
Doceńcie to, że możecie się uczyć
w  wolnym, bezpiecznym kraju -

wywiad z Panią Dyrektor 

Jak spędzamy
walentynki? 

Pasjonat Bruno Remplewicz

  I-II 2022 r. Nr 3



SSSPPPIIISSS      TTTRRREEEŚŚŚCCCIII    

Wstęp    1 
Doceńcie to, że…    2 
Nowinki z Jedynki     3 
Czas spędzony w Jedynce…   8 
Kołobrzeskie info   10 
Jesteśmy tym, co jemy   12 
Sonda   13 
Pasjonaci   16 
Osobowość – Czym jest?   17 
Warto przeczytać/obejrzeć  18 
Wojtek poleca   19 
Wyjątkowa data  20 

Redaktor naczelny: Julia Kukiełka 
Redaktorzy gazetki: Alicja Czugała, Hanna Jagniewska, Blanka Djurić,  
Barbara Rybka, Kornelia Kańska, Wojciech Buszka, Igor Romanowski,  
Natalia Krężałek-Hamny, Marta Amasieieva, Julia Jastrzębska,  
Kornel Jedynak, Tomasz Kopański, Tymon Pajda, Jakub Kuzio, Karol Spera 

Zdjęcia: Matylda Sobolewska, Hanna Jagniewska 

Okładka/Grafika: Hanna Jagniewska, Tymon Pajda 

e-mail: j.kukielka@sp1kg.pl 
Opiekunowie: Aneta Pietrzak, Urszula Baniak 



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

1 

Witajcie! 

W Waszych rękach znajduje się trzecie wydanie 
naszej gazetki szkolnej ,,Tornister”. Za nami czas 
odpoczynku związanego z feriami zimowymi. Mam 
nadzieję, że z zapałem i optymizmem wkroczyliście 
w nowy semestr. Kartkówki, sprawdziany 
i odpowiedzi ustne nie są przecież aż takie straszne. 
Wszystko da się przeżyć, przy odpowiedniej 
motywacji. Pamiętajcie, macie moc!  

Luty kojarzy się nam wszystkim z pięknym 
walentynkowym świętem. To dobrze, że mamy taki 
miły czas, ale tak sobie myślę, że byłoby jeszcze 
lepiej, gdyby to święto trwało cały rok. I chociaż 

chciałabym pisać tylko o pozytywnych rzeczach, to muszę wspomnieć 
o tym, że 24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała
naszego wschodniego sąsiada. To niezaprzeczalny fakt. Rosyjska inwazja 
z dnia na dzień staje się coraz bardziej krwawa i nic nie wskazuje na kres 
walki i konfliktu. Do Polski licznie przybywają uchodźcy, przede 
wszystkim kobiety i dzieci. Nastał naprawdę trudny czas. Wydawać by się 
mogło, że słowa Nigdy więcej wojny będą miały magiczną siłę i po 
II wojnie światowej nic podobnego się już nie wydarzy. Wszak to ludzkość 
musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.  

Gdy składamy nasz numer gazetki, trwa piąty dzień wojny. 
Postanowiliśmy, że temu tak ważnemu tematowi poświęcimy nasze kolejne 
wydanie. Tymczasem zachęcam Was do przeczytania wywiadu z Panią 
Dyrektor Lidią Mikołajek oraz absolwentką, a dziś nauczycielką naszej 
szkoły - panią Natalią Żach. Tradycyjnie już odsyłam do naszych recenzji 
i sondy na walentynkowe tematy. Przeczytajcie wywiad z Brunem - 
naszym drugoklasistą, który jest prawdziwym pasjonatem piłki nożnej. 
Zapamiętajcie go, wszak kiedyś być może zagra w reprezentacji naszego 
kraju. Trzymamy za to kciuki. W naszej gazetce nie mogło zabraknąć 
nowinek z naszej szkoły oraz popularnego Outfitu.  

Życzę Wam miłej lektury. Mam nadzieję, że doceniacie nasze starania. 

Redaktor naczelna 

Julia Kukiełka 
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Doceńcie to, że możecie uczyć się w wolnym, bezpiecznym 
kraju… - rozmowa z Panią Dyrektor Lidią Mikołajek 

