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Drodzy Czytelnicy! 

Oto przed Wami drugie wydanie gazetki szkolnej 
,,Tornister”. Mam nadzieję, że nasz pierwszy 
dwumiesięcznik Wam się podobał i doceniacie pracę 
nowego składu redakcji. Pragnę Wam powiedzieć,  
że bardzo się staramy.  

Za nami deszczowy i wietrzny listopad. Grudzień powitał 
nas typowo zimową aurą. Śnieg w Kołobrzegu na początku 
grudnia to prawdziwy hit! Zapewne wielu z Was, budząc 
się w poniedziałek do szkoły, nie wierzyło w to, co 
zobaczyli za oknem. Trzeba się jednak z tym pogodzić. To 
już zima… A skoro zima, to czeka nas najpiękniejszy czas 
Świąt Bożego Narodzenia.  

Nasza gazetka też będzie miała świąteczne akcenty. 
Zachęcam do przeczytania wywiadu z panem Piotrem Sroką oraz pasjonatką 
biegania - panią Renatą Litwinowicz. Warto zapoznać się z nowinkami z naszej 
szkoły oraz informacjami z miasta. Polecam także przeczytać artykuł  
o skutecznych metodach i technikach uczenia się - w perspektywie powtórzeń, 
kartkówek i sprawdzianów przed zakończeniem pierwszego semestru to temat 
wyjątkowo na czasie. Nie mogło również zabraknąć Outfitu czy Z życia wzięte.  
A jeśli nie macie pomysłu na prezent, zapoznajcie się z recenzją Natalii - być 
może ta książka przypadnie Wam do gustu i będziecie chcieli sami ją przeczytać.  

W ten świąteczny czas życzę Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły oraz 
Wam, Koledzy i Koleżanki, aby magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła 
radość i spokój, a czas Bożego Narodzenia obfitował tylko w szczęśliwe momenty. 
Na nowy rok zamawiam dla nas wszystkich normalność i czas na to, aby po prostu 
być z drugim człowiekiem. Pamiętajcie o osobach dla Was bliskich, ważnych,  
o rodzinie i przyjaciołach. 

Na ten dobry czas zostawię Was z klasykiem - 
każdego roku wpis ŚRUT NOCNEJ CISZY jest 
OBOWIĄZKOWY. Zatem żeby tradycji stała się 
zadość, może zdążymy jeszcze kogoś 
uświadomić. Wśród nocnej ciszy, Kochani! 

                  Wesołych Świąt! 

 
Redaktor naczelna 

Julia Kukiełka 
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Staram się korzystać z dnia codziennego 

 
Autor “Małego Księcia” mówił, że geograf to “uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, 
rzeki, miasta, góry i pustynie”. Zapewne Pan Piotr Sroka posiada taką wiedzę. Posiada 
także ciekawe pasje i marzenia. 
 

 
 
Redakcja Tornistra: Wszyscy znamy Pana jako nauczyciela geografii. Z tajnych źródeł 
wiemy, że ma Pan również inne pasje. Dowiedzieliśmy się, że w młodości ćwiczył Pan 
taniec towarzyski. Czy to prawda? 
 
Pan Piotr Sroka: Tak. Ćwiczyłem taniec towarzyski około 10 lat, z małymi przerwami. 
Osiągnąłem kilka sukcesów, doszedłem prawie do klasy zawodowej, ale musiałem 
zrezygnować. Mój klub niestety się nie rozwijał. Mimo wszystko była to naprawdę ciekawa 
przygoda. Uczyła mnie na przykład pani Iwona Pavłović, na turniejach tańczyłem  
ze znanymi tancerzami jak Marcin Hakiel czy Rafał Maserak. 
 
Ale taniec to nie jedyny sport, który Pan uprawiał. Jest też Pan fanem koszykówki. Jaką 
drużynę koszykarską najbardziej Pan wspiera i dlaczego? 
Wychowałem się w Słupsku, dlatego wspieram drużynę Czarni Słupsk. Po przeprowadzce do 
Kołobrzegu zacząłem też wspierać lokalną drużynę Kotwicę Kołobrzeg. Czynnie wspieram też 
mój zespół w lidze amatorskiej. Gram bowiem w zespole Basket Polones. 

Z którym sportowcem chciałby się Pan spotkać? 
Chciałbym się spotkać z Michaelem Jordanem, ale raczej to niemożliwe, chociaż kto wie… 
może kiedyś. Marzenia ponoć się spełniają.  
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Taniec, koszykówka… Czy jest coś jeszcze, czym się Pan interesuje? 
Interesuję się turystyką, oczywiście moim przedmiotem, czyli geografią, podróżami, trochę 
rzeczami związanymi z fantastyką, since fiction. Wiele miejsca w moim  sercu zajmuje sport.   

