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Drodzy Czytelnicy! 

Witajcie w nowym roku szkolnym. Za nami kolejne 
wakacje, które jak zwykle zbyt szybko minęły. Mam 
jednak nadzieję, że miło je spędziliście i zachowaliście 
dobre wspomnienia. Chcę też wierzyć w to, że 
zdążyliście już przestawić się na tryb szkolny. 
Oczywiście z nowym rokiem szkolnym wiążą się nowe 
wyzwania. Nasi czwartoklasiści muszą się 
przyzwyczaić do nowych przedmiotów, a ósmoklasiści 
będą musieli się zmierzyć z egzaminami, najpierw 
tymi próbnymi, a potem komisyjnymi. W naszym 
zespole redakcyjnym także zaszło trochę zmian, mamy 
kilkoro nowych redaktorów. Szczególnie ciepło witamy 

uczniów klas czwartych, którzy już od początku dali się poznać jako 
sumienni i pracowici dziennikarze. Oby tak dalej!  

W tym wydaniu gazetki, będziecie mogli przeczytać wiele ciekawych 
artykułów. Dowiecie się, jak w naszej szkole przebiegał Dzień Kropki, Dzień 
Jabłka czy Dzień Misia. Będziecie mogli przeczytać ciekawe wywiady 
- z panią Teresą Urbańską oraz naszą absolwentką - Małgorzatą 
Górnisiewicz. Oczywiście nie zabraknie pasjonatów, czyli rozmowy 
z Kariną, dziewczyną, która trenuje brazylijskie sztuki walki. Wisienką na 
torcie jest zawsze Outfit - warto zobaczyć, co jest teraz modne. Pamiętajmy 
o recenzjach i sondzie, w której dowiecie się, jak uczniowie klasy ósmej czują
się z tym, że w czerwcu zakończą edukację w naszej Jedynce. 

W nowym roku szkolnym życzę wszystkim nauczycielom wytrwałości, 
niesłabnącego zaangażowania w proces edukacyjny dzieci i młodzieży. 
Moim  kolegom i koleżankom życzę zaś owocnej pracy, zapału do nauki, 
wzajemnej życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu spędzonego w szkole 
(cieszymy się z nauki stacjonarnej!) oraz dużo radości. Mam nadzieję, że to 
będzie dobry rok!   

Redaktor naczelna 

Julia Kukiełka 
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Marzenia zamieniłam na cele i ciężko pracuję, aby się do nich 
zbliżać… Rozmowa z Małgorzatą Górnisiewicz 

Małgorzata Górnisiewicz… Absolwentka naszej szkoły. 
Żeglarska Wicemistrzyni Polski na dwuosobowej klasie 
420 w dwóch kategoriach - seniorkach i juniorkach. 
Ponadto w okresie minionych wakacji reprezentowała 
nasz kraj w Mistrzostwach Świata na Węgrzech, 
zdobywając 31. miejsce na ponad 250 łódek z całego 
świata. Zdobyła również III kółko olimpijskie przyznane 
przez Polski Komitet Olimpijski. Jak pamięta swoją 
szkołę? Jak zrodziła się jej pasja? Czy chętnie wraca 
pamięcią do czasu spędzonego w Jedynce? 

Redakcja Tornistra: Jak wspominasz naszą szkołę? 
Małgorzata Górnisiewicz: - Jedynkę wspominam najlepiej 
ze wszystkich szkół, do których uczęszczałam, a trochę ich już 
było:) Oczywiście bywały dni lepsze i gorsze, jednakże 
zawsze z uśmiechem szłam do szkoły. Nauczyciele byli zawsze 
wyrozumiali na moje nieobecności i wspierali mnie 