 
Redakcja Tornistra: Pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2021/22 już za nami. 
Znów dość trudny, z nauczaniem zdalnym. Czas zatem na podsumowanie. Ilu uczniów 
osiągnęło najwyższe wyniki nauczania w klasach 4-8? Czy według Pani Dyrektor to 
dobry wynik? 
Pani Dyrektor Lidia Mikołajek: - Do szkoły w I półroczu uczęszczało 356 uczniów. Jeden 
uczeń jest nieklasyfikowany z niektórych przedmiotów, a przyczynę stanowi duża absencja. 
Trzech uczniów ma oceny niedostateczne, a 52 uczniów uzyskało średnią ocen od 4,75. 
Średnia szkoły to 4,75, a średnia frekwencja wyniosła 89%. Uzyskane wyniki wskazują,  
że wszyscy powinni uzyskać promocję. Najważniejszą rolę w uzyskaniu dobrych efektów 
kształcenia odgrywa frekwencja i aktywny udział w lekcjach. Ważne, że większość uczniów  
o tym pamięta. Bardzo dobrze przebiegała także nauka zdalna. Cieszę się, że już wszyscy 
uczniowie uczą się stacjonarnie. Oby taka nauka trwała do końca roku szkolnego. 
Jak ocenia Pani postępy naszych najmłodszych uczniów? Czy zdali test samodzielności  
i pracowitości? Czy jest Pani zadowolona z ich wyników? 
- Bardzo ładne postępy w czytaniu, pisaniu, liczeniu, poznawaniu zjawisk środowiska 
przyrodniczego i podstaw języka angielskiego uczynili uczniowie klas 1-3.  
Uczniowie klas pierwszych znacznie podnieśli swoją samodzielność. Zwycięzcami konkursu 
„Jestem samodzielny”, a jednocześnie Mistrzami Samodzielności wśród uczniów klas 
pierwszych zostali: Igor Czarnota (kl.1a), Anna Kiszkiel (klasa 1a), Aleksander Budka (kl.1b), 
Liliana Ptak (kl.1b), Antoni Szczerba (kl.1c), Hanna Kachniarz, Zuzanna Gil, Zuzanna 
Serocka (kl.1d). Wybraliśmy też w świetlicy szkolnej uczniów klas 1-2 SUPER HERO, czyli 
osobę, na którą zawsze można liczyć, będącą wzorem do naśladowania przez innych 
uczestników zajęć świetlicowych. Została nią uczennica klasy 1 d - Hanna Kachniarz.  
Drugi semestr właśnie się zaczął. Czy ma Pani jakieś plany, zamierzenia lub inwestycje 
na ten czas? 
- W drugim półroczu planujemy zwiększyć ilość wycieczek klasowych, warsztatów językowych, 
wyjść do teatru, różnych konkursów i zawodów. Już dziś zapraszam do przygotowania 
przedstawień profilaktycznych, napisania bajek terapeutycznych. Dumna jestem z uczniów, 
którzy z niezwykłą sumiennością i dużym zaangażowaniem pomagają w nauce uczniom  
z młodszych klas oraz cudzoziemcom. Niemal „profesorami nauczania innych” stali się: 
Nadia Partyka (kl.4a), Adrianna Biernacka (kl.4a), Liliana Gzyl (kl.4a), Julia Jastrzębska (kl. 
6a), Lena Truszkowska (kl.6a), Wiktor Nowakowski (kl.8a), Klaudia Nowosad (kl.8a), Jan 
Sieruga (kl.8a), Blanka Pawlak (kl.8a), Marcel Leszmann (kl. 8a). Po feriach już ponownie 
działają w szkolnym wolontariacie. W kwietniu planuję utworzenie ogródka 
meteorologicznego na boisku szkolnym, gdzie będziecie mogli badać pogodę, stan atmosfery 
przy wykorzystaniu przyrządów meteorologicznych. 
Czego życzyłaby Pani sobie i swoim uczniom w obliczu tych trudnych, dziejących się na 
naszych oczach wydarzeń historycznych? 
- Od 24 lutego 2022 r. jesteśmy świadkami agresji Rosji na Ukrainę. W naszej szkole uczy się 
7 uczniów z Ukrainy. Starajcie się zrozumieć zaniepokojenie waszych kolegów i koleżanek, 
wspierajcie ich. Łączymy się w solidarności z ludnością Ukrainy. Drodzy uczniowie, doceńcie 
to, że możecie uczyć się w wolnym, bezpiecznym kraju, wykorzystujcie swój potencjał, bo 
przyszłość naszego narodu w Waszych będzie rękach.  
                       Z Panią Dyrektor rozmawiała Julia 
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Nowinki z Jedynki  

 

16 listopada – Dniem Tolerancji! 

Dzień Tolerancji to moment, w którym warto choć na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad 
tym, czy sami rozumiemy to pojęcie, czy sami jesteśmy osobami tolerancyjnymi. Czym jest 
tolerancja? Dla jednego będzie to sama akceptacja „inności”, dla kogoś drugiego tolerancja 
niestety skończy się już w momencie innego postrzegania mody. 

- Tolerancja jest nam niezbędna, bo dzięki niej możemy osiągnąć liczne kompromisy, możemy 
dobrze czuć się w szkole, rodzinie, ojczyźnie, ale również w każdym innym zakątku świata. 
Możemy uniknąć konfliktów tych dużych, globalnych, ale również tych małych, występujących 
w naszej codzienności. Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali dla odmienności, szanujmy cudze 
uczucia, poglądy, obyczaje oraz wierzenia. Tolerancja to życzliwość, akceptacja, dobroć, 
zrozumienie, otwartość, pomoc, szacunek. Bądźmy tolerancyjni - apeluje pedagog szkolna, 
pani Teresa Musiał.  

 

Nasza szkoła czynnie włączyła się w obchody tego dnia. Uczniowie klasy I d oraz IV pod 
kierownictwem pani Małgorzaty Szymańskiej oraz pani Agnieszki Pasternak wzięli udział  
w projekcie zorganizowanym przez Fundację „Uwierzcie w Nas”. Ich zadanie polegało na 
nagraniu filmu o tematyce Baśnie, bajki i bajeczki. Przygotowali piękne przedstawienie pt. 
Taniec Śnieżynek, za które otrzymali dyplomy oraz upominki od organizatorów. 

                             

                                                                                                                                                         Kuba i Tymon  
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  Dickens na scenie, czyli Szkolne lektury potrzebują brawury  

Redakcja Tornistra: 17 grudnia 2021r. klasa VII a zaprezentowała szkolnej społeczności 
przedstawienie na motywach utworu Karola Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Czy 
scenariusz, stroje, układy choreograficzne oraz scenografia również była dziełem klasy 
VII a? 

