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Od redakcji 
Witam wiosennie  

w 3. w tym roku numerze 

„Szkolnego Dzwonka”. Tą wio-

sną to tak za bardzo nie mogą 

się cieszyć 3-klasiści  

z gimnazjum, bo już nieba-

wem egzamin. A przynajmniej 

powinni mieć to na względzie,  

ja też. Trzeba to przeżyć i czekać 

na kolejne wolne – majówkę. 

Potem to już błysk i … wakacje. 

Wiem, wiem, rozmarzyłam się. 

Już wracam do realiów. Przed 

Wami kolejne wydanie, w któ-

rym znajdziecie coś nowego, np. 

informacje o popularnych zawo-

dach sportowych, nietypowych 

dyscyplinach, rozmowy z aktyw-

nymi okonecczanami oraz to, co 

znajdujecie zazwyczaj, bo oczy-

wiście nie rezygnujemy  

z informowania o sprawach  

bieżących.   

W poprzednik numerze wspomina-

łam o Maratonie Fitnessu  

w Lotyniu, który odbył się  

w styczniu z okazji WOŚP.  

Porozmawiałam z koleżanka-

mi i wspólnie postanowiły-

śmy, że skoro w ostatnim 

numerze nie było żadnych wy-

wiadów, więc trzeba to nadrobić i 

przy okazji przybliżyć ciekawe oso-

by. Przecież fakt zamieszkiwania w 

małej miejscowości nie jest pro-

blemem, oferowane są różne zaję-

cia i świetni prowadzący.  

W tym wydaniu „Szkolnego 

Dzwonka” możecie przeczytać,  

co mają nam do powiedzenia.  

Zapraszamy więc do lektury  

wywiadów z p. Mirosławem Dubi-

szem prowadzącym zajęcia  

z zumby oraz p. Kingą Mickiewicz- 

instruktorką pilatesu. 

Zapraszam do lektury! 
 

red. nacz. Julianna Trębska 
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Tak 21 marca br. 

witaliśmy wiosnę! 
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...w szkole  
 

 

 

26 stycznia 

2018 r. szef 

sztabu WOŚP 

w Okonku, a jednocześnie dyrek-

tor szkoły podstawowej - p. An-

drzej Zawiliński, otrzymał z 

rąk  burmistrza Okonka - p. Mał-

gorzaty Sameć „Okoneckiego 

Gryfa”. Kapituła nagrodziła ol-

brzymie zaangażowanie p. An-

drzeja Zawilińskiego w przygoto-

wanie i  prowadzenie od lat finałów WOŚP. Do statu-

etki dołączony był czek wartości 2000 zł. Kwotę tę 

przeznaczył na remont szkolnych korytarzy. Brawo 

za gest. Gratulacje! 
 

31 stycznia 2018 r. odbyła się prelekcja dla klas 

VII oraz oddziałów gimnazjalnych przeprowadzona 

przez pracownika PSSE w Złotowie na temat zabu-

rzeń odżywiania oraz profilaktyki grypy sezonowej. 

Uczniowie poznali  przyczyny oraz mechanizmy 

powstawania zaburzeń odżywiania, które rozwijają się 

pod wpływem czynników środowiskowych oraz oso-

bowościowych. Należą one do grupy zaburzeń psy-

chicznych, wymagających kompleksowego leczenia, 

bowiem nieleczone mogą doprowadzić do poważ-

nych komplikacji zdrowotnych, a nawet śmierci. 
 

 31 stycznia 2018 r. ok. godz. 21 dostaliśmy miłą 

wiadomość, że przewodniczący szkolnego wolonta-

riatu Maksymilian Grzegorczyk zajął 1. miejsce  

w etapie powiatowym w plebiscycie „Osobowość Ro-

ku 2017” w dziedzinie działalność społeczna i chary-

tatywna. Plebiscyt organizowany jest przez redakcję 

Głosu Wielkopolskiego. Jednocześnie dostał się do 

etapu wojewódzkiego. 
 

 6 lutego 2018 r. wszyscy uczniowie wzięli udział 

w  akcji zatytułowanej „Bezpieczne interneciaki”. Jej 

celem było uświadomienie potencjalnych zagrożeń 

płynących z sieci. 

Nasza akcja była 

działaniem lokal-

nym związanym z 

obchodzonym 6 lu-

tego br. na całym 

świecie „SAFER 

INTERNET DAY”, czyli DNIEM BEZPIECZ-

NEGO INTERNETU. 

W propagowanie idei SAFER INTERNET 

DAY aktywnie włączył się zespół uczniów 

działających w Zespole Małych Form Teatral-

nych wraz z opiekunem p. Danutą Matuszczak, 

przygotowując spektakl teatralny zatytułowany 

„Internet to nie wszystko”. Młodzi aktorzy 

zaprezentowali się w Okoneckim Centrum Kul-

tury trzykrotnie: dla klas  

I-III, IV-VI oraz VII, II i III 

gim. 

Wcześniej głos zabrał 

policjant z Komisariatu Po-

licji w Okonku – p. Konrad 

Radzymiński, który przeka-

zał istotne informacje 

zwiększające bezpieczeń-

stwo dzieci i młodzieży  

w sieci. 
 

 8 lutego 2018 r. na apelu szkolnym dyrek-

tor SP w Okonku przypomniał uczniom o bez-

piecznym spędzaniu czasu podczas ferii zimo-

wych i przeprowadził krótkie szkolenie z u-

dzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 

 W dniach 9-11.02. br. w Poznaniu na tere-

nie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

odbywały się imprezy 

targowe pod nazwą 

„Pięciu Pasji”: Rybo-

mania (targi wędkar-

skie), Knieje ( myśli-

stwa i strzelectwa), 

Boatex (sprzętu pły-

wającego i sportów 

wodnych), Survival 

Force Expo oraz Targi 

Tour Salon przeznaczone dla miłośników po-

dróżowania po świecie. 

Z tego powodu grupa uczniów - pasjonatów 

wybrała się w sobotę 10 lutego pod opieką  

p. Ireneusza Jagiełki do Poznania. Jak co roku 

przygotowano na targach wiele ciekawych eks-

pozycji i emocjonujących pokazów oraz kon-

kursów. 
 

 W dniach 12-15.02.2018 r. w czasie ferii 

zimowych w szkole przy ul. Niepodległości 23 

i 24 odbył się Turniej Gier Komputerowych. 

Przez 4 dni chętni uczniowie mogli sprawdzić 

swoje umiejętności i rywalizować między sobą. 

 Czy wiesz, że...  
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Grano w: Cs:Go, League 

of Legends i FIFA 2018. 

Po wielu emocjach udało 

się wyłonić finalistów  

w poszczególnych grach: 

CS: GO - 1. m. - Mate-

usz Szkarłat + Szymon 

Sikorski; 2. m. - Jędrzej 

Płochocki + Jakub Pie-

tryga; 3. m. - Mikołaj Liszewski + Paweł Zawistowski 

League of Legends- 1. m. - Paweł Peciak; 2. m. - Pa-

weł Zawistowski; 3. m. - Adrian Pilipiuk 

FIFA 2018 - 1. m. - Kamil Zub; 2. m. – Adrian Iwań-

czuk; 3. m. – Mateusz Szkarłat 
 

 W dniach 16.12.2017– 31.01.2018 w Szkole 

Podstawowej w Okonku przeprowadzono zbiórkę 

karmy dla bezdomnych 

psów i kotów pod ha-

słem: „Do serca przy-

tul psa…”. Wzięli  

w niej udział uczniowie 

i nauczyciele naszej 

szkoły, rodzice oraz tra-

dycyjnie p. Gumińscy 

ze Sklepu Zoologiczne-

go w Okonku. W tym 

roku szkolnym pokaza-

liśmy, że mamy ogromne serca dla porzuconych 

czworonogów, skrzywdzonych przez nieodpowie-

dzialnych ludzi. Zebraliśmy rekordową ilość karmy, 

bo aż 547 kg. Oprócz tego koce, smycze, obroże, ka-

gańce, miski, legowiska, ubrania dla zwierząt, zabaw-

ki i 2 budy. 

Wszystkie zebrane dary policzono, spisano, spa-

kowano i przekazano p. Halinie Wasilewskiej – Mar-

cinkowskiej z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

Oddział w Okonku. Zebrane dary w całości trafią do 

bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy. 
 

 6 lutego 2018 w klasie III d odbyło się spotkanie 

z policjantem z Komisariatu Policji w Okonku p. Ma-

ciejem Kochanowskim.  Przypomniał on dzieciom 

zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Zwró-

cił szczególną uwagę 

na przestrzeganie bez-

pieczeństwa w czasie 

ferii zimowych, za-

chowanie ostrożności 

w kontaktach z obcy-

mi osobami, bezdom-

nymi zwierzętami 

oraz na bezpieczne korzystanie z Internetu  

i telefonu komórkowego. 
 

 7 lutego 2018 uczniowie klasy IV c oraz 

kilka osób ze SKC pod opieką p. K. Pastu-

siak i p. M. Suzgi wyjechało do kina w Pile 

na film pt. "Gnomy rozrabiają". Wyjazd był 

nie tylko sposobem na atrakcyjne i wspólne 

spędzenie wolnego czasu, ale też – czas bez 

telefonów i tabletów. 
 

 8 lutego 2018 r. uczniów świetlicy przy 

ul. Leśnej 45 odwiedził tata jednego z wy-

chowanków, stra-

żak - p. Tomasz 

Kubiak. Celem 

wizyty było przy-

pomnienie jak 

rozważnie korzy-

stać z zabaw na 

śniegu oraz zwró-

cił szczególną uwagę na ryzyko zaczadzenia 

w sezonie grzewczym. Prosił, aby dzieci 

przypomniały rodzicom, jak ważne jest za-

montowanie w domach czujników czadu. 

Odpowiadał też na liczne pytania dotyczące 

jego pracy i jakie cechy charakteru musi po-

siadać strażak. Okazało się, iż wśród wycho-

wanków świetlicy jest wielu, którzy chcieli-

by zostać strażakami. 

 

 9 lutego 2018 r. uczniowie klasy III d 

oraz chętni uczniowie z klasy IVc i członko-

wie koła bibliotecznego (w sumie 33- osobo-

wa grupa pod opieką pań: A. Kwaśny, J. Nie-

zgódki, M. Kwaśny i K. Kozak) wybrali się 

na kryte lodowisko do Złotowa. Dla więk-

szości z nich była to pierwsza lekcja nauki 

jazdy na łyżwach. 
 

 9 lutego 2018 r. uczniowie ze Szkolnego 

Koła Caritas odwiedzili podopiecznych 

Dziennego Domu Seniora-Wigor w Okonku. 

