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Witajcie drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami pierwsze wydanie gazetki 
„Tornister” po tak długim czasie. 
Ostatnie półtora roku nauki zdalnej 
nie było łatwe, ale daliśmy radę. W 
szkole trochę się pozmieniało. Do grona 
nauczycielskiego dołączyli nowi 
nauczyciele. We wrześniu naukę 
rozpoczęli pierwszoklasiści w czterech 
oddziałach klasowych. Nasz zespół 
redakcyjny to także jedna wielka  
zmiana.  

W naszym dwumiesięczniku przeczy-
tacie wywiady, między innymi z 
Panią Dyrektor Lidią Mikołajek, z nową nauczycielką języka 
angielskiego Panią Michaliną Kłosowską oraz z tancerzem 
i aktorem Kamilem Czarneckim. Zachęcam także do zapoznania się 
z działami, które na dobre wpisały się w szablon naszej gazetki - 
Outfit, Z życia wzięte, Nowinki z Jedynki. Szczególnie polecam 
felieton naszego redakcyjnego kolegi dotyczący choroby, która może 
dotknąć każdego z nas - depresji. Warto zapoznać się z jej objawami 
i skutecznym leczeniem oraz sposobami pomocy osobom z depresją. 
Na deser mam dla Was coś smacznego - nowy dział pt. Wojtek 
poleca.  

Na ten nowy rok szkolny życzę Wam, koledzy i koleżanki, aby ten 
rok upłynął nam stacjonarnie, bez lock downu, z ciekawymi 
wycieczkami, wyjazdami do teatru i rozmowami na szkolnym 
korytarzu. Pamiętajcie, że żadna maszyna nie zastąpi człowieka, 
komputer i telefon także.  

Miłego czytania, miłego przebywania razem w murach szkoły. Oby 
do czerwca:) Razem damy radę! 

Redaktor naczelna 

Julia Kukiełka 



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

2 

Najważniejsze jest to, abyście uwierzyli w siebie- 
wywiad z Panią Dyrektor 

Być dyrektorem to nie jest łatwe zadanie. To ciężka praca, podczas której trzeba się 
mierzyć z różnymi przeciwnościami, podejmować czasem trudne decyzje i słuchać 
potrzeb innych. A wyzwań w tym trudnym czasie wciąż jest wiele.  

Tornister: Czy pamięta Pani swoją pierwszą lekcję, pierwszą klasę? 

Pani Dyrektor Lidia Mikołajek: Tak, pamiętam. Swoją pierwszą lekcję odbyłam w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, z klasą 4a, która liczyła 34 uczniów. Były to osoby 
z różnymi „charakterkami”, różnymi zainteresowaniami, radośni i pełni pomysłów. Bardzo 
zżyłam się z nimi i dalej, po tylu latach, utrzymuję z nimi kontakt. Pamiętam, że w tamtym 
czasie organizowałam  dużo wycieczek po Polsce, bez pośrednictwa biur turystycznych.  

Do jakich momentów swojej pracy chętnie powraca Pani we wspomnieniach? 

Jeżeli chodzi o wspomnienia z okresu, kiedy byłam nauczycielem, to wiążą się one 
z pełnieniem przeze mnie funkcji wychowawcy. Lubię wracać do takich momentów, gdy 
kończą się wakacje i uczniowie znów przybywają do szkoły, siadają w ławkach, opowiadają  
o swoich przygodach, a ja widzę jak  bardzo się zmienili, jak wydorośleli, jak urośli. Jeśli
chodzi o okres, od kiedy jestem dyrektorem, a jestem nim od 18 lat, to lubię wracać do tych 
pierwszych dni, gdy nim zostałam. Myślałam, że wszystkie moje wizje funkcjonowania szkoły 
bez większych problemów wdrożę, a niestety rzeczywistość okazała się nieco inna.  

Ilu uczniów rozpoczęło naukę w tym roku szkolnym 2021/2022 w murach naszej 
szkoły? 
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W tym roku szkolnym 59 uczniów rozpoczęło naukę w czterech klasach pierwszych. Doszło 
też 11 uczniów do starszych klas. 

Pani Dyrektor szczególną uwagę przywiązuje do rozwoju naszej szkoły, przeprowadza 
remonty  i dba o to, aby uczniowie czuli się tu dobrze. Czy w tym roku szkolnym 
również planuje Pani jakieś inwestycje? 

Jak już pewnie zauważyliście ustawicznie modernizuję i poprawiam estetykę szkoły. 
Zaplanowałam pomalowanie sali 105 oraz 310, w której pojawi się też nowe biurko i regał. 
Jest jeszcze jedna inwestycja, którą wprowadziłabym na boisku. W naszej zewnętrznej sali 
lekcyjnej pojawi się zadaszenie. Nie chciałabym, aby wiatr, deszcz lub nadmierne słońce 
przeszkadzały w odpoczynku czy lekcjach na świeżym powietrzu.  