Pani Honorata Górska-Sęk: - Oczywiście, że to ich dzieło. Moi wychowankowie to bardzo 
kreatywni, utalentowani młodzi ludzie. Urodzeni aktorzy, tancerze, choreografowie, muzycy. 
Jak długo trwały przygotowania do przedstawienia? 
- Przygotowania trwały ponad miesiąc, z różną intensywnością. Były bardzo twórcze 
i zapewne zintegrowały klasę. Pozwoliły także odkryć nowe talenty oraz efektywnie 
spożytkować energię moich uczniów. 
Gdzie odbywały się próby? 
- Próby głównie odbywały się w szkolnej auli, by odpowiednio dopracować ruch sceniczny, 
ale także w naszej sali 305. 
Jak ocenia Pani efekt końcowy przedstawienia? 
- Jestem bardzo dumna z moich wychowanków. Świetnie zaprezentowali swoje umiejętności, 
talenty. Z wszystkich zadań wywiązywali się należycie. Nawiążę także do opinii Pani 
Dyrektor, która po zakończonym spektaklu stwierdziła, że właśnie miała możliwość obejrzenia 
przedstawienia w profesjonalnym wydaniu teatru muzycznego. 
Wiemy, że w najbliższym czasie klasa VII a planuje kolejne przedstawienie. Co to będzie 
za przedstawienie i kiedy będzie ono wystawiane? 
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- Owszem, są takie plany. Ale na razie niech pozostanie to naszą tajemnicą. Moim uczniom 
bardzo spodobał się ten sposób wyrażania siebie i swoich emocji. Scenariusz już jest gotowy! 
Czekamy zatem z niecierpliwością na kolejne sceniczne wydarzenie w wykonaniu Pani 
klasy. Dziękuję za rozmowę.  

Z Panią Honoratą rozmawiała Ala 
Rozbudowa siłowni  

Uczniowie naszej szkoły po powrocie z nauki zdalnej mogli korzystać z nowych sprzętów  
w siłowni zewnętrznej. Na realizację tego celu przeznaczono 14 000,00 zł.  Siłownia powstała 
na wydzielonym terenie zielonym szkolnego boiska, przy placu zabaw.  

 
Szkoła już w 2020 roku zakupiła niektóre urządzenia. - Młodzież chętnie korzystała z koła tai-
chi, prasy ręcznej i nożnej, biegacza czy wioślarza - powiedziała pani dyrektor, Lidia 
Mikołajek. - Pomyślałam więc, że jeśli szkolna zewnętrzna siłownia cieszy się takim 
powodzeniem, warto byłoby ją rozbudować. Zakupiono m.in. poręcz podwójną z drabinką, 
podwójnego narciarza, prostownik pleców, orbitreka i sztangę. - Wiadomo, ruch na świeżym 
powietrzu to najlepsza terapia dla zdrowia fizycznego i psychicznego - dodaje pani dyrektor. 

Zewnętrzna siłownia zachęca młodzież do spędzania aktywnych przerw na świeżym 
powietrzu, bez telefonu oraz sprzyja wspólnej integracji, dbaniu o zdrowie i sylwetkę. 
Plenerowa siłownia ma także urozmaicać treningi podczas zajęć wychowania fizycznego.  

- W przyszłym roku zamierzam rozbudować plac zabaw, m.in. o trampoliny, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczniów - mówi pani dyrektor Lidia Mikołajek. 

                                 Red.  
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Pokazy popularnonaukowe 

W dniach 11 – 13 stycznia nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w pokazach 
popularnonaukowych Zaskakująca Fizyka. Była to już trzecia odsłona dwuletniego 
programu Fizyka kluczem do zrozumienia świata. Program wystartował pierwszy raz  
w maju 2021 roku. Pozostał jeszcze jeden pokaz pt. „Przyspieszacze cząstek”, w którym 
pojawią się odpowiedzi na pytania: jak zajrzeć w głąb materii, jak odkryć i badać 
najmniejsze „cegiełki” (czyli obiekty tysiące razy mniejsze niż atomy) otaczającego nas 
świata? Będzie to pokaz filmów zmontowanych przez naukowców Instytutu Fizyki 
Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz filmów pochodzących z największych 
laboratoriów. - Nie znamy jeszcze jego terminu, ale mam nadzieję, że weźmiemy w nim 
udział - powiedziała pani Danuta Błaszczyk, nauczycielka fizyki.  

Styczniowe pokazy obejrzało 165 
uczniów naszej szkoły w grupach 
wiekowych dla klas 1 - 3, 4 - 6 oraz 7 - 
8. Bardzo interesujący, zwłaszcza dla 
młodych odbiorców, był pokaz 
„sztuczka z polaryzacją światła”.  
- Używając płytek polaryzacyjnych 
(możemy je spotkać na przykład w nie-
których typach okularów przeciw-
słonecznych) i odpowiednio je obracając 
widoczny przez nie obraz pojawiał się  
i znikał. Zaprezentowane zjawisko 
polaryzacji światła ma szereg 
zastosowań praktycznych. Wykorzystuje 
się je w fotografii, w technice projekcji  
w kinach IMAX, w wyświetlaczach 
ciekłokrystalicznych LCD czy np. do 
znacznego osłabienia światła 
reflektorów nadjeżdżających z przeciwka 
samo-chodów (tym sposobem unika się 
oślepiania kierowcy). Filtr polaryza-

cyjny czyli płytka lub folia, która „porządkuje” światło pomaga nie tylko kierowcom, ale  
i pszczołom w odnalezieniu drogi do ula - opowiada nasza nauczycielka. By wykorzystać 
wszelkie dobrodziejstwa tego filtru potrzebna jest wiedza wyniesiona ze szkolnych lekcji 
fizyki i doświadczenie. - Zachęcam zatem do poznawania tajników tego fascynującego 
przedmiotu - dodaje pani Błaszczyk. Nie pierwszy bowiem raz fizyka wskazuje uczniom 
właściwą drogę rozwoju.  

                    Karol i Kornel 
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Konkurs pięknego czytania 

 
W dniach 12 i 13 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Pięknego Czytania. 