Powodem  był przypadający na niedzielę,  

11 lutego, XXVI Światowy Dzień Chorego. 

W naszych czasach poza wszelkimi różnymi 

chorobami, wielu ludzi dotyka także samot-

ność i obojętność, które też często stają się 

przyczyną innych chorób. Dlatego dobrze, że 

jest takie miejsce, gdzie Seniorzy mogą ze 

sobą po prostu być. 
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 2.03.2018 grupa wolontariuszy Szkolnego Wo-

lontariatu ze Szkoły Podstawowej w Okonku wyje-

chała do Piły na szkolenie wolontariuszy. Organiza-

torem tego szkolenia było Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu w Pile. W szkoleniu wzięli udział: Ga-

briela Kuchta, Maja Bodzyńska, Nicola Tawrell, 

Martyna Górecka, Kamil Klimek, Szymon Dober-

stein, Maksymilian Grzegorczyk – koordynator  

i przewodniczący oraz opiekun SW – p. Ireneusz 

Jagiełka. 

Tematem szkolenia były rodzaje i metody akcji 

wolontariackich oraz bezpieczeństwo wolontariu-

szy. Ponadto omawiano sposoby prowadzenia doku-

mentacji. Cale szkolenie prowadziła szefowa Cen-

trum Wolontariatu w Pile p. Bożena Dobosz. 

 

 5.03.2018 - Dzięki  udziałowi w konkursie 

„Projekt z klasą” nasza szkoła znalazła się w elitar-

nym gronie placówek, które w szczególny sposób 

dbają o rozwijanie umiejętno-

ści kluczowych swoich 

uczniów i została uhonorowa-

na tytułem „Dobrze ZaPRO-

JEKTowana Szkoła”. Ten ty-

tuł oznacza, że szkoła:  

 podchodzi do edukacji spo-

sób nowoczesny;  

 jest otwarta na uczniowskie 

inicjatywy;  

 tworzy dobre warunki do 

rozwijania pasji i wspierania talentów; 

 jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują 

dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej. 

 

 21.03.2018 - Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 

marca to  tylko trzy lekcje, a o godz. 11.00 uroczy-

sty pochód ulicami naszego miasta. Wszyscy 

uczniowie ubrani na kolorowo i wyposażeni we 

wszystko, co wytwarza dźwięk, ruszyli z budynku 

przy ul. Leśnej pod Urząd Miasta, gdzie powitała 

ich i imieniu władz samorządowych z-ca burmistrza 

p. Bronisława Ćwikła. Po paradzie odbyły się kon-

kursy na wiosenne przebranie i klasowy proporzec. 

Każda klasa zaprezentowała osobę przebraną za coś, 

co pojawia się na początku wiosny (kwiatek, króli-

czek, itp.) oraz klasowy proporzec z wiosennym ak-

centem. 

 

 21.03.2018 - We środę o godzinie 16.30 dyrek-

cja, grono pedago-

giczne i uczniowie 

Szkoły Podstawo-

wej w Okonku 

zaprosili dzieci 

przyszłych klas I   oraz ich rodziców na Dni 

Otwarte do budynku przy ul. Leśnej 45. Z tego 

zaproszenia skorzystało prawie 100 osób, które 

zapoznane zostały z ofertą szkoły. Ponadto za-

prezentowano  doświadczenia chemiczne i fi-

zyczne, a chętne przedszkolaki mogły też wziąć 

udział w miniwarsztatach  plastycznych. 

 

 22.03.2018 - Odbyły się (w obu budynkach 

szkolnych) w godz. od 16.00 do 17.00  indywi-

dualne konsultacje dla rodziców. 

 

28.03.2018 - Maja Bodzińska i Maksymilian 

Grzegorczyk, przedstawiciele Szkolnego Wolon-

tariatu, uczestniczyli w śniadaniu wielkanocnym 

podopiecznych domu seniora Wigor w Okonku. 

Wolontariusze złożyli życzenia seniorom oraz 

pracownikom tej placówki. 

 

28.03.2018 - Na apelu szkolnym dyrektor SP 

w Okonku An-

drzej Zawiliński 

przypomniał 

uczniom o bez-

piecznym spę-

dzaniu czasu 

podczas przerwy 

świątecznej. 

  Rozdane zosta-

ły również dy-

plomy i nagrody dla uczestników i zwycięzców 

konkursów: „Orzeł informatyczny”, „Do serca 

przytul psa” oraz  „Na najpiękniejszą palmę i o-

zdobę wielkanocną”. 

 

 29.03.2018 - Wychowankowie świetlicy 

Szkoły Podstawowej przy ul. Niepodległości 

wspólnie z wychowawcą świetlicy p. Jadwigą 

Kwiatkowską wykonali przepiękne kartki wiel-

kanocne, które zosta-

ły wysłane z życze-

niami świątecznymi 

do zaprzyjaźnionych 

ze szkołą instytucji 

 

opr.  A.Wiśniewska  

i Z.Bryła, 

 Czy wiesz, że...  
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  ,,Bo Anka mi powiedziała..." 

- czyli felieton o plotkowaniu 
 

Ostatnio, wracając ze szkoły do domu, byłam 

świadkiem bulwersującej sytuacji. Grupka chicho-

czących nastolatek, stojąc przed apteką, wpatrywała 

się w ekran telefonu jednej z nich. Poznałam je. 

Mieszkając w takiej małej miejscowości jak moja, 

wszyscy się znają i wszyscy o wszystkich wszystko 

wiedzą. Trzy z nich uczęszczały do tej samej szkoły 

co ja, natomiast dwie pozostałe to najprawdopodob-

niej były ich ,,psiapsiółki". Przechodząc koło nich, 

niestety, usłyszałam ich konwersację. Jedna z nich 

powiedziała: 

- O Boże! Kaśka jest z Marcinem! Patrzcie, co napi-

sała mi Olka o nich! - wszystkie zakryły usta rękoma. 

Ominęłam grupkę dziewczyn i zobaczyłam przede 

mną dwie pochłonięte rozmową kobiety. 

-Dzień Dobry!- powiedziałam. Nic. Żadnej odpowie-

dzi. Zachowywały się, jakby mnie nie widziały i nie 

słyszały. Po chwili jedna z nich ogłosiła drugiej: 

- Dobra… Miałam tego nie mówić, ale zaufam ci. 

Tylko nie powtarzaj tego nikomu… Bo Anka mi po-

wiedziała, że Julka jej mówiła, jak Ola widziała El-

wirę, która kupowała ubrania w lumpeksie!. 

- Naprawdę?- druga kobieta spojrzała się na pierwszą 

z niedowierzaniem. 

- Ja powiem ci coś lepszego. Laura i Krzysiek… 

Przyspieszyłam kroku, nie chcąc „zanieczy-

szczać” swojego mózgu tymi bezwartościowymi in-

formacjami. Wtedy postanowiłam, że napiszę felie-

ton o plotkowaniu. 

W dzisiejszych czasach naszym życiem 

rządzi plotka. Plotka i sensacja. ,,Ania kupu-

je ubrania w lumpeksie", ,,Krzysiek ma no-

wą, grubą dziewczynę", ,,Ola przytyła 5 kilo-

gramów". Uwielbiamy opowiadać historie, 

często koloryzując, przeinaczając, dopowia-

dając tak, by były sensacyjne, nawet jeśli nie 

są. 

Prasa, Internet, telewizja, czyli jednym sło-

wem media, też plotkują. Są tacy, którzy tym 

się karmią. Na śniadanie  - ploteczka o zdra-

dzie męża celebrytki, o operacji nosa piosen-

karki; na obiad - o tym, że X jadła pizzę, 

choć mówiła, że jest na diecie; na kolację – 

sąsiedzkie ploteczki – ciąg dalszy. 

Wszyscy plotkujemy, nikt nie jest idealny. 

Jednak gdy zaczynamy żyć plotką, przestaje-

my odróżniać prawdę od bujdy, którą podsu-

wają nam pod nos. Użyjmy tego magicznego 

narządu, jakim jest mózg, i zastanówmy się, 

zanim coś powiemy, bo możemy bardzo zra-

nić ,,bohatera" naszej plotki, doprowadzić go 

do załamania nerwowego, a nawet – co się 

zdarzało - do samobójstwa. Nie wiemy, jak 

ta osoba zareaguje. 

Bo czy w ogóle warto plotkować? Może 

jest lepiej przemilczeć, zachować  informację 

dla siebie i nie spowodować problemów. Po 

prostu żyć własnym życiem.  

Joanna Chomej 

rys. J.Argasińska 
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Charytatywnie dla Kubusia 
 

17 marca 2018 roku odbył się  w Okonku Bieg Charytatywny 

dla Kubusia. Jego uczestnicy - wybiegali 12 tys. zł. W zim-

ne sobotnie przedpołudnie na starcie przy Szkole Podstawowej 

w Okonku zjawiło się ok. 100 biegaczy (nie tylko z Okonka, ale tak-

że m.in.: Szczecinka, Osieka, Złotowa, Wyrzyska, Czaplinka, Borne-

go Sulinowa), chcących wspomóc leczenie Kubusia Cackowskiego, 

który urodził się 700 gramowy wcześniak. Chłopczyk przeżył, ale 

musiał przejść wiele operacji i cały czas musi być pod kontrolą kardiologa, neurochirurga, neurologa, być 

poddawany rehabilitacji i przyjmować lekarstwa. 

Biegacze z grupy Zabiegani Nocą, wspierani przez firmę „Herkules” i licznych sponsorów oraz wo-

lontariuszy zorganizowali charytatywny bieg. Uczestnicy startowali na różnych dystansach i w różnych 

kategoriach wiekowych. (red.) 

Internet i gry fajne są, ale… 
 

5 marca uczniowie mieli możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego pt. 

,,Zaklęte granie". Przygotowany on został z myślą o młodych ludziach, 

którzy zbyt długi czas spędzają przed na grach komputerowych. Bohatero-

wie tej współczesnej baśni, Tomek i Zuzia, otrzymują w prezencie wyma-

rzone tablety. Dając je, rodzice zastrzegają, iż nie należy ich używać dłu-

żej niż pół godziny dziennie.  

   Pewnego dnia, pod nieobecność rodziców, niepomne przestróg dzieci 

łamią zasady  i zaczynają grać bez ograniczeń. Staje się to przyczyną wielu niespodziewanych perypetii, 

które sprawiają, że Tomek i Zuzia zrozumieją, iż przestrogi rodziców były mądre i zasadne.  

