczy myślenia
Wywiad z Panią Joanną Dudą, nauczycielką matematyki
- Jakiego przedmiotu Pani uczy i czy pasjonuje Panią ten przedmiot?
- Uczę matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Bardzo lubię uczyć tych przedmiotów. Matematyka
to taki przedmiot teoretyczny, a edukacja dla bezpieczeństwa – bardzo praktyczny, bo uczy dzieci i
młodzież, jak udzielać pierwszej pomocy i uważam, że jest to bardzo ważne, a matematyka uczy
myślenia.
- Od ilu lat pracuje Pani jako nauczycielka?
- Pracuję od 20 lat w szkole.
- Jakie studia Pani ukończyła?
- Jestem magistrem matematyki.
- Czy lubi Pani pracę z dziećmi?
- Tak, lubię swoją pracę.
- Czy od początku planowała Pani pracować jako nauczycielka?
- Nie, nie chłopcy. Nie planowałam, ale życie mi się tak ułożyło, że zostałam nauczycielką. Uczyłam
matematyki w szkole średniej.
- Dlaczego wybrała Pani akurat tę szkołę?
- Bo uważam, że jest to bardzo fajna szkoła. Moje dzieci ukończyły tę szkołę. Przez kilka długich lat
obserwowałam ich pracę i bardzo mi się tutaj podobało jako rodzicowi, a teraz bardzo mi się tu podoba
jako nauczycielowi.
- Jakie były Pani pierwsze wrażenia po dołączeniu do grona nauczycieli tej szkoły?
- Bardzo pozytywne, zostałam ciepło przyjęta, powiem Wam, że wiele osób dawało mi takie fajne,
dobre, pożyteczne rady i wiem, że mam do kogo się tutaj zwrócić. Dyrekcja szkoły jest bardzo
przychylna, pomocna i życzliwa.
- Dziękujemy za wywiad.
- Ja również dziękuję.
Wywiad przeprowadzili: Mikołaj Zamojski i Tymoteusz Christyniuk

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE
Rozmowa z panią Anną Wolikowską

Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu
promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich

poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno wychowawczego szkoły.
W tym rok szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Szkoła
Promująca Zdrowie” i ubiega się o przyjęcie do grona Pomorskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie.
- Jaki przyświecał nam cel przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do programu?
- Głównym celem uczestnictwa w programie jest promowanie zdrowego stylu życia. Dążymy, aby w
szkole panowała przyjazna atmosfera, zasady aktywnej i dobrej współpracy, a podstawowym
założeniem była dbałość o prawidłową kondycję fizyczną, psychiczną oraz społeczną całej populacji
szkolnej.
Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie było dobrowolną inicjatywą szkoły.
Decyzję o przystąpieniu do niego podjęła Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami
społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza
diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe
problemy oraz planuje swoje działania. Naszym problemem priorytetowym jest: Osłabienie
kontaktów interpersonalnych wśród społeczności szkolnej.

- Jakie działania należało podjąć, by włączyć się do programu?
- Po zapoznaniu społeczności szkolnej z ideą „Szkoły Promującej Zdrowie” przystąpiliśmy do działania.
Odbyło się już wiele inicjatyw prozdrowotnych zorganizowanych przez nauczycieli w porozumieniu z
Radą Rodziców . Przypomnę, że 6 października 2017 roku w naszej szkole miały miejsce działania
warsztatowo-projektowe dla uczniów klas 4-7. Działania odbyły się pod tytułem FIT DAY i związane były
ze zdrowym stylem życia. Uczniowie tworzyli zdrowe potrawy, liczyli ich kaloryczność, redagowali w
języku polskim i angielskim przepisy kulinarne na wykonane przez nich przekąski, układali jadłospisy dla
różnych grup wiekowych i zawodowych, badali skład chemiczny produktów żywnościowych. Efektem
ich pracy są także kilkuminutowe przedstawienia pod hasłem „Zdrowo żyć, zdrowym być” oraz audycje
radiowe, w których wykorzystano fragmenty wywiadów dot. zdrowia, a przeprowadzonych przez
uczniów z członkami ich rodzin i mieszkańcami pobliskiego osiedla. Nie zabrakło też działań
promujących aktywność fizyczną – rozgrywek sportowych i tańca.
Drugą częścią dnia promującego zdrowie był festyn rodzinny „ Fit day”, podczas którego można było
zakupić warzywa i owoce wyhodowane w szkolnym „ogródku u Gryfitów”, przygotowane witaminowe
sałaki warzywne i owocowe. Atrakcja festynu była wspólny taniec „ Zumby” i konkursy sprawnościowe
przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Poza świetną zabawą oraz możliwością

