
„Wiersz o wielkiej wdzięczności” 

W życiu to takie proste: 
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował 
ale w poezji trudniej, 
poezja to trudne słowa. 
Uścisk dłoni to jedna chwila, 
gest paru sekund, 
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla pod 
nurtem naszego wieku; 
i ptaki mają być na tym drzewie, 
i promieni słonecznych wiele. 
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie 
dla was i o was, nauczyciele: 
fizycy i matematycy, 
poloniści i biologowie, 
pochwałę waszej pracy 

śpiewam w gorącym słowie. 

Bezmierny mój dług wdzięczności, 

więc  strof potrzeba jak w słońcu grająca kapela  

 

 

Redakcja gazetki składa 
wszystkim pracownikom 
szkoły z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej  gorące 
życzenia. 

Sto lat! 
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Czasopismo wydawane w ZKiW w Pinczynie 

W tym numerze: 

 

 Dzień Edu-

kacji Naro-

dowej 

 Wręczenie 

stypendiów 

dla uczniów 

 Medale Ko-

misji Eduka-

cji Narodo-

wej dla na-

szych na-

uczycieli 

 Pasowanie 

na przed-

szkolaka 

 Dzień Patro-

na SP 

 Wyjazd do 

kina klas V 

 Przygoto-

wania do 

obchodów 

100-lecia 

Odzyskania 

Niepodle-

głości 

 Zawody w 

biegach 

przełajo-

wych  

 Nie dajmy 

się cyber-

przemocy! 

żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił 
wysiłek nauczyciela 
Sława po całej Ziemi, 
sława po świecie szerokim 
tym, którzy uczą chemii, 
i tym, którzy geologii! 
Jakże nie pisać wiersza, 
jakże nie płonąć w podzięce 
za światło, co się rozszerza, 
za dar najpiękniejszy, za wiedzę! 
Nasz świat jest słonecznym światem 
nasz świat na wiedzy stoi - 
i dlatego dziś wieńczę oświatę, 

o przyjaciele moi!                 K. I. Gałczyński  

 

Dzień Edukacji Narodowej to wydarzenie najbardziej kojarzące się  

z październikiem.  Kiedy zaczynają opadać liście, nadchodzi czas  

podziękowań dla wszystkich pracowników szkoły.  

Polecamy artykuł i galerię zdjęć z wydarzenia na str. 2.-3. 

 

 

 



 Komisja Edukacji Na-

rodowej-KEN – centralny or-

gan władzy oświatowej, zależ-

ny tylko od króla i sejmu, po-

wołany w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów przez Sejm 

Rozbiorowy 14 października 

1773 na wniosek króla Stani-

sława Augusta Poniatowskiego, 

za zgodą ambasadora rosyjskie-

go. Komisja była pierwszym mi-

nisterstwem oświaty publicznej 

w Polsce.  

 Została powołana głów-

nie dlatego, że do 1773 edukacja 

podstawowa i średnia były  

w Rzeczypospolitej organizowa-

ne i kontrolowane przez zakony 

Kościoła rzymskokatolickiego 

(głównie jezuitów). Taki sys-

tem edukacji nakierowany był 

przede wszystkim na kształce-

nie w zakresie teologii katolic-

kiej przy pomocy łaciny, przy 

czym inne przedmioty były 

traktowane jako uboczne i pod-

rzędne.  

Dokonania KEN  

całkowita reorganizacja 

oraz stworzenie od podstaw    

systemu szkół średnich 

opracowanie no-

wych programów naucza-

nia w duchu umiarkowane-   

go oświecenia 

utworzenie Towarzystwa do 

Ksiąg Elementarnych 

Str. 2 

Trochę historii…-Komisja Edukacji Narodowej  

  

 

      utworzenie seminariów nauczy-

cielskich przy uniwersytetach. 

       publikacja nowator-

skich podręczników szkol-

nych – w sumie wydano 27 

podręczników, z których 

część po raz pierwszy stwo-

rzyło polską terminologię na-

ukową takich dziedzin jak: 

fizyka, matematyka, chemia, 

logika, gramatyka. 

zaczęto nauczać w języku pol-

skim - nauka w języ-

ku łacińskim była zakazana  

wprowadzenie historii Polski 

i historii naturalnej. 