Internet i gry, choć atrakcyjne i fascynujące, nie powinny przesłaniać innych zabaw i zastępować dzie-

ciom świadomego przeżywania najcudowniejszych lat życia. Spektakl skonstruowano tak, by przemawiał 

do dzieci obrazem i przykładem, a nie tylko upomnieniami słownymi. Nie zapomniano również o wszyst-

kich atrybutach prawdziwej baśni: piosenkach, kolorowych postaciach i kostiumach oraz multimedial-

nych efektach scenicznych. (ze strony spokonek.pl) 

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  TEATRU 
 

We wtorek 27 marca 2018 r. dyrekcja, nauczyciele 

oraz uczniowie Szkoły spotkali się w Okoneckim 

Centrum Kultury, aby uczcić obchodzony na ca-

łym świecie Międzynarodowy Dzień Teatru. 

Motto przewodnie spotkania brzmiało:  

„Z życiem, jak ze sztuką w teatrze:  

ważne, nie jak długo trwa, 

ale jak jest zagrana” - Seneka Młodszy 

  

W naszej szkole święto teatru obchodziliśmy w tym roku w powiązaniu z obchodzonym również w 

marcu Dniem Kobiet. 

Zespół Małych Form Teatralnych zaprezentował inscenizację pt.  „O kobietach z przymrużeniem 

oka….”, a całość uświetniły  piosenki   w wykonaniu solistów i chóru Koła Muzycznego. 

   W inscenizacji wystąpili uczniowie: Wiktoria Bodzyńska, Natalia Baryła, Wiktoria Chwieduk, Klau-
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Jesteś dorosłym czy dzieckiem?  

Nastolatkiem!  
 

Zapytałam wieczorem mamę, czy mogę poje-

chać na osiemnaste urodziny kuzynki do Szcze-

cinka. Nie była zbyt przekonana do tego pomy-

słu. Stwierdziła, że jestem za mała... Co ja niby 

mam siedem lat, że mnie tak traktuje!? To robi 

się coraz bardziej irytujące. Gdy o szóstej rano  

w zimę trzeba iść do sklepu, a jest ciemno, bo 

droga nie jest oświetlona, to wszystko jest OK. 

Natomiast gdy chcę iść po szkole z koleżankami 

na pizzę, to od razu przemowa na temat jak bar-

dzo to niebezpieczeństwa na mnie czyhają.   

Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, że je-

stem pod opieką rodziców i że odpowiadają za 

mnie, gdy coś mi się stanie. Jednakże jak niby 

nastolatkowie mają sobie poradzić w przyszłości, 

gdy pójdziemy do liceum, skoro nie możemy na-

wet iść gdzieś ze znajomymi? W końcu musimy 

się usamodzielnić. Musimy się na czymś sparzyć, 

żeby wiedzieć, co jest dobre a co złe! Lecz...  

,,Dzieci i ryby głosu nie mają”… idealne 

określenie podejścia wielu dorosłych m.in. na-

uczycieli i rodziców do młodzieży. Trudno zli-

czyć, jak często można usłyszeć te sło-

wa.  Zwłaszcza gdy nie mamy na coś ochoty, to 

słyszymy, że jesteśmy wystarczająco dorośli, że-

by to zrobić. To tak jakbyśmy stawali się doro-

słymi, tylko wtedy, gdy ktoś pełnoletni czegoś od 

nas chce.  

Co prawda nie każdy dorosły jest taki, 

to tylko pewna grupa, pomyślnie w na-

szym otoczeniu niewielka. Niestety jest 

kilku takich nauczycieli. Sytuacją często 

spotykaną na ich lekcjach, jest rozpoczę-

cie dyskusji na jakiś temat z uczniami  

i późniejsze oburzenie prowadzącego lek-

cje, bo nie podoba mu się, to co młodzież 

ma do powiedzenia.  

O rodzicach także nie mogę powie-

dzieć, że wszyscy są tacy sami. Jeden wy-

chowuje dziecko w taki sposób a drugi 

jeszcze inaczej. Jednak to nie zmienia fak-

tu, że często można się spotykać się z nie-

sprawiedliwym traktowaniem niepełnolet-

nich - zwłaszcza nastolatków.  

Na szczęście moja rodzicielka taka nie 

jest. Po podaniu odpowiednich argumen-

tów zgodziła się na mój udział w przyję-

ciu. Sądzę, że rozumie, iż sama muszę się 

czegoś nauczyć. Nie mogę iść przez życie 

prowadzona przez nią za rączkę. A okres, 

gdy jest się nastolatkiem, to najlepszy 

czas na usamodzielnienie. 
 

Julia Sosnowska  

 

dia Bednarczyk, Anna Pawlak, Ewa Korzeniowska, Paulina Szyb-

ska, Karolina Liszewska, Katarzyna Majewska, Julia Pawlak, Ma-

ja Bodzyńska, Adrian Iwańczuk, Wiktor Chodkiewicz, Rafał De-

ra, Tymoteusz Romas, Mateusz Lewandowski, Piotr Boruń, Szy-

mon Burawski, Mikołaj Liszewski, Igor Nowicki, Patryk Sobczyk, 

Olaf Gan-

czar. 

   Wokalnie 

zaprezento-

wali się soliści: Julia Kusiak, Hanna Kochanowska, 

Katarzyna Srebr, Adrian Grala, Kacper Kubiak. 

   Uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia 

Teatru zorganizowały panie: Anna Pielak – opiekun 

Koła Muzycznego oraz  Danuta Matuszczak – opie-

kun Zespołu Małych Form Teatralnych.  

(ze strony spokonek.pl) 
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W piekle eboli  

na festiwalu 

„Na Szage” 
 

Na początku lutego,  już 

po raz drugi, wybrałem się z 

redakcją „Szkolnego Dzwon-

ka” do Poznania na festiwal 

podróżniczy „Na Szage”. Zno-

wu usłyszałem o niesamowi-

tych przygodach podróżników 

oraz zobaczyłem zdjęcia, jakie zrobili w trakcie wędrówki. 

Czasem zdarzało mi się przysnąć przy prelekcjach przy-

pominających broszury firm wycieczkowych, ale na 

szczęście w przeważającej  większości trafiały się prezen-

tacje i opowieści całkowicie zaskakujące i zapadające w 

pamięć. 

Jedną z nich była ta autorstwa pana Tadeusza Biedzkiego - 

„W piekle eboli”. Słysząc ten tytuł, pomyślałem, że znowu bę-

dę przez pół godziny oglądał pokaz slajdów złożony ze zdjęć z 

Gwinei, Sierra Leone czy Liberii, a wszystko to przyprawione 

zostanie garścią nieciekawie przedstawionych faktów oraz 

szczyptą banałów. Nie mogłem się bardziej mylić. 

Na scenę wyszedł starszy mężczyzna, który od początku za-

interesował mnie ze względu na sposób, w jaki się wysławiał 

oraz same informacje. Przedstawił się jako dyplomata, podróż-

nik oraz autor kilku książek, m.in.: „W piekle eboli”, „Ostatnie 

srebrniki”, „Zabawka Boga”. Opisał Afrykę jako kontynent 

„niezwykle piękny”, „niezwykle przerażający” i „niezwykle 

biedny”. Skupił się na jak najlepszym zaprezentowaniu tamtej-

szej kultury oraz ludności, a nie na swoich przygodach, choć i 

te warte były uwagi. Bo jak inaczej 

można nazwać rzecz tak niezwykłą, 

jak spotkanie się z polskim mafioso 

(notabene właścicielem lokalnej ko-

palni diamentów) w sercu niczego, 

kiedy dookoła panują śmierć, głód, 

choroby oraz zabójcze obrzędy. 

Czarny Ląd w jego słowach ma-

luje się jako rzeczywistość rozma-

itych kontrastów. Ze swadą prze-

chodzi od opisów przepięknej fauny 

i flory, przez kolorowe ubrania 

Afrykańczyków i  „białe jeziora”, 

największe bazary oraz temat 

główny -  martwych ludzi zarażo-

nych ebolą, których nikt nie od-

waży się dotykać, więc leżą na 

ulicach - po ciągłe wojny na tym 

kontynencie, po okropne szpitale 

i wiarę w duchy. 

Większość rodzin, które spo-

tkał, były wielopokoleniowe i 

bardzo liczne - niekiedy nawet 

100-osobowe. Nie ukrywał faktu, 

że Afrykańczycy na co dzień biją 
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kobiety. Domy, które mijał, często 

były 3-częściowe i zawsze miały wy-

dzielone miejsce, w którym katowane 

żony, córki i siostry mogły się scho-

wać i żaden mężczyzna nie miał wte-

dy prawa ich tknąć, gdyż wiąże się to 

z wygnaniem z wioski. 

Z drugiej strony spotyka ludzi 

przyjaznych, ciekawych świata, a 

także niesamowicie niepunktualnych 

– „To wy [Europejczycy] macie ze-

garki, a my mamy czas” - mawiają. 

Chwalą mu się, że kilka miesięcy 

wcześniej podłączono prąd w całej i 

nie dowierzają, kiedy mówi im się, że  

w Europie jest to standardem od pra-

wie stu lat. Natrafia również na nie-

spotykaną nigdzie indziej gościnność. 

Wódz jednej z wiosek, chcąc podzie-

lić się z nim tym, co ma najcenniej-

sze, zaproponował na znak przyjaźni 

wymianę żon na jedną noc 

(oczywiście pan T. Biedzki kultural-

nie odmówił). 

Pewnego razu Afrykańczyk, stoją-

cy przy straganie z bananami, wi-

dząc, że niedaleko przechodzi zapew-

ne bogaty Europejczyk, podszedł do 

Biedzkiego i poprosił go o pieniądze 

na rozwinięcie biznesu. Zaczął opo-

wiadać, jak bardzo jego stragan roz-

winie się (wręcz na skalę międzyna-

rodową), jeżeli otrzyma przynajmniej 

20€. Tak bardzo rozmarzył się, że 

ostatecznie po dwudziestu minutach 

rozmowy doszedł do wniosku, iż pro-

wadzenie globalnej korporacji byłoby 

dla niego zbyt męczące i w sumie 

ucieszy się, jeżeli kupi od niego cho-

ciaż kiść bananów. „Wielcy marzy-

ciele, ale okropne lenie” – skomento-

wał podróżnik. 