Jak zmieniło się Pani spojrzenie na szkołę po pandemii? 

Przez cały okres trwania kształcenia na odległość, byłam każdego dnia w szkole. 
Najbardziej przeszkadzała mi przejmująca cisza.  Szkoła bez gwaru uczniów jest dziwna. 
W roku szkolnym budynek szkoły żyje rytmem: panuje cisza w czasie lekcji, a podczas 
przerw słychać głośne rozmowy, śmiech, bieganie uczniów. Od was, uczniów, oczekiwałam, 
że po powrocie do nauki stacjonarnej, do szkolnych koleżanek i kolegów będziecie wspólnie 
rozmawiać, z ochotą przygotowywać fajne projekty, a widzę spuszczone głowy nad 
smartfonami. Przeraża mnie, że wybieracie wirtualnych kolegów. Efektem pandemii jest 
także znacznie skromniejszy budżet szkoły, stąd apeluję o dbanie o mienie szkolne, 
o wyposażenie, o oszczędzanie wody, prądu, segregowanie odpadów.

Dyrektor to bardzo odpowiedzialna funkcja, dlatego trzeba znaleźć czas na relaks. Jak 
najchętniej Pani wypoczywa? 

Bardzo lubię spacerować brzegiem morza, podróżować i czytać książki. 

Jest Pani Dyrektor nauczycielką geografii, zapytam zatem o najważniejszą dla Pani 
odbytą podróż w wymarzony zakątek świata. 

Na początku rozpoczynałam podróże palcem po mapie. Później zjechałam właściwie 
wszystkie kraje Europy oraz Egipt, Tunezję, Maroko, Izrael, Kenię. Zwiedziłam wszystkie 
Wyspy Kanaryjskie, Dominikanę i wiele innych państw, ale taki wymarzony zakątek 
świata myślę, że jest jeszcze przede mną. Przez pandemię Covid-19 musiałam zweryfikować 
swoje plany. Dotychczas najbardziej zaskakująco odebrałam Kubę. Zobaczyłam piękną 
wyspę, cudowne krajobrazy, wspaniałych ludzi, ale także efekt nieodpowiedniej polityki, 
w postaci gospodarki i rozwoju społecznego na etapie XIX wieku.  

Co chciałaby Pani Dyrektor przekazać swoim uczniom na nowy rok szkolny? 

Najważniejsze jest to, żebyście uwierzyli w siebie, bo jesteście wspaniali, wszyscy macie 
zdolności, różne zainteresowania. Chciałabym, żebyście mieli nadzieję i wiarę, że wszystko 
jest przed wami i od was wszystko zależy. 

Dziękujemy za wywiad. A na ten nowy rok szkolny życzymy Pani Dyrektor siły 
i wytrwałości.  

Wywiad z Panią Dyrektor przeprowadziła Julia 
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Dziś pytamy… pierwszoklasistów
Ktoś kiedyś powiedział, że uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem 
wszędzie. Tak samo jest ze wspomnieniami. Co z pierwszych dni szkoły zapamiętali nasi 
pierwszoklasiści. Przeczytajcie... 

Teodor Djurić 

Uważam, że w szkole jest bardzo fajnie. Mam dużo przyjaciół, 
a lekcje są ciekawe. Podczas lekcji najbardziej lubię  gry  
i zabawy. Cieszę się, że wziąłem udział w przedstawieniu  
z okazji Dnia Nauczyciela. 

Nikola Klimczak 

 Myślę, że w szkole jest ciekawie i można się tu dużo nauczyć. 
 Na lekcjach lubię robić kolorowe szlaczki. Na przerwach dużo 
rozmawiam z przyjaciółkami z klasy. 

Alicja Borchert  
W nowej szkole jest bardzo fajnie. Podobają mi się lekcje plastyki. 
Na lekcjach najbardziej lubię robić szlaczki. 

  Oskar Jastrzębski 
W nowej szkole jest mi bardzo dobrze.  
Bardzo ciekawa jest plastyka.  
Moim ulubionym przedmiotem jest w-f. 
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Znajomość języka angielskiego daje szeroki 
zakres możliwości 

Deanna Beisser powiedziała: „Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na 
całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego 
cudzym dzieciom”. To dobro każdego dnia przekazuje swoim uczniom Pani Michalina 
Kłosowska, która od września rozpoczęła pracę w naszej szkole i uczy języka 
angielskiego.  

Redakcja Tornistra: Czy jest Pani rodowitą 
kołobrzeżanką? 

Pani Michalina Kłosowska: Tak. Urodziłam 
się w Kołobrzegu i tu rozpoczęłam swoją ścieżkę 
edukacji. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej 
nr 4, potem do Gimnazjum nr 3, a następnie do 
Liceum im. Mikołaja Kopernika. 

Wrzesień szybko minął. Czas zatem na 
refleksje. Co podoba się Pani najbardziej 
w naszej szkole? 