Jakiej muzyki lubi Pan słuchać? 
Słucham naprawdę różnej muzyki, to zależy od nastroju. Wynika to zapewne  z tego, że 
tańczyłem przy różnej muzyce, więc różnej muzyki słucham. Czasem jest to ostrzejsze 
brzmienie, hard-rock, metal, a czasami łagodniejsze typu hip-hop, polska muzyka rockowa. 
Lubię też koncerty muzyki klasycznej.  

Co zadecydowało o tym, że został Pan nauczycielem? 
Myślę, że na moją decyzję 
wpłynęła chęć dzielenia się  
wiedzą, przekazania ją dzieciom, 
nauczenie dzieci o świecie, o 
przyrodzie. Poza tym lubię 
kontakt z dziećmi  
i młodzieżą.  

Czy ma Pan złotą myśl, 
sentencję, którą się Pan 
kieruje w życiu? 
Moim motto jest „Carpe diem”, 
czyli chwytaj dzień. Raczej 
staram się korzystać z dnia 
codziennego, nie myśleć za 
bardzo o tym, co było, tylko o 
tym, co będzie. 

Jeśli miałby Pan możliwość 
wyjazdu w dowolne miejsce na 
świecie, gdzie i z kim by Pan 
pojechał? 
Pojechałbym w jakieś takie 
spokojniejsze miejsce, z dala  od 
miasta, na przykład do Australii 
lub Amazonii. Pewnie 
zabrałabym ze sobą moja 
rodzinę i psa. 

Życzymy zatem Panu radości i 
satysfakcji z pracy oraz 
spełnienia marzeń o tych 
pięknych podróżach.  
 
              Z Panem Piotrem Sroką rozmawiała Blanka  
 

 

 



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

4 
 

 

Nowinki z Jedynki  
 

Konkurs czytelniczy to tradycja naszej szkoły  
 
Redakcja Tornistra: 21 października odbył się konkurs czytelniczy klas ósmych.  
Chcielibyśmy się dowiedzieć, czego dokładnie dotyczył konkurs, na czym polegał i jakie 

były kryteria oceny uczestników? 

Pani Anna Kuliś: Był to konkurs czytelniczy 
połączony z  akcją charytatywną.  Od wielu lat, 
ponad 20, w naszej szkole obowiązuje taka tradycja, 
że uczniowie starszych klasy zostawiają na pamiątkę 
młodszym uczniom książki, które chcieliby, aby ich 
młodsi koledzy przeczytali. Biblioteka ma dużo 
ciekawych książek, ale konkurs jest doskonałą 
okazją do uzupełnienia księgozbioru. Poza tym nie 
są to książki, które wybiera pani bibliotekarka czy 
nauczyciel języka polskiego, tylko wybierają je 
uczniowie.  Ta akcja połączona jest z konkursem 
czytelniczym, w którym zespoły reprezentujące 
poszczególne klasy odpowiadają na pytania 
związane z lekturami obowiązkowymi, więc jest to 
swoista powtórka przed egzaminem ósmoklasisty. 
Myślę, że jest to też okazja, by sprawdzić, czy 
uczniowie dużo pamiętają, czy może muszą sobie coś 

jeszcze powtórzyć. Jednym z zadań jest na przykład wykonanie plakatu zachęcającego do 
czytania, więc jest to też pretekst do uświadomienia sobie, dlaczego warto czytać książki  
i jakie mamy z tego korzyści. Uczniowie muszą też zredagować dedykację, więc mają również 
możliwość powtórzenia sobie, jak się pisze tę formę wypowiedzi. Każda z klas dedykuje 
książkę młodszym kolegom, wpisując piękne słowa do tej książki. W bibliotece mamy wiele 
takich książek i niejednokrotnie uczniowie wypożyczając je, czytają właśnie te dedykacje. 
Obserwujemy także, że podarowane książki są bardzo szanowane, nie są zniszczone, 
pokreślone. Uczniowie bardzo doceniają to, że ktoś zadedykował im książkę.  

Jakie były wyniki konkursu,  Jaka klasa ostatecznie wygrała? 

Laureatem konkursu została klasa 8c, II miejsce zajęła klasa 8b, a III miejsce wywalczyła 
klasa 8a.  

Jak ocenia Pani wyniki poszczególnych klas? 

Różnice w wynikach były niewielkie. Wszystkie klasy bardzo dobrze się przygotowały. Zrobiły 
piękne plakaty, wspaniałe dedykacje, bardzo dobrze odpowiadały na pytania z lektur. Tak 
naprawdę wszyscy uczniowie wygrali, ponieważ wszyscy dołożyli swoją cegiełkę, by 
biblioteka zyskała nowe, piękne książki. 

Dziękuję za rozmowę. 