Na koniec wspomnę jeszcze, dla-

czego nazwał Afrykę „niezwykle 

biedną”. Nie dotyczy to wyłącznie 

stanu majątkowego Afrykańczyków, 

ale również ich sposobu rozumowa-

nia. Jeżeli nam coś się przydarzy, 

najczęściej winimy siebie lub innych 

i próbujemy to naprawić, natomiast w 

Afryce cała wina spada na złe duchy, które najprawdopodob-

niej zesłał na nas nielubiany sąsiad. Więc żeby się zemścić, 

„poszkodowany” rzuca na niego klątwę. W kwestii odpowie-

dzialności Afrykańczyków nie można nic zrobić, ponieważ 

wierzą, że zjawy są o wiele potężniejsze od zwykłych śmier-

telników. Ich codzienność opiera się na magii oraz przesą-

dach. Wszystko, co się wyróżnia lub jest im nieznane (np. al-

binosi, których mordują) często nie ma prawa bytu w ich 

świecie, ponieważ skoro nie mogą tego zrozumieć, to na pew-

no musi być złe. W Afryce już kilkaset lat temu udało się (ich 

zdaniem) odnaleźć „lek na wszystko” – sproszkowane główki 

niemowlaków. Część z nich uważa też, że Europejczycy, któ-

rzy przylatują do Afryki, żeby przeciwdziałać ospie (darmowe 

szczepienia dla wszyst-

kich), tak naprawdę 

wszczepiają ebolę Afryka-

nom, a mydło przez nich 

rozdawane również jest 

źródłem tej choroby. Nie 

szukają winy w swoich 

niebezpiecznych trady-

cjach (przetrzymywanie 

zmarłych w domach nawet 

przez tydzień i ciągłe doty-

kanie ich rozkładających 

się ciał – głaskanie po gło-

wie oraz całowanie w czo-

ło, żeby pokazać rozpacz po ich odejściu; wypełnianie rowów 

przy drogach odpadkami i ściekami), lecz w nauce, której nie 

rozumieją. 

W przyszłości z pewnością postaram się odwiedzić Czarny 

Ląd i z pierwszej ręki poznać ten „niezwykle piękny”, 

„niezwykle przerażający” i „niezwykle biedny” kontynent. 

Teraz przynajmniej wiem, że będę musiał bardzo długo przy-

gotowywać się do takiego wyjazdu, jeżeli pragnę powrócić do 

domu zdrowy i w jednym kawałku. 

Piotr Węglowski 
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 „Nowa Zelandia.  

Nie-skończona droga” 
 Kiedy zobaczyłam tytuł tej prezentacji, od ra-

zu pomyślałam: „Tak, to o tym będę pisać!”. Dla-

czego akurat Nowa Zelandia? Przed pokazem do-

kładnie nie wiedziałam, bo przecież jest tak wiele 

innych miejsc niezwykłych na świecie. Po  nim 

nie miałam już wątpliwości, dlaczego Daria  

i Wojciech Kostyk na miejsce swojej wyprawy 

wybrali Nową Zelandię.  

„Celem podróży było przejście Nowej Zelandii 

z południa na północ. Nie dla sportowego wyczy-

nu, ale przede wszystkim by poznać tamtejszą 

przyrodę. Główną osią naszej wędrówki stał się 

szlak Te Araroa, prowadzący przez obie wyspy. 

Nie chcąc się jednak ograniczać tylko do tego, co 

do zaoferowania ma szlak, postawiliśmy na spon-

taniczność” – mówią. Tak więc pierwotnie cel 

podróży był inny, ale jak to w życiu bywa, uległ 

zmianie.   

Sam fakt przejścia około 2000 km, a drugie 

tyle samo przejechanych autostopem, to już robi 

wrażenie. Tym bardziej przechodzić jeszcze przez 

jakieś bagna, gdzie się człowiek zapada do kolan, 

czy inne ekstremalne trasy. Ale dla nich to nie by-

ło przeszkodą, by poznać tamtejszą przyrodę, od-

być potrójny rejs w celu ujrzenia delfinów i… 

szczęśliwie zawitać do wioski Hobbitów.  

W większości prezentacja opierała się na opo-

wieściach o zwierzętach, więc i ja się na tym sku-

pię. Darii i Wojciechowi Kostykom podczas po-

dróży towarzyszyły liczne zwierzęta, zaczynając 

od ptaków (veka, robin, wachlarzówka), poprzez 

foki, delfiny czy owce.  

Na przykład w to, że pingwiny zamieszkują 

Nową Zelandię całymi koloniami, bohaterom 

trudno uwierzyć, bo im udało się zobaczyć tylko 

cztery, które, chcąc nie chcąc, musiały zrobić na 

nich spore wrażenie. Zresztą podobnie było  

z delfinami. Aby je zobaczyć para musiała trzy 

razy popłynąć  w rejs po Zatoce Milforda, gdzie 

z 365 dni w roku 300 jest deszczowych. Oczy-

wiście im udało się trafić na te piękne, słonecz-

ne, ale i tak zostali zmoczeni dzięki kapitanowi 

statku, który podpłynął pod  wodospad, twier-

dząc, że: „Nikt z Zatoki Milforda nie może  wró-

cić suchy”.  

Dotarli także do Kaikoury - słynącej z kolo-

nii fok, pod górę Cooka- najwyższy szczyt No-

wej Zelandii, znaleźli się w samym środku cy-

klonu, zanieśli pierścień na Górę Przeznaczenia, 

a ostatecznie dotarli do wioski Hobbitów. 

Nowa Zelandia jest naprawdę ciekawym kra-

jem, a ja cieszę się, że słuchając tej prezentacji, 

choć trochę mogłam go poznać i dowiedzieć się, 

że Nowozelandczycy nazywają siebie Kiwi. Pre-

zentacja ostatecznie zajęła drugie miejsce  

w konkursie na „Najlepszą prezentację festiwa-

lu”. Widocznie nie tylko mnie tak się podobała  

i zaciekawiła. 

A.Wiśniewska 
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Magdalena Konik - ,Tajemnice 

Wschodniego Kaukazu” 

Jedną z prezentacji, którą miałam oka-

zję obejrzeć, była historia o wyprawie pol-

skiej podróżniczki – Magdaleny Konik -  

w góry z tuszeckimi pasterzami, aby 

uwiecznić tradycje Tuszetii zanim zmieni 

je masowa turystyka. 

Na temat samej historii Tuszetii nie ma 

zbyt wielu źródeł pisanych, dlatego cała 

prezentacja opierała się na wywiadach  

z rdzennymi mieszkańcami, życiu w wio-

sce i uczestnictwie w najważniejszych 

świętach i rytuałach. Autorka została doce-

niona nie tylko przez pasterzy, dla których 

na początku uczestnictwo kobiety w prze-

pędzaniu na koniu stad owiec przez góry 

było nie do pomyślenia, ale też przez ad-

ministrację parku narodowego, gdyż  po 

powrocie do Tuszetii zamieszkała tam na 

stałe i zaczęła pracę jako przewodnik. 

Od samego początku wiedziałam, że 

wybrałam najciekawszą historię do opisa-

nia. Opowieść pani Magdaleny zajęła  

I miejsce i dodatkowo otrzymała nagrodę 

publiczności za najciekawszą podróż. Pod-

sumowując… pierwszy raz pojechałam na 

festiwal ,,Na Szagę” i jest mi naprawdę 

przykro, że za rok nie będę mogła poje-

chać tam z panią Elą i słuchać kolejnych 

zapierających dech w piersiach przygód 

polskich podróżników. 

Zosia Bryła 

 Ograniczenia stwarzamy sobie sami  

 

Na tegorocznym poznańskim Festiwalu "NA SZA-

GE" jednym z wystąpień, które szczególnie przykuły 

moją uwagę, była prezentacja Michała Worocha pod 

tytułem „Z Ushuaia na Ziemi Ognistej do Prudhoe Bay 

na Alasce”.  

W jej trakcie opowiadał nam o podróży, jaką odbył 

ze swym przyjacielem. Zarówno jeden jak i drugi poru-

sza się na wózku inwalidzkim. Nie przeszkodziło im to 

jednak w 262- dniowej podróży z Ziemi Ognistej, po-

przez m.in. Argentynę, Chile, Boliwię, Peru, Gwate-

malę czy Meksyk, aż na Alaskę. Przystosowali samo-

chód terenowy w taki sposób, by bez niczyjej pomocy 

wsiąść do niego, schować wózki i prowadzić go po 

bezdrożach. Początkowo ich plan nie spotykał się  

z entuzjastycznym przyjęciem, oni jednak wyruszyli w 

tę podróż życia. 

 W czasie swej prezentacji pan Michał opowiadał 

samej podróży, o swoich przeżyciach, przeszkodach, 

jakie napotykali po drodze. Bardzo mi zaimponowała 

ich odwaga oraz to, że mimo wszystko udowadniają, 

że ograniczenia istnieją tylko w naszych głowach,  

a niepełnosprawność nie jest przeszkodą w tym, aby 

z w i e -

d z a ć 

świat.  
 

Wero-

nika 

Fryc 
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Szkolny Dzwonek: Czym tak właściwie jest 

zumba? 

P. Mirosław Dubisz: Zumba to program stworzo-

ny dla ludzi aktywnych, lubiących zajęcia fitness. 

Jednak to nie do końca to samo. Zumba fitness jest 

połączeniem typowych skłonów, przysiadów, pod-

skoków w rytmie latynoskiej muzyki i z wykorzy-

staniem jej podstawowych kroków. Na zajęciach 

można usłyszeć: salsę, merengue’a, reggaetona, 

sambę czy cumbię. Uczestników zazwyczaj pory-

wa muzyka i zapominają o tym, że wykonują ćwi-

czenia, a tym samym nie zniechęcają się i z uśmie-

chem przychodzą ponownie. Piosenki są różnorod-

ne i dopasowane do intensywności zajęć, ale zaw-

sze zaczynamy od rozgrzewki i najprostszych kro-

ków, zwiększając z czasem tempo, by zakończyć 

zwalniając i rozciągając się. 
 

Kiedy zaczął się Pan interesować sportem? 

Ogólnie sportem interesuję się od dzieciństwa. Ja-

ko 15-latek grałem w piłkę nożną w klubie Sparta 

Złotów, potem zająłem się kulturystyką i w końcu, 

od 2012 roku zumbą fitness. Od zawsze ciągnęło 

mnie do sportu, ruchu, trudno było mi usiedzieć 

choćby jedno popołudnie przed telewizorem. 
 

Dlaczego taki, a nie inny sport? Na Pana zajęcia 

przychodzą głównie kobiety, a Pan jest takim 

rodzynkiem… 

To fakt, wśród instruktorów zumby fitness nie ma 

zbyt wielu mężczyzn, ale są! Dlaczego akurat ten 

sport? Porwała mnie muzyka i już podczas pierw-

szych zajęć czułem, że wyjątkowo pasuje mi ten 

rodzaj ruchu. Myślę, że muzykę latynoską miałem 

w sercu już wcześniej, a jak usłyszałem ją na zaję-

ciach, już wiedziałem, co chcę robić w życiu. Nie 

przeszkadza mi to, że jest mało facetów w branży, 

choć żałuję, że nie przychodzą na zajęcia nowi, 

wielu z nich poczułoby pewnie to, co ja. 