w realizacji marzeń. Wszystkie rzeczy nauczone podczas lekcji pamiętam do dziś, a egzaminy 
napisałam ze świetnym wynikiem. Pamiętam również tę ciepłą i rodzinną atmosferę w szkole. 
Niejednokrotnie razem z dawnymi koleżankami z ławki wspominamy wszystkie miłe chwile z tej 
szkoły, kończąc słowami "wróciłabym jeszcze raz do Jedynki". 
Obecnie uczysz się w Szkole w Chmurze. Dlaczego nie uczęszczasz na zajęcia 
stacjonarne?  
- Ze względu na rozwój mojej kariery sportowej, zdecydowałam się przejść na edukację 
domową. Żeglarstwo oznacza wyjazdy, zarówno w całej Polsce jak i na świecie, dlatego liczne 
nieobecności w szkole były normą w mojej edukacji. Dzięki Liceum w Chmurze zyskałam trochę 
więcej swobody w gospodarowaniu swoim czasem.  
Co to oznacza, że uczysz się w „Chmurze”? 
- Szkoła w Chmurze jest jedną z kilku placówek, które umożliwiają edukację domową. Oznacza 
to, że nie chodzę do stacjonarnej szkoły, a cały materiał z danej klasy muszę opracować we 
własnym zakresie. Nie ma również ocen, zadań domowych, sprawdzianów itp. Muszę natomiast 
zdać dwa egzaminy (ustny i pisemny) z każdego przedmiotu z całego roku.  
Co jest lepsze? Jakie są różnice między nauką w szkole, a tą w „Chmurze”? 
- "W Chmurze" nie mamy typowych lekcji oraz nie mamy bezpośredniego kontaktu 
z nauczycielem. Jest natomiast możliwość umawiania się na konsultacje z nauczycielem. Nie 
mamy również klas, a społeczność szkoły rozrzucona jest po całej Polsce. Dodatkowo mamy 
dostęp do platformy, na której znajdują się karty pracy oraz niektóre materiały edukacyjne, 
z których w każdej chwili możemy skorzystać. Tego typu edukacja wymaga dużej 
samodyscypliny i systematyczności. Nie posiadam nauczyciela, który będzie pilnował, abym 
nauczyła się danego przedmiotu. Cała odpowiedzialność leży na uczniu i jego rodzicach. Na 
pytanie "co jest lepsze" nie można więc odpowiedzieć jednoznacznie. Każdy z nas jest inny 
i ma inne potrzeby.  
- Jakie są wady i zalety takiego nauczania?  
- Tego typu nauka dla każdego będzie mieć inne wady i zalety. Z całą pewnością dzięki temu 
nauczaniu zyskujemy więcej czasu, np. na swoje pasje. Jeżeli mamy sprecyzowane plany na 
przyszłość i wiemy dokładnie co chcemy robić w życiu, to nie musimy marnować czasu na 
uczenie się niepotrzebnych dla nas przedmiotów. Materiał możemy przyswajać w swoim 
własnym tempie i własnymi metodami. Najbardziej zauważalną wadą jest ograniczony kontakt 
z rówieśnikami oraz brak tzw. "szkolnego życia". Jeżeli nie mamy innych aktywności, to ciągłe 
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siedzenie w domu może się okazać niezdrowe dla naszego zdrowia psychicznego. Problem 
mogą stanowić również języki obce, w których ważne są rozmowy.  
- Skąd pasja do żeglowania? Kto Cię “zaraził” tym hobby?  
- Od najmłodszych lat żeglarstwo występowało w moim życiu. Najpierw żeglował mój tata, 
później brat, a na końcu ja:) Na początku była to metoda na spędzanie wolnego czasu. Często 
wraz z rodzicami w wakacje wypożyczaliśmy jacht w innym kraju i tam spędzaliśmy cały 
tydzień. Jednakże w wieku 12 lat chciałam czegoś więcej i tak oto zaczęła się moja kariera 
sportowa i pierwsze poważne regaty. Najpierw na łódce klasy Optymist, następnie na 
dwuosobowej klasie 420, a teraz na klasie olimpijskiej 470. 
- Czy masz na swoim koncie wiele sukcesów?  
- Oczywiście, że tak, jednakże sukces to nie tylko medal, bądź puchar. Pewnie pięknie wyglądają 
na półce, ale nic poza tym. Prawdziwym sukcesem nazywam swoje przezwyciężone trudności 
lub nabyte nowe doświadczenia. Żeglarstwo jest szczególnym sportem, który poza naszym 
przygotowaniem fizycznym bądź umiejętnościami testuje cierpliwość oraz wytrzymałość.  
- Jakie jest Twoje największe marzenie?  
- Marzenia od jakiegoś czasu zamieniłam na cele i z dnia na dzień ciężko pracuję, aby się do 
nich zbliżać. Moim głównym celem, po zakończonej karierze na klasie 420, będzie start  
w Igrzyskach Olimpijskich we Francji na łódce klasy 470. Poprzeczka ustawiona wysoko, czasu 
coraz mniej, ale wierzę, że jest to możliwe. Oczywiście nie zapominajmy o nauce, ponieważ  
w przyszłości chciałabym studiować architekturę na zagranicznej uczelni. Trzymajcie kciuki! 
- Podczas nauki w naszej szkole byłaś redaktorem naczelnym gazetki. Jak wspominasz 
ten czas?   
- Redaktorem gazetki byłam dość krótko, ponieważ tylko w 8. klasie. W związku z tym, że był to 
rok 2020 i szczyt koronawirusa, razem z całą grupą udało się opracować tylko jeden numer 
gazetki (który nadal stoi u mnie na półce). Bardzo miło wspominam ten czas. Pisanie do gazetki 
szkolnej było dla mnie małą odskocznią od zbliżających się egzaminów i nieciekawej sytuacji 
epidemiologicznej. Było dużo pracy, jednakże satysfakcja z wydrukowanego numeru jeszcze 
większa! 
Podsumowując naszą rozmowę 
zapytam, co uważasz za największy 
sukces w Twojej karierze 
sportowej? 
- Największym sukcesem było 
oczywiście wicemistrzostwo Polski. 
Również bardzo ważnym tytułem było 
2. miejsce w Rankingu Pucharu 
Polski. Te wyniki dały mi miejsce  
w Kadrze Narodowej i możliwość 
dalszego trenowania na olimpijskiej 
klasie 470 pod okiem najlepszych 
trenerów z Polski jak i z zagranicy. 
Warte uwagi jest również 32. miejsce 
w Mistrzostwach Świata na Węgrzech 
(ogólnie startowało ok. 290 łódek). 
- Dziękuję za miłą rozmowę. Zakończę ją słowami Alberta Einsteina: A ship is always safe 
at shore, but that is not what it is built for. 

  
 

       Z Małgorzatą Górnisiewicz rozmawiał Igor  
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Nowinki z Jedynki  

Międzynarodowy Dzień Kropki 

15 września 2022 roku uczniowie klas 1-4 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia 
Kropki - święta kreatywności, radości z tworzenia, talentu i odwagi. 

Dzień ten miał na celu pobudzenie pomysłowości uczniów, zachęcenie ich do tworzenia  
i uwierzenia w to, że każdy może być kreatywny i nieszablonowy. Każdy z nas posiada talent, 
tylko nie każdy potrafi go odkryć. Dzień Kropki to odnajdywanie siebie, budowanie poczucia 
własnej wartości i podnoszenie wiedzy na temat własnych możliwości i uzdolnień. 

Motyw kropki był obecny tego dnia w różnych szkolnych działaniach. Podczas zajęć z edukacji 
informatycznej uczniowie projektowali kwiaty z kropek w programie Paint. Tworzyli także 
swoją kropkę w rozszerzonej rzeczywistości z Quiverem. Powstały piękne prace plastyczne, 
których motywem przewodnim stała się właśnie kropka. Była też kropkowa fotobudka, w której 
uczniowie chętnie się fotografowali.  

Tego dnia kropki były wszechobecne w naszej szkole.  - Pomysłowość i kreatywność uczniów 
była nieograniczona. Powstało mnóstwo wspaniałych prac - mówi pani Jolanta Krępeć. - Bo  
w życiu, tak jak u Vashti, czasem wszystko zaczyna się od kropki, od zrobienia pierwszego kroku 
w nieznane - dodaje pani Krępeć.  

                                                                                                                              Basia 

Dzień Jabłka 

Jak co roku 28 września 
w naszej szkole 
obchodziliśmy 
Światowy Dzień Jabłka. 
Zorganizowany był on w 
ramach programu „Żyj 
zdrowo mądra głowo” 
przez panie: Helenę 
Paradowską i Edytę 
Haponiuk. Każda „mądra 
głowa” miała w swoim 
plecaku przepyszny 
owoc. Na szczęście 
uczniowie nie zapomnieli 
o tych, którzy nie wzięli 
za sobą jabłka. 
Rozdawali je uczniowie klas 4-8. - Najbardziej podobały mi się stroje uczniów. To świetny 
pomysł! - zauważa Zuzanna Niewiarowska, uczennica klasy IV a. Cortlandy, lobo i inne 
odmiany cieszyły się powodzeniem zarówno wśród nauczycieli jak i ich podopiecznych. Moc 
jabłka ogarnęła całą szkołę! - Święto miało na celu popularyzowanie zalet tego owocu, a jest 
ich naprawdę wiele - powiedziała pani Helena Paradowska. - Jabłko to źródło witaminy C, B1, 
B2, B3, B5 oraz cennych minerałów jak potas, żelazo czy cynk. Od setek lat znane są magiczne 
właściwości tego owocu. To symbol zdrowia, życia i długowieczności - dodaje pani 
Paradowska.  
W starożytności rzucenie komuś jabłka równało się z wyznaniem mu miłości. A dziś Światowy 
Dzień Jabłka jest pretekstem do zmiany nawyków żywieniowych i docenienia tego, co 
mamy na wyciągnięcie ręki.  
           Zuzia 
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          Dzień Chłopaka 

30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dlatego każdy chłopiec usłyszał 
od dziewczyn życzenia. Dostał też miły podarunek, dzięki któremu mógł się poczuć 
wyjątkowo. Poza tym Samorząd Uczniowski także coś dla nich przygotował - wszyscy chłopcy 
otrzymali BOY BON, który zwalniał z braku pracy domowej i odpowiedzi ustnej.  