Wzięło w nim udział osiemnastu uczniów z klas drugich i trzecich. Ich zadaniem było 

przeczytanie wylosowanego fragmentu utworu epickiego Hansa Christiana Andersena. Jury 

w składzie: panie Urszula Baniak, Agnieszka Spadło i Anetta Rebelska, zwracało uwagę na 

płynność czytania, uwzględnianie znaków interpunkcyjnych oraz odpowiednią modulację 

głosu i jego natężenie.  

Mistrzowie czytania wykazali się dużymi umiejętnościami interpretacji tekstu oraz 

wzbudzili silne oddziaływanie na emocje słuchaczy. W klasach drugich zwycięzcami 

okazali się Małgorzata Siewiera, Aleksandra Jasińska, Laura Siedlich oraz Maria 

Szczerba. W klasach trzecich natomiast zwycięskie miejsca wywalczyli: Salma Chlastawa, 

Amelia Wolak, Maciej Paradowski i Szymon Liszewski.  

- Czytanie rozwija nie tylko nasze zdolności intelektualne i poprawia samopoczucie, ale ma 
także bezpośredni wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Poszerza horyzonty, uczy, wzbogaca 
język i pobudza wyobraźnię. Widać, że nasi uczniowie - zwycięzcy konkursu - czytają dużo  
i uwielbiają to robić, czytanie sprawia im frajdę - mówi pani Anetta Rebelska, nauczycielka 
języka polskiego.  

Warto pamiętać, że książki przenoszą nas do innego, często lepszego świata. Powinny być 
więc najlepszym lekiem na stres i najprostszym sposobem na chwilę rozrywki.  

                            Kornel  

http://sp1kg.pl/uploads/pub/news/news_123/zajawki/a21f2cb44b2db60cdb1fe53385b6eded18f0f272.jpg
http://sp1kg.pl/uploads/pub/news/news_123/zajawki/a21f2cb44b2db60cdb1fe53385b6eded18f0f272.jpg
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Czas spędzony w Jedynce wspominam bardzo miło – 
rozmowa z Panią Natalią Żach 

Pani Natalia Żach jest absolwentką Jedynki. Do naszej szkoły chodziła w latach 2000-2003, 
uczyła się w trzyletnim gimnazjum. Historia lubi zataczać koło i bieg wydarzeń znów 
przywiódł Panią Natalię do naszej szkoły. Tym razem w charakterze nauczycielki.  

Pani Natalia Żach z wychowawcą i klasą 

Redaktor Tornistra: Jak wspomina Pani czas w naszej szkole, gdy była Pani jej 
uczennicą? 

Pani Natalia Żach: - Czas spędzony w Jedynce za czasów gimnazjum wspominam bardzo 
miło. Z radością wracam do tych wspomnień. 

Pani wychowawcą była wicedyrektor naszej szkoły - pani Beata Niewolewska. Jakim 
wychowawcą była pani Niewolewska? 

- Pamiętam Panią Beatę Niewolewską jako bardzo dobrego wychowawcę. Uczyła nas 
matematyki i przez trzy lata wspierała w trudnych szkolnych sytuacjach, a także motywowała 
nas do pozytywnych działań. Była surowa i wymagająca, ale także wrażliwa i wyrozumiała. 
Mogliśmy się zwrócić do niej z każdą sprawą. Do dzisiaj jest moim wzorem jako pedagog  
i człowiek. 

W jaki sposób powróciła Pani do naszej szkoły? Jakie to uczucie? 

- Jedyneczka była pierwszą szkołą, do której po zakończeniu studiów aplikowałam. Tutaj 
czuję się komfortowo, ponieważ znam każdy kąt i większość nauczycieli z czasów, kiedy się tu 
jeszcze uczyłam. Kiedyś byłam ich uczennicą, a teraz jestem koleżanką z pracy. To jednak nic 
nie zmienia, bardzo ich cenię i korzystam z wszystkich przekazywanych mi rad i wskazówek.  

Skąd pomysł, żeby uczyć akurat edukacji wczesnoszkolnej? 
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- Kocham dzieci i zawsze chciałam z nimi pracować. Jestem dla nich cierpliwa i wyrozumiała, 
co sprawia, że mam z nimi dobry kontakt. Wspaniale jest obserwować rozwój moich 
wychowanków w pierwszych latach szkoły. 

Nie wszyscy wiedzą, że jest Pani nie tylko nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, ale 
również uczy Pani koszykówki. Skąd zamiłowanie do tego sportu? 

- Za moich czasów, kiedy nie było telefonów i internetu, większość czasu spędzałam na 
podwórku. Dzięki sukcesom ówczesnej Kotwicy, wszystkie dzieci grały w koszykówkę. Bardzo 
mi się ta gra spodobała, więc zapisałam się do klubu, gdzie grałam przez wiele lat. 
Koszykówka jest moją życiową pasją tak jak i edukacja dzieci, dlatego gdy jest możliwość 
prowadzę treningi. 

Gdyby mogła Pani spędzić weekend w jakimkolwiek miejscu na Ziemi, jakie to by było 
miejsce?  

- Jest takie miejsce na Ziemi... Paryż :) Miałam okazję zobaczyć to miasto z panią Michaliną 
Kloskowską w wieku 12 lat i do dziś mam sentyment do tego miejsca. Chciałabym wrócić tam 
i przekonać się, czy to miasto jest tak samo magiczne jak zapamiętałam je jako dziecko. 

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

- Hm... trudne pytanie:) Może bohaterka z filmu „Matrix” - Trynity. Chciałabym mieć jej siłę  
i determinację w dążeniu do celu. 