      Z Panią Anną Kuliś rozmawiała Basia 
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O spotkaniu edukacyjnym Rybacy Bałtyku  

z panem Zenonem Mielnikiem  

29 października w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta pod nazwą „Rybacy 
Bałtyku”. Projekt jest realizowany ze środków unijnych i stanowi jeden z elementów 
przedsięwzięcia dotyczącego wzrostu świadomości na temat rybactwa obszaru ziemi 
kołobrzeskiej i ekologii Morza Bałtyckiego.  

Redakcja Tornistra: Czy mógłby Pan udzielić informacji na temat tego spotkania? 

Pan Zenon Mielnik: Spotkanie skierowaliśmy do uczniów naszej szkoły, z uwzględnieniem 
tych najmłodszych. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na to, jak kiedyś łowiono ryby, 
a jak to się robi dzisiaj, jakie należy spełnić warunki, żeby te ryby były łowione, a także 
odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego obecnie z tymi połowami na Bałtyku jest problem. 
Panowie z Grupy Rybackiej bardzo dokładnie tłumaczyli zagadnienia, prowadzili spotkanie  
w ciekawy i przystępny dla uczniów sposób.  

Jakie klasy uczestniczyły w spotkaniu? 

W spotkaniu uczestniczyły klasy I, II, III, VII i VIII.  

Czy uczniom podobało się to spotkanie? 
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Myślę, że uczniowie byli zadowoleni. Poznali  dawne metody łowienia ryb, różnego rodzaju 
narzędzia. Dzieci mogły dotknąć, potrzymać w rękach ekwipunek rybacki, m.in. ościenie, 
kotwice, wędki, sieci rybackie, stroje rybackie. 

Czy takie spotkania są potrzebne uczniom? 

Oczywiście, powiedziałbym nawet, że są niezbędnym aspektem edukacji. Warto poszerzać 
świadomość młodych kołobrzeżan na temat rybactwa i zwracać szczególną uwagę na  
ekologiczne aspekty Morza Bałtyckiego.  

 

 
Dziękuję za rozmowę.  

 Z panem Zenonem Mielnikiem rozmawiała Basia 
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Zdrowe odżywianie w Jedynce 

 
8 listopada uczniowie naszej szkoły po raz kolejny obchodzili „Dzień Zdrowego Drugiego 
Śniadania”. Już pod koniec października nauczyciele prowadzili zajęcia dotyczące zdrowego 
odżywiania i piramidy zdrowia. Uczniowie poznawali przygody  „Ekipy Chrumasa”, 
promującej program ’’Owoce i warzywa w szkole’’. W ramach akcji każda klasa 
przygotowywała piękne plakaty zachęcające do spożywania zdrowego drugiego śniadania, 
które zdobiły szkolne korytarze. 
Wszyscy  uczniowie wspólnie z wychowawcami przygotowywali i spożywali smaczne  
i zdrowe przekąski.  Dzieci zajadały zdrowe kanapki, sałatki owocowe, soki z warzyw  
i owoców. Taka dawka witamin dała energię do dalszej wytężonej pracy na kolejnych 
zajęciach edukacyjnych. - Dzięki takim działaniom wzrasta świadomość naszych uczniów, jak 
ważna jest prawidłowa dieta, zwłaszcza w czasie pandemii, żeby zachować zdrowie fizyczne, 
jak i psychiczne - mówi koordynatorka akcji, pani Helena Paradowska.  
- Należy jednak pamiętać, że nawyki żywieniowe to połączenie środowiska rodzinnego, 
szkolnego i przyzwyczajeń, które często kreują trendy i media. Najważniejszym nauczycielem 
dla dziecka są oczywiście rodzice, stanowią oni wzór, źródło wiedzy oraz są bodźcem 
motywującym do poznawania różnych form aktywności prozdrowotnej - dodała.  
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Dzień wolności i niepodległości  
11 listopada to dzień upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy Polska odzyskała 
niepodległość i stała się wolnym krajem, powróciła na mapy po ponad 123 latach zaborów, 
walk i trudnego życia Polaków - mówi pani Małgorzata Szymańska.     