Geneza tego święta w Polsce nie do końca jest jasna, wiadomo jednak tyle, że z roku na rok 
zyskuje ono na popularności. Obecnie Dzień Chłopaka obchodzony jest w kilku krajach, ale  
w różnych terminach. Krajem, w którym święto to ma najdłuższą tradycję, jest Japonia. 

Tego dnia najważniejsi byli chłopcy, dziewczyny musiały zejść na drugi plan. - To był ich dzień, 
ich święto, dlatego cieszę się, że czuli się najważniejsi - mówi pani Anna Pajdak, nauczycielka 
muzyki, opiekunka Samorządu Uczniowskiego. - Cieszę się, że mamy w szkole takie okazje, 
które sprzyjają wspólnemu świętowaniu. Kolejny Dzień Chłopaka już za rok - dodaje pani 
Pajdak.  

             Maja, Judyta 
 

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych 

Dnia 12 października 2022 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania  
i pasowania uczniów klas pierwszych: 1 A, 1 B, 1 C i 1 D. To bardzo ważne wydarzenie nie 
tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście: Prezydent Miasta pani Anna Mieczkowska, Dyrektor Szkoły pani Lidia Mikołajek, 
wychowawcy klas pierwszych: pan Daniel Miszke, pani Ewelina Sienkiewicz – Toczko, pani 
Dorota Szostak i pani Anna Leśniakiewicz oraz rodzice uczniów klas pierwszych. To wspaniałe 
i pełne emocji wydarzenie 
poprowadził przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego - Igor 
Romanowski. W pięknej scenografii 
wspaniale prezentował się patron 
naszej szkoły- król Bolesław Chrobry 
wraz z małżonką oraz asystą rycerzy. 

- Zanim pierwszoklasiści zostali 
przyjęci do grona społeczności 
szkolnej, musieli zaprezentować swoje 
umiejętności - mówi pani Anna 
Leśniakiewicz. Odświętnie ubrani  
i bardzo przejęci przystąpili do 
recytowania wierszyków i śpiewania 
piosenek. - Uczniowie nie mieli 
łatwego zadania. Odbyli podróż do 
Krainy Miłośników Ojczyzny oraz 
Krainy Grzeczności. Wykazali się 
znajomością szkolnych zasad, kodeksu 
klasowego i wiedzą na temat Ojczyzny 
- zauważa pani Leśniakiewicz. Po 
wykonaniu wszystkich zadań od króla 
i królowej otrzymali wspaniałe dary: 
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przyjaźni, uśmiechu, życzliwości, pracowitości, ostrożności i mądrości, które będą niezbędne 
w ich codziennym szkolnym życiu. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie  
i zobowiązali się być dobrymi i uczciwymi uczniami, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, 
szanować nauczycieli i rodziców, uczyć się sumiennie i kochać swoją Ojczyznę. Bardzo 
ważnym momentem uroczystości było uroczyste pasowanie pierwszoklasistów, którego 
dokonała Dyrektor Szkoły wraz z Prezydent Miasta. Wychowawcy odebrali od Pani Lidii 
Mikołajek akty ślubowania oraz upominki.  Na koniec uroczystości starsza koleżanka - Alicja 
Wolak z klasy 5C, przekazała piękne życzenia nowym uczniom: samych szóstek i piątek oraz 
życzliwych koleżanek i kolegów. 

12 października pierwszaki zostały oficjalnie włączone do społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego  
w Kołobrzegu.           
                                                                                                                                                           Damian                                                                                                                                                            

Dzień Edukacji Narodowej w Jedynce 

14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia 
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie obejrzeli program artystyczny przygotowany 
przez uczniów ze szkolnego Koła Teatralnego. Uczniowie z klasy 2d, 3d,  
5c oraz 8a wierszem, tańcem i piosenką podziękowali nauczycielom za ich codzienny trud 
wkładany w nauczanie i wychowanie. - Podczas naszej akademii pojawiło się wiele 
refleksyjnych utworów literackich - mówi pani Małgorzata Szymańska, opiekunka szkolnego 
koła teatralnego. - Ukazywały one nauczyciela jako osobę kształtującą przyszłe pokolenia, jako 
mentora wskazującego drogę i motywującego do tego, aby zawsze mieć nadzieję i się nie 
poddawać - dodaje pani Małgorzata. Zwieńczeniem uroczystego apelu były życzenia 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Igora Romanowskiego skierowane do dyrekcji 
szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników Jedynki. Wszak nauka to podróż, która trwa 
przez całe życie, a nauczyciel to najlepszy przewodnik.                                     

 Kornel  
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Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił ogólnopolski 
konkurs poświęcony rodzinie - Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele. Honorowy patronat 
nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki - pan Przemysław Czarnek. Minister zachęcał 
uczniów do wzięcia w nim udziału i napisania pracy literackiej o rodzinnych przygodach, 
wspólnym spędzaniu czasu, ważnych wydarzeniach oraz relacjach, które sprawiają, że rodzina 
jest wyjątkowa.  

22 października, w Dniu Praw Rodziny, w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki konkursu. 
Zgromadzeni wysłuchali przemówienia pana ministra Przemysława Czarnka oraz pani Marleny 
Maląg z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie zabrakło również 
pokonkursowych refleksji wygłoszonych przez przewodniczącą komisji - panią Marzenę 
Murawską. Nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przedstawił pan Tomasz Pitucha - 
pełnomocnik MEiN ds. rodziny, wicedyrektor ORE.  

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego  
w Kołobrzegu, Kornel Jedynak, zdobył III miejsce, uzyskując tym samym tytuł laureata 
ogólnopolskiego konkursu literackiego. Kornel odebrał nagrodę z rąk dyrektora Ośrodka 
Rozwoju Edukacji, a zarazem wiceministra - pana Tomasza Madeja. Opiekunem Kornela była 
nauczycielka języka polskiego - pani Anna Kuliś. Uroczystą galę zakończył koncert rodzinnego 
zespołu The Fedor Family.  

