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Moja pasja, moje hobby 

Zapraszamy Was do nowego cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi z naszej szkoły. 

W ramach tego cyklu będziemy przeprowadzać wywiady z naszymi kolegami 

i koleżankami, którzy mają ciekawe pasje i zainteresowania. Jedną z nich jest….. 
 

Wiktoria Działkowska – uczennica klasy VII c 
 

Zajmujesz się hobbystycznie gimnastyką szeroko pojętą. Jak to się zaczęło i ile już 

ćwiczysz? 
 

Kiedyś, gdy bawiłam się z koleżankami na podwórku zobaczyłam jak jedna z nich robi szpagat. 

Bardzo chciałam być tak rozciągnięta, jak ona, więc zaczęłam oglądać różne filmiki na 

YouTube i po miesiącu udało się osiągnąć mój cel. Spodobało mi się to i ćwiczę do dziś. 

Trenuję od około trzech lat. 
 

Trenujesz już dość długi czas, co oczywiście robi wrażenie. Nie brakuje ci czasem 

motywacji? Jeżeli tak, co robisz, by ją pozyskać? 
 

Oczywiście, zdarzają się momenty, kiedy tracę ochotę i motywację do ćwiczeń. Wtedy biorę 

przykład z ludzi, którzy w trudnych chwilach nie poddawali się, tylko dawali z siebie jeszcze 

więcej. Czasem oglądam te super motywujące filmy na YouTube, jednak nieraz kończy się to 

tak, że wstaję i siadam z powrotem, bo taka motywacja nie wystarcza. Myślę, że te filmy są 

pomocne, jednak mogą działać też demotywująco, więc polecam uważać i podchodzić do nich 

z dystansem… 
 

Wiele osób ma problem z połączeniem szkoły i pasji. Co roku jesteś wzorowa, zdobywasz 

wysokie miejsca w konkursach, a teraz jeszcze przygotowujesz się do bierzmowania. 

Jak udaje ci się połączyć szkołę i pasję? 
 

Staram się dobrze zorganizować swój dzień, aby mieć czas i na rozwijanie zainteresowań, 

i naukę. Na ostatniej lekcji zazwyczaj planuję swój dzień. Sporządziłam też wykres 

sprawdzianów na tablicy kredowej, co pomaga mi w organizacji. 
 

Wychodzę z założenia, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Jak wygląda to w tej 

dziedzinie? 
 

Gimnastyka sportowa to satysfakcja z ćwiczeń, nauka samodyscypliny i przede wszystkim 

radość, ale również ciężka praca, która nieraz łączy się z frustracją i bólem. 
 

Jaką radę dałabyś osobie, która chce zacząć trenować? 

Na początku będzie ciężko, bo nie widać postępów od razu i z motywacją też może być 

różnie, ale mimo to nie wolno się poddawać. Jest pewien cytat, który mówi: „nie chodzi o to, 

żeby być najlepszym, tylko żeby być lepszym, niż było się wczoraj".  

Dziękuję za wywiad! 

Amelia Broniec 



Nie mamy planety B! 
 „JESTEŚMY PIERWSZYM POKOLENIEM , KTÓRE ZDAJE SOBIE SPRAWĘ, 
ŻE WYNISZCZA SWOJĄ PLANETE I OSTATNIM , KTORE MOŻE Z TYM COŚ 

JESZCZE ZROBIĆ.”      Barack Obama 

 

Ekologiczne ciekawostki 
W latach 60 XIX wieku. John Hyatt i Aleksander Parkers wynaleźli plastik. Wynalezienie 

plastiku było wielkim przełomem i na zawsze zmieniło komfort życia ludzi. Od tego czasu 

ludzkość wyprodukowała około 8 miliardów 300 tysięcy ton plastiku.   

Konsekwencje 

 
 

Plastik jest szkodliwy nie tylko dla ludzi, lecz także dla zwierząt. Mają one problem 

z odróżnieniem plastikowych odpadów  od roślin i innych stworzeń , które są częścią ich 

naturalnej diety. Gdy zwierzęta popełnią taką pomyłkę może się ona naprawdę źle dla nich 

skończyć, np. zaplątanie w sieć rybacką grozi uduszeniem a połknięcie nakrętki od butelki 

zatkaniem przełyku. Plastikowe odpady to dla nich prawdziwe śmiertelne pułapki. 