 

Co poleciłby Pan osobom, które mają pierwszy 

raz styczność z zumbą? Czego potrzeba, by za-

cząć? 

Przede wszystkim nie bać się, że się czegoś nie 

potrafi. Już wielokrotnie słyszałem od nowych 

osób, że przyszły zestresowane, bo nie bardzo 

wiedzą, jak tańczyć. Zumba fitness to nie kon-

kurs tańca! Na zajęcia przychodzi się po 

ogromną dawkę zabawy i im więcej luzu, tym 

ta zabawa jest lepsza. Pożądanym efektem do-

datkowym jest spalanie kalorii (w trakcie go-

dzinnych zajęć nawet do 800 kcal). Każdy  

z nas ma też naturalne predyspozycje indywi-

dualne i po kilku zajęciach potrafi dostosować 

intensywność własnych ruchów do potrzeb or-

ganizmu. 
 

Wiele osób zachwyca się Pana mimiką pod-

czas zajęć. Czy to wychodzi mimowolnie, czy 

raczej robi to Pan świadomie? 

Dziękuję. Nigdy o tym nie myślałem i raczej 

wychodzi to gdzieś z wnętrza mnie. Sama mu-

zyka jest porywająca i wywołuje uśmiech na 

twarzy, ale kolejnym czynnikiem jest interakcja 

z kursantkami. Kiedy widzę ich uśmiechy i ak-

tywne uczestnictwo w zajęciach, daje mi to tyle 

radości, że emocje wylewają się na twarzy. 
 

Prowadząc zajęcia, odtwarza Pan kilka pio-

senek pod rząd i zna wszystkie układy na 

pamięć. To kwestia wyczucia, czy żmudnego 

zapamiętywania kroków? 

Z muzyką najpierw trzeba się osłuchać, dokład-

nie każdą piosenkę poznać, podzielić ją sobie 

Porwała  mnie  muzyka 
 

- rozmowa z p. Mirosławem Dubiszem, trenerem zumby - 
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na części i nauczyć choreografii. Jestem licencjonowa-

nym instruktorem i dostaję też materiały bezpośrednio z 

tzw. centrali z USA, to też ułatwia pracę. Choreografii 

jest bardzo dużo, nigdy nie liczyłem, ale znam już pew-

nie ponad 300 układów. Oprócz zajęć dla dorosłych 

prowadzę też zumbę dla dzieci, tam są inne piosenki, 

inne układy. Początkowo trzeba zapamiętać układy kro-

ków, ale z czasem, po wsłuchaniu się w muzykę, mó-

wiąc kolokwialnie, nogi same niosą. 
 

Co daje Panu aktywność fizyczna? 

Nie wyobrażam sobie życia bez aktywności fizycznej! 

W każdy dzień staram się coś robić. Daje mi to poczu-

cie satysfakcji, że inwestuję w swoją kondycję, że robię 

coś dla siebie, a przy okazji też dla innych. 

 

Ma Pan jakiegoś ulubionego sportowca? 

W zasadzie to kilku. Od dawna interesuję się sportem 

motorowym i od zawsze imponował mi Robert Kubica. 

Zawsze dążył do celu i nawet po ciężkim wypadku nie 

ugiął się. Dziś znowu wraca do Formuły 1. Z naszych 

rodzimych sportowców wyjątkowy jest Kamil Stoch, 

już utytułowany zawodnik, a ciągle bardzo skromny i 

pracowity. No i Beto Perez! Dla instruktorów 

zumby fitness wzór, twórca projektu - to 

dzięki niemu zajęcia zumby znane są na ca-

łym świecie.  

 

Przyciąga Pan uwagę swoim kolorowym 

strojem. Poza treningami też tak jest, czy 

woli Pan raczej ubrania w bardziej neu-

tralnych kolorach? 

Zumba to nie tylko program, dla mnie to pa-

sja i styl życia. Faktycznie, ubiory stosowane 

na zajęciach są bardzo kolorowe, wręcz 

pstrokate, ale właśnie takie uwielbiam! Za-

tem po zajęciach też nie uciekam od kolo-

rów, lubię czerwone buty, żółte koszulki. 

Oczywiście, trzeba troszkę tonować i staram 

się aż tak mocno nie wyróżniać, jednak jak 

ktoś mnie zna, wie, że zumbowe ciuchy no-

szę także na co dzień. 

 

Rozmawiały  

Julianna Trębska i Weronika Fryc 

zdj.  zlotowskie.pl 
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Zacznijmy od początku. Kończymy  szkołę średnią 

i chcemy zostać fizjoterapeutą. Co mamy zrobić? 

Przede wszystkim zdać maturę i chcieć to robić. 

Ważne jest to, aby interesowało nas nasze ciało, 

musimy lubić ludzi i pracę z nimi. 
 

Kiedy zdecydowała Pani, że fizjoterapia jest tym,  

co chce Pani robić w życiu? 

Zabrakło mi 12 punktów, aby dostać się na medy-

cynę i zostać patologiem, więc żeby nie tracić roku 

poszłam na fizjoterapię.  
 

Coraz więcej osób uprawia sport. Przekuwa się to 

na większe zainteresowanie profilaktyką oraz Pa-

ni usługami? Spotyka się Pani z przypadkami, że 

ktoś przychodzi i prosi po prostu o pomoc w uło-

żeniu planu rozgrzewki? 

Zaproponowano mi układanie planów rozgrzewki 

dla naszych piłkarzy. Natomiast tak, przychodzą 

do mnie osoby, które dopiero zaczynają przygodę 

ze sportem i pytają o wskazówki dotyczące prawi-

dłowej postawy podczas ćwiczeń. 
 

Dla przeciętnego czytelnika fizjoterapia to głów-

nie masaż. Tymczasem to krzywdzące uogólnie-

nie.  

Tak, zgadzam się z tym. Dla nas fizjoterapeutów 

jest to smutne. Masaż to jedna z trzech części fizjo-

terapii, pozostałe dwie to rehabilitacja i fizykotera-

pia.   
 

Co sądzi Pani o metodzie kinesiotapingu? 

Jest wspaniała, rewelacyjna, stosuję ją już od wielu 

lat. Pomaga w terapii, przy kontuzjach, w rehabili-

tacji pourazowej, jest po prostu jedną z najlepszych 

metod doraźnej fizjoterapii oraz bardzo wspoma-

ga rehabilitację.  
 

W jakich przypadkach powinniśmy się zwrócić 

do fizjoterapeuty/rehabilitanta? 

Oczywiście w przypadkach, kiedy doznamy ja-

kiegoś urazu bądź kontuzji. Zazwyczaj to lekarze 

kierują nas do fizjoterapeuty lub jeśli sami chce-

my zaczerpnąć informacji na temat higieny zdro-

wia. Niektórzy z nas nie wiedzą, że za pomocą 

łatwych trików i utrwalenia prawidłowych pozy-

cji mogą  pomóc sobie w codziennym życiu. 
 

Co najbardziej podoba się Pani w tej pracy? 

W mojej pracy podoba mi się wszystko, a najbar-

dziej to, że szybko widać efekty. Zawsze pasjo-

nowało mnie ludzkie ciało. Kocham moją pracę  

i jestem zadowolona, że mam takie szczęście  

i mogę pracować w zawodzie, który kocham.  
 

Jak długo pracuje Pani w zawodzie fizjotera-

peuty? 

Z przerwami na wychowanie dzieci to około 12 

lat. Początkowo pracowałam w ,,Zabajce”,  

w Złotowie z dziećmi niepełnosprawnymi, ale 

była to praca od poniedziałku do soboty włącznie 

ze wszystkimi świętami, przez co pomagałam 

innym dzieciom, a własne zaniedbywałam. Wte-

dy postanowiłam spróbować swoich sił w Okon-

ku i tak wyszło, że minęły już cztery lata. 
 

Czy uważa Pani, że zawód fizjoterapeuty w Pol-

sce jest niedoceniany? 

Uważam, że zaczyna być doceniany. Wyszła 

ustawa o zawodzie fizjoterapeuty i ludzie zaczy-

nają inaczej na nas patrzeć. 
 

Jestem szczęśliwa,  

że mogę pracować  

w zawodzie,  

który kocham 
 

– rozmowa z panią Kingą Mickiewicz 
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Z jakimi problemami zdrowotnymi zgła-

szają się najczęściej pacjenci? 

Są to przede wszystkim bóle kręgosłupa, 

przeciążeniowe, jakieś urazy, wady posta-

wy i bóle w odcinku lędźwiowym kręgo-

słupa.  
 

Czy występują trudności z nawiązaniem 

relacji z pacjentem? Jakie? 

Zawsze na początku jest stres, zarówno  

z mojej jak i pacjenta strony. Ale po kilku 

wizytach nawiązujemy lepszy kontakt. 

Ogólnie ludzie są bardzo sympatyczni  

i cieszą się z wizyt. Cudowne jest, jak do-

staje na drugi dzień wiadomości typu 

„dziękuję, nie pamiętam kiedy ostatnio tak 

dobrze spałem”.  
 

Czy pacjenci chętnie dostosowują się do 

zaleceń fizjoterapeuty w zakresie postępo-

wania rehabilitacyjnego ? 

Zazwyczaj chętnie się dostosowują, bo po 

to przychodzą. Ale to widać, kto przykłada 

się do moich zaleceń.  
 

Czym jest pilates? 

Pilates to moja ulubiona metoda, którą ćwi-

czę nie tylko w gabinecie, ale prowadzę 

również zajęcia. Polega ona na specjalnym 

ułożeniu ciała w przestrzeni w najbardziej 

prawidłowy sposób. Najważniejsze motto, 

którego się trzymam, brzmi ,,nieważne co 

robisz, ważne jak to robisz” Josepha Pilate-

sa, twórcy tej metody. 
 

Jakie efekty daje pilates? 

Super efekty. Regularne ćwiczenia pilates 

bardzo mobilizują stawy, zwiększają za-

kres ruchu, jesteśmy mobilniejsi. Zasadą 

jeszcze jest to, że w tej metodzie następuje 

rozrost mięśni, ale bez nadmiaru rozbudo-

wania brzuśców i to nie tak jak w fitnessie, 

że ćwiczymy i wszystko rośnie. W pilate-

sie mięśnie rozwijają się i pracują, wzmac-

niają się na całej swojej powierzchni. Jest 

bardzo mało przeciwwskazań do pilatesu. 

Głównym założeniem tej metody jest sta-

bilizowanie mięśni centrum. Jest ona do-

stosowana do ludzi w każdym wieku.   
 