To prawda, wrzesień minął bardzo szybko. Dużo 
rzeczy podoba mi się w naszej szkole:) Pracuję 
tu dopiero od września, ale to, co doceniam 
najbardziej, to panującą w szkole atmosferę. 
Uczniowie, których mam przyjemność uczyć, są 
ambitni i zaangażowani, a przede wszystkim są 
fajnymi młodymi ludźmi. Lubię z nimi 
współpracować. Nauczyciele natomiast są bardzo życzliwi, pomocni, przyjęli mnie z sympatią, 
za co im bardzo dziękuję:) Sama szkoła też mi się bardzo podoba. Wszystkie pomieszczenia są 
przestronne, a sale świetnie wyposażone. Uważam, że uczniowie naszej szkoły mają bardzo 
dobre warunki do nauki, a nauczyciele do nauczania. 

Dlaczego Pani została nauczycielką? I dlaczego akurat wybór padł na język angielski? 

Praca nauczyciela jest różnorodna, twórcza oraz pełna wyzwań.  Być nauczycielem oznacza 
być człowiekiem poszukującym, aktywnym, kreatywnym i otwartym na to, co nowe. Ja bardzo 
lubię wyzwania i nie lubię monotonii:) A dlaczego język angielski? Ponieważ znajomość 
języka angielskiego daje szeroki zakres możliwości zawodowych oraz tych w dniu 
codziennym. Mam na myśli podróże i porozumiewanie się z ludźmi na całym świecie. Oprócz 
pracy w szkole zajmuję się również tłumaczeniem tekstów pisanych. Po prostu lubię 
posługiwać się językiem angielskim:) 

Czy od początku roku szkolnego miała Pani jakąś zabawną sytuację z udziałem 
uczniów? 

Chyba nie. W tym roku szkolnym nie wydarzyło się jeszcze nic, co można by uznać za 
szczególnie zabawne. Natomiast miałam dużo miłych sytuacji i rozmów z udziałem uczniów. 

Gdyby była Pani niewidzialna przez jeden dzień to, co by Pani zrobiła? 
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Myślę, że chciałabym zwiedzić/zobaczyć miejsca niedostępne dla turystów. Zakamarki 
zamków, pałaców, piramid... 

Wymarzone miejsce na podróż to…?  

Uwielbiam podróże. Marzy mi się podróż do Australii oraz Ameryki Południowej. 

Gdyby Pani mogła się spotkać z jakimś bohaterem książki lub filmu, to kto by to był? 

Trudne pytanie:) Łatwiej by było powiedzieć, z którym autorem książki lub aktorem filmu.... 
ale jeśli chodzi o bohaterów to chyba z którymś z "super bohaterów". A najlepiej z całą 
drużyną Marvela. Ewentualnie z czarodziejami z Harrego Pottera.  

Marzenia ponoć się spełniają. Chociaż myślę, że już dziś spotyka się Pani 
z superbohaterami Jedynki i oby to były tylko miłe spotkania. Bardzo dziękuję za 
wywiad.    

Z Panią Michaliną Kłosowską rozmawiała Blanka 

Z życia wzięte… 
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Warto przeczytać 

Kiran Millwood Hargrave to poetka i pisarka, absolwentka Cambridge i Oxfordu. 
Debiutowała w 2016 roku książką pt. Dziewczynka z atramentu i gwiazd, która 
równocześnie podbiła także Amerykę. Zachęcam do jej przeczytania, ponieważ jest to 
pełna przygód i magii wciągająca opowieść o odwadze i przyjaźni.  

 Jedną z bohaterek jest trzynastoletnia Isabella. Dziewczyna 
ma wielki talent - potrafi czytać z gwiazd. Wyrusza 
w wyprawę poszukiwawczą wraz z kilkoma mężczyznami 
i Gubernatorem Adori. Szukają jego córki, Lupe, która jest 
przyjaciółką Isabelli. Nikt jednak nie rozpoznaje 
dziewczyny, gdyż działa przebrana za chłopca. Czytelnik 
ma szansę, aby przeżyć przygodę, poczuć wiele emocji 
i przekonać się, czy Lupe wróci do domu. W książce jest 
mnóstwo pytań, na które dziewczyna poszukuje 
odpowiedzi. Ma również nadzieję, że uratuje rodzinną 
Wyspę Moya. Niepewność trzyma czytelnika do ostatniej 
strony. 

Dziewczynka z atramentu i gwiazd uświadamia nam, że 
w ludziach jest dobro, a ocenianie osób bywa często 
zgubne, sprawia kłopot i niebezpieczeństwo. 

Natalia 

Zwiadowcy to seria powieści fantasy autorstwa australijskiego pisarza Johna Flanagana. 
Osadzona w fikcyjnym, stylizowanym na średniowiecze świecie powieść przygodowa 
spodoba się  zarówno młodszym czytelnikom, jak i tym starszym.  