 

Oszacowano , że tylko około 9% plastiku zostaje poddane recyklingowi , 12% ulega spaleniu 

a reszta czyli 79% zalega , na przykład : na wysypiskach , w oceanach , na ziemi. Plastik aby 

się rozłożyć potrzebuje od 400 lat do jeszcze nie wiadomo ilu , ponieważ żaden plastik 

wyprodukowany przez ludzi nie zdołał się jeszcze rozłożyć. 

Przeciwdziałanie 

 

The   Ocean Cleanup       Statki oczyszczające rzeki         Bakterie i grzyby, które jedzą plastik  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Holender Boylan Slat  , jest założycielem 

organizacji The Ocean Clenup  zajmującej 

się oczyszczaniem naszej planety. W 2015 

roku zaproponował on innowacyjny sposób 

na oczyszczenie oceanu ze śmieci. Pomysł 

Holendra polegał na zainstalowaniu na 

oceanie rury napełnionej powietrzem 

utrzymującą się na wodzie , dzięki prądom 

wodnym na rurze mają zatrzymywać się 

śmieci dryfujące na powierzchni oceanu. 

Ten sposób jest bardzo ekologiczny , 

ponieważ Boylan Slata do działania 

wykorzystuje : wiatr , fale i prądy morskie. 

Tak uważają pomysłodawcy 

oryginalnych statków, które 

pływają już od ponad 4 lat 

po rzece w amerykańskim 

mieście Baltimore. 

Konstrukcja nie jest zbyt 

porywająca, bo w zasadzie 

to takie zgrabne połączenie 

parostatku z pasem 

transmisyjnym 

i kontenerem (plus 

pocieszne oczy). Dzięki 

wodnemu i solarnemu 

napędowi taki statek nie 

potrzebuje żadnych paliw 

kopalnych do swojego 

działania. 

 Dwa lata temu japońscy 

naukowcy odkryli, że 

istnieją  bakterie, które są 

w stanie przerobić plastik. 

Jest to możliwe dzięki 

procesowi  hydrolizowania 

PET do glikolu 

polietylowego i kwasu 

tetraftalowego. Przerobienie 

tworzywa zajmuje im około 

1,5 miesiąca, więc 

w porównaniu do setek lat, 

których potrzeba na rozpad 

plastiku w środowisku jest to 

iście ekspresowe tempo. 
Źródło: http://www.green-projects.pl 

Opracowała: Matylda Jarosz 



Wywiad z p. Iwoną Bielec 

koordynatorem akcji  

„Szlachetna paczka” 

Wiemy, że od wielu lat jest pani zaangażowana w akcję pomocy potrzebującym  

„Szlachetna paczka”  

Co panią skłoniło do udziału w tej akcji? 

Kilka lat temu w telewizji ujrzałam wywiad z księdzem Jackiem Stryczkiem założycielem akcji 

„Szlachetna Paczka”. Opowiadał o pięknej idei jaką jest pomoc osobom potrzebującym. 

Czy mogłaby pani opowiedzieć nam parę słów o tej akcji? Jakie grupy wymagają 

największego wsparcia na terenie naszego miasta?  

Od pięciu lat przy pomocy moich uczniów organizuję zbiórkę darów w postaci słodyczy, 

środków chemicznych, artykułów spożywczych, zabawek i innych rzeczy. Co roku akcja ta 

cieszy się ogromnym powodzeniem, gdyż udaje nam się zebrać ogromne ilości tych darów. 

W tym roku szacuję, że uzbieraliśmy około 100 kg słodyczy, artykułów spożywczych, które 

zostaną oddane do Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny z siedzibą przy ul. Folwarcznej. 

Następnie w dniu 8 i 9 grudnia w dniu Finału Szlachetnej Paczki trafią do potrzebujących 

rodzin. Oczywiście akcja w naszej szkole nie odbyłaby się gdyby nie zaangażowanie 

nauczycieli i uczniów którym serdecznie dziękuję. 

Czy pamięta pani jakąś poruszającą historię związaną z tą akcją, o której mogłaby pani 

nam opowiedzieć? 

Tak. Osoba, która otrzymała w darze dość duży prezent popłakała się w podziękowaniu i to 

mnie bardzo wzruszyło. 

Jak pani uważa – pomaganie innym  jest trudnym, czy łatwym zadaniem? 

To nie jest trudne zadanie. Tylko trzeba chcieć, mieć trochę czasu i odwagi. 