Wywiad przeprowadziły  

Agata Wiśniewska i Zosia Bryła 

Rozmowa z Duszą 
 

Bieganie... Nienawidzę tego! Wychowanie fizyczne 

i powrót na dwie następne lekcje. Kto to wymyślił?!

Wstawić w-f na czwartej i piątej godzinie. Już bym wo-

lała mieć go rano, nawet jeśli miałabym śmierdzieć jak 

skunks przez resztę dnia. Albo na koniec zajęć, wtedy 

poszłabym od razu do domu. 

Tak, wiem, wiem. Zawszę znajdę powód, żeby pona-

rzekać, ale w końcu jestem kobietą, czyż nie? A tak wy-

chodzi na to, że będę nie najlepiej pachniała i w dodat-

ku mam za chwilę fizykę i niemiecki. 

Idąc do szatni, zauważam jakąś postać. Jest drobna  

i tak jakby... przezroczysta? Siedzi skulona, ze smutną 

miną, opierając się o ścianę. Podchodzę do niej, kucam 

obok. 

- Przepraszam, stało się coś? 

To pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy. 

Po chwili dowiaduję się, że nieznajoma to Dusza Pana 

Cogito. Opuściła jego ciało i co jakiś czas zmienia wła-

ściciela. Zawsze myślałam, że istoty takie jak ona 

„mieszkają" tylko w jednym człowieku. Dusza tłuma-

czy mi, że nie jest to prawdą. O rany, czyli że…. moja 

też mogłaby mnie opuścić? Przeraża mnie ta wizja. 

Przecież człowiek tylko razem ze swoją duszą jest  

w pełni sobą. Jak można bez niej funkcjonować?  

Ale moja nowa towarzyszka uważa inaczej. 

- Czemu odeszłaś od Pana Cogito? 

- Chciałam poznać świat, wyjść chociaż na chwilkę, ale 

on nie chciał się nigdzie ruszać. Ciągle siedział przy-

gnębiony, nawet porozmawiać się z nim nie dało.  

A kiedy go odwiedzam, to nie słyszę żadnego „miło cię 

widzieć", „czekałem na ciebie" czy chociażby zwykłe 

„dzień dobry". Jakbym w ogóle go nie obchodziła.  

A przecież powinien choć trochę za mną tęsknić... 

Po jej policzku spłynęła łza. Chyba jednak to ona za 

nim tęskni. Szkoda mi jej, ale co ja mogę zrobić? Pozo-

staje mi się cieszyć, że moja dusza nadal jest ze mną. 

Spóźniłam się na lekcję i co usłyszałam? Dodatkowe 

pięć okrążeń sali! Jeszcze bardziej nienawidzę biegania.  

(J.A.) 
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najdziwniejsze sporty świata * najdziwniejsze sporty świata 

SepakTakraw 

Ta oryginalna dyscy-

plina sportu drużyno-

wego jest bardzo popu-

larna w Azji południo-

wo-wschodniej. Zawo-

dy rozgrywane są na 

boisku do siatkówki. Po obu stronach siatki staje 

po trzech graczy, którzy muszą odbijać niewielką 

piłkę bez użycia rąk. Wygrywa ten, kto zdobędzie 

21 punktów. Sport ten wywodzi się z tradycyjnej 

gry tajskiej i malajskiej, znanej już w XV w., któ-

ra polegała na wrzuceniu uplecionej z rattanu pił-

ki do kosza, używając wszelkich części ciała 

oprócz rąk. Sepaktakraw jest uważany, obok bok-

su tajskiego, za sport narodowy Tajlandii. 

 

Hokej pod wodą 

Hokej podwodny to 

gra drużynowa, która 

toczy się na dnie base-

nu, i w której trzeba 

wepchnąć ciężki, wa-

żący 1,5 kilograma krążek do bramki przeciwni-

ka. Dyscyplina ta została wymyślona w latach 50. 

XX w. jako ćwiczenie dla płetwonurków, jednak 

dość szybko zyskała niezależną popularność. Dziś 

uprawiana jest w wielu krajach, a co dwa lata roz-

grywane są mistrzostwa świa 

 

Bagienne nurkowanie 

Dyscyplina ta polega na 

pr zep łyn ięc iu  55 -

metrowego rowu wypeł-

nionego brudną, błotni-

stą wodą w jak najkrót-

szym czasie. Zawodnicy 

mogą oddychać tylko przez rurkę do nurkowania. 

 
Boks szachowy 
Pomysł na boks sza-

chowy zrodził się w 

głowie francuskiego 

twórcy komiksów En-

ki Billa, który w 1992 

r. opisał tę dyscyplinę 

w swojej powieści gra-

ficznej p.t. „Zimny 

równik”. Nietypowe 

połączenie boksu i szachów zdobyło uznanie i 

szybko zostało przeniesione do świata rzeczywiste-

go, ale z nieco zmienionymi w stosunku do książki 

regułami. Pojedynek składa się z 11 rund, a do-

kładnie z 6 rund szachowych i 5 bokserskich, które 

rozgrywane są naprzemiennie. Aby wygrać, trzeba 

przeciwnika zamatować lub znokautować. W 2003 

r. powstała Światowa Organizacja Szachowego 

Boksu oraz odbyły się pierwsze mistrzostwa świata 

w tej dyscyplinie. 

 

Wyścig kosiarek 

Wyścigi kosiarek wy-

wodzą się z Wielkiej 

Brytanii, gdzie w 1973 

r. zapoczątkowało je 

dwóch amatorów spor-

tów motorowych. Z 

czasem lokalna atrak-

cja przeistoczyła się w zawody międzynarodowej 

rangi i dziś rozgrywane są mistrzostwa świata w tej 

dyscyplinie. Najlepsze maszyny uzyskują moc 18-

20 KM i potrafią się rozpędzić do 80 km/h. Sport 

ten cieszy się na tyle dużą popularnością, że na je-

go podstawie powstała nawet gra komputerowa. 

 

Golf w mieście 
Golf zwykle zaliczanych jest do tych dyscyplin 

sportu, które są dedykowane tylko elitom. Nie 

wszyscy jednak się z tym zgadzają. Dlatego też 

powstał golf miejski. Zasady są takie same, nato-

miast zawodnicy rywalizują na dachach, w wą-

skich uliczkach, parkingach, opuszczonych pose-

sjach itp.  
 

Dźwiganie żon 
Jedną z bardziej zna-

nych dyscyplin sporto-

wych w Finlandii jest... 

dźwiganie żon. Mężo-

wie poruszają się po 

wyznaczonej trasie, 

przy okazji pokonując przeszkody z małżonką na 

plecach. Wygrywa ta para, która szybciej dobie-

gnie do mety.  

 

Toe wrestling 

Toe wrestling to specyficzna odmiana siłowania 

się na rękę – w tym przypadku zawodnicy używają 
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jednak do walki nie rąk, ale bo-

sych stóp, które zaczepio-

ne są o siebie dużymi palcami. 

Do dobrego obyczaju nale-

ży, że przed pojedynkiem za-

wodnik własnoręcznie zdejmu-

je buty i skarpetki swojemu 

przeciwnikowi. 

 

Wyścigi na łopatach 
Zawodnik siedzi na łopacie  

i zjeżdża w dół po oblodzonej 

górce. Ta ciekawa dyscyplina 

trafiła do zawodów Winter X-

Games w roku 1997. Nieste-

ty, doszło do poważnego wypadku jednego z uczestni-

ków, co spowodowało, że pierwszy wyścig na łopatach 

na X-Games był zarazem ostatnim. 

 

Quidditch 
Dyscyplina miała początki jako 

fikcyjna gra dla czarodziejów  

w popularnej serii "Harry’ego 

Pottera". Fani kochali ideę quid-

ditcha tak bardzo, że wkrótce 

stała się ona prawdziwym spor-

tem. Zespół składa się z siedmiu 

zawodników, którzy przez cały 

czas muszą grać z miotłą między nogami. Sport łączy  

w sobie elementy kilku gier: rugby, dwóch ogni oraz za-

bawy w berka. 

 

Pogoo za serem, czyli Cheese 
rolling 
W Anglii urządzane są zawody 

z serem w roli głównej. Aby 

rozpocząć konkurs potrzebne 

są: jeden ser,  co najmniej je-

den człowiek oraz wzgórze. 

Celem gry, a właściwie wyścigu, jest wyprzedzenie 

spuszczonego z wysokości sera. Teoretycznie powinno 

się go złapać, lecz jest to fizycznie niemożliwe przy pręd-

kości, jaką się osiąga (do 100 km/h). Wygrywa ten, kto 

pierwszy doturla się do podnóża stoku i uchwyci ser. 
 

Źródła: 
http://www.aktywnie.radiozet.pl/Nowe/Na-luzie/10-najdziwniejszych-
sportow-na-swiecie 
http://dziwowisko.pl/dziwne-dyscypliny-sportowe/ 
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/najdziwniejsze-dyscypliny-
sportu/7c05l3p 

najdziwniejsze sporty świata  „Przyjaźń z miłości”, cz. 3. 
opowiadanie w odcinkach 

 

Poniedziałek  

Trafiłam dziś na mój pamiętnik z pią-

tej klasy. Boże! Wtedy mi wystarczył ty-

dzień na zmianę obiektu zainteresowań… 

nic dziwnego, że teraz też nie umiem 

trzymać się jednej osoby i nie przywiązu-

ję się do niczego i nikogo. Coraz bardziej 

mnie to męczy i zapominam przez to o 

obowiązkach. Nie śpię po nocach, spóź-

niam się do szkoły, nie mam czasu na 

śniadanie, więc cały dzień głoduję. To 

znaczy… głodowałabym, gdyby nie Jula. 

Choć ona też nie jest stałym elementem 

mojego życia. Zaraz przecież kończy 

szkołę i wyprowadza się, a ja zostaję w tej 

dziurze… 

 

Wtorek 

Dziś nie mieliśmy pierwszej lekcji- 

chemii, więc pospałam dłużej. Co z tego 

wynikło? Że zaspałam na drugą lekcję- 

matmę. Ale tak zaspałam, że ledwo zdą-

żyłam na kolejną godzinę- angielski. Czas 

się ogarnąć, bo to jest już uciążliwe…  

 

Środa  

Dowiedziałam się dziś, że wyprowa-

dzamy się do Poznania. Od razu po roz-

poczęciu wakacji. Rodzice nie mówili mi 

wcześniej, bo myśleli, że się rozpłaczę z 

tęsknoty za szkołą czy coś,  ale chyba 

właśnie tego potrzebuję. Nowego osiedla, 

ludzi, domu, nowych możliwości i ma-

rzeń… 

 

Czwartek 

Dziś wyjątkowo wstałam wcześniej. 