Will ma piętnaście lat. Jako niemowlę został znaleziony pod 
drzwiami zamkowego sierocińca. Jest przekonany, że jego 
ojciec był potężnym rycerzem, który umarł na polu bitwy. Gdy 
nadchodzi Dzień Wyboru, w którym podopieczni sierocińca 
wybierają swój zawód, by uczcić pamięć ojca, pragnie zostać 
uczniem Szkoły Rycerskiej. Zamiast tego, zostaje członkiem 
tajemniczego Korpusu Zwiadowców. Ćwiczy się w sekretnych 
umiejętnościach zwiadowców i dowiaduje o ich roli 
w królestwie Araluenu. Jego pierwszą próbą będzie wyprawa 
na poszukiwanie kalkarów… 

Poszczególne tomy cyklu przez długie tygodnie utrzymywały 
się na listach bestsellerów New York Timesa. Według mnie to 
jedna z bardziej wciągających książek. Serdecznie polecam! 

Wojtek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Flanagan_(pisarz)
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Nowinki z Jedynki 
Świętujemy Dzień Jabłka 

28 września obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Jabłka. Była to świetna okazja 
do przypomnienia, że jedzenie owoców jest podstawą, aby zapewnić sobie zdrowie, witalność 
i zminimalizować ryzyko chorób. 
Tego dnia mogliśmy uczestniczyć w zajęciach plastycznych, informatycznych, rozwiązywać 
zagadki, krzyżówki, rebusy, kodować, oglądać filmy edukacyjne, brać udział w quizach 
poszerzających wiedzę o jabłkach. Degustowaliśmy również soki, szarlotki, tarty i kruche 
ciasteczka - wszystko to oczywiście ze zdrowych jabłek. Ściany szkoły przyozdobiono 
plakatami i ciekawostkami na temat tych owoców. Było kolorowo i wesoło, istny jabłkowy 
zawrót głowy. - Światowy Dzień Jabłka obchodzimy w naszej szkole już od 6 lat. Co roku 
uczniowie, wspierani przez rodziców, czynnie włączają się w różne “jabłkowe” akcje - mówi 
pani Helena Paradowska, koordynator obchodów.  Ten dzień przyczyni się może do zmiany 
naszych nawyków żywieniowych i docenienia tego, co mamy na wyciągnięcie ręki - rodzimego 
jabłka.  

Basia 
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Przerwa na odpoczynek i … czytanie 

W piątek 1 października w naszej Jedynce odbyło się bicie rekordu w czytaniu 
w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała 
Polska czyta dzieciom. 
- W tym dniu nasza szkoła wyglądała inaczej niż zawsze. Na korytarzach i w klasach można 
było zobaczyć uczniów pochylonych nad książkami, czytali przyniesione przez siebie pozycje 
literackie. Potem rozmawiali na temat ulubionych książek, polecali nowości, które przynieśli 
w ramach akcji czytania na przerwie. Dzięki tej akcji uczniowie chętniej odwiedzają 
bibliotekę szkolną i czytają w każdej wolnej chwili – powiedziała pani Urszula Baniak 
nauczyciel bibliotekarz. 
Czytanie książek daje wiele korzyści. Wie o tym każdy, kto choć raz w życiu przeczytał 
jedną, dobrą książkę. Być może dlatego cała społeczność Jedynki tak chętnie zaangażowała 
się w bicie czytelniczego rekordu. Warto pamiętać, że kiedy przeczyta się nową książkę, to 
tak jakby znalazło się nowego przyjaciela, a gdy przeczyta się książkę, którą już się czytało - 
to tak jakby spotkało się się ze starym przyjacielem. 

Tymon, Kuba 
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Mamy laureata 

W czerwcu uczniowie klas czwartych i piątych naszej szkoły własnoręcznie pisali list do taty. 
Brali bowiem udział w 6.edycji konkursu organizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat nad tym 
wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka. Prace uczniów z naszego okręgu nauczyciele 
poloniści przesyłali do biura senatorskiego Pana Janusza Gromka. Powołane przez niego jury 
wyłoniło zwycięzców. 

5 października w Sali Koncertowej Ratusza odbyła się gala, podczas której nastąpiło 
ogłoszenie wyników etapu okręgowego konkursu. Na uroczystość prowadzoną przez Pana 
Janusza Gromka, przybyli licznie uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. 
Gościem honorowym była Pani Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska. 
-Wszystkie listy uczniów urzekły komisję. Miała ona twardy orzech do zgryzienia - trzeba było 
przecież wyłonić najlepszych wśród najlepszych - powiedziała pani Anna Kuliś. - Uczniowie 
w miłych, ale też szczerych i przejmujących słowach opowiadali, kim jest i co dla nich znaczy 
tata. 
III miejsce zajęła Maja Grzelka z klasy V a (opiekun pani Anna Kuliś). II miejsce jury 
przyznało Nataszy Nadolskiej (opiekun - pani Honorata Górska-Sęk). I miejsce i tytuł 
laureata otrzymał Ksawery Gągało z klasy Vb (opiekun - pani Aneta Pietrzak-Jedynak). 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a Ksaweremu życzymy dalszych sukcesów, jego praca 
bierze udział w etapie ogólnopolskim konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec 
października. 