Red. 

Jedynka do hymnu 

10 listopada nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji akcji 
Ministerstwa Edukacji i Nauki “Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11:11 
odśpiewany został hymn narodowy. “Mazurek Dąbrowskiego” zabrzmiał we wszystkich salach 
lekcyjnych, sali sportowej i w auli szkoły. W ten sposób Jedynka uczciła 104 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.    

Red. 
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Mistrzowie Mitologii 

Dnia 24 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się XXI Regionalny Konkurs 
Mitologiczny dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych pt. “W świecie starożytnych 
Greków i Rzymian”. Jego współorganizatorem było Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
Wzięło w nim udział siedem dwuosobowych zespołów z kołobrzeskich szkół. Cel konkursu 
stanowiło upowszechnienie wiedzy o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu oraz rozwijanie 
wśród uczniów zainteresowania mitologią. Miał on charakter interdyscyplinarny. Zadaniem 
uczestników było rozwiązanie zadań obejmujących znajomość mitologii z zakresu języka 
polskiego, historii oraz sztuki. Pomiędzy konkurencjami sprawdzającymi wiadomości 
przeprowadzone były zawody sportowe.  

Nasi uczniowie z klasy VI a, Kacper Fir i Kornel Jedynak, byli bezkonkurencyjni i zajęli  
I miejsce z przewagą 18 punktów nad zespołem, który miał II miejsce. Swoją wiedzą z mitologii 
zaimponowali jurorom i wszystkim uczestnikom. Opiekunem uczniów jest nauczycielka języka 
polskiego, pani Anna Kuliś.  

Red. 

 

Dzień Pluszowego Misia 

 
Dnia 25 listopada 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Trudno sobie wyobrazić ten dzień bez tej maskotki. Dlatego Starsi i młodsi uczniowie Jedynki 
mogli się pochwalić pluszowym przyjacielem. Ciekawi wiedzy poznali historię misia,  
a „artyści” recytowali wiersze i śpiewali piosenki na temat tej zabawki. Na parterze powstała 
też misiowa fotobudka. Organizatorkami tej akcji były panie: Ewelina Sienkiewicz-Toczko  
i Ewelina Dudek-Rosiak. -Moim zdaniem Dzień Misia” to najlepszy dzień w ciągu roku, bo 
można przynieść pluszowego przyjaciela - powiedziała Ola Kaczmarek z klasy 4d. Czy święto 
Misia jest zatem potrzebne? Oczywiście, że tak!  

          Zuzia 
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Żeglujemy!” 

W listopadzie 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą „Żeglujemy!” 
prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława 
Chrobrego w Kołobrzegu. 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz wsparcia 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 
29 300,00 zł.  Mogliśmy mogła krzewić edukację morską i rozwijać doświadczenie żeglarskie 
wśród mieszkańców Kołobrzegu i Gminy Kołobrzeg. Uczestnicy projektu wzięli udział  
w warsztatach edukacyjnych „Sól jako jedyny w dawnych czasach środek do przechowywania 
ryb morskich” oraz poznali tradycje zawodu rybaka i pracy na morzu. Warsztaty przeprowadzili 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, którzy 
wykorzystali różne ciekawe rekwizyty, a nawet zbudowali wioskę rybacką. Uczestnicy 
projektu wzięli udział w pięciodniowych półkoloniach żeglarskich. Bezpieczeństwo  
i efektywność nauki żeglowania znacznie wzrosła dzięki zaangażowaniu charyzmatycznego 
instruktora Pana Mariusza Górnisiewicza oraz dzięki zakupionym kamizelkom asekuracyjnym, 
nowym zestawom masztowym oraz żaglom do łodzi Optymist. 

Projekt „Żeglujemy!” objął ponad 113 osób - mieszkańców Kołobrzegu i okolic. 
Dla wszystkich uczestników udział był bezpłatny. Beneficjent, czyli Szkoła Podstawowa nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu planuje kontynuację 
działań w zakresie edukacji morskiej i nauki żeglowania. 
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 Red. 

 
SZKOLNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

- KONKURS POEZJI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 
11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego państwa.  

Patriotyzm wyraża się przywiązaniem do Ojczyzny, 
obyczajów i kultury narodowej, szacunkiem dla ludzi, 
którzy je tworzyli. W realizowaniu zadań wychowania 
patriotycznego w szkole należy zwrócić uwagę na różne 
kierunki działań. Można to czynić na wiele różnych 
sposobów. Jednym z nich był Szkolny Konkurs Poezji  
i Piosenki Patriotycznej upamiętniający Narodowe Święto 
Niepodległości, który odbył się w naszej szkole w dniach 9 
i 10 listopada. Konkurs, przygotowany i prowadzony przez 
panie: Ewelinę Sienkiewicz – Toczko o Małgorzatę 
Szymańską, przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 
klasy 1-3 i klasy 4-8 oraz dwóch kategoriach tematycznych: 

recytacja i śpiew. Uczestników oceniało jury w składzie: pani Agnieszka Spadło – psycholog, 
pani Urszula Baniak – bibliotekarz, panie Adrianna Nazarkiewicz/Eleni Bogusz – 
wychowawcy świetlicy, pani Ewelina Sienkiewicz–Toczko - nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej. W ocenie prezentacji uczestników brane były pod uwagę następujące 
kryteria: dykcja, muzykalność, postawa i umiejętności artystyczne, dobór repertuaru. Wszyscy 
uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom artystyczny, recytatorski i wokalny,  
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a wyróżnionym wykonawcom pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczała pani Dyrektor, Lidia 
Mikołajek. Oto oni: klasy 1-3 kategoria poezja: I miejsce otrzymała uczennica z klasy 3d, Maria 
Szczerba, która pięknie wyrecytowała wiersz Ludwika Wiszniewskiego „11 listopada”, II 
miejsce zajął Mikołaj Maszkało z klasy 1d za utwór Joanny Białobrzeskiej „Moja mała 
ojczyzna”, III miejsce uzyskał Maurycy Regel – Gawłowicz, recytując wiersz Czesława 
Janczarskiego „Co to jest Polska?”. W kategorii piosenka I miejsce otrzymały dwa zespoły:  
z klasy 1b: Pola Prugar, Zuzanna Kordys, Rita Sołtysiak, Halina Romańska i Lena Katowicz za 
wzruszające wykonanie piosenki „Czy wojna jest dla dziewczyn” i z klasy 2d: Gil Zuzanna, 
Kachniarz Hanna, Serocka Zuzanna, Bonkowska Michalina, Glejzer Michalina, Strojny Jan za 
prezentację pieśni ludowej „W moim ogródecku”, II miejsce zajął zespół z klasy 3a w składzie: 
Mira Rychel, Magdalena Luch, Małgorzata Siewiera za wykonanie utworu „Co to jest 
niepodległość”, III zaś miejsce przypadło zespołowi z klasy 1d w składzie: Nina Zielińska, 
Kornelia Napiórska, Marcelina Chudzik, Zuzanna Sosnowska i Sonia Pulsson za prezentację 
piosenki „Jest takie miejsce – Polska”. Spośród uczniów klas 4-8 w kategorii poezja – I miejsce 
otrzymała Marta Amasieieva z klasy 6b za recytację wiersza Zbigniewa Herberta „Dom”, II 
miejsce zajęła Alicja Wolak z klasy 5c, która przedstawiła wiersz Marii Konopnickiej „Pieśń  
o domu”, III miejsce uzyskała Nadia Partyka z klasy 5a za prezentację wiersza Czesława 
Janczarskiego „Co to jest Polska?”, zaś w kategorii piosenka: I miejsce wyśpiewała Anastasiia 
Skorokhodova, wykonując pieśń „Obok topoli” w języku ukraińskim, II miejsce uzyskał duet 
z klasy 6a: Mikołaj Fir i Kacper Fir, śpiewając pieśń „Przybyli ułani…”, III miejsce zajął zespół 
z klasy 5b w składzie: Lilianna Szyroczyńska, Laritta Długosz, Lena Gibas i Maja Staszkowska 
za piosenkę „Dziewczyna z granatem”. Konkurs przebiegał w miłej, uroczystej atmosferze, 
wysłuchaliśmy wielu wzruszających, podniosłych, artystycznie zaprezentowanych utworów, 
piosenek i pieśni, które przypominały o trudnych czasach niewoli, walki, życia i zmagań 
Polaków w drodze do niepodległości  