Zjadłam śniadanie, poszłam do szkoły na 

spokojnie. Słońce tak cudownie ogrzewa-

ło mi twarz… przeczuwałam, że to będzie 

dobry dzień. I wiecie co? Miałam rację! 

Do naszej klasy doszedł nowy chło-

pak. Jako ta „zawsze z boku” siedziałam 

sama, więc oczywiście usiadł ze mną. Był 

bardzo miły i świetnie nam się później 

rozmawiało na przerwach. Boję się jed-

nak, że nie chcę, żeby był tylko kolegą… 
 

Julianna Trębska 
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Najważniejsze  

wydarzenie sportowe 2018! 
 

Już się odbyły 
 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 

Wydarzenie odbyło się w południowokoreań-

skim Pjongjangu w dniach 9–25 lutego 2018 roku. 

Gospodarz igrzysk został wybrany 6 lipca 2011 

roku podczas 123. sesji Międzynarodowego Komi-

tetu Olimpijskiego w Durbanie.  

Na tych igrzyskach Polska nie wypadła najle-

piej, żeby nie powiedzieć fatalnie. Dzięki polskim 

skoczkom nie wróciliśmy z pustymi rękami. 

Ósmego dnia złoto zdobył Kamil Stoch, a dwa dni 

później razem z Maciejem Kotem, Stefanem Hulą 

i Dawidem Kubackim wywalczyli brąz. Najlepiej 

wypadła Norwegia – 39 medali w tym po 14 zło-

tych i srebrnych oraz 11 brązowych.  
 

17. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce  

Na zawodach lekkoatletycznych, które odbywa-

ły się między 1–4 marca 2018 roku w National 

Indoor Arena w Birmingham, polscy zawodnicy 

pokazali klasę, zdobywając dwa złota (Adam Ksz-

czot w biegu mężczyzn na 800 m i drużyna w skła-

dzie Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Kraw-

czuk, Jakub Krzewina w sztafecie 4 × 400 m), dwa 

srebra (Marcin Lewandowski w biegu na 1500 me-

trów i drużyna w składzie Justyna Święty-Ersetic, 

Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska i 

Małgorzata Hołub-Kowalik również w sztafecie 4 

× 400 m) oraz jeden brąz zdobyty przez Piotra Li-

ska w skoku o tyczce.  

Wkrótce się odbędą 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018  

Pierwszy turniej mistrzostw świata, który od-

będzie się w Europie Wschodniej, a dokładniej w 

Rosji, będzie trwał od 14 czerwca do 15 lipca. 

Wezmą w nim udział reprezentacje  32 krajów, 

które rozegrają 64 mecze na 12 stadionach w 11 

miastach, m. in. W Moskwie, Petersburgu, Jokate-

rynburgu I Soczi. Zwycięzca zostanie zakwalifi-

kowany do Pucharu Konfederacji 2021. Oficjalną 

maskotką mistrzostw stał się wilk Zabivaka.  
 

Tour the France 2018 

To już 105. edycja jednej z trzech Grand Tours 

w kolarstwie. Na trasie długości 3 329 km zmie-

rzy się 176 kolarzy z 22 drużyn. Zawodnicy wy-

startują w 21-etapowym wyścigu 7 lipca w Ve-

ndée, żeby zakończyć go 29 lipca w Champs-

Élysées. Trasa rozpocznie się tydzień później niż 

zwykle z powodu Mistrzostw Świata FIFA 2018.  
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej  

Mężczyzn 2018  

19. edycja międzynarodowego turnieju siatkar-

skiego, mającego trwać od 10 września do 30 

września, po raz pierwszy w historii jest organizo-

wana przez dwa państwa - Włochy i Bułgarię. 

Mecze zostaną rozegrane pomiędzy 24 drużynami 

w 7 halach, m. in. w Rzymie, Turynie, Sofii i 

Warnie. Polska reprezentacja zapowiedziała, że 

będzie bronić tytułu mistrza.  

W.Argasiński 

 Do serca przytul psa, weź na kolana kota... 
 

Wczoraj było naprawdę ładnie. Patrząc na bezchmurne niebo 

podczas lekcji,  marzyłam o jak najszybszym powrocie do domu 

w to słoneczne majowe popołudnie, więc gdy zabrzmiał dzwonek, w oka mgnieniu byłam na „szlaku”. 

Parę minut później, gdy szłam chodnikiem, nagle coś przykuło moją uwagę. W krzakach obok śmiet-

nika leżał pies. Mały, wychudzony i bardzo brudny. Widać było już na pierwszy rzut oka, że nie był do-

brze traktowany. 

Jak ludzie mogą tak postępować? Wielu pewnie zapyta podobnie, ale nie brakuje takich, którzy za-

niedbują i krzywdzą zwierzęta. A przecież kiedyś je przygarnęli, choć cnie musieli, ale skoro już to zrobi-

li, to dlaczego tak okrutnie postępują? Inni jeszcze przechodzą obojętnie, nie robią nic.  

Aktualnie w naszej szkole trwa zbiórka starych koców, pościeli, legowisk, smyczy oraz karmy dla  

bezdomnych psów i kotów. Kilka tygodni zbierania dało kilka kartonów, ale … szału nie ma. A przecież  

wygodniej jest coś przynieść czy kupić puszkę karmy i zaliczyć dobry uczynek, niż np.  pomagać w 

schronisku dla zwierząt, którego zresztą w Okonku nie ma.                
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Recenzja książki   

"Śpiące królewny" 
 

  Na święta Bożego Narodzenia do-

stałam od rodziców ogromne pudeł-

ko, w którym znajdowało się kilka 

książek.  Zwróciłam  uwagę  na 

okładkę jednej z nich. Umieszczone na niej było 

nazwisko „króla horroru". "Książka Stephena Kinga 

oraz jego syna?"  pomyślałam. Tak! Bardzo się 

ucieszyłam, gdyż była to książka pt. "Śpiące kró-

lewny", która pojawiła się w polskich księgarniach 

niedawno, bo 24 października 2017 r., a ja jej wy-

czekiwałam. 

  Moja przygoda z Stephenem Kingiem zaczęła się 

od książki pt. "Lśnienie", która okazała się jednym  

z najlepszych utworów, jakie w życiu przeczytałam. 

Miłośnikom książek na pewno znane jest nazwisko 

King, ale dla tych, którzy mają mniejszą styczność z 

czytaniem,  streszczę  krótko  biografię  autorów 

książki "Śpiące królewny". 

  Stephen King to amerykański pisarz, głównie lite-

ratury grozy. Pisze również thrillery, dramaty i po-

wieści  fantasy.  Jest  autorem  takich  dzieł  jak: 

„Lśnienie",  „Miasteczko  Salem",  „Carrie",  „To", 

„Mroczna wieża" czy „Zielona mila". Stephen King 

nie bez powodu nazywany jest "królem horroru", 

ponieważ wielokrotnie zdobył Nagrodę Brama Sto-

kera (nagroda literacka w dziedzinie literatury gro-

zy) oraz nagrodę British Fantasy Award. Pisarz ma 

córkę i dwóch synów, którzy są również pisarzami: 

Joe  Hilla  i  Owena  Kinga.  Owen King  napisał: 

„Double Feature" czy „Jesteśmy w tym wszyscy 

razem", ale to właśnie dzięki „Śpiącym królewnom"  

zyskał największą sławę.  

  Głównym bohaterem jest psychiatra Clint Norcross 

oraz jego żona Lila, która jest szefem w zakła-

dzie karnym dla kobiet. Małżeństwo mieszka w 

miasteczku Dooling położonym w Zachodniej 

Wirginii. Pewnego dnia wybucha zamieszanie, 

po tym jak mieszkańcy dowiadują się o epide-

mii  nazywanej  "Aurorą".  Sprawia  ona,  że 

wszystkie kobiety na Ziemi zapadają  w głębo-

ki sen. W jego trakcie  otacza je dziwna sub-

stancja  przypominająca  kokon.  Sytuacja  się 

pogarsza, gdy okazuje się, że zerwanie tajemni-

czej substancji z twarzy kobiet powoduje u nich 

morderczy szał. Mężczyźni nie mają pojęcia, 

co zrobić w zaistniałej sytuacji. Jedni stają się 

bardziej agresywni, a drudzy przechodzą zała-

manie nerwowe. Jedyną kobietą, która nie za-

sypia, jest nieznana nikomu Evie Black. Clint 

próbuje ją uchronić, bo wierzy, że w ten sposób 

odzyska swoją żonę. Informacja o nadludzkich 

zdolnościach Evie dociera do mężczyzn. Nie-

którzy pragną ją tylko  zbadać, ale inni chcą ją 

dopaść i zabić. Najbardziej skłonny tej drugiej 

opcji jest pracownik miejski odpowiadający za 

odławianie zwierząt  Frank Gearly.  Dlaczego 

Frank chce zabić kobietę? Czy Clint uchroni 

Evie i odzyska Lilę? Czy Evie Black jest istotą 

ludzką? Czy przeżyje? Po odpowiedzi na po-

wyższe pytania wysyłam Was do książki.  

  Moim zdaniem interesującym pomysłem jest 

pokazanie, z różnych perspektyw, sytuacji na 

Ziemi po zniknięciu kobiet. Trochę męczy tem-

po rozwijającej się akcji. Minusem książki jest 

również zbyt duża ilość bohaterów, przez co 

mogą się mylić czytelnikowi. Natomiast podo-

ba mi się w książce tajemniczość oraz wyjątko-

wość Evie Black. Lekturę polecam wszystkim, 

którzy szukają odrobiny tajemniczości i nie-

pewności.  

Joanna Chomej 

 Uważam, że wielu ludzi na pokaz mówi w swojej gotowości pomocy zwierzętom. Gdyby choć co 

czwarty nie tylko deklarował, ale i wprowadzał te deklaracje w czyn, bezdomnych stworzeń nie byłoby ty-

le. Już nie mówię nawet o ich przygarnianiu. Wystarczy, że  datek, dokarmienie osiedlowych kotów, otwo-

rzenie okna w piwnicy zimą, by miały gdzie się schronić od deszczu i zimna. Może wtedy taki pies czy kot 

poczułby, że na tym świecie są jeszcze dobrzy ludzie.  

Ja sama nie jestem w stanie pomóc wszystkim bezdomnym zwierzętom. Będę jednak nadal pomagać, 

po cichu, i nikogo nie będę zmuszać do pomocy. 

Jedyne co mogłam zrobić i co zrobiłam, to zabrałam psa do domu, nakarmiłam i zawiozłam do schroni-

ska. Tam są ludzie, dla których liczy się dobro zwierząt.  