Za: Wikipedia  

W czwartek, 

11 październi-

ka w naszej 

szkole odbyła 

się akademia 

 z okazji Dnia 

Edukacji Na-

rodowej.  

  

 Część oficjalna rozpoczęła się pio-

senką „Nasza kochana szkoła” w wykona-

niu szkolnego chóru. Prowadzący wpro-

wadzili nas w klimat tego święta oraz po-

witali gości: sekretarza gminy Zblewo  

p. Daniela Szpręgę, księdza proboszcza 

Mieczysława Bizonia, sołtys naszej wsi  

p. Irenę Szulkowską, przewodniczącą Ra-

dy Rodziców p. Jolantę Stopa, panią dy-

rektor Iwonę Loroch z gronem pedago-

gicznym i personelem, emerytowanych 

nauczycieli i pracowników naszej szkoły.  

 Pani wicedyrektor wprowadziła 

sztandary oraz wszyscy odśpiewaliśmy 

hymn Polski.  
  

  
 
Pani dyrektor 
Iwona Loroch 
w swoim wy-
stąpieniu dzię-
kowała pra-
c o w n i k o m 
szkoły  
i przedszkola, 
doceniła ich 
wkład pracy 
oraz przyznała 
nagrody nauczycielom oraz po-
zostałym pracownikom ZKiW  
w Pinczynie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_nauczania
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_(epoka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_do_Ksi%C4%85g_Elementarnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_do_Ksi%C4%85g_Elementarnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seminarium_nauczycielskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seminarium_nauczycielskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C4%99cznik_szkolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C4%99cznik_szkolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
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Nasi nauczyciele na medal! Odznaczenie resortowe  
dla 3. nauczycielek naszej szkoły.  
 Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie od-
znaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w 
szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
twórczości dla dzieci i młodzieży  
oraz kształcenia i doskonalenia nauczycie-
li. Medal jest nadawany przez Ministra 
Edukacji Narodowej. A w przypadku na-
szych nauczycielek,  na wniosek Pani Dy-
rektor Iwony Loroch. Takie medale otrzy-
mały 3 nauczycielki ZKiW w Pinczynie: 

Pani wicedyrektor Alicja Przybylska,  
Pani Hanna Burczyk,  
Pani Zyta Mikołajewska.  
Serdecznie  
gratulujemy 
 i życzy-
my dal-
szych  
sukcesów 
zawodo-
wych. 

Rewers medalu  

Zdjęcia za: 

www.zble-

wo.pl 

 Przedstawiciele samorządów uczniow-

skich SP i klas  gimnazjalnych podziękowali  

w imieniu wszystkich uczniów pracowni-

kom szkoły oraz wręczyli kwiaty na ręce 

pani dyrektor i wicedyrektor. Po wystąpie-

niu pana sekretarza gminy oraz przewodni-

czącej Rady Rodziców zaśpiewaliśmy hymn 

gimnazjum, a następnie sztandary zostały 

wyprowadzone. 

 Zaczęliśmy więc część artystyczną, którą 

przygotowali uczniowie naszej szkoły. Pokazali 

oni, jak barwni są nasi pedagodzy i jak bardzo 

nasza placówka straciłaby na atrakcyjności bez 

nich. Przedstawili następujące typy nauczycieli: 

anioł, luzak, służbista, aktywista oraz sceptyk. 

Nie zapomnieli też o uczniach; usłyszeliśmy 

wiersz Wiktora Woroszylskiego pt. „My i nasza 

pani”. Nie zabrakło też życzeń, również w for-

mie wiersza „Kwiaty dla nauczycieli”. Po wystę-

pie recytatorskim zostało wspólnie odśpiewane 

„Sto lat” przez uczniów  oraz rozdane słodkie 

upominki z podziękowaniami. Wraz z tym poże-

gnaliśmy gości brawami oraz zakończyliśmy 

szkolną akademię. 

 

Katarzyna Bednarska, kl. III b gim. 

Dziękowaliśmy 

pracownikom 

szkoły za ich 

pracę, dając 

dowcipne wy-

stępy... 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_odznaczenia_resortowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_odznaczenia_resortowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dydaktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
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 Po przemówieniach pani Dyrektor  

Iwony Loroch i Kierownika Centrum Usług  Wspól-

nych w Zblewie Pana Marka Mischke nastąpiło wrę-

czenie stypendiów za wyniki w nauce, wzorowe za-

chowanie i działalność na rzecz środowiska oraz sty-

pendiów za 

szczególne 

osiągnięcia 

w sporcie. 