Kornel 
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Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej 

13 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
Koło Teatralne pod kierunkiem pani Małgorzaty Szymańskiej przygotowało program 
artystyczny, w którym brali udział uczniowie klasy 7a, 5b, 4c i 1d. Młodzi artyści 
podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę, cierpliwość, wyrozumiałość 
i trud wierszem, tańcem i piosenką. Szczególnie ciepło widownia odebrała przygotowane 
układy choreograficzne i występy pierwszoklasistów, którzy tego właśnie dnia stawiali swe 
pierwsze kroki na scenie teatralnej. Przedstawienie wszystkich urzekło. Występ Koła 
Teatralnego spodobał się młodszym i starszym odbiorcom. Artyści otrzymali gromkie brawa 
i podziękowania od Pani Dyrektor. 

Na przygotowanie szkolnej uroczystości i przeprowadzenie prób mieliśmy niewiele czasu - 
zauważyła pani Małgorzata Szymańska. - Godne podkreślenia jest zaangażowanie 
w dodatkowe działania szkolne i chęć występowania na scenie naszych uczniów. Cieszę się, że 
Koło Teatralne po trudnym dla wszystkich czasie wznowiło swą działalność.  

  Marta 
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Puk, puk, to ja, mały uczeń pierwszaczek - ślubowanie uczniów 
klas pierwszych 

15 października odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów wszystkich klas 
pierwszych: 1A, 1B, 1C i 1D. Wśród zaproszonych gości byli rodzice uczniów, prezydent 
miasta – pani Anna Mieczkowska, wiceprezydent miasta – pani Ilona Grędas- Wójtowicz oraz 
senator RP – pan Janusz Gromek. Wydarzenie miało iście królewski przebieg, prowadzone 
było przez parę królewską – króla Bolesława Chrobrego, patrona naszej szkoły, wraz 
z małżonką w asyście rycerzy. Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu 
Uczniowskiego z klasy 8A – Mateusz Bojanowski.  Pierwszoklasiści, by uzyskać godne 
miano ucznia, musieli wykonać zadania. Wywiązali się z nich wyśmienicie – pokazali swe 
umiejętności recytatorskie i wokalne – odbyli podróż do Krainy Miłośników Ojczyzny, 
Krainy Grzeczności, wykazali się znajomością szkolnych zasad, kodeksu klasowego i wiedzą 
na temat ojczyzny, recytowali wierszyki, śpiewali piosenki. Na dalsze lata nauki szkolnej od 
pary królewskiej otrzymali dary: przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pracowitości, ostrożności 
i mądrości. Następnie złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się być dobrymi 
i uczciwymi uczniami, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować nauczycieli 
i rodziców, uczyć się sumiennie i kochać swoją Ojczyznę. Dyrektor szkoły pani Lidia 
Mikołajek wraz z zaproszonymi gośćmi – prezydent miasta panią Anną Mieczkowską, 
wiceprezydent - panią Iloną Grędas-Wójtowicz oraz senatorem RP – panem Januszem 
Gromkiem dokonali uroczystego pasowana. Wychowawczynie klas pierwszych: pani 
Aleksandra Lewandowska, Anna Pajdak, Agnieszka Pasternak i Małgorzata Szymańska 
otrzymały certyfikaty i upominki dla wszystkich uczniów potwierdzające akt ślubowania. 
Pani prezydent Anna Mieczkowska przekazała również na ręce wychowawców upominki dla 
pierwszoklasistów ufundowane przez Urząd Miasta Kołobrzeg. Zwieńczeniem uroczystości 
było wystąpienie przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego z klasy 8A – Klaudii Nowosad, 
która życzyła pierwszakom szóstek i piątek, życzliwych kolegów i koleżanek oraz samych 
radosnych dni.  - Najmłodsi uczniowie zostali uroczyście wpisani w poczet uczniów Jedynki, 
więc ten dzień na pewno długo pozostanie w ich pamięci - zauważyła pani Małgorzata 
Szymańska.                                                 Red.  



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

13 

Co? Gdzie? Kiedy? 
Kołobrzeg ma wiele do zaoferowania nie tylko turystom i kuracjuszom, ale też 
mieszkańcom naszego miasta. Odbywające się wydarzenia promują unikalne walory 
Kołobrzegu, między innymi turystyczne, pokazując atrakcyjność miejsca, w którym 
żyjemy. Co wydarzyło się na przełomie września i października w Kołobrzegu? 
Przeczytajcie... 