skosztowania owocowych i warzywnych smakołyków można było obliczyć swoje BMI, zbadać poziom
tkanki tłuszczowej czy skonsultować się z dietetykiem i trenerem personalnym p. Zdzisławem
Kasperowiczem.
- Pamiętamy ten dzień. Rzeczywiście był fantastyczny. Ale czy robimy coś ponadto?

- Oczywiście! Pozostałe działania w szkole związane z rozwiązaniem problemu priorytetowego
odbywają się przez udział uczniów w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata – Polska, w
Ogólnopolskiej Akcji Czyste powietrze, w organizacji Dnia Życzliwości i Pozdrowień czy też Dnia Polskiej
Niezapominajki, czyli święta promującego wzór serdecznego i wrażliwego Polaka. Braliśmy także udział
w akcjach charytatywnych: Kup Pan Szczotkę, Opatrunek na ratunek, Ołówek dla Afryki, Mufinka dla
Murzynka, podziel się z bliźnim w potrzebie, pomoc bezdomnym zwierzętom ze schroniska, paczka dla
dzieciaczka. Zainicjowano ponadto nowy projekt pod hasłem „Szkolne przygody przedszkolaka”. Jest
to projekt współpracy z przedszkolakami, mający na celu integrację środowiska szkolnego ze
środowiskiem przedszkolnym.
- Często obserwujemy udział uczniów klas młodszych w działaniach promujących zdrowie.
- Faktycznie. Nasze Maluchy uczestniczą w takich projektach, jak te ,które wymienię:
- Dbamy o zdrowie – projekt skierowany do uczniów klasy 1-3
- Bezpiecznie do szkoły - projekt adresowany do uczniów klas 1-3
Odbywa się teraz wiele zawodów i imprez sportowych, np: Spławikowe Zawody Wędkarskie- O Złotą
Rybkę Prezydenta Miasta, Miejska Impreza sportowa kl 3, Jesienne spotkanie ze sportem,
Międzyklasowe Zawody sportowe czy Mikołajkowy Turniej Sportowy. Tak zachęcamy dzieci do
aktywnego stylu życia, zabawy i koleżeństwa przez sport.
- Dziękujemy Pani za rozmowę.
Marysia Kwapisz, Duszan Parol

Zdrowie to szczęście
Rozmowa ze specjalistą medycznym Panią Adelą Świtalską

W dniu realizacji działań projektowych pod hasłem „Żyjmy zdrowo” 06.10.2017r. przyszedł do
nas specjalista medyczny. Grupa reporterów przeprowadziła wywiad z Panią Adelą Świtalską,
prywatnie mamą jednego z naszych kolegów, która wykonuje swój zawód od 17 lat. Tematem naszej
rozmowy było zdrowie oraz wszelkie jego aspekty.
- Które grupy produktów są dla nas najbardziej nieodpowiednie i dlaczego?
- Najbardziej nieodpowiednie dla nas są węglowodany np. cukry.
- Co sądzi Pani o fast foodach?
- Fast foody są bardzo kaloryczne. Najlepiej zrobić własne tego typu jedzenie.
- Jakie skutki pociąga za sobą zła dieta?
- Zła dieta prowadzi do otyłości i bardzo wielu chorób, np. cukrzycy.
- Jakie produkty powinny spożywać dzieci w naszym wieku?
- Powinny jeść dużo owoców i warzyw, a także produkty z dużą zawartością białka i wapnia, np. jogurty
i inne produkty mleczne.
- Ile posiłków dziennie powinniśmy spożywać?
- Uważam, że mamy różne zapotrzebowanie na spożywanie pokarmów, ale optymalnie byłoby
przyjmować 5 posiłków dziennie.
- Jak zrzucić zbędne kilogramy, aby nie doprowadzić do efektu „jojo”?
- Trzeba być aktywnym fizycznie i nie można jeść produktów z dużą zawartością cukru,tłuszczu i
utrzymywać odpowiednią dietę.
- Dlaczego masowo produkuje się słodkie napoje,chipsy i słodycze, skoro uważa się je za szkodliwe?
- Dlatego że są najchętniej kupowane i lubiane przez dzieci. To zapotrzebowanie napędza produkcję
niezdrowej żywności, dlatego powinniście słuchać mądrych rad rodziców, nauczycieli i najważniejszelekarzy.
- Skąd takie wielkie „bum” na zdrowe odżywianie się? Przecież kiedyś tak nie było!
- Kiedyś nie było restauracji typu fast food. Dawniej dzieci nie spożywały śmieciowego jedzenia. Teraz
wszyscy chcą ładnie wyglądać, dlatego uprawiają dużo sportu i nie jedzą pokarmów przysparzających
nadwagi. Zdrowe nawyki żywieniowe zostały więc rozpowszechnione w środkach masowego przekazu,
by odpowiedzialni dorośli nauczyli swoje dzieci właściwie się odżywiać.
- Czym różnią się jajka od kur z fermy od tych z wolnego wybiegu?
- Różnią się smakiem a przede wszystkim kolorem żółtka.
- Dziękujemy serdecznie Pani za wywiad i poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że dzięki Pani nasi
czytelnicy zrozumieją, iż zdrowe odżywianie to nie moda, lecz konieczność.
Reporterzy: Patryk Kleba i Wiktoria Sirotiniec