Łącznie 

takie wy-

różnienie 

otrzymało 

trzydziestu 

trzech 

uczniów 

szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 Następnie stypendyści wygłosili wiele wier-

szy dziękczynnych dla rodziców i nauczycieli, dzięki 

którym ich sukces nie byłby możliwy. Potem pani 

wicedyrektor poprosiła wszystkich gości i stypendy-

stów z rodzicami do wspólnego zdjęcia. Zebrała się 

całkiem liczna grupa. 

 Kolejne takie wydarzenie odbędzie się na po-

czątku drugiego półrocza. Miejmy nadzieję, że rów-

nież wielu uczniów zapracuje na takie wyróżnienie, 

jakim jest stypendium. 

Jeremiasz Wojak-  

kl. III b gim.      

 Dnia 4 października bieżącego roku odbyło 

się wręczanie stypendiów za II półrocze roku 

szkolnego 2017/2018. Na akademii były obecne  

wszystkie klasy. Wśród gości byli obecni przedsta-

wiciele gminy, Kościoła i Rady Rodziców. Uro-

czystość poprowadziłem wspólnie z Piotrem Su-

lewskim. 

 Rozpoczęliśmy z Piotrkiem od przywitania 

gości, następnie wprowadzono sztandary i odegra-

no hymn państwowy. Dziewczyny z klasy VII b 

popisały się talentem muzycznym, jak  i wokal-

nym, grając i śpiewając piosenkę  Mrozu „Bo jak 

nie my to kto?”. Chór szkolny pod kierownictwem 

Pana Wojciecha Gdańca również tego dnia pokazał 

swoją najmocniejszą stronę. 

Sprawozdanie z akademii  

wręczenia stypendiów 

za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 

Nasi uczniowie zapre-

zentowali swoje  

talenty 
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Przygotowujemy się do obchodów  
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

 

Szanowni Państwo! 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Wychowankowie 

Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie pomorskim! 

Mamy to szczęście żyć w wolnym kraju i mamy szczęście wspólnie przeżywać 
100.  Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

W całym kraju różne środowiska na wiele sposobów celebrują to wydarzenie. 

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska proponuje szereg aktywności 
związanych z obchodami Roku Niepodległej, miedzy innymi, wraz z Radą Dzieci i Młodzieży proponuje 
zorganizowanie w szkołach 9 listopada Dnia dla Niepodległej. 

W ramach tego projektu zachęca środowiska przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do wzięcia 
udziału w działaniu Rekord dla Niepodległej. 

W związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o przystąpienie do projektu. 9 listopada o godz. 
11.11 niech zabrzmi pieśń szczególnie nam bliska – Mazurek Dąbrowskiego. 

Dzięki tej aktywności możemy zrealizować ważne cele edukacyjne i wychowawcze. 

9 listopada o godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego! 

Małgorzata Bielang 
Pomorski Wicekurator Oświaty 

  

Polsko,  

nie jesteś ty  

już niewolnicą!   

Leopold Staff 

A u nas przygotowania trwają pełną parą... 
 W naszej szkole przygotowania do wielkiej rocznicy trwają od początku roku szkolnego. We wrześniu, 
aby wykorzystać piękną pogodę, wzięliśmy udział w grze terenowej NIEPODLEGŁA.  

Pisaliśmy o tym wydarzeniu w  poprzednim wydaniu naszej gazetki. 

 Świetlica szkolna realizuje projekt nt. Odzyskania Nie-
podległości. Jednym z zadań będzie wykonanie plakatów na 
ten temat. 

 W tej chwili wszyscy doszkalamy się, ucząc się tekstu 
4. zwrotek hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”, aby przyłączyć 
się do projektu DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ zaproponowa-
nego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na dzień 9 listo-
pada (o nim powyżej). Cała społeczność szkolna gromkim gło-
sem odśpiewa wraz ze szkołami z całego kraju nasz hymn pań-
stwowy.  