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 9 listopada na scenie teatralnej naszej szkoły 
odbył się Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez panie: Agatę 
Mikołajek i Małgorzatę Szymańską. Uczniowie naszej Jedynki przygotowali piosenki  
i wiersze o tym, jak Polska walczyła o niepodległość. Przypomnieli nam czasy, kiedy polski 
naród umierał, a żołnierze bohatersko ginęli za wolną ojczyznę. Konkurs miał dwie kategorie 
wiekowe: klasy 1-3 oraz klasy 4-8.  Jury konkursu: pani Urszula Baniak, pani Agnieszka 
Spadło i pani Ewelina Sienkiewicz-Toczko oceniało uczniów, biorąc pod uwagę dobór tekstu, 
dykcję i postawę artystyczną. Z klas 1-3 w kategorii piosenka I miejsce zajął Antoni Szczerba 
z klasy 1c za wiersz  Władysława Bełzy „Czym będę?”, II miejsce otrzymała Emilia Seręga  
z  klasy 2 a za utwór Anny Paszkiewicz „Orzeł biały”; w kategorii piosenka I miejsce 
otrzymał zespół klasy 1d w składzie: Jaśmina Gołąbek, Zuzanna Gil, Zofia Dąbrowska, 
Hanna Kuchniarz, Zuzanna Serocka, Alicja Borchert i Maja Mikołajczuk za wykonanie 
piosenki „Hej, hej ułani”, II miejsce otrzymał zespół klasy 2 d w składzie: Hanna Adamiuk, 
Hanna Kordys, Wojciech Dudczak, Zuzanna Kukiełka, Antonia Kujaczyńska, Maria 
Szczerba, Laura Siedlich i Klaudia Napiórska za wykonanie utworu „Co to jest 
niepodległość”. Natomiast spośród uczniów klas 4-8 w kategorii wiersz pierwsze miejsce 
zajęła Alicja Wolak z klasy 4 c za recytację utworu Władysława Broniewskiego „Bagnet na 
broń”, II miejsce otrzymała Nadia Patryka z klasy 4 a za wykonanie utworu Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”, zaś w kategorii piosenka I miejsce zajął 
duet z klasy 6 a – Lena Truszkowska i Joanna Kraińska za utwór pt. „Dziewczyna  
z granatem”, a II miejsce otrzymała Ada Biernacka za wykonanie piosenki „Legiony”. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie i rzeczowe upominki za piękne wykonanie 
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wierszy i piosenek, zaś najlepszym wykonawcom pani dyrektor Lidia Mikołajek wręczyła 
nagrody i dyplomy. Konkurs przebiegał w uroczystej atmosferze.   

      

      Dzień magii i czarodziejstwa  
Współcześnie obchodzimy w Polsce wiele świąt, które nie są zupełnie związane z naszą 
tradycją. Tymczasem w kalendarzu można odnaleźć wiele kart, które wskazują na święta 
kultywowane przez naszych pradziadków i dziadków. Jednym z nich są andrzejki.  
Andrzejki zwano również jędrzejówkami, jędrzejkami. Obchodzono je w Polsce w noc z 29 
na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Andrzejki w dawnej Polsce były jedną  
z ważniejszych dat w kalendarzu, a wróżby odprawiane w ten wyjątkowy wieczór traktowano 
z ogromną powagą. Wokół domów palono wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy,  
a panny pod poduszką umieszczały męskie spodnie, aby wyśnić przyszłego męża bądź liczyły 
sztachety w płocie w nadziei na to, że dowiedzą się czegoś o przyszłym małżonku.  
Dziś wiele się zmieniło, jednak tradycje wróżb i czarów pozostały. 30 listopada Samorząd 
Uczniowski zaprosił uczniów naszej szkoły do wspólnej zabawy. Uczniowie przygotowali dla 
swoich kolegów magiczne wróżby. Odbył się także konkurs na najbardziej oryginalny strój.  
I miejsce zajęła Anita Sawalska z klasy 3 b, która przebrała się za znanego wszystkim Sponge 
Boba. II miejsce zdobyła Antonina Kujaczyńska z klasy 2 d, a trzecie miejsce przypadło 
Oskarowi Goncerzowi z klasy 1 d. - To był naprawdę wyjątkowy i miły dzień dla całej 
społeczności uczniowskiej. Każdy dobrze się bawił, a to jest chyba najważniejsze - 
powiedziała pani Jowita Musiał, opiekun Samorządu Uczniowskiego.  
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Jest taki dzień… 
 
Mikołajki to jeden z ulubionych dni w roku nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Tego dnia 
zwyczajowo obdarowujemy się wzajemnie drobnymi upominkami i składamy sobie 
świąteczne życzenia. 
Nazwa święta wywodzi się od Biskupa Miry - św. Mikołaja, którego dzień wypada 6 grudnia. 
Żył on w starożytności i zasłynął z wielkiej mądrości, pobożności i dobroci, gdyż 
otrzymawszy po rodzicach wielki spadek, rozdał go ubogim. Od średniowiecza w wigilię tego 
dnia święty Mikołaj, a właściwie osoba za niego przebrana przynosiła prezenty dzieciom.  
Dziś 6 grudnia podkłada się dzieciom prezenty pod poduszką, w bucie lub umieszcza się je  
w dużej skarpecie. Są też kraje na świecie, w których to święto obchodzi się w zupełnie inny 
sposób.  
  