Jesienne przeziębienie? To nie dla nas

Warto, aby w ,,Szkole Promującej Zdrowie” podejmować tematy związane ze zdrowiem,
również w szkolnej gazetce, stąd pomysł na dzisiejszy artykuł. Jesień i zima to okres wzmożonych
zachorowań. Za oknem zaczyna robić się zimno i wietrznie, jednym słowem - pogoda nas nie
rozpieszcza. Różne infekcje atakują nasz organizm, a w głowie niejednego z nas pojawia się pytanie:
Jak zapobiec przeziębieniu? Czym wzmocnić naszą odporność? Na te pytania postaram się w Wam w
tym artykule odpowiedzieć.
Najpierw trochę teorii – Co to tak naprawdę jest przeziębienie? Jest to wirusowa infekcja
górnych dróg oddechowych. Objawami są: katar, kaszel, ból głowy, ból gardła, gorączka. Wszystko
powinno minąć po około 5-7 dniach, jak to się zresztą mówi: ,,Katar leczony trwa 7 dni, a nieleczony
tydzień”. Przeziębienie rozwija się w organizmie powoli i właśnie tym możemy odróżnić je od grypy.
Jak zapobiegać przeziębieniu i jakie preparaty stosować?
Bardzo ważne jest ubieranie się stosownie do pogody; zwłaszcza w tym zdradliwym okresie.
Zakładajmy już ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Żeby wzmocnić naszą odporność jedzmy dużo owoców
i profilaktycznie zażywajmy witaminę C. Kiedy czujemy, że zaczyna dopadać nas przeziębienie
powinniśmy zwiększyć dawkę witaminy C. Pijmy ciepłą domową herbatę z malinami i miodem –
zdrowie gwarantowane. Również ważne jest zażywanie witaminy D w tabletkach, ponieważ w czasie
jesieni i zimy dostęp do słońca jest mniejszy, a ilość witaminy D potrzebnej naszemu organizmowi
spada.
Witamina C - ludzki organizm potrafi wytwarzać tylko nieliczne witaminy, niestety witamina C nie
należy do tego grona. Z tego powodu bardzo ważne jest pobieranie jej z pokarmem (jedząc brokuły,
cytrusy itp.) lub biorąc odpowiednie tabletki. Oto niektóre właściwości witaminy C :
- ułatwia wytwarzanie się ciał odpornościowych
- przyspiesza gojenie się ran i zrastanie kości
- ułatwia przyswajanie żelaza
- zapobiega powstawaniu siniaków, krwotoków, krwawienia dziąseł i wielu, wielu innym.
Witamina D - to grupa związków chemicznych : witaminy D1, D2, D3. Należą one do witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach. Oznacza to, że nie są wydalane z organizmu wraz z moczem czy potem
ale magazynowane są w tkance tłuszczowej i wątrobie. Witamina D jest to przede wszystkim witamina
działająca pozytywnie na nasze zęby i kości, które stają się jeszcze twardsze i mocniejsze. Ta witamina
odpowiadania
również
za
utrzymanie
prawidłowego
stężenia
wapnia
we
krwi.
Maria Kwapisz
kl. 7B