 Będzie to niezwykły dzień, ponieważ odbędzie się 
także uroczysta akademia poświęcona tej ważnej rocznicy,  

a w godzinach popołudniowych, również wieczornica pa-
triotyczna połączona ze wspólnym śpiewem piosenek pa-
triotycznych. Śpiewniki już są przygotowane. Zapraszamy 
do wspólnej celebracji tak ważnego wydarzenia w dziejach 
naszego kraju również mieszkańców wsi– 9 listopada  

o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej. 

 Wolność bardzo trudno odzyskać, ale bardzo łatwo można ją stracić… Pamiętając o tym, jednoczmy 
się wokół rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.  

Gra terenowa NIEPODLEGŁA 

Redakcja gazetki „Mały Pinczyn to MY” 
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My, maluchy, przyrzekamy, być od dziś 
przedszkolakami …-pasowanie na przedszkolaka 

  

 13 października 2018 roku, 

w piękny, słoneczny, sobotni dzień 

miało miejsce bardzo ważne wyda-

rzenie dla przedszkolaków z Pu-

blicznego Przedszkola w Pinczynie 

-pasowanie na przedszkolaka po-

wiązane z piknikiem integracyj-

nym.  

 Rodziców wraz ze swoimi 

pociechami zaprosiliśmy do Gro-

dziska w Owidzu, gdzie czekało na 

nich szereg atrakcji. Uroczystość 

ta w dużym stopniu stanowiła za-

kończenie procesu adaptacyjnego 

dzieci do warunków i zasad panu-

jących w przedszkolu. Podczas 

pasowania maluchy potwierdziły, 

że dobrze się czują w środowisku 

przedszkolnym i chcą zostać praw-

dziwymi przedszkolakami.   

 Po przywitaniu wszyst-

kich zebranych i wprowadzeniu 

w atmosferę uroczystości, przed-

szkolaki po raz pierwszy wystą-

piły w krótkiej części artystycz-

nej na dużej scenie amfiteatru 

Grodziska. Była to prezentacja 

poszczególnych grup: grupy naj-

młodszej- 

„Pszczółki”, 

grupy starsza-

ków -

„Krasnoludki”  

i „Biedronek” 

oraz grupy „0” 

– „Smerfów”  

i „Żabek”.  

 W dal-

szej części dzieci 

poprosiły panią dy-

rektor o pasowanie 

na prawdziwego 

przedszkolaka. Na-

stępnie maluchy  

w obecności swoich 

bliskich złożyły 

uroczyste ślubowa-

nie, a Pani Dyrektor 

Iwona Loroch za pomocą zacza-

rowanego ołówka dokonała pa-

sowania. Każdy przedszkolak 

otrzymał pamiątkowy dyplom, 

chustę, oraz kuferek ze słodko-

ściami ufundowany przez rodzi-

ców.  

 Po 

zakończe-

niu części 

oficjalnej 

rozpoczęło 

się wspólne 

biesiado-

wanie przy 

ognisku.  

  

 Tatusiowie zajęli głównie 

pieczeniem kiełbasek. Mamusie 

częstowały pysznymi, samodziel-

nie pieczonymi ciastami oraz her-

batą i kawą. Wspólnie spędzony 

czas przy ognisku był okazją do 

zapoznania się rodzin naszych wy-

chowanków, zintegrowania ze śro-

dowiskiem przedszkolnym. 

 Po mile spędzonych chwi-

lach przy ognisku, rodziny naszych 

wychowanków zwiedzały Staro-

piastowski Gród, który znajduje się 

w Grodzisku. Można tam zobaczyć 

wiele ciekawych rzeczy z historii 

życia na Kociewiu w prastarych 

czasach. Jednak najważniejszą 

atrakcją dla dzieci okazał się 

ogromny plac zabaw, na którym 

można było pozostać z całymi ro-

dzinami nawet do końca dnia. 

 Plenerowe pasowanie na 

przedszkolaka w Grodzisku było 

imprezą niezwykle udaną. Upłynę-

ło w miłej rodzinnej atmosferze,  

a do tego dopisała nam w tym dniu 

bardzo piękna, słoneczna pogoda. 

Mamy jednak nadzieję, jak wspo-

minała Pani Dyrektor podczas uro-

czystości, że następne pasowanie 

odbędzie się już na scenie nowo 

rozbudowanego przedszkola  

w Pinczynie.  