Red. 
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Wiadomości sportowe  

Jesienna Gala Koszykówki  

W dniach 29.09. - 02.10. w naszym mieście odbyła się 
Jesienna Gala Koszykówki Kołobrzeg 2022.   
W zawodach udział wzięły następujące zespoły: Młode 
Lwy Gdańskie, UKS MUKS Międzychód, Bryza Pruszcz 
Gdański, Kangoo Basket z Gorzowa Wielkopolskiego, SP 
7 Kołobrzeg i MUKS Kotwica Kołobrzeg.  

Każdego dnia zespoły rywalizowały ze sobą. Miałem 
okazję uczestniczyć we wszystkich rozgrywanych 
meczach razem z moją drużyną. W klasyfikacji końcowej 
I miejsce zajęły Młode Lwy Gdańskie. Moja drużyna, 
czyli MUKS Kotwica Kołobrzeg, zdobyła IV miejsce.  

Gra w koszykówkę sprawia ogromną przyjemność, uczy 
gry zespołowej, podnosi kondycję fizyczną oraz daje 
możliwość wyjazdów do innych miejscowości na turnieje. 
Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu - w poniedziałki, 
czwartki oraz soboty w hali przy ulicy Wąskiej i trwają 
półtorej godziny.  

Koszykówka to nie jest jakaś gra… To całe życie. Nic tego 
nie zastąpi. To więcej niż tysiąc słów. Spotkajmy się zatem 
na treningu! 

        
           Ignacy 

 
Sportowe sukcesy naszych uczniów 

Dnia 21.09.2022 r. na stadionie lekkoatletycznym przy I 
Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja 
Kopernika w Kołobrzegu odbył się XXIV Memoriał im. 
Michała Barty. W zawodach organizowanych przez 
“Kopernik” i Kołobrzeski Klub Lekkoatletyczny „Sztorm” 
uczestniczyło ponad 300 uczniów z różnych szkół. Naszą 
szkołę reprezentowało 21 uczniów z klas 4-8. Uczniowie 
biorący udział w kolejnych rywalizacjach wykazali się dużą 
sprawnością fizyczną. Opiekunem uczniów naszej szkoły była 
pani Renata Litwinowicz. Rozegrano 38 konkurencji 
lekkoatletycznych, m.in. rzut piłeczką palantową, skok w dal i 
biegi. Naszym uczniom udało się wywalczyć medale i 
wyróżnienia. Damian Orylski z klasy 4 d zajął I miejsce w 
rzucie piłeczką palantową. Leon Gajdowski z klasy 5a 
wywalczył II miejsce w tej samej konkurencji. Natalia Orylska 
z klasy 4 d stanęła dwukrotnie na podium - zdobyła II miejsce 
w biegu na 60 m oraz III miejsce w skoku w dal. Mikołaj 
Mikołajczyk z klasy 6 b zajął III miejsce w biegu na 60 m, a 
Lilianie Szyroczyńskiej z klasy 5 b przypadło II miejsce w 
biegu na 600 m.  



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

13 
 

 

 – To nasze pierwsze zawody 
lekkoatletyczne, cieszę się, że mamy 
tyle medali, że jest coraz więcej 
adeptów tego fantastycznego sportu.  
W “Jedyneczce” siła, moc, energia! - 
mówi Pani Renata Litwinowicz, 
nauczycielka wychowania fizycznego 
w naszej szkole. 

Zdobywcom medali serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Natalia 

 
PARKRUN - Jedyneczka biega 

Parkrun to bezpłatne, cykliczne, pozbawione rywalizacji spotkania dla każdego, organizowane 
przez samych uczestników na całym świecie, a więc również w Kołobrzegu. Każdy jest tu mile 
widziany. Nikt nie jest ostatni. Wystarczy pokonać dystans 5 km w dowolnej formie - biegając, 
truchtając lub maszerując. Można też zaangażować się jako wolontariusz. 
Pierwszy bieg odbył się 2 września 2004 roku w Bushy Park w Teddington, londyńskiej 
dzielnicy. W Kołobrzegu parkrun odbywa się od 2015 roku, a osobą, która prowadzi to 
sportowe wydarzenie jest pan Ryszard Kaliciński. 
Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9:00 pod Pomnikiem Sanitariuszki. - Nasza 
szkoła dołaczyła do Parkruna w 2016 roku i od tego czasu wzięło w nim udział ponad 70 
uczniów, głównie z klas V-VIII - mówi pani Renata Litwinowicz, nauczycielka wychowania 
fizycznego i szkolna koordynatorka akcji. - Aby wziąć udział w biegu, wystarczy dokonać 
jednorazowej bezpłatnej rejestracji, wypełnić formularz rejestracyjny, wydrukować kod 
uczestnika i stawić się na miejscu zbiórki - dodaje pani Litwinowicz.  
Dla wielu z nas motywacją może być ocena celująca z wychowania fizycznego oraz pochwała 
w dzienniku. Osobiście uważam, że ta forma nagrody może być zadowalająca, jednak 
najważniejszą nagrodą, jaką możemy sami sobie zafundować, to zbawienny dla naszego 
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organizmu ruch, który przyniesie nam samo zdrowie. Poza tym miło spotkać się ze znajomymi 
i wspólne zdrowo spędzić czas. - Pamiętajcie, że to co czujecie po dobrym biegu jest o wiele 
lepsze od tego, co czujecie siedząc i myśląc, że chcielibyście biegać - zauważa pani Renata.  
Motywujcie się i do zobaczenia na trasie. Bieganie to nie tylko sport, to może być wielka pasja.  
 