 W każdą sobotę i niedzielę w Muzeum Oręża Polskiego przy ulicy Armii Krajowej 13
odbywa się wystawa pod tytułem Tak się żyło w PRL-u. Dla młodszych pokoleń
wystawa jest prezentacją codzienności, która okazuje się trochę zaskakująca. Można
zobaczyć mieszkanie dwupokojowe z pokojem dziennym, dziecięcym, kuchnią i łazienką
oraz urządzenia techniczne - telewizory, radia, pralki, a nawet motor. Dla zwiedzających
przygotowano również salę lekcyjną.

 2 października odbyła się XIII
edycja MotoSerca. Organizatorzy
wydarzenia przygotowali szereg
atrakcji. Odbyła się parada
motocykli i koncert zespołu
rockowego Titty Twister. Całemu
wydarzeniu przyświecał szczytny
cel - zebranie od honorowych
krwiodawców brakującej w całej
Polsce krwi.
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 W każdą sobotę o godzinie 9.00 w parku imienia Stefana Żeromskiego i Parku
Nadmorskim odbywa się parkrun. To bieg, trucht lub marsz na dystansie 5 km
z pomiarem czasu. Nie ma limitu i każdy uczestnik może pokonać trasę w dowolnym
tempie. Nie trzeba się obawiać, w parkrun nikt nie jest ostatni. Na końcu zawsze
wolontariusz przekracza linię mety jako ostatni uczestnik. Koordynatorem akcji w szkole
jest pani Renata Litwinowicz.

 25 września na rzece Parsęcie
odbyły się jubileuszowe XX
Regaty Smoczych Łodzi.
Udział w nich wzięło 10 drużyn.
Imprezę jak co roku
zorganizowała Liga Morska
i Rzeczna. Reprezentacja
GOSiR Dźwirzyno pojawia się
na starcie pierwszy raz w
historii regat. Drużyna wygrała,
osiągając bardzo dobry czas
1:33,34. Drugie miejsce zajęła
drużyna Szkoły Podstawowej
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego z czasem 1:37,84.
 Reprezentowali nas pan Daniel Miszke, pan Piotr Sroka oraz rodzice uczniów klas 1-3. 
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Urzędu Miasta. Wszystkim zwycięzcom 
i uczestnikom gratulujemy.  

Tomek 
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PASJONACI 
Kamil Czarnecki to tancerz i aktor. Występował m.in. w Teatrze Buffo i Moulin Rouge 
w Paryżu, uczył się tańca w szkołach w Londynie, Sydney i Nowym Jorku. Wziął udział 
i dotarł do finałowej 10 w programie You Can Dance, zagrał w serialu “Tancerze”.  

Redakcja Tornistra: 
Skąd Pan pochodzi? 

Kamil Czarnecki: Jestem 
rodowitym 
kołobrzeżaninem. 
Chodziłem do Szkoły 
Podstawowej nr 3, a potem 
uczyłem się w Koszalinie.  

Od ilu lat Pan tańczy? 

- Tańczę od szóstego roku 
życia. Najpierw tańczyłem 
taniec towarzyski. 

Co Pana skłoniło do 
kariery tanecznej? 

- Zawsze marzyłem o tym, 
żeby tańczyć. W wolnym 
czasie tańczyłem w domu. 
Zamykałem się w pokoju i 
wymyślałem choreografię. 
Potem dostałem się do 
musicalu i wtedy 
zrozumiałem, że tańcem 
mogę się zająć 
już profesjonalnie.   

Gdzie zaczynał Pan swoją 
przygodę z tańcem? 

- Tańczyłem w Zespole Tańca Współczesnego Ga - Ga, prowadzonego przez Alinę Rucińską. 

Jaki jest Pana ulubiony styl tańca? 

- Mój ulubiony styl tańca to jazz dance (modern jazz, klasyczny jazz). 

W 2009 roku zagrał Pan w serialu pt. „Tancerze”. Jaką drogę Pan pokonał, aby się tam 
dostać? 
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- Najpierw sam musiałem się dowiedzieć, że są castingi, ponieważ niestety nikt wśród 
tancerzy mi o tym nie powiedział. Sam o to zawalczyłem i okazało się, że po pierwszym  
castingu od razu zdobyłem jedną z głównych ról. 

Zagrał Pan  u boku Katarzyny Cichopek, Katarzyny Glinki, Magdaleny Walach, 
Marcina Dorocińskiego. Czy któraś z tych sław jest Pana dobrym znajomym? 

- Nie, nie utrzymuję z nikim kontaktu. Miałem jedynie okazję poznać bliżej Marcina 
Dorocińskiego. To wspaniały człowiek i zdolny aktor.  

Przenieśmy się teraz do roku 2008. Co wtedy wydarzyło się w Pana życiu? 

- Wystąpiłem w programie You can dance. Dostałem się do finału. 

Dziś prowadzi Pan zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Stowarzyszeniu 
Artystyczno-Taneczno-Sportowym Zaja. Dlaczego akurat Kołobrzeg, a nie Warszawa?  