Małgorzata Loroch 
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 12 października ucznio-

wie klas V z nauczycielkami:  

p. Justyną Szarkowską, p. Kami-

lą Ciosk i p. M. Piernicką udali 

się na wycieczkę do kina w Sta-

rogardzie Gd. na film „Hotel 

Transylwania 3”. Chcieliśmy 

porównać film fabularny z moż-

liwościami filmu animowanego.  

 Przed seansem kupiliśmy 

popcorn,  nachosy i napoje.  

  Film był kolejną częścią 

kultowego filmu animowanego 

„Hotel Transylwania”. Premiera 

części „Hotel Transylwania 3” 

miała miejsce 13 lipca br.  

 W tej części Paka Draka 

wybrał się na  ekskluzywne wa-

kacje „potwornym” statkiem. 

Odpoczywał, korzystając z 

wszystkich dobrodziejstw statku-

od upiornych zawodów w siat-

kówkę przez egzotyczne wyciecz-

ki oraz relaksujące opalanie pod 

światłem księżyca. Podczas rejsu 

Drac zakochał się w tajemniczej 

pani kapitan statku-Erice, która 

skrywała bardzo niebezpieczny 

sekret… Jednak córka Draca-

Mavis-pomoże ojcu w trudnych 

sytuacjach.  

 Ten film, chociaż animo-

wany, pokazał nam, że jedną  

z ważniejszych rzeczy w życiu 

jest rodzina, na którą można li-

czyć wtedy, gdy mamy kłopoty.  

 Film bardzo nam się po-

dobał, a najbardziej: świetna mu-

zyka, wartka fabuła, duża dawka 

humoru i przykuwające wzrok 

kolory. „Hotel Transylwania 3” 

okazał się być zabawnym i cie-

kawym seansem.  

  Po obejrzeniu filmu uda-

liśmy się jeszcze na posiłek, a 

następnie zadowoleni z wyjazdu 

wróciliśmy do szkoły.  

Zuzanna Stopa-kl. Va 
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Nie samą nauką żyje uczeń…- wyjazd do kina klas V 

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 

 4 października w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczy-

nie świętowaliśmy dzień patrona. Obchody w tym roku zostały zorganizowane w 

formie projektu. 

 Uczniowie klas I-III analizowali tekst utworu I.K. Gałczyńskiego pod tytułem 

,, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, zarówno pod względem budowy jak i treści. 

Następnie swoje wnioski i przemyślenia przekazali w postaci plakatów oraz kolaży. 

Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się o patriotycznej postawie bohaterskich żołnierzy 

broniących terytorium naszego kraju. 

 Klasy starsze zmagały się z trudniejszymi zadaniami. Z uprzednio przygoto-

wanych materiałów uczniowie tworzyli ciekawe, kolorowe lapbooki, czyli książki 

systematyzujące i utrwalające zdobytą wiedzę w atrakcyjnej 

formie. Lapbooki zawierały informacje dotyczące wydarzeń 

na Westerplatte, daty, fotografie ukazujące miejsce walk, cie-

kawostki dotyczące dowódców, uzbrojenia oraz wiele innych.  

Taka forma przekazu okazała się atrakcyjna dla uczniów, za-

równo podczas przygotowywania prac jak i ich prezentacji. 

Ciekawe kolaże stworzone z różnych materiałów pokazały in-

wencję twórczą oraz kreatywność naszych uczniów. Plakaty, 

kolaże oraz lapbooki w kreatywny sposób rozwinęły wyobraź-

nię uczniów oraz pozwoliły utrwalić wiedzę na temat patrona 

naszej szkoły.   
Dagmara Siwek  
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Zachęcam Was do czytania, bo okazuje się, że 
marzenia w literaturze też mogą mieć sprawczą 
moc... 

Zawody sportowe w biegach przełajowych  

  

Dnia 1 października w szkole w Bytoni odbyły się zawody w sztafetowych biegach przełajowych. 

W zawodach brały udział różne zespoły z naszej gminy. Emocje były niesamowite, choć było wiadomo, 

kto jest faworytem, oczywiście Pinczyn. Rocznik 2006-2008 z Pinczyna wygrał różnicą około 400 m. 