          Iwo 
Kołobrzeskie info    Co? Gdzie? Kiedy? 

Niezwykłe zjawisko na kołobrzeskim niebie  

Wrzesień zaczął się w Polsce od dobrej pogody i 
niezwykłych zjawisk na niebie. W nocy z 4 na 5 
września nad Bałtykiem widać było gołym okiem 
zorzę polarną. To spektakularne zjawisko 
atmosferyczne w formie falujących pasów 
światła, ukazujących się na niebie  
w górnych warstwach atmosfery. Zorza powstaje, 
gdy fale neutronów i protonów, wyrzucone w 
czasie rozbłysków na słońcu (tzw. wiatr 
słoneczny), przyciągane przez pole magnetyczne 
Ziemi (szczególnie silnym wokół biegunów), 
zetkną się z powietrzem. 

Nowa galeria handlowa 

27 października odbyło się uroczyste otwarcie 
galerii handlowej Karuzela. W Karuzeli 
znajdziemy 90 sklepów w tym m.in.: Media 
Expert, Martes Sport, Deichmann, Świat Książki, 
Cropp, House, Sinsay, Home&You, CCC, KiK, 
Apart, Swiss, salony kilku operatorów sieci 
komórkowych, Smyk, Dealz, Big Star, Monnari, 
Diverse, oraz Half Price. Niestety do pełni 
zachwytu brakuje dobrego kina.  

 
Usunięcie rosyjskich symboli z latarni  
 
Tablica z sierpem i młotem z kołobrzeskiej 
latarni została usunięta i trafiła do Muzeum 
Oręża Polskiego. To jeden z ostatnich 
symboli totalitarnego reżimu. Konieczność 
ściągnięcia komunistycznych symboli 
władze miasta widziały już od dawna, jednak 
na ostateczną decyzję wpłynęła agresja 
zbrojna Rosji na Ukrainę.  
 
Zbiórka na hospicjum  
 
Jak co roku 1 listopada odbyła się zbiórka publiczna, z której dochód w całości został 
przeznaczony na rzecz kołobrzeskiego Hospicjum. Podczas kwesty na cmentarzu zebrano 
rekordową kwotę ponad 45000 zł. Pieniądze do puszek zbierało około 200 wolontariuszy.  

Tomek 
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Poznawanie historii zmusza uczniów do myślenia i wyciągania wniosków  
- nie tylko historyczna rozmowa z Panią Teresą Urbańską  

Wyjątkowy nauczyciel. Ma się wrażenie, że Jedynce 
oddała swoje serce. Jest życzliwa, uśmiechnięta, 
wskazuje uczniom właściwy kierunek. Z rzeczy 
trudnych potrafi uczynić łatwe. Pani Teresa Urbańska.  
 
Redakcja Tornistra: Ile lat pracuje Pani w naszej 
szkole? 
 
Pani Teresa Urbańska: W „Jedynce” pracuję już 36 lat, 
od 1 września 1986 roku. 
 
Czy jest Pani rodowitą kołobrzeżanką?  
- Nie urodziłam się w Kołobrzegu. Pochodzę z małego 
miasteczka Sępólno Krajeńskie w województwie kujawsko-
pomorskim. Przyjechałam tu z moim mężem, który służył  
w jednostce wojskowej na terenie Kołobrzegu. 
 
Który władca według Pani był najlepszy, którego Pani 
ceni? 
- Nie potrafię wskazać jednego władcy, ale doceniam 
zasługi kilku z nich. Na pewno są to Mieszko I i Bolesław 
Chrobry. To oni wywalczyli dla Polski granice, które  
w większości pokrywają się z obecnymi.  Patrząc z 
perspektywy Kołobrzegu warto wyróżnić też Bolesława 
Krzywoustego. Nie był królem, ale chciał silnej Polski nad 

Bałtykiem, dostrzegał znaczenie grodu w Kołobrzegu. Niestety, późniejsi władcy Polski już 
mniej interesowali się ziemiami Pomorza Zachodniego. Niezwykle ważne było też panowanie 
Kazimierza Jagiellończyka, który prowadził skuteczną politykę dynastyczną, czyli jego córki  
i synowie panowali i rządzili w wielu krajach Europy. Polska w XV i XVI wieku była naprawdę 
silna i liczyła się w Europie. Dzięki polityce Jagiellonów wielu obecnych władców europejskich 
jest z nimi spokrewnionych, np. niedawno zmarła królowa brytyjska - Elżbieta II. Jako dobrego 
gospodarza wskazałabym króla Kazimierza Wielkiego.  
 
Od kiedy zainteresowała się Pani historią? 
- Od dziecka lubiłam słuchać opowieści mojej babci, która jako dziecko przeżyła pierwszą 
wojnę światową. Wiele ciekawych wspomnień o II wojnie światowej i trudnych czasach po jej 
zakończeniu usłyszałam od rodziców i krewnych. W liceum miałam wspaniałego nauczyciela 
historii, który potrafił zainteresować uczniów, ale też wymagał od nas solidnej nauki.  
 
Dlaczego uczy Pani historii? 
- Lubię z uczniami odkrywać nieznane dla nich wydarzenia, pokazywać historię taką zwyczajną, 
która działa się czasami w najbliższej okolicy. Historia to ludzie, którzy walczyli, dokonywali 
wielu odkryć, tworzyli coś nowego. Warto znać historię swojej rodziny, Kołobrzegu czy Polski. 
To powoduje, że czujemy się silniejsi, wyjątkowi. Poznawanie historii zmusza uczniów do 
myślenia i wyciągania wniosków. To bardzo ważne dla każdego człowieka i obywatela.  
 
Co według Pani sprawia uczniom największą trudność w nauce historii? 

- Myślę, że najwięcej problemów sprawiają daty wydarzeń, które trzeba zapamiętać. Jest ich 
sporo. Dlatego ja staram się wymagać od uczniów znajomości najważniejszych zdarzeń.  
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Jaki jest Pani sposób na ciekawe lekcje i zainteresowanie uczniów?  