                                                                           animal z człekokształtnych; grafika: przytulpsa.pl 
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Usiadłem przed komputerem, żeby w 

końcu wziąć się za prezentację z wiedzy 

o społeczeństwie. Utworzyłem nowy plik 

w powerpoincie i zabrałem do roboty. 

Kiedy kończyłem dwudziesty slajd, moje 

serce nagle zamarło. Monitor wyłączył 

się, a jednostka centralna zamilkła. Oczy-

wiście nawet przez myśl mi nie przeszło, 

żeby choć raz zapisać zmiany. Godzina 

bezustannej pracy zniknęła w sekundę 

przez moją bezmyślność. Dzień jak co 

dzień. 

Zdenerwowany zmarnowanym cza-

sem, spróbowałem ponownie włączyć 

komputer, przy okazji dodając do kolek-

cji nowy odcisk pięści na blacie biurka – 

już trzeci w tym miesiącu, a drugi tydzień 

jeszcze się nie zaczął. Na moje nieszczę-

ście pecet w ogóle nie zareagował. Mia-

łem nadzieję, że przynajmniej spektaku-

larnie wybuchnie i będę miał wymówkę, 

żeby zakupić nowy, lecz nic takiego się 

nie stało. Po prostu cisza pełna. 

 Przez chwilę myślałem, że przypad-

kiem odłączyłem kabel od zasilania, ale 

kiedy zszedłem pod blat i sprawdziłem 

wszystkie przewody, każdy z nich był 

podłączony oraz gotowy do pracy 

(oczywiście nie licząc mojego mózgu). 

Doświadczony poprzednimi przygo-

dami z komputerami zdecydowałem zaj-

rzeć „pod maskę” i określić, co może być 

przyczyną problemu. Nie spodziewałem 

się, że nawet tego 

nie wykonam po-

prawnie. Spróbo-

wałem wyciągnąć 

jednostkę central-

ną spod biurka. 

Zdawałoby się, że tak prostego zadania nie da się sknocić, 

lecz z moim szczęściem oraz „specjalnym” tokiem rozu-

mowania wszystko jest możliwe. 

Przykucnąłem i porządnie chwyciłem obudowę z obu 

stron. Nie mniej niż minutę później opierałem się o kran w 

łazience i moczyłem ręce w zimnej wodzie. Jak się okaza-

ło, metal, z którego została wykonana, nagrzał się tak bar-

dzo, że dostałem oparzeń pierwszego stopnia. Od tej pory 

zawsze noszę przy sobie bezprzewodowy termometr lase-

rowy, bo mózg i zdrowy rozsądek już dawno straciłem. 

Wieczorem, kiedy byłem w siedemdziesięciu procen-

tach pewny, że obudowa wystygła, ponownie zabrałem się 

za nieudolną próbę naprawy. Odkręciłem bok obudowy – 

przy okazji gubiąc dwie śrubki – i dokładnie wyczyściłem 

wnętrze. Przy pomocy telefonu wyczytałem na kilku ama-

torskich forach internetowych, żeby ponownie nałożyć pa-

stę termoprzewodzącą oraz zamontować nowe chłodzenie 

– najlepiej kupując je z podejrzanych stron internetowych 

zamieszczonych w komentarzach. Na żadną z tych rzeczy 

nie chciałem wydawać pieniędzy, więc komputer postawi-

łem na biurku i skierowałem w jego stronę stary wentylator 

z ikei, a resztki smaru znalazłem w opakowaniu po proce-

sorze. 

Pecet na szczęście odpalił, więc mogłem ponownie pra-

cować nad prezentacją. Nowy „system chłodzenia” na razie 

sprawuje się bez zarzutów. Odkryłem też, że jeśli położę 

komputer poziomo i założę bok obudowy, mogę na nim 

bez problemu smażyć jajecznicę ze szczypiorkiem. 

„Chaker” 

PORADNIK   

CHAKERA 

 

REBUS   
(J.Argasińska) 
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Nastolatka: Piętnastoletnia brunetka o brą-

zowych oczach i jasnej karnacji. Ma dwie 

siostry: sześcioletnią Martę i dziesięcioletnią 

Alicję, rodziców Michała i Anitę. Jej najlep-

szą przyjaciółką jest Samanta. Jest szczera, 

ale utrzymuje w miarę dobre kontakty z ró-

wieśnikami. Lubi oglądać seriale, a przede 

wszystkim anime. Czasami czyta książki.  

 
2.01.2018 r.  

Hejka!  

Litości! W Nowy Rok kazali mi wstać o 

ósmej rano... Czy oni nie mają za grosz 

uczuć dla nastolatki, która zarwała całą noc 

na rozmowie z koleżankami? Jest pierwszy 

dzień nowego roku, nie ma szkoły, więc po 

co mnie budzili!? Równie dobrze mogłam 

posprzątać w pokoju po obiedzie.  

„Skończył” mi się internet, na miasto nie 

pozwalają mi wychodzić, bo jestem jeszcze 

małym dzieckiem, które nie poradzi sobie 

samo, więc od tygodnia spędzam dnie leżąc I 

gapiąc się w sufit.  Nawet z nudów odrobi-

łam pracę domową i przeczytałam lekturę! 

Rodzice, o dziwo, są w dość ,,dobrych'' sto-

sunkach, o ile można tak nazwać ignorowa-

nie się nawzajem, ale przynajmniej jest spo-

kój.  

 

25.02.2018 r.  

Drogi Pamiętniczku!  

Czemu ferie i wakacje zawsze tak 

szybko się kończą!? Tradycyjnie więk-

szość czasu spędziłam na oglądaniu seriali 

i anime, nawet przeczytałam dwie książki. 

Coś mnie natchnęło.   

Najwspanialsze były ostatnie cztery 

dni. Tylko ja i rodzice w domu. Cisza, spo-

kój, porządek i jedzenie, które lubię, a nie 

ciągle pomidorówka, rosół albo ziemniaki, 

bo jaśnie panny nic innego nie jedzą. Z 

mamą pojechałyśmy na zakupy. Jakie to 

wspaniałe uczucie, chodzić po sklepach i 

nie słyszeć ciągłego narzekania dzieci, 

które się nudzą. Ubóstwiam nasze wspólne 

wypady. Szkoda, że mama tak rzadko do-

staje wolne w soboty, ale trzeba się cie-

szyć tym, co się ma.  

Przedwczoraj pojechaliśmy po szczeniaka. Mieliśmy 

brać samca, ale udało mi się ich ubłagać, aby była to sucz-

ka. Nadal nie mogę wymyślić imienia dla tej wesołej pu-

chatej kulki...   

 

8.03.2018 r.  

Kochany Pamiętniku!  

Marta zachorowała na grypę (jak jej mówiłam, że jest 

za zimno, żeby bawić się na dworze, to nie słuchała) i mu-

siałam siedzieć z nią w domu, bo rodzice mają pracę. A 

miałam jechać z dziewczynami do kina! To nie fair. Jak ja 

jestem chora, to obrywam, bo niby za cienko się ubierałam, 

ale gdy kochana Martunia albo Alicja się choćby przezię-

bią, to wszyscy skaczą wokół nich i opiekują jakby były 

ciężko ranne. To tak bardzo irytujące! Do tego potrącili mi 

z kieszonkowych, bo Tawa pogryzła mamie nowe buty. 

Super! A właśnie ta  włochata kuleczka nie jest już bezi-

mienna. 

Do tego jeszcze nauczyciele, non-stop, suszą nam gło-

wy, że powinniśmy przygotowywać się do egzaminów! 

Wiem, że sporo od nich zależy, ale nie samą szkołą się ży-

je. Jeśli ktoś nie chce, to niech się nie uczy. Jego sprawa.  
 

Nastolatka 

Pamiętnik 

28 marca 2018 r. 

w hali Zespołu 

Szkół Sportowych w 

Człuchowie odbył się 

Turniej Halowej Piłki 

Nożnej rocznika 2002 i 

młodszych. Reprezenta-

cja naszej szkoły zajęła II miejsce. 
 

Wyniki drużyny: 

SP Okonek – SP Człuchów II  1 : 1 

SP Okonek – SP Rzeczenica    4 : 1 

SP Okonek – SP Czarne           7 : 2 

SP Okonek – SP Człuchów I    1 : 3 
 

Reprezentant naszej szkoły Przemek Boratyński wywal-

czył tytuł „króla strzelców” zdobywając 7 bramek. Gratu-

lujemy naszej drużynie i życzymy dalszych sukcesów. (red.) 

sport     sport     sport     sport     sport    sport     
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Myślał, myślał i wymyślił 
(humor ze szkolnych zeszytów)  

 

 

1. Całymi dniami pił po nocach.  
2. Dokument składał się z trzech części: pierwszej, dru-

giej i trzeciej.  
3. Gospodarz kupił kozę razem ze swoją żoną, która da-

wała bardzo dużo mleka.  
4. Jego trzyletni przyjaciel po ukooczeniu studiów po-

pełnił małżeostwo.  
5. Jesienią dni stają się coraz krótsze, a podwieczorki 

coraz chłodniejsze.  
6. Jurek miał śliczną detonację głosu.  
7. Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to chłopcy 

pchali mu do pyska skórki od chleba.  
8. Ludnośd Italii wzrasta szybko dzięki odwadze jej 

mieszkaoców.  

9. Ludzie powinni byd życzliwi, a gdy 
jeden człowiek upadnie, to drugi po-
winien się przejąd.  

10. Na łące leżała Zosia, a przez jej śro-
dek płynął strumieo...  

11. Obyczaj nakazuje, że kapitan spusz-
cza się ostatni.  

12. Po wejściu do pokoju w oczy rzucał 
się Kościuszko z szablą w ręku.  

13. Pot spływał po nim od stóp do głów.  
14. To nie była dziewica, tylko coś okrop-

nego.  
15. Turcy sądzili, że w obozie nie pozo-

stała już ani jedna żywa noga.  
16. Niektóre obrazy Picassa można na-

wet oglądad, ale nie wszystkie.  

RUSZ  MÓZGOWNICĄ 
Joanna Argasińska 

1. Obchodzi się je czternastego lutego. 

2. Potrzebne na lodowisku. 

3. ... śnieżna, potrzebna do stworzenia bałwana. 

4. Niezbędna na balu karnawałowym. 

5. Balony i ... - dekoracja sali balowej. 

6. Do szusowania na stoku. 

7. Z dżemem, lukrem lub czekoladą. 

8. Zimowe nakrycie głowy. 

9. Nos bałwana. 

10. Okres zabaw przed Wielkim Postem. 

11. Symbol miłości. 

12. Mężczyźni wręczają je kobietom w walentynki. 

13. Biały puch. 

14. Obowiązkowy na głowie narciarza. 