Dziewczyny z rocznika 2006-2008  również wygrały różnicą około 300 m. Chłopcy z klas gimnazjalnych 

rocznik 2003-2005 wygrali różnicą 500 m. Wyniki: 

Igrzyska Dzieci Chłopcy - I miejsce, 

Igrzyska Dzieci Dziewczęta - I miejsce, 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopców - I miejsce. 

 

 W Kaliskach 10.10.2018 odbyły się zawody powiatowe. 

Nasi uczniowie wrócili z dwoma medalami: 

Igrzyska Dzieci 

Chłopcy - III miejsce, 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopców - III miejsce, 

Igrzyska Dzieci Dziewczęta - V miejsce, 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Dziewcząt - V miejsce.  

 Były to bardzo ciekawe zawody i chciałbym, aby ta-

kich zawodów było jeszcze więcej.  

Jakub Wojtaś, kl. VII b 

 Większość ludzi próbuje spełniać marze-

nia, które motywują, pomagają osiągać wyzna-

czone cele oraz przekraczać granice własnych 

możliwości. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że: 

„Marzenia mają sprawczą moc” i jak się okazuje, 

nawet w literaturze.  

 Dowodem na potwierdzenie może być 

powieść historyczna Henryka Sienkiewicza 

„Krzyżacy”. Największym marzeniem Zbyszka-

głównego bohatera utworu-było to, aby zostać 

rycerzem. Aby mu się to udało, dużo ćwiczył, 

wzorował się na swoim stryju Maćku. Udało mu 

się spełnić to marzenie. Został pasowany na ryce-

rza i później brał udział w bitwie pod Grunwal-

dem. Jagienka natomiast pragnęła wyjść za 

Zbyszka. Los sprawił, że tak się stało. Założyła ze 

Zbyszkiem szczęśliwą rodzinę.  

 Drugim przykładem może być powieść 

„W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. 

Staś i Nel marzyli o powrocie do domu, a gdy 

dziewczynka zachorowała, o tym, aby wróciła do 

zdrowia.   

 Gdy Nel zachorowała, chłopiec bardzo 

się starał jej pomóc, szukał lekarstwa. Gdy osią-

gnął swój cel i dzięki temu dziewczynka wy-

zdrowiała, oboje byli bardzo szczęśliwi. Ta 

książka ukazuje, że marzenia motywują oraz 

pomagają osiągnąć wymarzone cele. 

 Jako ostatni dowód podam przykład z 

mojego życia. Bardzo marzyłam o tym, żeby 

rodzice kupili mi kota. Starałam się ich namówić, lecz na marne. 

Ale nie poddałam się, to tylko bardziej mnie zmotywowało. Kie-

dy tylko dowiedziałam się, że kotka sąsiadów 

ma młode, zaczęłam prosić tatę, który był nie 

ugięty. Mama lubi zwierzęta, więc szybko się 

zgodziła oraz pomogła mi przekonywać ojca. 

Gdy się również zgodził, bardzo się cieszyłam. 

Moja determinacja w dążeniu do spełnienia ma-

rzenia, dała efekty. Dziś cieszę się z przyjaźni z 

Milusią.  

 Myślę, że dzięki przytoczonym przykła-

dom dowiodłam, że marzenia pomagają nam osiągnąć wymarzo-

ne cele, motywują. Jeśli dążymy do realizacji marzeń, pomagamy 

im trochę w spełnieniu się, czujemy się bardziej szczęśliwi.  

Weronika Wielgosz, kl. IIIb gim. 
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 Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowanie przemocy poprzez: prze-

śladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzysta-

niem internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny interneto-

we, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą 

się takich czynów określa się stalkerem. Napastnicy prześladują swoje ofiary złośliwymi i 

obraźliwymi SMS-ami lub e-mailami. Bardziej drastyczną formą ataku jest sporządzanie witryn internetowych, 

wpisów na forach dyskusyjnych czy dręczenia przez komunikatory sieciowe. 

 Zamiarem internetowych chuliganów jest zdyskredytowanie konkretnej 

osoby lub grupy ludzi czy nawet całych społeczności. Takie działania wynikają z 

poczucia anonimowości lub bezkarności sprawców i ułatwiane są np. zamiesz-

czeniem witryny internetowej na serwerze w kraju, w którym pisemne groźby nie 

są przestępstwem. 