Dziękuję za poświęcony mi czas. Życzę Pani, tak koszykarsko, tego, aby przeszkody 
nigdy Pani nie zatrzymały. Aby zawsze znalazła Pani sposób, by wspiąć się wyżej.  

       Z Panią Natalią Żach rozmawiała Blanka  
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Kołobrzeskie info 

Przebudowa kołobrzeskiego Skateparku przy ul. Solnej w Kołobrzegu 
 
Skatepark Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, położony obok stadionu, został poddany 
całkowitej metamorfozie. Skonsultowano ją z użytkownikami obiektu. Wszystkie urządzenia 
i rozwiązania będą nowe. Koszt całej inwestycji wyniesie 889 tysięcy złotych.  
 

 
 
 
X Światowy Festiwal Morsowania  
 
Od 7 do 9 stycznia bardzo hucznie był obchodzony jubileuszowy Festiwal Morsowania. Nie 
zabrakło barwnej parady morsów i wspólnej kąpieli przy molo. Impreza miała też cel 
charytatywny - wsparcie Honorowego Oddawania Krwi.  
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Przebudowa kołobrzeskiej promenady  
 
W grudniu ruszyła jedna z najdroższych inwestycji - przebudowa promenady. Za 8 miesięcy 
odcinek od Kamiennego Szańca (zbiegu ulic Fredry i Sułkowskiego) aż do ścieżki rowerowo- 
pieszej prowadzącej do Ekoparku 
Wschodniego, ma być gotowy. 
Powstanie nie tylko nowa 
nawierzchnia deptaku, ale też nowa 
ścieżka rowerowa, dwa nowe zejścia 
na plażę, dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, ścianka 
oporowa, która powstrzyma ruchomą 
wydmę, która zasypywała promenadę 
i tereny zielone, a na samym końcu 
promenady znajdzie się fontanna.  
 
      
 

Ultranowoczesna strzelnica  
 
W Zespole Szkół im. Macieja Rataja 
w Gościnie została otwarta strzelnica 
wirtualna. Zakupienie tej nowo-
czesnej pomocy naukowej było 
możliwe dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Uczniowie klas mundurowych będą 
doskonalić na niej swoje zdolności 
strzeleckie. 
 
 

 
 
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
 
30 stycznia odbył się 30. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W programie 
były między innymi występy 
i koncerty na scenie przy 
ratuszu, sesje fotograficzne z 
Marianami, licytacje na 
Allegro oraz światełko do 
nieba. Po mieście krążył też 
Gang Maluchów i ich 
czerwony Fiat 126p. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy znów zebrała rekordową kwotę - około 136 282 300zł.  

 
Nowinki zebrał Tomek  

https://infoludek.pl/wiadomosci-z-regionu/kultowy-fiat-126p-do-wylicytowania-w-aukcji-wosp/
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Jesteśmy tym, co jemy - rozmowa o zdrowym stylu życia z mamą naszej 
redakcyjnej koleżanki Kornelii, Panią Klaudią Grzesiak.  

 

Redakcja Tornistra: Dlaczego chciała Pani 
zostać dietetykiem? 

Pani Klaudia Grzesiak: - Ja nie chciałam zostać 
dietetykiem i właściwie to ja nie jestem dietetykiem 
z zawodu, nie układam diet i nie mówię komuś, ile 
ma schudnąć. Robiłam to, ponieważ uważam, że 
sposób żywienia jest bardzo potrzebny i znacząco 
wpływa na nasze samopoczucie i na naszą psychikę. 

Czy w domu stosuje Pani zdrowy styl żywienia?  

- Tak, stosuję zdrowy styl życia, a co za tym idzie 
także żywienia. Uważam, że jesteśmy tym, co jemy. 
Ważne jest to, co spożywamy, jakie to są produkty, 
jakiej jakości i w jakich ilościach. Zdecydowanie 
zwracam uwagę na to co jem ja i moja rodzina.  

Co sądzi Pani na temat jedzenia w dzisiejszych 
czasach?  

- Uważam, że to jest bardzo ważny temat. Obecnie mamy bardzo łatwy dostęp do słodyczy, do 
fast foodów i w związku z tym, że żyjemy w czasach, w których jedzenie jest przemysłem, to 
trudno jest postawić taką kreskę nad tym, co się widzi w sklepach i w fast foodach i po prostu 
sobie tych rzeczy odmówić. Dlatego sądzę, że edukacja dotycząca tego, co jemy i jak 
powinniśmy jeść jest bardzo istotna.  

Czy zdrowy tryb życia powinny prowadzić tylko osoby z nadwagą?  

- NIE! Zwykle dietetyk kojarzy się z dietą, a dieta kojarzy się z wyrzeczeniami albo 
określonym trybem jedzenia posiłków przez jakiś określony czas. Dieta to tak naprawdę 
racjonalny tryb żywienia, który każdy z nas powinien mieć na co dzień. Wydaje mi się, że 
powinniśmy odbiegać od terminu, jakim jest dieta, ponieważ ona ma bardzo negatywne 
skojarzenie z ograniczeniami a nie ze stylem życia. 

Często młode dziewczyny, chcąc zdobyć upragnioną figurę, po prostu się głodzą? Czy to 
jest właściwy sposób postępowania?  

- Młode dziewczyny się głodzą, ponieważ chcą wyglądać idealnie. Współcześnie panuje kult 
pięknego ciała, idealnych wymiarów, pięknego wyglądu. Często dziewczyny z okładek 
popularnych pism nie wyglądają tak w rzeczywistości, na zdjęcia nakładane są różnego 
rodzaju filtry, aby uzyskać taki właśnie efekt. To przerażające, ale są strony, które informują, 
jak się głodzić, żeby schudnąć. Nie wolno robić takich rzeczy, trzeba o tym pamiętać. 
Prowadzi to do zaburzeń odżywiania, a także jest szkodliwe dla naszego zdrowia i życia.  
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Czy zmagała się Pani kiedyś z nadwagą?  