- Aby lekcje były ciekawe, potrzebne jest zaangażowanie obu stron - nauczyciela i ucznia. Wiele 
razy słyszałam: „Po co mam się tego uczyć, skoro było to tak dawno?” Oczywiście, to jest 
historia, ale bez niej trudno wytłumaczyć wydarzenia, które dzieją się aktualnie. Obecnie 
nauczyciel może korzystać z wielu pomocy dydaktycznych, jak np. tablica interaktywna, filmy, 
ćwiczenia, quizy. One powodują, że lekcje są bardziej atrakcyjne dla ucznia. Wspaniałe są 
lekcje muzealne czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Jednak to nauczyciel dobiera pomoce, 
metody pracy, zachęca i mobilizuje ucznia do poznawania przeszłości. Nie ma dwóch takich 
samych lekcji, nawet z tego samego tematu. To właśnie jest piękne w mojej pracy. Bardzo mi 
miło, gdy uczeń po latach twierdzi, że lekcje historii były ciekawe. 

Dziękuję za miłą rozmowę. Muszę przyznać, że uczy pani pięknego przedmiotu. Bo 
historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka 
przyszłości.  

        Wywiad przeprowadził Kuba  
Pieski świat 

Hej, masz psa? Jeśli tak, to te sztuczki pewnie mogą Cię zaciekawić. Pierwszą sztuczkę 
wypróbuj koniecznie jeśli możesz, a polega ona na tym, że stawia się zdjęcie rozgniewanego, 
smutnego i wesołego opiekuna. Pies będzie na pewno starać się pocieszyć smutnego 
towarzysza, ale rozwścieczonemu człowiekowi będzie schodzić z oczu. To śmieszne, bo gdy 
pies nie zna osoby ze zdjęcia to praktycznie nie zwraca na nią uwagi. Drugi trick to zarażanie 
psa ziewaniem. Tak! Nie przesłyszałeś się. Kiedy nawiążesz ze swoim pupilem kontakt 
wzrokowy (czyli popatrzysz mu w oczy, nie za długo - dwie sekundy wystarczą) to zieeeeewnij, 
a pies po minucie także ziewnie. Nie przejmuj się jeśli nie zrobi tego od razu. W razie czego 
powtórz. Twój piesek na pewno bardzo Cię kocha i zawsze Ci współczuje. Mam nadzieję, że 
sztuczki spodobają się Tobie i Twojemu pupilowi. 

Nadia 
 

Jesień idzie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia 
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Nasza sonda 
 

W czerwcu 2023 roku mury naszej szkoły opuszczą kolejni ósmoklasiści. Przed nimi 
jeszcze wiele powtórek, sprawdzianów, zaliczeń, radości, ale też i trosk.   
Bo kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna. 
 
Kornelia Kańska, klasa 8a   
 
Świetnie się czuję, będąc w ostatniej klasie, ponieważ jestem 
najstarsza. Ciekawe, ale zarazem stresujące jest uczucie, że 
jesteśmy jedyną ósmą klasą w tej szkole. Niedługo będę musiała 
opuścić Jedynkę, co mnie bardzo smuci.   
  
 
 
 

 Wiktoria Starzyk, klasa 8a 
 
Czuję się bardzo dobrze będąc 
uczennicą ósmej klasy. Jednak 
obawiam się już lekko egzaminów 
ósmoklasisty, a szczególnie 
matematyki. Wiem jednak, że nasi 
nauczyciele dobrze mnie przygotują  
i nie będę się stresowała. 
  

 
 
 Iwo Aleksandrowicz, klasa 8a  
 
Uważam, że w ósmej klasie jest ciężko, jednak ten trud 
przekłada się w otrzymywanie dobrych ocen. Czuję się też 
odpowiedzialny, ponieważ daję przykład młodszym kolegom, 
którym też czasami pomagam w lekcjach. 
  
 
 
 
 

 Wojtek Buszka, klasa 8a 
 
Czuję ogromną odpowiedzialność 
spoczywającą na moich barkach, 
bo wiem, że to jest ósma klasa, 
czyli dużo czasu poświęconego na 
naukę. Dziwnie też się czuję, że 
jesteśmy jedyną najstarszą klasą 
w naszej szkole.   

  

 

Sondę przeprowadziła Hania 
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PASJONACI 

 
Czy BJJ jest dla dziewczyn? 

Sztuki walki to sposoby walki wręcz, których podstawą jest trening.  Jednym z nich jest 
brazylijskie jiu-jitsu, czyli BJJ. O tym sporcie porozmawiam z dziś z Fighterką BJJ - Kariną 
Kańską. Karina ma 16 lat i pomimo że walczy dopiero od 3 lat, jest to jej wielka pasja.  

 
 Redakcja Tornistra: Ile miałaś lat jak zaczęłaś trenować BJJ?  

Karina Kańska: Na pierwszy trening poszłam, gdy miałam 13 lat. Trenuję zatem już 3 lata.  

Jaki masz kolor pasa? 

- W tradycyjnym systemie sztuk walki pasy rozwijają się od białego do czarnego. Białe pasy są 
określane jako pasy dla początkujących, a czarne otrzymują ci, którzy opanowali sztukę. Pasy 
niebieskie, brązowe i pomarańczowe to pasy najwyższe, natomiast pasy czerwone są 
zarezerwowane dla zaawansowanych uczniów. W BJJ pasy poszczególnych stopni są 
ponumerowane i sklasyfikowane według koloru. Ja mam szaro-biały pas z dwoma belkami. 

Czyli jesteś na początku sportowej 
drogi? 

- Powoli osiągam zamierzone cele. Każdy 
przecież zaczyna od najniższego  stopnia. 
Jednak za kilka miesięcy dostanę niebieski 
pas.  

Czy od zawsze chciałaś trenować sztuki 
walki?  

- Nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Ja 
trenowałam taniec i siatkówkę, ale gdy 
poszłam na pierwszy trening JBB, od razu 
wiedziałam, że to strzał w dziesiątkę.  

Jeśli okazałoby się, że nie możesz 
trenować BJJ, to…? 

- … to prawdopodobnie wybrałabym MMA. 

Na czym polega i jakie są zasady walki w BJJ?  

- BJJ skupia się przede wszystkim na walce w parterze. Celem starcia jest powalenie 
przeciwnika na matę i obezwładnienie go. Zawodnicy przez dużą część czasu walczą ze sobą  
w zwarciu, tzn. jeden z nich ściśle oplata nogami rywala i w ten sposób stara się wykorzystać 
swoją pozycję, aby siłą przewrócić drugiego na plecy. Brazylijskie jiu-jitsu, podobnie jak judo, 
zabrania ciosów, kopnięć, uderzeń, wkładania rąk do nosa, uszu.  