- Od zawsze marzyłem, żeby mieć grupę taneczną w Kołobrzegu i ją założyłem. Kołobrzeg to 
moje miasto, stąd pochodzę.   

Życzymy Panu zatem wielu pomysłów i realizacji ciekawych projektów w naszym 
mieście.  

Z Kamilem Czarneckim rozmawiała Kornelia 

kadr z serialu pt. "Tancerze"
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Depresji nie wolno lekceważyć

Depresja – co to takiego? 

Depresja może przytrafić się każdemu. To choroba jak każda inna. Ma jednak w sobie coś 
szczególnego: niszczy człowieka, jego ciało i umysł.  

Różne czynniki sprawiają, że możemy być bardziej podatni np. wyposażenie 
genetyczne, wychowanie, nasze reakcje na zdarzenia. Podtrzymuje ją jednak to, jak sobie 
radzimy z tymi zdarzeniami. To jak myślimy i co robimy wpływa na to, co czujemy. 
Depresji często towarzyszą inne emocje: poczucie winy, wstyd, złość i lęk. 

Jak rozpoznać depresję? 

Do charakterystycznych objawów należą: utrata radości życia i odczuwania przyjemności, 
brak zainteresowania hobby, ciągłe zmęczenie, brak energii, trudności w koncentracji, 
problemy ze snem (śpimy mniej lub więcej niż wcześniej), zmiana w jedzeniu (jemy mniej 
lub więcej niż wcześniej), drażliwość. Podstawowym objawem jest obniżenie nastroju 
często odczuwane jako uczucie pustki i zobojętnienia oraz długo utrzymujący się, często 
nieuzasadniony „jakościowo” inny smutek. 

Jeśli odczuwasz, że masz depresję, powiedz o tym komuś, pozwól sobie pomóc. Myślisz, że 
później sobie z tym poradzisz sam lecz „Układamy tysiące scenariuszy, a życie i tak nie 
toczy się według żadnego z nich.” 

Depresja nie jest niczym wstydliwym, gdyż „Depresja nie dotyczy ludzi słabych, tylko tych, 
którzy byli silni zbyt długo”. 

Jeśli widzisz, że ktoś ma problem – to po prostu mu pomóż. Podejdź do osoby i zainteresuj 
się tym, co przeżywa. 

Aktywność i ćwiczenia 

http://emocje.pro/depresja-fakty-mity-psychoterapia-vs-leki/
http://emocje.pro/jak-powstaje-bpd-teoria-biospoleczna-powstawania-zaburzenia-osobowosci-z-pogranicza/
http://emocje.pro/jak-powstaje-bpd-teoria-biospoleczna-powstawania-zaburzenia-osobowosci-z-pogranicza/
http://emocje.pro/jak-powstaje-zaburzenie-osobowosci-z-pogranicza/
http://emocje.pro/niebezpieczny-umysl-ruminacje-przejmowanie-sie-rozpamietywanie/
http://emocje.pro/pozytywne-przeformulowanie-jak-pokochac-siebie/
http://emocje.pro/terapia-skoncentrowana-na-wspolczuciu-trzy-rodzaje-wstydu/
http://emocje.pro/encyklopedia-emocji-zlosc/
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Kiedy cierpimy na depresję zaczynamy robić mniej i mniej, z powodu zmęczenia 
i negatywnego stylu myślenia. Przestajemy robić rzeczy, które kiedyś lubiliśmy. Jednak 
zwiększenie naszej aktywności, czy ćwiczeń fizycznych może mieć ogromny i pozytywny 
wpływ na nasze samopoczucie i nastrój. 

Zdrowa równowaga 

Bardzo ważne jest zaplanowanie codziennych aktywności, które dadzą Ci poczucie 
osiągnięcia czegoś, przyjemności i bliskości z innymi ludźmi. Brak aktywności i zmęczenie 
podtrzymuje nasze negatywne myślenie, dlatego podtrzymuje depresję, natomiast robienie 
więcej (mimo, że czujemy się zmęczeni i depresyjni) pomoże nam poczuć się lepiej i wyjść 
z depresji (albo przynajmniej ją zmniejszyć). 

 Jak sobie pomóc: 
 Naucz się uważnego oddychania
 Relaksacja -wypróbuj różne techniki i znajdź taką, która działa na ciebie
 Włącz muzykę – śpiewaj i tańcz do niej, albo słuchaj poświęcając jej cała swoją

uwagę (użyj muzyki, która pomoże ci poczuć dobre emocje – unikaj smutnej jeśli
masz depresję)

 Bądź wśród ludzi – skontaktuj się z przyjacielem, odwiedź rodzinę

 Porozmawiaj z kimś

 Uziemienie – naprawdę się rozejrzyj: co widzisz, słyszysz, czujesz, trzymaj
jakiś przedmiot, który daje ci ukojenie

 Ćwiczenia fizyczne – spacer, pływanie, siłownia, rower. Jeśli trudno
Ci się zmotywować….użyj reguły 5 minut. Powiedz sobie, że będziesz to robić,
tylko przez 5 minut. Po 5 minutach, możesz przestać to robić, albo kontynuować
(często mamy ochotę kontynuować)

 Zaangażuj się w hobby- jeśli nie masz żadnego, znajdź jakieś! Co lubiłaś/eś robić
w przeszłości? Co chciałaś/eś robić, ale nigdy nie miałaś/eś okazji?