- Tak! Jak byłam dzieckiem, to byłam takim pączusiem i przechodziłam w swoim życiu około 
40 diet. Jak byłam nastolatką, to próbowałam różnych trzynastodniowych diet. Efekt później 
był zaskakujący, czyli jak uzyskałam 5 kg mniej, to potem ważyłam 13 kg więcej.   

Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że ten wywiad uświadomi wszystkim,  
że w dążeniu do idealnej sylwetki liczy się przede wszystkim zdrowy styl życia i to 
każdego dnia.  

Z Panią Klaudią Grzesiak rozmawiała Kornelia  

 
   

Sonda 
  
  

Walentynki to coroczne święto zakochanych. Przypada 14 lutego. Nazwa pochodzi od 
świętego Walentego, biskupa i męczennika. Duchowny w Rzymie przeprowadzał tajne 
ceremonie małżeńskie żołnierzy. Sprzeciwiał się tym samym decyzji cesarza 
Klaudiusza II, który zakazał małżeństw młodym mężczyznom, aby całkowicie skupili 
się oni na walce. Biskup Walenty widział, że młodzi zakochani są zrozpaczeni, że nie 
mogą połączyć się w małżeństwie, dlatego postanowił w tajemnicy udzielać im ślubów. 
Niestety nie mogło to pozostać w ukryciu zbyt długo. Cesarz Klaudiusz dowiedział się  
o tym i kazał stracić Walentego 14 lutego 270 r. W taki sposób 14 luty stał się Dniem 
Zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem. 

W walentynki można iść na spacer lub do kina. A jak spędzili je nasi koledzy  
i koleżanki. Przeczytajcie… 

W dzisiejszej sondzie zapytaliśmy się naszych uczniów i absolwenta szkoły co 
robili w walentynki. 

 

Kornelia Kańska - Dzień przed walentynkami spędziłam  
w Koszalinie ze swoim chłopakiem.  W walentynki czas poświęciłam 
swojej przyjaciółce. Oglądałyśmy filmy romantyczne oraz zajadałyśmy 
się słodkościami. 

 

 

 

Klaudia Makowska - Nie mam chłopaka, dlatego walentynki 
spędziłam z przyjaciółką.  Chodziłyśmy po mieście, a potem 
byłyśmy w kawiarni na pysznej herbacie.  
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Michał Stoma - Ten dzień spędziłem pisząc konkurs kuratoryjny  
z języka polskiego. Potem wróciłem do domu, by spędzić czas  
z rodziną. 

 

 

 

 

Zbigniew Jagniewski, absolwent szkoły: Tego dnia spotkałem 
się ze swoją Walentynką. Kupiłem jej czekoladkę i misia. 
Spotkaliśmy się w kinie i oglądaliśmy film, później poszliśmy 
do kawiarni i kupiliśmy ciasto czekoladowe. Nasze spotkanie 
zakończył romantyczny spacer. 

 
  

W walentynkowym klimacie 
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Za co kochamy chłopaków? 

Marta 
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PASJONACI 
Bruno Remplewicz to uczeń klasy 2d. Piłka nożna nie jest dla niego tylko grą, piłka 
nożna to całe jego życie. To pasja, która zapewne nigdy mu się nie znudzi. Gra na 
pozycji napastnika i właśnie dlatego to on jest 
odpowiedzialny za zdobywanie bramek. 

Redakcja Tornistra: Od kiedy grasz w piłkę nożną? 
Bruno Remplewicz: W piłkę gram od 4 lat. 
Dlaczego wybrałeś akurat ten sport? Co wpłynęło 
na Twoją decyzję?  
- Moi koledzy chodzili na treningi piłkarskie i dlatego 
ja również zapragnąłem grać w piłkę. 
Czy Twoją inspiracją jest Twój tata? 
- Tak. Moją inspiracją i wzorem do naśladowania jest 
mój tata. 
W jakich zespołach grasz? 
- Trenuję w Kotwicy Kołobrzeg oraz Pogoni Szczecin. 
Czy łatwo jest Ci połączyć naukę w szkole  
z dojazdami do Szczecina?  
- Do Szczecina dojeżdżam raz w tygodniu,  
w poniedziałki. Odrabiam lekcje, przygotowuję się do 
szkoły przed treningiem, więc nie jest to dla mnie 
uciążliwe. 
Jaki jest Twój autorytet piłkarski? 
- Moim autorytetem piłkarskim jest Ronaldinho. 
Czy masz swoją ulubioną drużynę piłkarską, oprócz oczywiście tych, w których sam 
grasz? 
- Moja ulubiona drużyna piłkarska to Paris Saint Germain. 
Jakie są Twoje największe sportowe osiągnięcia? 
- Mogę poszczycić się wygraniem turnieju z Kotwicą Kołobrzeg o puchar Floriana Krygiera. 
Życzymy Ci zatem wielu sportowych sukcesów i realizacji marzeń. Zawsze wszystko 
rób na sto procent.  
Wychowawczynią Bruna jest pani Agnieszka Szczerba. Co mówi o swoim uczniu? 
Przeczytajcie… 
- Kiedy myślę o Bruno, mam obraz uśmiechniętego chłopca z pasją. Jest niezwykle 
empatycznym dzieckiem, zawsze chętnym do pomocy innym. Potrafi pocieszyć  
i rozśmieszyć kolegę, koleżankę oraz nauczyciela. Jest oddany i wierny swojemu hobby, 
którym jest piłka nożna. Niezwykle miło jest patrzeć na takiego ucznia, który z ogromnym 
zaangażowaniem spełnia swoje marzenia i dąży do celu. Życzę mu wytrwałości, 
nieustannego rozwoju i tego, żeby potrafił „bawić się” swoją pasją.  