We Włoszech prezentów pod choinką nie zostawia miły starszy pan, a złośliwa czarownica 
nazywana La Befana. Niegrzeczne dzieci boją się tego dnia, ponieważ Befana zamiast 
upragnionych upominków może zostawić im w skarpecie czosnek, cebulę albo popiół.   
W Hiszpanii tak jak we Włoszech Mikołajki obchodzi się w noc z 5 na 6 stycznia. Prezenty 
najmłodszym przynoszą 3 królowie - Kacper, Melchior i Baltazar. Przed snem dzieci 
zostawiają na parapecie marchewki dla wielbłądów, którymi podróżują mędrcy.   
 
A jak było tego dnia w naszej szkole? Grzeczne dzieci odwiedzał święty Mikołaj  
w towarzystwie Śnieżynek i Renifera. Uczniowie w klasach przygotowywali świąteczne 
dekoracje, ozdabiali pierniki, wykonywali specjalnie przygotowane na tę okoliczność zadania. 
W całej szkole dominował czerwony kolor.  - W tym dniu nasi uczniowie czują się ważni i są 
dla siebie mili. Dzięki wspólnemu świętowaniu zespół integruje się, wszyscy chociaż na chwilę 
zapominają o problemach. Mikołajkowy czas to moment radości, uśmiechu, dzielenia się 
szczęściem z innym - mówi pani Jowita Musiał - opiekun Samorządu Uczniowskiego.  
 

Nowinki przygotowali: Basia, Kornel, Tymon, Marta  
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Kołobrzeskie info 
 

Lodowisko 

W zeszłym roku z powodu przeróżnych przepisów 
sanitarnych spowodowanych pandemią lodowisko było 
zamknięte.  Lecz w tym roku wszyscy fani łyżwiarstwa będą mogli znów jeździć na łyżwach. 
Lodowisko zostanie otwarte 1 grudnia. Lodowisko będzie czynne od godziny 10.00 do 22.00 
z wyjątkiem wtorku i czwartku, kiedy ma być zamykane o godzinie 20.30. Godzinne przerwy 
techniczne planowane są codziennie od 14.00 i od 18.00. 
 
Jarmark Bożonarodzeniowy 

Jarmark Bożonarodzeniowy jest cykliczną imprezą nawiązującą do tradycji jarmarków 
kupieckich. Organizuje go Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Jarmark odbędzie się 
w dniach od 6 do 23 grudnia. W związku z pracami remontowymi trwającymi na Placu 
Ratuszowym, tegoroczny Jarmark zorganizowany zostanie na Skwerze Pionierów. 

Świąteczny nastrój miasta  

Już szóstego grudnia w całym Kołobrzegu pojawią się świąteczne dekoracje. Magiczne 
ozdoby będą ozdabiać Kołobrzeg do końca stycznia. Na terenie całego miasta zostanie 
umieszczonych 170 ozdób. W końcu będziemy mogli poczuć klimat Świąt.   

Konkurs na kołobrzeską kartkę bożonarodzeniową zakończony 

Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska ogłosiła konkurs na projekt kartki 
bożonarodzeniowej. Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów, 
którzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Nasi uczniowie także wzięli udział w tym 
konkursie, jednak niestety nie udało im się zostać jego laureatami. Może za rok… 

       
        
 

 Informacje przygotował Tomek  
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Świąteczna sonda  
  
  
Niezwykłość świąt powoduje, że prezenty też muszą być wymarzone i niezwykłe. Warto 
bowiem spełniać dziecięce marzenia. A o czym marzą nasi koledzy i koleżanki. 
Przeczytajcie... 
  
Lily Nieszwiec, klasa II a  
Moim wymarzonym prezentem na święta jest lalka 
Barbi. Bardzo bym chciała, żeby miała długie blond 
włosy. Chcę również dostać coś słodkiego, szczególnie 
czekoladę. 
  
 
 

 
 
  
 
Kacper Fir, klasa V a 
W tym roku chciałbym dostać tylko jeden prezent, jest nim 
wędka. Mam nadzieję, że dzięki niej złowię wielkiego suma. 
Przydałoby się też coś słodkiego. 
 

 

 

 

Jakub Jedynak, klasa III d 
Marzę o tym, aby dostać strój sportowy mojego ulubionego 
klubu piłkarskiego Chelsea. Pod choinką mógłbym też 
znaleźć bilet na mecz naszej Extraklasy.  

 

 

 

 

Kuba Kuzio, klasa V b 
Chciałbym dostać nowy komputer z dobrej firmy. Pragnę, 
by urządzenie szybko chodziło i się nie psuło. Przydałoby 
się także coś słodkiego, na przykład mleczna czekolada.  
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Każdy dzień przybliża mnie do sukcesu  
 

 
Pani Renata Litwinowicz jest 
nauczycielką wychowania fizycznego. 
Zawsze uśmiechnięta, zawsze w biegu… 
Ten bieg pokochała od pierwszego 
wejrzenia. Stał się on celem jej życia. Pani 
Renata dostrzega każdego ucznia. Każdy, 
niezależnie od uzdolnień ruchowych  
i sprawności fizycznej, ma okazję do 
przeżywania sukcesu. 
 