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMNIAKA
Pierwsze uprawy datuje się 5 tys. lat p.n.e. w Chile i Peru.
Do Europy trafiły w XVI wieku – przywiózł je hiszpański
odkrywca
Gonzalo
Jimenez
de
Quesada.
W 1774 roku francuski agronom Antoine Parmentier uznał, że
ziemniaki będą jedzeniem przyszłości, odżywczym
i rozwiązującym problem głodu. Dziś na jego grobie na
cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu sadzone są ziemniaki, a ich
kwiaty upamiętniają wielkie osiągnięcia zmarłego.
Propagatorem ziemniaka był król francuski Ludwik XVI, który nakazał grodzenie ziemniaczanych
plantacji, których strzegło wojsko. Gdy przestawano ich pilnować, natychmiast wieśniacy wykradali
bulwy i uprawiali u siebie. Był to sposób na przekonanie ludzi do nowej jarzyny.
Do Polski ziemniaki trafiły po zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.Początkowo
uprawiano je jako roślinę ozdobną w ogrodach królewskich. Gdy rozpoczęto podawanie potraw
ziemniaczanych w Wilanowie, nie wzbudziły one entuzjazmu.
Początkowo uważano ziemniaki za warzywo niejadalne i szkodliwe, ponieważ gotowano część
naziemną rośliny. Dopiero później zorientowano się, że jadalne są bulwy. Na wsiach także patrzono
z nieufnością na ziemniaki. Dopiero za panowania Augusta II ziemniaki zdobyły większe.
W Polsce ziemniaki odegrały ważną rolę w likwidacji głodu w XIX wieku i w pierwszej połowie
XX wieku. Przyczyną była łatwa uprawa na słabych ziemiach, na których zboże nie rosło, ale ziemniaki –
tak. W kuchni polskiej ziemniaki zaczęły wypierać kasze i kluski oraz konkurować z chlebem. W 1995
roku okazało się, że ziemniaki z powodzeniem można uprawiać w kosmosie. W październiku na statku
Columbia orbitującym wokół Ziemi wyhodowano aż 5 kartofli.
Były również „zdrowotnymi amuletami”. Inkowie nosili je przy sobie, by zapobiec
reumatyzmowi. Francuska królowa Maria Antonina dla ozdoby wplatała we włosy kwiaty ziemniaków.
Bulwy ziemniaka są bogate w wiele składników odżywczych. Zawierają dużo błonnika, bo około
2,5% świeżej masy. Dzięki temu ziemniaki ułatwiają nam trawienie. Ponadto są bogate w składniki
mineralne. Głównym jest potas - około 500 mg w 100-gramowej porcji ziemniaków. 100 gramów
ziemniaków zawiera też około 50 mg fosforu, 15 mg wapnia, 20 mg magnezu, a ponadto sód (3,2 mg)
i żelazo (0,8 mg). Skład mineralny ziemniaków neutralizuje zakwaszające działanie mięsa, ryb
i przetworów zbożowych, które także codziennie spożywamy. Ziemniaki zawierają około 2% białka
ogółem. Wartość biologiczna białka ziemniaka jest porównywalna z białkiem soi i tylko nieznacznie
ustępuje białku jaja kurzego, które uznawane jest za standard żywieniowy.
Święta związane z ziemniakami:
 13 lipca – Dzień frytek (narodziły się w Skandynawii i Niderlandach: rybacy nie mogąc podczas
zim łowić ryb, smażyli w tłuszczu ziemniaki na brązowo i tak powstały frytki);
 21 października – Dzień kartofla;
 27 października – Narodowy Dzień ziemniaka (obchodzony w Stanach Zjednoczonych);
 13 listopada – Dzień placków ziemniaczanych (placki znane są od ok. XVII wieku).
Inne określenia ziemniaków:
bulwy, kartofle, pyry (poznańskie), grule (góralskie), bulewci/bùlwë (kaszubski).
Niektóre potrawy z ziemniaków:

ziemniaki w mundurkach, frytki, placki ziemniaczane, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, piure,
pierogi ruskie, ziemniaki z wody, ziemniaki smażone, kopytka, kluski śląskie, zapiekanki ziemniaczane,
chipsy.