                                                                                                                         Z Brunem rozmawiała Kornelia 



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

17 
 

Osobowość – Czym jest?   
Czy pozwala przewidzieć nasze zachowania? 

Co to jest osobowość? 

Osobowość można najprościej określić jako właściwy dla kogoś wzorzec myśli, uczuć  
i zachowań, poprzez które każda osoba odróżnia się od innych.  

Jednak ten wzorzec w ograniczonym stopniu wyjaśnia nasze zachowanie. O zachowaniu 
współdecydują osobowość, kultura, biologia i sytuacja – w różnym stopniu, zależnie od 
okoliczności i… sposobu definiowania osobowości. 

Pięć głównych cech osobowości według teorii Wielkiej Piątki, to: neurotyczność, 
ekstrawersja, otwartość na nowe doświadczenia, ugodowość i sumienność. Dla Was, 
omówię podstawowe typy osobowości: Ekstrawertyk, Introwertyk i pośrednik, czyli 
Ambiwertyk. 

Introwertyk potrzebuje czasu, zanim nawiąże głębszą relację.Najlepiej czuje się  
w samotności, do skupienia potrzebuje ciszy. Preferuje ciekawe rozmowy, a swoje uczucia 
poddaje kontroli. Jest uważnym słuchaczem, a efektywność jego pracy nie zależy od 
pochwał. Nie lubi przebywać w zatłoczonych miejscach i jest kreatywny. 

Cechy, które pojawiają się u ekstrawertyka to m.in.: towarzyskość, pewność siebie, 
gadatliwość, beztroska, impulsywność, chęć dominacji w grupie, łatwość nawiązywania 
nowych kontaktów. Jest też optymistycznie nastawiony do świata, nie lubi przebywać  
w samotności. 

Ambiwertyk cechuje się dużą elastycznością, w zależności od nastroju może mieć ochotę 
na spędzanie wolnego czasu zarówno w towarzystwie, jak i w samotności. ... Lubi spędzać 
czas wśród ludzi, ale potrzebuje również czasu dla siebie i nie przepada za nadmiarem 
bodźców.  

Mini Test na dominującą cechę osobowości – zaznacz stwierdzenia, z którymi się 
zgadzasz a potem je zsumuj: 

• Lubisz imprezować, spotykać się z dużym gronem ludzi 
• Nie masz problemów z nawiązywaniem nowych kontaktów 
• Jeśli na spotkanie kilku osób przyjdą osoby, których nie znasz, nie jesteś nieśmiały\a 
• Cały czas masz nowe zainteresowania 
• Chcesz się wyróżniać z tłumu 
• Jesteś gadatliwy 
• Efektywność twojej pracy zależy od pochwał 
• Lubisz zatłoczone miejsca 

 
Punktacja:  Introwertyk 0 – 3      Ambiwertyk 4 – 5         Ekstrawertyk 6 – 8  

 
      Wojtek 
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Warto przeczytać 

,,Star Stable” to seria książek Heleny Dahlgren  
o koniach, oparta na grze online. Zachęcam do 
przeczytania powieści, gdyż ukazuje ona, co jest naprawdę 
ważne. 

Lisa, Alex, Anne i Linda to cztery przyjaciółki, które łączy coś 
więcej niż tylko miłość do koni. Wszystkie są Jeźdźcami 
Duszy. Mają moce i magiczne konie. Z początku trudno im w 
to uwierzyć, ale muszą się śpieszyć. Ich wyspie Jorvik grozi 
niebezpieczeństwo. Dziewczyny zaczynają przygodę. Na ich 
barkach spoczywa los wyspy. Zło nie zamierza się poddać. 
Tak samo jak nastolatki. Jednak nie wszystko idzie po ich 
myśli. Po drodze dziewczyny prawie tracą kogoś, kogo 
kochają. Zło jest bliżej, a one mają coraz więcej zmartwień. 

Zaczyna się walka z czasem. Dręczy je pytanie, czy uratują ludzi z wyspy Jorvik? 

,,Star Stable” to seria czterech książek, które uczą, że w życiu ważna jest przyjaźń. Po ich 
przeczytaniu uświadamiamy sobie, że w najmniej spodziewanym momencie można znaleźć 
przyjaciół, gotowych pomóc nam we wszystkim. Nieważne, jak trudna jest sytuacja, zawsze 
jest szansa na wygraną dobra nad złem.       
                                                                                                           Natalia 

Warto obejrzeć 

Masz ochotę na ciekawe filmy ze zwrotami akcji, wspaniałą 
fabułą i niesamowitymi efektami specjalnymi? Warto więc 
zobaczyć filmy z produkcji MARVEL (12+).  

W świecie Marvela akcja opowieści o superbohaterach 
rozgrywa się najczęściej w istniejących miastach (Nowy Jork, 
Los Angeles), zaś jej tłem bywają ważne historyczne 
wydarzenia, na przykład II wojna światowa. W tych 
opowieściach pojawiają się jednak miejsca fikcyjne (państwo 
Sokovia) oraz elementy nadprzyrodzone - odległe galaktyki, 
obce wymiary, podróże w czasie oraz alternatywne wersje 
znanej rzeczywistości. Bohaterowie spotykają się, tworząc 
superbohaterskie drużyny (jak Avengers czy Defenders), ich 
przeciwnicy często zmieniają front i stają po stronie dobra 
(Magneto bądź Nebula), a sam superbohaterski kostium bywa 

przechodni - Kapitanem Ameryką są zarówno Steve Rogers, jak i Sam Wilson. Oprócz fabuły 
widza przyciąga też plejada wspaniałych aktorów takich jak Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Chris Hemsworth, Tom Holland, Brie Larson, czy Scarlett Johansson.  