Redakcja Tornistra: Jaki jest największy 
zdobyty przez Panią sukces sportowy? 
Pani Renata Litwinowicz: W 2019 roku 
podczas Kołobrzeska Gali Sportu zostałam 
Laureatką Kołobrzeskiej Nagrody Biegowej 
im.Witolda Janowskiego. Jury doceniło moje 
osobiste wyniki sportowe oraz motywowanie 
młodzieży do biegania.  
A co zatem jest przed Panią? O czym 
jeszcze Pani marzy?   
Moje marzenia są przyziemne… Marzy mi 
się nowy rekord w maratonie (42,195 km). 
Nie będzie to łatwe ze względu na 
wymagające przygotowania i wysiłek, jaki trzeba w nie włożyć. Jestem dumna z udziału w 12 
maratonach. Mogę się także pochwalić najdłuższym biegiem Ultra 75 km w czasie 10 godzin.  
W każdą sobotę o godzinie 9.00 można Panią zobaczyć nad morzem pod Pomnikiem 
Sanitariuszki. Do udziału w Parkrunie zachęca Pani uczniów naszej szkoły. Czy chętnie 
przyjmują to zaproszenie? 
W dobie elektroniki większość młodych ludzi prowadzi bierny tryb życia, niezdrowo się 
odżywia, często w fast foodach. Takie zachowania prowadzą do otyłości i innych chorób.  
 Zainspirowana pomysłem na Parkrun, w 2016 roku stworzyłam program zachęcający 
uczniów do aktywnego spędzania czasu. Początki były trudne - pukałam od jednej sali 
lekcyjnej do drugiej, zapraszałam do uczestnictwa w tych sportowych spotkaniach, motywując 
celującą oceną z wychowania fizycznego, pochwałą w dzienniku. Utworzyłam konto na 
Facebooku, aby łatwiej było mi dotrzeć do młodzieży i pisałam posty na temat zbawiennego 
ruchu na zdrowie. Udało się! Parkrun zyskał ogromną popularność wśród uczniów Jedynki. 
Dla wielu wyjście z domu i aktywne spędzenie czasu wolnego stało się normą lub - dla 
zawodowo traktujących sport - poważnym treningiem przygotowującym do zawodów. 
Wszyscy kojarzą Panią ze sportem. A co jeszcze Pani lubi? 
Kiedy czas na to pozwala uwielbiam czytać kryminały, jak również książki o rozwoju 
osobistym i duchowym. 
Pani imię w języku łacińskim znaczy "odrodzona". Jaką rzecz chciałaby Pani w sobie 
odrodzić? 
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Mam wrażenie, że potrafię się “odradzać” po każdym niepowodzeniu, złych momentach  
w życiu. One motywują mnie jeszcze bardziej do pracy, ponownego podejmowania wyzwań. 
Staram się nigdy nie używać słów “nie potrafię”, “nie dam rady”. Jestem zodiakalnym 
Skorpionem, a ludzie spod tego znaku tak łatwo się nie poddają. Biorę więc głęboki oddech  
i idę do przodu, aby osiągnąć to, co sobie zamierzyłam. Wiem, że każdy dzień przybliża mnie 
do sukcesu.   
Ubrania sportowe czy eleganckie - w czym Pani czuje się najlepiej? 
Zdecydowanie stawiam na Smart casual, czyli sportową elegancję:) 
 
 

 
 
Pani pasja i wytrwałość bardzo nam imponują. Jest Pani prawdziwą pasjonatką. 
Życzymy zatem Pani wielu kolejnych sportowych sukcesów i spełnienia wszystkich 
marzeń i planów.  
 

      Z Panią Renatą Litwinowicz rozmawiała Kornelia  
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Warto przeczytać 
W kręgu przyjacielskich supermocy - Supercepcja  

  
Supercepcja to seria książek autorstwa Katarzyny Gacek. Zachęcam do jej przeczytania, 
ponieważ dotyka niezwykle ważnego problemu.  
  
Książka opowiada o jedenastolatkach, na pozór normalnych. 
Jednak to grupa dzieci z pewną niezwykłą cechą: każde z nich 
ma wyczulony jeden zmysł. Z czasem Klara, Julka i Tymek 
poznają Zosię i Janka, a na końcu Aurelię i Aureliusza 
(bliźniaków). Na początku dzieci rozwiązują zagadkę i dowodzą 
prawdy o oszustwie. Później krzyżują plany pewnej kobiecie, 
zamykają nielegalną hodowlę… To dużo, prawda? Jednak 
najniebezpieczniejszą sprawą było porwanie. Mogli nie powrócić 
do swoich domów. W pewnym momencie jedna z dziewczyn 
musi poświęcić coś, co kocha. Bohaterowie łączą swe pomysły, 
aby uciec. Czy wymkną się od porywaczy? Tego musicie 
dowiedzieć się sami… 
  
Supercepcja to fantastyczna seria sześciu książek o przyjaźni, poświęceniu i akceptowaniu 
swoich odmiennych cech. To wyjątkowo cudne połączenie mądrości i zabawy. Pokazuje, że 
każdy jest inny, a my musimy zacząć to doceniać, szanować i podziwiać. 
      