 Taka forma znęcania się nad swoimi ofia-

rami, zdaniem psychologów wynika z tego, że ła-

twiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy 

istnieje szansa ukrycia się za interneto-

wym pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko. Prześladowa-

nie przez internet jest szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy poniżające 

materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze, 

jako kopie na wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu sprawcy. 

Przemoc w sieci powinna być traktowana jak każda inna forma przemocy psychicznej. Fakt, iż dochodzi do niej 

na polu rzeczywistości wirtualnej wcale nie oznacza, że osoba, która jej doświadcza, nie odczuje jej skutków i nie 

zrani to jej uczuć. W przypadku przemocy w internecie, często ofiara cyberprzemocy obawia się poruszyć tę kwe-

stię.  

 Dlatego chcemy Wam przypomnieć, że w szkole służą Wam pomocą nauczyciele, wychowawcy, pedagog 

szkolny. Nie musicie znosić przejawów cyberprzemocy! Nie dajcie się nikomu poniżać!  

Redakcja gazetki „Mały Pinczyn to MY” 

Można to też zrobić mikserem.  

4. Kiedy ciasto jest dobrze wymieszane 

i nie ma już w nim grudek mąki, doda-

jemy pozostałe mleko, jeszcze raz mie-

szamy. 

5. Gofrownicę nagrzewamy przed wla-

niem ciasta. Dla pewności, żeby gofry 

nie przywierały podczas pieczenia, 

można przetrzeć ją papierowym ręczni-

kiem zamoczonym w odrobinie oleju. 

Wlewamy ciasto, tak, żeby wypełnić 

dolny pojemnik, ale nie tak, żeby ciasto 

przelewało się poza brzegi.  

6. Gofry pieczemy tak długo, aż będą 

rumiane, może to potrwać nawet kilka 

minut. Im słabsza moc gofrownicy, 

tym dłużej trzeba na nie zaczekać.   

Gofry jak nad letnim morzem 

Składniki na ciasto: 

1,5 szklanki mąki pszennej 
2 łyżeczki cukru 
2 łyżeczki cukru waniliowego 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
1,5 szklanki mleka 
1/3 szklanki oleju 
2 jajka 

Wykonanie: 

1.Suche składniki mieszamy razem w 
misce. 

2. Dodajemy jajka, olej i 1 szklankę 

mleka. Pozostałe pół szklanki zostawia-

my na później. 

3.Mieszamy ciasto drucianą trzepaczką. 

7. Upieczone gofry układamy na kratce 

do studzenia ciasta, żeby pozostały chru-

piące.  

8. Jeszcze tylko dekoracja i gotowe! 

Można jeść gofry ze świeżymi owocami, 

z Nutellą, z bitą śmietaną, z samym cu-

krem pudrem. Co kto woli! 

Smacznego życzy redakcja gazetki! 
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Bądźcie czujni i alarmujcie!  
Cyberprzemoc-nie dajcie się jej! 

Gdy wieje i pada… Osłodź sobie życie 

Szukaj pomocy wśród 

dorosłych!  

Nie  toleruj cyberprzemocy! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/SMS
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_elektroniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalking
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chuligan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psycholog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim


 

  

Kto zajmuje się poniższymi 

czynnościami? 

1.  ZAGADKI  

W białym fartuchu 

ze słuchawkami. 

Zajmuje się fachowo 

chorymi zwierzętami.  

Gościom w restauracji  

karty dań rozdaje. 

Potem zamówione 

potrawy podaje. 

Opiekun wydania numer 2– 

Justyna Szarkowska 

Świeżutkie pieczywo 

w sklepie jest od rana. 

Jak myślisz, kto w nocy 

piecze je dla nas? 

Jesteśmy w sieci Web!   

www.zkiwpinczyn.pl 

Nauczyciele kładą nacisk, na to, aby nam pomóc zastano-
wić się nad tym, kim chcielibyśmy być w przyszłości. Na-
sza redakcja również chciałaby dołączyć do tych działań, 
dlatego proponujemy kilka łamigłówek na temat zawo-
dów, jakie może kiedyś zdecydujemy się wykonywać. 
Może to nam ułatwi wybór naszej kariery zawodowej? 

2. Pokoloruj obrazek z panią ekspedientką. 

3. 