Zdjęcia i teksty: domena publiczna

Anielskie śpiewy, czyli słów kilka
o REGIONALNYM KONKURSIE PIOSENKI RELIGIJNEJ
W sobotę 18 listopada w naszej szkole odbył się XIII Regionalny Konkurs
Piosenki Religijnej. Z całego naszego regionu przybyły wokalistki, wokaliści i
zespoły ,które śpiewały piosenki o tematyce religijnej. Wśród laureatów
znalazły się uczennice z naszej szkoły. Wśród nich były: Dominika
Juchniewicz z klasy 3d, Jagoda Dudzińska z klasy 4d, Julia Woźniak z klasy
4d, Kalina Marczuk z klasy 5a. Te wspaniałe wokalistki będą reprezentować
naszą szkołę na Festiwalu Diecezjalnym 3 grudnia w Koszalinie!
Serdecznie wam gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w tej dziedzinie!

Aleksandra Chudko 7b

Walcz o swoje marzenia!
Jeśli nie chcesz do końca zgnuśnieć, siedząc w domu, powinieneś się wybrać do kina. Nic nie poprawi
Ci humoru tak bardzo, jak ciekawy film, zwłaszcza taki, kgtóry opowiada o problemach, których sam
możesz doświadczyć. A takim właśnie dziełem jest „ Felix”.
Całkiem niedawno z całą klasą i naszą Panią Joanną wybraliśmy się do kina „Rejs”na ten właśnie
film. Reżyserem „Feliksa” jest Robert Durrant, scenariusz opracowała Shirley Johnson. Gatunek tego

filmu to komediodramat muzyczny. W główną rolę Feliksa wcielił się Hlayami Junior Mebasa.
Historia opowiada o miłości małego chłopca do muzyki jazzowej. Feliks pięknie gra na flecie
i saksofonie, ma dobry słuch i jest samoukiem, nie musi czytać z nut, żeby grać. Chłopiec pragnie grać
w zespole, ale jego mama nie godzi się na to, ponieważ ojciec Feliksa też grał w zespole i kochał to, co
robił, ale popadł w alkoholizm. Feliks jednak nie potrafi tego zrozumieć i zaczyna się buntować, uciekać
z domu, aby po kryjomu ćwiczyć grę na instrumencie. Pewnego dnia spotyka pana, który jak się
okazuje, grał z jego tatą. Opowiada mu o nim. Feliks nie poddaje się i walczy o swoją przyszłość, a przy
tym ignoruje prośby mamy, chociaż w głębi serca chce, aby była ona przy nim.

Uważam, że każdy ma prawo spełniać swoje marzenia i nikt nie może mu tego zabraniać, patrząc
na to, co było kiedyś. Jestem przekonanana, że film jest godny polecenia, bo wiele można się dzięki
niemu nauczyć. Trzeba pamiętać, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to musimy o to walczyć.
Julia Maroszek kl. 4d

Czym jest dziś dla nas niepodległość?

W tym roku po raz 99. świętowaliśmy obchody Dnia Niepodległości. W naszej szkole kilka dni po
święcie odbył się uroczysty apel z mnóstwem atrakcji. Przypomnieliśmy sobie, czym niepodległlość
była dla naszych przodków, jak doszło do jej odzyskania, co działo się niemal sto lat temu na terenie
naszego miasta Słupska. Wsłuchiwaliśmy się w słowa starych piosenke, oglądaliśmy prezentacje,
przeżywaliśmy losy dawnych i współczesnych patriotów. Jednak czy dzisiejsza młodzież rozumie
słowo „ niepodległość”? Chcąc się o tym przekonać, wyruszyliśmy na poszukiwania odpowiedzi
wśród uczniów naszej szkoły. Oto zapis naszych rozmów.