       Recenzję przygotowała Natalia  
 

Prawdziwi pogromcy  
 
   
 
Wasi rodzice zapewne pamiętają 
amerykańską komedię pt. Ghostbusters. 
W 1984 w Nowym Jorku ma pojawić się 
sumeryjski bóg Gozer, aby zniszczyć 
świat. Jego pojawienie poprzedzone jest 
masowym atakiem wszelkiej maści 
duchów na Nowy Jork.  
W tym samym czasie grupa naukowców 
(Egon Spengler, Raymond „Ray” Stantz  
i Peter Venkman) postanawia założyć 
przedsiębiorstwo Pogromcy Duchów.  
W obliczu bezradności policji  
i żandarmerii wojskowej tylko pogromcy 
duchów mogą powstrzymać Gozera. 
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W 2021 roku pojawia się Pan Jurek. 
Toczy codzienną walkę z nieuchronnie 
spadającymi liśćmi z drzew. Gruby dywan 
kolorowych liści to dla wielu niezwykle 
romantyczny widok. Jednak dla 
właścicieli ogrodów lub boisk szkolnych 
to niestety dodatkowy obowiązek. 
Grabienie liści wydaje się wręcz nigdy 
niekończącym zadaniem. Chyba, że do 
akcji wkracza  Leafbuster. Pan Jurek jest 
prawdziwym pogromcą liści. 
 

 
 

 
 
 

 
Z (jesiennego) życia wzięte... 
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Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 
Żyjemy w epoce łatwego dostępu do wiedzy i informacji. Mimo to coraz częściej możemy 
zaobserwować u uczniów brak umiejętności efektywnego przyswajania wiedzy  
i organizowania sobie czasu. Zatem jak nauczyć się szybko i dobrze jednocześnie? 
Pomysłów jest wiele. Każdy z nas jest inny i inaczej przyswaja wiedzę. Jest dużo prostych 
sposobów na efektywną naukę. Nie jest to żadna magia, a po prostu techniki i metody. 
Jakie? Postaram się to wam wyjaśnić. 

1. Warunki pracy – zacznij od początku: od posprzątania biurka, schowania telefonu  
i innych rozpraszających rzeczy. Wyłącz muzykę, a twoja praca stanie się bardziej 
efektywna. 

2. Jeśli twoja nauka polega na oglądaniu filmu, czytaniu materiału to:  
• mów na głos, postaw się w roli nauczyciela – zachowuj się jakbyś to komuś tłumaczył 
• zatrzymuj się co jakiś czas i powtórz sobie wybrany fragment materiału albo zrób 

notatkę. Nawet 30 sekund powtórki co jakiś czas sprawi, że zapamiętasz więcej; 

3.  Włóż w to wysiłek – nawet najprostsze rzeczy powtórz kilka razy na głos. 

4. Technika złotego pałacu – polega na zobrazowaniu sobie utrwalanej rzeczy na tle 
jakiegoś wydarzenia, wspomnienia. 

5. Powtarzaj na głos innym – kiedy będziesz opowiadał drugiej osobie o tym, czego się 
nauczyłeś, zwiększasz swoje szanse na zapamiętanie. 

6.  Rób notatki – robienie notatek pomaga w przyswajaniu wiedzy, nie poleca się jednak 
pisać na komputerze, a ręcznie. Na komputerze możemy pisać znacznie szybciej, co w tym 
przypadku jest dla nas niekorzystne. Notatki powinny być czytelne i ładnie zrobione – 
pomaga to w zapamiętaniu ciężkich informacji. 

Nie bój się szkicować przy notatkach, pomaga to w zapamiętaniu tego, co piszesz. 
Eksperyment potwierdzający: Poproszono 40 osób o odsłuchanie nudnej wiadomości 
dotyczącej zbliżającego się przyjęcia. Uczestnicy mieli zanotować spośród pojawiających się 
imion te osoby, które są zaproszone na imprezę. Twórcy eksperymentu zadbali o to, żeby 
badani byli mocno znudzeni. Wcześniej zasypali ich mało wymagającymi zadaniami, nagranie 
było bardzo długie, a ton głosu lektora monotonny. Po zakończeniu badania uczestnikom 
zabrano notatki i niespodziewanie poproszono ich o wypisanie z pamięci imion, które 
wypisali na kartkach. Te osoby, które w trakcie słuchania szkicowały, zapamiętały ich średnio 
o 30% więcej. 