Oktagon to nazwa organizacji, odpowiedzialnej za urządzanie międzynarodowego 
turnieju sztuk walki. Czy widzisz siebie w takim prestiżowym wydarzeniu sportowym?  

- Zdecydowanie tak! Jest to jedno z moich największych marzeń.  

Niektórzy twierdzą, że BJJ jest sportem typowo męskim, że dziewczynom nie wypada się 
bić. Czy zetknąłeś się z tego typu krytyką?  
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- Był czas, kiedy sama uważałam, że ten sport jest tylko dla chłopaków. Dziś już wiem, że to 
krzywdzący stereotyp, bo myślę, że dziewczyny idealnie się do tego nadają. Mimo początkowego 
sprzeciwu mojego taty, zamierzam zdobywać kolejne pasy i mistrzostwa. Jeśli chodzi o BJJ nie 
obchodzi mnie zdanie innych.  

Na jakich zawodach byłaś i czy wygrałaś jakieś zawody? 

- Moje największe osiągnięcie to 2. etap turnieju Trzech Koron, gdzie zremisowałam  
z dziewczyną z niebieskim pasem. Brałam udział w zawodach i zawsze przywoziłam medale.  

Życzymy Ci zatem realizacji swoich marzeń. Pamiętaj, że słabi widzą przeszkody. Silni 
widzą jedynie cel. A ci najlepsi widzą przeszkody i dążą do celu.  

 

 
       Z Kariną rozmawiała Kornelia  
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Warto przeczytać 

Jason Walker często marzy, aby życie stało się odrobinę mniej 
przewidywalne – aż do dnia, kiedy przenosi się do Lyrianu, dziwnego 
świata, któremu grozi niebezpieczeństwo. Ludzie żyją tu w strachu przed 
nikczemnym czarnoksiężnikiem i cesarzem w jednej osobie, Maldorem. 
Tylko Jason i Rachel, która tak jak chłopiec została ściągnięta do Lyrianu, 
mogą pokonać Maldora i ocalić świat przed złem.  
Pozaświatowcy: Świat bez bohaterów to pierwsza książka z serii 
autorstwa Brandona Mull’a, która wciągnie każdą osobę. Połączenie 
magii i wspaniałych przygód nie pozwala oderwać się od lektury. Jest to 
książka szczególnie dla młodzieży, ale starsi czytelnicy również mogą 

odnaleźć w niej coś dla siebie. 
Głównymi bohaterami trylogii są nastolatkowie, którzy nie pochodzą z Lyrianu, a z naszego 
świata. Zostali wciągnięci do tego świata wbrew ich woli, w dość nietypowy sposób. 
Przedziwny świat nie podoba się bohaterom, jednak wiedzą, że muszą pomóc ocalić Lyrian 
przed cesarzem Maldorem. Cała seria książek to złożenie magii, humoru, wspaniałych przygód, 
ważnych życiowych prawd i nauki o poświęceniu i bohaterstwie. Tyle błędnych przekonań 
krąży wokół idei bohaterstwa. Zdecydowanie zbyt wielu widzi bohatera w rycerzu na polu 
bitwy, w dowódcy legionów, mistrzu obdarzonym rzadkim talentem lub umiejętnością. 
Oczywiście, że bywali bohaterowie, którzy pasują do tych opisów. Jednakże tak samo można 
scharakteryzować wielu niezwykle złych ludzi. Bohater poświęca się w imię większego dobra. 
Bohater żyje w zgodzie z własnym sumieniem. Ujmując rzecz w skrócie, bycie bohaterem 
oznacza właściwe postępowanie niezależnie od konsekwencji. Chociaż każda osoba mogłaby 
pasować do tego opisu, rzadko kiedy ktoś rzeczywiście spełnia ów warunek - twierdzi Brandon 
Mull.  
Ja już przeczytałem Pozaświatowców i poznałem Lyrian. Zachęcam każdego, aby dał się 
wciągnąć w ten wspaniały, pełen niebezpieczeństwa świat, któremu tak potrzebni są 
bohaterowie, a przysięgam, że nie pożałujecie. Będziecie chcieli za wszelką cenę odwiedzić go 
jeszcze raz.            Wojtek 
 
Polecam wszystkim, którzy łakną literackich przygód.                                        
Polecam książkę ,,Wielka próba” autorstwa Maddie Ziegler, która  
w swojej powieści porusza temat spełniania marzeń i dążenia do celu. 
Dwunastoletnia Harper od dziecka kocha balet. W studiu tańca czuje się jak 
w domu. Jednak pewnego dnia nastolatka wraz z rodzicami i siostrą 
przeprowadzają się na Florydę. Dla dziewczyny to katastrofa - musi 
pożegnać się z jej ukochaną poprzednią grupą taneczną. W nowym mieście 
bohaterka kontynuuje swoją pasję w nowym studio. Harper próbuje 
zaprzyjaźnić się z Riley, Triną, Lily i Megan, dziewczynami  
z zespołu, ale to nie takie łatwe. Dwunastolatka tęskni za starym miastem i drużyną. Nastolatka 
czuje się odrzucona i niechciana. Na myśl przychodzi jej porzucenie tańca. Czy Harper 
odnajdzie wspólny język z dziewczynami z zespołu? Czy na Florydzie w nowym studiu 
znajdzie swe miejsce na ziemi?  
Maddie Ziegler to tancerka występująca w teledyskach znanych piosenkarzy, między innymi 
Sii. Swoje opowieści opiera na prawdziwych wydarzeniach ze swojego życia. Dzięki tej książce 
można zrozumieć, że niektóre zmiany potrzebują akceptacji, a przeszkody trzeba pokonać.
            
           Natalia 
                  



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                

     

 

 

 

 

 

 

     

 

Chcesz ubierać się na czasie  
i streetwearowo? Postaw na styl, 
który odznacza się wygodnymi, 
swobodnymi strojami, a przy tym 
wyróżnia się minimalizmem  
i prostotą. Iwo zdecydowanie 
wybrał funkcję i wygodę niż 
wyszukany design. Jego stylizacja 
składa się z czarnej 
bluzyoversize z kryształkami oraz 
niebieskich szerokich dżinsów. 
Stylowo i prosto, jednym słowem 
idealnie. 

Zielony kolor to prawdziwy 
hit! Króluje na dodatkach, 
paznokciach, torebkach, 
butach, a także ubraniach.  
Z tego też powodu Hania 
wybrała piękny, klasyczny 
zielony sweterek, a do niego 
dopasowała oryginalne 
spodnie. Całość stylizacji 
dopełniają Nike Air Force 1 -
świetnie wyglądają w róż-
norodnych zestawieniach. To 
połączenie mody i wygody – 
nic dodać, nic ująć. 
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