- Co waszym zdaniem znaczy być patriotą?
Odpowiadają uczniowie klas pierwszych:
Iwan: Człowiek, który kocha swoją ojczyznę.
- Czy wiecie jakie są symbole Polski?
Kornelia: Orzeł biały.
Lena: Godło,
Oliwia: Flaga Polski,
Olga: Hymn
- Czy znacie jakąś piosenkę o Polsce?
Cała klasa zaśpiewała nam piosenkę:
Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem.
Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.
Ciuchcia na końcu czeka i wszystkie dzieci pojadą nią , by poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele na drodze na pewno w drodze spotka nas.
Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem.
Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy, byś również kochał ją i ty.
-Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?
Odpowiadają uczniowie klas czwartych i szóstych:
Karol: Skończyła się 1 wojna światowa.
Mateusz: I odzyskaliśmy niepodległość.
Tymek: Polska odzyskała Niepodległość.
-Czy wiecie kto to jest Józef Piłsudski.
Karol: Generał Armii Polskiej.
Borys: Prowadził Polską armię podczas 1 wojny światowej.
Mirek: Prowadził pierwszą brygadę polskich legionów.
Tymek: Józef Piłsudski był członkiem Polskiej partii socjalistycznej i działał w sprawie odzyskania
polskiej niepodległości z udziałem państw centralnych. Podczas 1 wojny światowej opowiedział się po
stronie państw centralnych, tworząc pierwszą kąpanie kadrową, która potem została rozwiązana przez
Austro-Węgry. Podczas I wojny światowej Józef Piłsudski objął posadę naczelnika państwa polskiego.
-Czy wiecie co to znaczy niepodległość kraju?
Mirek: To znaczy, że Polska powinna być samodzielna.
Karol: Kiedy nie jesteśmy w niewoli jakiegoś kraju.
Tymek: Niepodległość państwa to znaczy, że państwo jest samodzielne, niezależne od innego państwa.
Tego nie da się wytłumaczyć jakąś definicją. To wiąże się z suwerennością, autonomią.
- Czy wiecie jakie było ulubione zwierzę Józefa Piłsudskiego?
Adrian: To był koń- Kasztanka.
Analizując odpowiedzi naszych kolegów i koleżanek, stwierdziłyśmy, że nie jest aż tak źle.
Wywiad przeprowadzałyśmy jeszcze przed świętem, a świadomość uczniów wydała nam się naprawdę
imponująca. To dobrze, że młodzi ludzie myślą o swojej ojczyźnie i sporo o niej wiedzą.
Wywiad przeprowadziły Nina Grzegorz i Marysia Purzycka,
spisała Nina Grzegorz z kl.6d

Każdy powinien angażować się w ochronę środowiska
Rozmowa z Robertem Biedroniem- Prezydentem Miasta Słupska
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Czystego Powietrza

Natalia: Jako że czternastego listopada był Ogólnopolski Dzień Czystego Powietrza, to chcemy na ten
temat porozmawiać.
Robert Biedroń: Dobrze. No to jestem do waszej dyspozycji, zadawajcie mi pytania. A musicie czytać z
kartki, nie możecie z głowy? (Natalia miała w rękach kartkę z pytaniem-przypis red.)
Natalia: Nie, ja się troszkę boję.
Robert Biedroń: To nie, to nie z głowy, daj mi tę kartkę. Ja sobie przeczytam te pytania, a ty z głowy.
Ja będę wszystko wiedział.
Kacper: No dobrze… Jaki, Pana zdaniem, jest stan zanieczyszczeń w naszym mieście i czy na tle innych
miast w Polsce wypadamy lepiej czy gorzej?
Robert Biedroń: No to jest bardzo dobre pytanie… Ponieważ dobrze, że w ogóle rozmawiamy
o zanieczyszczeniu, bo do tej pory wydawało się, że przechodziliśmy obojętnie wobec problemu
czystości powietrza, a dzisiaj się okazuje, że Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem w Europie!
I to nie jest tylko tak, że mamy brudne powietrze i kropka. To ma swoje skutki każdego dnia. W Polsce
na choroby, związane z nieczystym powietrzem umiera, uwaga, piętnaście osób! Każdego dnia, tyle
w Polsce umiera osób, przez to, że mamy brudne powietrze, więc problem jest bardzo poważny.
W Słupsku mamy to szczęście, że bardzo często wieje wiatr od morza, który nam te wszystkie
zanieczyszczenia wymiata, ale to nie znaczy, że nie mamy problemu. Jesteśmy najczystszym miastem
w Polsce, jeśli chodzi o powietrze, ale problem, na przykład palenia nieodpowiednimi rzeczami
w piecach, problem tego, że mamy, uwaga, sześćdziesiąt pięć tysięcy samochodów zarejestrowanych
w Słupsku, w mieście, które ma dziewięćdziesiąt cztery tysiące mieszkańców! To jest coś bardzo
poważnego. Te wszystkie auta jeżdżą po naszych ulicach, bo taki każdy taki samochód, który przejedzie
kilka kilometrów, mniej więcej zostawia tyle dymu, że można by go zebrać do takiej szklanki (Pan
Biedroń bierze dosyć wysoką szklankę-przypis red.), więc wyobraźcie sobie, ile to jest, taki przejazd,
każdego dnia. Na przykład kiedy rodzice was odwożą do szkoły i przywożą, to tyle pyłu zostaje
w naszym powietrzu, osadza się na drzewach, osadza się na chodnikach, na parapetach, wpada
do waszych mieszkań, więc problem jest na tyle poważny, że jako miasto podejmujemy wiele działań,
żeby temu przeciwdziałać.