Co mogłaby pani poradzić młodym wolontariuszom, którzy chcą pomagać innym? 

Na pewno pomaganie to wielka rzecz. Wolontariusze uczą się podejmowania inicjatyw, 

odwagi, dostrzegają się nawzajem, uczą się walczyć z biedą. Walczą w ten sposób o zmianę 

życia innych, którzy w siebie nie wierzą. 

Dziękujemy za wywiad! 

Hanna Makuć i Amelia Pacuszka 



Jak pomagamy innym? 

Tematem przewodnim naszego świątecznego wydania jest szeroko rozumiana pomoc. 

Pomoc jako postawa przejawia się w szacunku i miłości do całego świata. My ludzie 

pomagamy sobie nawzajem, ale także zwierzętom, środowisku…… 

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” 

                                                              (Robert Baden-Powell). 

 

„Pomagając innym pomagasz i sobie” 

                                                           (sentencja, autor nieznany). 

Mały quiz na temat organizacji, które zajmują się działaniem na rzecz innych w Polsce 

i na świecie. Połączcie strzałką nazwę z opisem organizacji. 

 

Amnesty International Polska       

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

 

Polska Zielona Sieć 

 

 

Caritas 

 

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

 

Szlachetna Paczka 

 

Edukuje o prawach człowieka Polaków 

i cudzoziemców, organizując szkoły letnie 

i zimowe w Polsce, oferuje też pomoc prawną 

m.in. uchodźcom i migrantom. 

 Ogólnopolski projekt społeczny organizowany 

przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym 

celem jest materialna i mentalna pomoc 

rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. 

Edukuje m.in., jak kupować odpowiedzialnie i jak zmiany 

klimatyczne wpływają na mieszkańców biednych krajów. Naciska 

na polski rząd w sprawie większej i skuteczniejszej pomocy. 

To nie tylko maratony pisania listów w obronie 

osób prześladowanych. W Europie walczy m.in. o 

prawa docierających na kontynent uchodźców, w 

Polsce domaga się wyjaśnienia sprawy więzień 

CIA, edukuje Polaków w kwestii praw 

uchodźców, migrantów, praw kobiet. 

Od 2009 r. działa w Ugandzie, Kenii, Zambii, pomagając 

m.in. bezdomnym i niewidomym dzieciom. 

Fundacja o charakterze filantropijnym, której 

podstawowym celem według statutu jest: 

„działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca 

na ratowaniu życia chorych osób, 

 katolicka organizacja charytatywna działająca na 

całym świecie, w tym również w Polsce. 

Zespół redakcyjny gazetki 



 

Łamigłówka matematyczna i rebus 
 

 Zamaluj niektóre kratki według podanych liczb. 

 Liczby odpowiadają grupom pól, które należy zamalować (np. 3 oznacza grupę trzech 

zamalowanych pól). 

 Między grupami pól musi być co najmniej jedno pole puste. 

 Kolejność grup musi się zgadzać z kolejnością liczb. 

                          Czapka Św. Mikołaja 
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Dominika Świętek 

Cecylia Walczuk 



Świąteczna krzyżówka 

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z pól oznaczonych kolorem czerwonym utworzą hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cecylia Walczuk 

    

       

       

         

         

        

        

     

       

1.Zbliżająca się pora roku. 

2.Prowadziła trzech króli do stajenki. 

3.Spiewa się je w święta. 

4.Dzielimy się nim podczas wigilii. 

5.Wiesza się go na choinkę. 

6.Występ związany z świętami. 

7.Urodził się w niej Jezus. 

8.Zjeżdża się w nich z górki ze śniegiem.                                                                           

9.Kolacja spędzona w gronie rodziny  
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Szkolny humor 

 

Nauczyciel pyta Jasia: 

- Jakie kwiaty najbardziej lubisz? 

- Róże. 

- Proszę napisz na tablicy. 

- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio. 
 

Nauczyciel pyta Jasia: 

- Jasiu jaki jest twój ulubiony instrument? 

- Dzwonek szczególnie na przerwę proszę pana. 
 

Koniec roku szkolnego synek przychodzi ze szkoły: 

- Tato, ty masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz mi kupować książek na przeszły rok –  

zostaje w tej samej klasie. 
 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo, a drugi jak się połapał, że to jego. 
 

Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego 

ojciec. 
 

Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio! 

Cecylia Walczuk 