Ponieważ Marvel Cinematic Universe rozrasta się z każdym kwartałem, podpowiem tylko, 
aby filmy oglądać w ustalonej kolejności. Ustalonego schematu szukajcie na licznych 
stronach internetowych. Szczerze polecam             
                                                                                                           Wojtek  

https://www.filmweb.pl/character/Magneto-176
https://www.filmweb.pl/character/Nebula-261
https://www.filmweb.pl/character/Kapitan+Ameryka-60
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Downey_Jr.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chris_Evans_(aktor)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chris_Hemsworth
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom_Holland_(aktor)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brie_Larson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scarlett_Johansson
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Wojtek poleca 
 

Masz ochotę na słoną przekąskę? Chcesz zjeść coś z kuchni włoskiej, ale znudziły ci  
się makarony czy kupna pizza! Jeśli tak, to mam coś specjalnie dla ciebie. Focaccia to idealny 
wybór.  

Aby przygotować focaccię potrzebujesz: 

● 10 g świeżych drożdży 
● 150 ml ciepłej wody 
● 250 g mąki 
● 1 łyżeczka soli 
● oliwa z oliwek 
● garść zielonych oliwek 
● 2 łyżeczki gruboziarnistej soli morskiej 
● garść suszonych pomidorów 
● rozmaryn, tymianek lub oregano (dowolnie)  

PRZYGOTOWANIE 

● Drożdże skruszyć do kubka, dodać 60 ml ciepłej wody, pół łyżeczki cukru i 2 łyżki 
mąki. Wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, na około 20 minut. 

● Mąkę przesiać do miski i wymieszać z 1 łyżeczką soli oraz 1 łyżką oliwy z oliwek. 
Dodać drożdże oraz resztę ciepłej wody. Składniki wymieszać w misce drewnianą 
łyżką, połączyć w kulę. Ciasto wyłożyć na posypany mąką blat. Wyrabiać przez 15 
minut, aż będzie gładkie i elastyczne. 

● Na blacie rozsmarować jedną łyżkę oliwy, wyłożyć ciasto i rozwałkować je na około 
30 cm placek. Blachę do pieczenia wysmarować oliwą i wyłożyć na nią rozwałkowane 
ciasto. Przykryć przeźroczystą folią i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 1,5 
godziny. Piekarnik nagrzać do 220°C. 

● Ciasto posypać solą morską i ewentualnie ziołami. Wyłożyć oliwki wymieszane  
z dwiema łyżkami oliwy. Odstawić ponownie do wyrośnięcia na godzinę. Wstawić do 
nagrzanego piekarnika i piec przez 15 - 20 minut na złoty kolor. Focaccię podajemy 
skropioną oliwą. 

Przydatna wskazówka! 

Jeśli ciasto rozwałkujemy na kształt niewielkiego koła o średnicy 30 cm, focaccia będzie 
wyższa, bardziej wyrośnięta i puszysta. Jeśli chcemy focaccię bardziej chrupiącą i cieńszą, 
wtedy najlepiej ciastem wyłożyć prostokątną blachę do pieczenia 26 x 30 cm. 
 
Buon Appetito! 
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Wyjątkowa data  
22.02.2022 to wyjątkowa data.  

To jeden z 38 takich dni w całym stuleciu.  

22 lutego 2022 roku zasługuje na uwagę, jeśli chodzi o zapis DD-MM-RRR, gdyż jest ona 
palidromem. Palidnrom to wyrażenie, które brzmi tak samo niezależnie od tego, czy jest 
czytane od lewej do prawej czy od prawej do lewej strony. W przypadku słów to np. Anna 
lub potop, w przypadku zdań to np. A to kawa kota, a w przypadku dat idealnym 
przykładem jest ten podany powyżej. Niektórzy ludzie wiążą unikalne daty z magią. Dla nas 
natomiast każdy dzień to magia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Igor  



 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                

     

 

 

 

 

 

 

Karina ma bluzę w kolorze, który na 
pewno jest najpopularniejszy w tym 
sezonie. Warto zrobić trochę miejsca  
w swojej szafie dla takiej właśnie 
zielonej bluzki. W tym kolorze 
wszystkim dziewczynom jest do 
twarzy, a poza tym łatwo dopasować 
do niej odpowiedni dół. Karina 
wybrała beżowe rozszerzane spodnie.  
Zwieńczeniem stylizacji są czarne 
martensy - najmodniejsze buty na 
każdą porę roku. W modzie damskiej 
zadomowiły się już kilkanaście 
sezonów temu. Noszą je Kaia Gerber, 
Hailey Baldwin, Jessica Mercedes 
Kirschner czy Rihanna. Buty na 
porządnej podeszwie pokochała też 
Karina.  

 
Olek ma na sobie beżowe 
rozszerzane spodnie - bojówki. 
Wywodzą się one ze stylu 
wojskowego. Obecnie przeżywają 
renesans, na nowo podbijają świat 
mody. Bojówki męskie 
zdecydowanie dominują w tym 
sezonie. Są idealną bazą do 
stylizacji w stylu nowoczesnym  
i nieformalnym. Ze względu na ich 
charakterystyczny styl i duże 
kieszenie Olek podkreślił je czarną 
bluzą. Podkręceniem całego looku 
jest czarna czapka. W chłodne dni 
chroni ona przed wiatrem,  
a w słoneczne - daje stylizacjom 
modowego pazura. Białe buty  
i sygnety to idealne dopełnienie 
całego outfitu. 



 


	Konkurs pięknego czytania