 Zapisz swoje myśli i emocje, a potem puść, odpuść- pozwól im odejść.

U kogo szukać pomocy? 

W szkole - u nauczyciela czy pedagoga szkolnego; w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, punktach interwencji kryzysowej - u psychologów lub psychiatrów 
dziecięcych. Trzeba działać szybko i zdecydowanie. Depresja to zwykle długie miesiące 
samotnej męczarni. 

Nie każdy smutek oznacza depresję, jednak jego pogłębianie się, dołączanie innych 
objawów, występowanie przez wiele tygodni powinno budzić podejrzenie depresji 
i zachęcić do wizyty    u psychiatry w celu uzyskania pomocy! 

„Wolno ci tęsknić, wolno ci płakać, wolno ci mieć słabsze dni. Ale nigdy nie wolno ci się 
poddawać.”  

      Wojtek 
* opieka merytoryczna - psycholog szkolna pani Agnieszka Spadło

https://soundcloud.com/emocje-pro
http://emocje.pro/stres-kryzys-skojarzona-relaksacja-miesni/
http://emocje.pro/relaksacja-oddychanie-przeponowe/
http://emocje.pro/dysocjacja-w-bpd/
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Wojtek poleca… 
Na jesienne pochmurne weekendy polecam Wam ślimaczki cynamonowe, czyli słynne 
amerykańskie Cinnamon rolls. Słodkie i mięsiste zwijane bułeczki z dużą ilością 
cynamonu najlepiej  smakują na ciepło. Zatem do dzieła! 

Składniki: 

Ciasto:   Masa cynamonowa: 

200 ml ciepłego mleka   1,5 łyżki cynamonu 

25 g drożdży         100 g cukru 

1/3 szklanki cukru         100 g masła 

50 dag mąki tortowej 

50 g masła 

1 jajko 

Przygotowanie: 

1. Przygotowujemy ciasto na ślimaczki. Drożdże razem z 1 łyżeczką cukru oraz
1 łyżeczką mąki rozpuszczamy w mleku. Odstawiamy do wyrośnięcia.
Masło topimy w garnku i studzimy. Mąkę przesiewamy. Dodajemy rozczyn, masło
oraz pozostałe składniki i wyrabiamy łyżką ciasto. Odstawiamy do wyrośnięcia.

2. Przygotowujemy masę cynamonową. Masło razem z cukrem i cynamonem ucieramy
na jednolitą masę.

3. Gdy ciasto podwoi swą objętość, rozwałkowujemy je tworząc kwadrat. Ciasto
smarujemy masą cynamonową.

4. Zwijamy w rulon, który następnie kroimy na kawałki. Ciastka układamy na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia.

5. Pieczemy 25 minut w temperaturze 180 stopni.

Bon appetit 
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„SPEŁNI SIĘ 
WSZYSTKO, 

W COKOLWIEK BEZ 
RESZTY UWIERZYSZ”. 

Joseph Murphy 

Igor



Pani Honorata ma piękną bluzkę 
i klasyczną elegancką spódnicę za 
kolana. Cały zestaw  jest w wyra-
zistym kolorze bute lkowej zieleni.  
Z jednej strony przywodzi on na 
myśl dwors ki przepych, z drugiej 
ma w sobie  mnóstwo naturalnego 
piękna. Ten kolor zdecydowanie 
jest uniwersalny i ponadczasowy. 
Doskonałym  uzupełnieniem 
ubioru naszej polonistki są 
modne i stylowe kozaki na niskim 
obcasie oraz   piękna biżuteria. 
Nas urzekła ta jesienna stylizacja. 

Chcesz wyglądać modnie, ale 
nie zamierzasz rezygnować 
przy tym z wygody? Nasza 

propozycja jest właśnie dla 
ciebie. Iwo założył grafitowe 

dżinsy i czarno-białe buty. 
Idealnym zwieńczeniem 

ubioru jest bluza oversize 
w modnym kolorze beżowym. 
Outfit świetnie sprawdza się 

w szkole, ale też na 
spotkaniach z przyjaciółmi. 



Każdy człowiek, którego mijasz w ciągu dnia 
ma swoją historię zmagań i trudności,  
o których nigdy się nie dowiesz. Bądź uprzejmy. Zawsze.

"Bądź dobrej myśli,
bo po co być złej".

Stanisław Lem