7. Technika skojarzeń – próbuj podczas nauki skojarzyć ze sobą różne fakty, im bardziej 
absurdalne skojarzenia, tym lepiej. 

8. Fiszki – to idealny sposób przy nauce języka polegający na napisaniu na karteczkach pytań, 
a z drugiej strony odpowiedzi. 

Mam nadzieję, że te techniki pomogą przy uczeniu się materiału. Pozostaje tylko życzyć 
wam miłej nauki! 

       Techniki uczenia opracował Wojtek 
          we współpracy ze szkolnym psychologiem  
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Wojtek poleca 

 
Na zimowe wieczory przyda się jakaś dobra książka lub 
film i odpowiednia przekąska. Najlepszy zestaw, który 
spełnia wszystkie wymagania, to seria książek i filmów 
podbijających świat pt. Harry Potter  

Harry Potter, sierota i podrzutek, od niemowlęcia 
wychowywany był przez ciotkę i wuja, którzy – podobnie 
jak ich rozpieszczony syn Dudley – traktowali go jak piąte 

koło u wozu. Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą. Jedyna pamiątka z przeszłości to 
zagadkowa blizna na jego czole. Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska, które 
towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? Wszystko wyjaśni się w jedenaste urodziny 
chłopca, a będzie to dopiero początek Wielkiej Tajemnicy…  

Ci, którzy uważnie śledzili przygody bohaterów z pewnością wiedzą, jakie były ich ulubione 
dania i napoje. Pozostałym zdradzam, że uczniowie Hogwartu chętnie raczyli się kremowym 
napojem czarodziejów.  

Kremowy napój z Harry’ego Pottera 

Składniki: 

• 1 łyżka masła 
• 25g brązowego cukru 
• pół łyżeczki soli 
• 30g śmietanki 30% 
• łyżeczka aromatu waniliowego (cukru wanilinowego) 
• woda gazowana lub napój waniliowy 
• bita śmietana 
• cynamon 

Przygotowanie: 

1. Najważniejszym składnikiem napoju jest masa krówkowa – w garnku roztop 1 pełną 
łyżkę masła, cukier, śmietankę 30%, łyżeczkę aromatu waniliowego albo cukier 
wanilinowy (można dodać pół łyżeczki soli i łyżeczkę cynamonu – według uznania). 

2. Mieszając składniki, czekamy na roztopienie masy i wlewamy ją do słoiczka, lekko 
schładzamy. 

3. Lekko schłodzoną masę przelewamy do kubka (2 – 3 łyżki na 1 porcję). Napój 
waniliowy lub wodę gazowaną z aromatem waniliowym/ cukrem wanilinowym 
mieszamy i również wlewamy do kubka.  

4. Na wierzch kładziemy bitą śmietanę i posypujemy cynamonem. 

Smacznego:) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                

     

 

 

 

 

 

 

 

Pani Agata wybrała od lat nie 
wychodzącą z mody sukienkę w 
kratkę - kobiecą, elegancką, ale też 
wygodną. Kopertowy fason i długość 
do kolan dodają tej sukience 
elegancji, a czarno-złote guziki 
wzmacniają odświętny charakter. 
Zielony kolor perfekcyjnie podkreśla 
urodę naszej nauczycielki historii  
i idealnie pasuje do świątecznego 
klimatu. Dopełnieniem całej stylizacji 
są czarne kozaki z wysoką cholewką. 
W sezonie jesień-zima wszyscy 
projektanci stawiają właśnie na takie 
obuwie. Ta stylizacja naprawdę nas 
zachwyca. 

Pani Elżbieta postawiła na klasyczną 
elegancję. Biała bluzka w kwiatowy print 
to ubranie ponadczasowe. Można ją 
nosić w różnych kombinacjach. Nasza 
anglistka założyła bluzkę do 
granatowych spodni 7/8. Warto 
zauważyć, że dziś spodnie przed kostkę 
szturmem podbijają wybiegi mody. Na 
sylwetce pani Elżbiety prezentują się 
nienagannie. Strzałem w dziesiątkę są 
czarne botki na obcasie. To niewątpliwie 
must-have tej jesieni. Do czarnych 
butów idealnie pasuje czarny zegarek. 
Outfit sprawdzi się nie tylko na 
wyjątkowe okazje, ale również na co 
dzień. Nam ta stylizacja się po prostu 
podoba. 

Święta zbliżają się wielkimi krokami. W tym wyjątkowym czasie każda z nas 
chce wyglądać elegancko i stylowo.  Jeśli zastanawiacie się, jaki outfit wybrać 
na kolację wigilijną czy Święta Bożego Narodzenia to przychodzimy  
z inspiracjami... 

 



 