Mikołaj: Co jest przyczyną tych zanieczyszczeń?
Robert Biedroń: Po pierwsze, że palimy byle czym. Ludzie, szczególnie ubodzy, wrzucają na przykład
buty do pieców, butelki plastikowe, wrzucają jakieś inne odpady, które mają plastik, które mają
wszystkie te materiały, które są zabronione i przez to, przez ten komin i przez to wszystko, co jest
efektem spalania, to się ulatnia i zatruwa. Jeżeli widzicie sąsiadów albo widzicie gdzieś w otoczeniu,
że ktoś w piecu pali takimi rzeczami, natychmiast zareagujcie. Dzwońcie na straż miejską, informujecie
rodziców, informujcie tych sąsiadów, że takich rzeczy nie można robić, bo oni przez to was zatruwają.
Jeszcze raz, piętnaście osób każdego dnia umiera przez to, że palimy takimi rzeczami między innymi.
Czyli samochody, palenie w piecu, no i oczywiście działalność przemysłowa, to, że na przykład w naszej
ciepłowni nadal palimy węglem. Ogrzewanie, które macie w domach, często, z elektrociepłowni
pochodzi przede wszystkim z węgla, który spalamy w naszej ciepłowni. To też trzeba zmienić, bo węgiel
jest bardzo zanieczyszczającym produktem spalania, który wydobywa wiele zanieczyszczeń
dla atmosfery i one się osadzają także w waszych płucach. To są główne zagrożenia w mieście.
Na szczęście, jeszcze raz powiem, mamy ten wiatr, ale to nie sprawia, że problemów nie ma. Za chwilę
spotkam się tutaj z prezesem Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, który ciągle mnie informuje o tym,
że osoby trafiają do szpitala, dlatego że mają choroby cywilizacyjne, czyli związane
z zanieczyszczeniami między innymi, jest coraz więcej takich osób w naszym mieście.
Ola: A jeśli chodzi o Słupsk?
Robert Biedroń: Każdy powinien angażować się w ochronę środowiska. To nie ma znaczenia, czy
jesteśmy mieszkańcami, czy mieszkamy koło Słupska, czy nie. Każdy ma ten obowiązek, bo jak nie
będzie czystego powietrza, to nas nie będzie, po prostu. To nie jest sytuacja, w której mamy wybór,
tutaj wyboru nie mamy. Przez zanieczyszczenie powietrza, przez to, że dziura ozonowa się powiększa,
topnieją lodowce, a przez to, że topnieją lodowce, poziom wód się podnosi i giną wyspy, z tego się
pomieszały kontynenty, tyle gatunków zwierząt ginie, jest to wyzywanie dla nas wszystkich. Staram się
namawiać, abyśmy jak najrzadziej używali samochodów. To nie jest łatwe, ja wiem, ale akurat w
Słupsku mamy kompaktowe miasto, przyjazne dla pieszych, dla rowerzystów, dla transportu
publicznego. Miasto wydaje bardzo dużo pieniędzy na transport publiczny, który kosztuje rocznie
dwadzieścia dwa miliony złotych, w Słupsku, dwadzieścia dwa miliony złotych płacimy za transport
publiczny! I warto z niego korzystać, bo też jest bardzo dobry, ekologiczny, więc im mniej samochodów
osobowych, tym lepiej. Jak słyszycie, że ktoś mówi, żeby budować jeszcze więcej dróg, jeszcze więcej
parkingów, to zapytajcie, jakim kosztem. To oznacza, że będzie jeszcze więcej samochodów jeździć po
naszych ulicach, że będą jeszcze większe korki, że będzie jeszcze więcej spalin. Nie będzie już jednej

szklanki przez przejazd takiego samochodu, tylko tysiące szklanek pełnych kurzu, pyłu, które będą się
osadzały także w waszych płucach. To jest bardzo poważny problem.
Natalia: Czy uważa pan, że edukowanie młodzieży na temat tego, by nie zanieczyszczać powietrza
przyniesie jakieś skutki?
Mikołaj: W sensie, czy ta edukacja o zanieczyszczeniach powietrza będzie jakoś skutkować?
Robert Biedroń: Jestem przekonany, że będzie. Na pewno będzie, tylko musimy przede wszystkim
rozmawiać o praktycznych konsekwencjach tego, że zanieczyszczone powietrze. Jak mamy
zanieczyszczone powietrze, to wasi koledzy i koleżanki, jeśli nie wy sam, mam nadzieję, że nie,
chorujecie wtedy na astmę, wasi dziadkowie mają raka płuc, mają inne choroby cywilizacyjne i to są
realne problemy, z którymi w Słupsku się mierzymy. Trzeba to zmieniać, trzeba też stawiać na
ekologiczne rozwiązania, na przykład pić wodę z kranu. Nie kupowiać butelkowanej wody, która jest
droższa, a często gorszej jakości, niż ta, która jest w kranie. Ktoś z was pije wodę z kranu? (Kilka osób
podniosło ręce-przypis red.) Brawo! A kto kupuje? (Pozostałe osoby unoszą dłonie-przypis red.) A czemu
kupujecie? Rodzice kupują pewnie.
Mikołaj: Tak…
Robert Biedroń: To powiedzcie rodzicom, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto albo do kranu raczej,
do zlewu. To jest wyrzucanie pieniędzy do zlewu. Ponieważ ta woda z kranu jest dużo zdrowsza niż ta,
którą kupujecie w butelkach. No i, oczywiście, starać się kupować lokalne produkty, starać się jak
najczęściej wybierać to, co jest od nas, bo transport tych produktów też zanieczyszcza powietrze.
Ciężarówka spala bardzo dużo benzyny i zostawia bardzo duży ślad, zanieczyszcza i lepiej stawiać na to,
co lokalne. No i zdrowo się odżywiać, bo jak będziecie się niezdrowo odżywiać, jedząc chipsy, a ja
domyślam się, że wszyscy uwielbiacie chipsy, więc nie będę o to pytał, ale zdrowo się odżywiając,
wspieramy też nasze zdrowie i nasz organizm, niwelujemy też te wszystkie zanieczyszczenia, które są.
Po co jeść chipsy, które mają olej palmowy czy jakieś inne tłuszcze niezdrowe i dodatkowo, oprócz tego
pyłu, który nas zanieczyszcza, zanieczyszczać bardziej nasz organizm? Jecie zdrowe rzeczy? Na przykład
co?
Mikołaj: Owoce…
Robert Biedroń: Snickersy, donuty, chipsy (śmiech)… Jeść owoce i przy każdej okazji okazji raczej
wybierać owoce niż słodycze, bo to się odbije na naszym zdrowiu, niestety.
Mikołaj: A gdyby zamienić te samochody spalinowe na samochody elektryczne, to zaważyłoby to
bardzo na zanieczyszczeniu powietrza?
Robert Biedroń: Zdecydowanie. Tylko że nie wszystkich stać na takie samochody, dzisiaj jeszcze nie,
wierzę, że w przyszłości wszyscy będziemy jeździli ekologicznymi samochodami, ale dzisiaj tak nie jest,
wiec wolałbym namawiać do tego, żebyśmy zamieniali samochody osobowe na transport publiczny
albo chodzili się na piechotę, albo jeżdzili na rowerze. Nie widzę żadnego powodu, szczególnie w
Słupsku, który ma naprawdę bardzo dobre drogi, ścieżki rowerowe, jest miastem bardzo zbitym i ma
świetny transport publiczny, żebyśmy jeździli wszyscy samochodami. Ja mam problem z tym, że przed
ratuszem jest taki ogromny parking, cieszę się, że go oddaję zimą na lodowisko, że możemy korzystać.
Ktoś był na lodowisku? Chodzicie, idziecie w tym roku? (Kilka osób kiwa głową-przypi red.) Tak? Okej.
No, już budujemy, jak widzicie, kolejne lodowisko, więc staram się nie preferować parkingu, bo to
będzie miało realne konsekwencje w tym, że będziecie po prostu chorzy. Im więcej jest samochodów,
tym gorzej dla naszego zdrowia.
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