
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla
Kazimierza Jagiellończyka
(58) 3015431
80-769, Gdańsk

Numer 24 04/16

 Co się stało w Katyniu w 76 lat temu?

Stopka
Redakcyjna

Dzień 10 kwietnia
kojarzy się z katastrofą
samolotu w Smoleńsku
na terenie Federacji
Rosyjskiej. Zginęła
wtedy delegacja Polski
z Prezydentem RP na
czele. W świadomości
wielu dzieci katastrofa
Tu-154 była niezwykle
nieszczęśliwym
wydarzeniem. W
obliczu tragedii
rządowego samolotu,
zapomnieliśmy, jaki był
powód wizyty polityków
z Polski w Rosji.

Delegaci lecieli na obchody
siedemdziesiątej rocznicy
zbrodni katyńskiej, która
miała miejsce wiosną 1940
roku. Na rozkaz Józefa
Stalina, ówczesnego
przywódcy ZSRR,
oficerowie NKWD
(radziecka policja
polityczna) zamordowała
ponad 20 tysięcy osób.
Ofiarami byli m.in.
oficerowie, podoficerowie i
żołnierze Wojska Polskiego
oraz ludzie wywodzący się
z wyższej warstwy
społecznej. Mordy odbyły
się nie tylko w Katyniu, ale
również w Kalininie (Rosja),
Mińsku (Białoruś),
Chersoniu, Kijowie i
Charkowie (Ukraina).
Przypuszcza się również,

że tego bestialskiego czynu
dokonano w Smoleńsku
(Rosja) i w Kuropatach
(Białoruś). Zabitych
pochowano w masowych
grobach w nieopodal miejsc
zbrodni (Miednoje, Katyń
Rosja; Piatichatki,
Bykownia – Ukraina i
prawdopodobnie w
Kuropatach, Białoruś).
Pomimo tego, że
„cmentarz” katyński został
odkryty przez Niemców
trzy lata później, informacja
na światło dzienne
wypłynęła ze znacznym
opóźnieniem ze względu na
to, aby Polska nie przestała
współpracować ze
Związkiem Radzieckim. Po
wojnie podporządkowane
Związkowi Radzieckiemu

władze Polski Ludowej
(taką nazwę miała
wówczas Polska)
podtrzymywały wersję o
zbrodni dokonanej przez
Niemców. Do dziś jest to
jedno z największych
ludobójstw
przeprowadzonych w II
wojnie światowej.
          
               Mateusz Biedka

Natalia Gozłowska
Kaja Pusz
Mateusz Biedka
Julia Turbiarz
Michał Turbiarz

Redaktor naczelny:
Krzysztof Murawski
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Cmentarz katyński Alyeksyey Melkin
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                 Tony na plecach
Dużym problemem
większości szkół są
zbyt ciężkie plecaki
uczniów. Co roku
rodzice kupują swoim
dzieciom nowe
komplety książek, a
niestety, czym starsze
dziecko, tym więcej
potrzebuje
podręczników.
Zajrzyjmy, zatem do
plecaka przeciętnego
ucznia szkoły
podstawowej. Cóż tam
widzimy? Każdy
uczeń nosi do szkoły
kilka zestawów
książek składających
się z ćwiczeń i
podręczników, do tego
zeszyty
przedmiotowe, jakiś
brudnopis, piórnik, a
czasami nawet dwa,
drugie śniadanie, jakaś
butelka z piciem.
Zacznijmy od
początku. Według
zaleceń lekarzy waga
pustego plecaka nie
powinna przekraczać
10% wagi ciała. (Jeżeli
np. ważysz 35 kg twój
plecak nie powinien
ważyć więcej niż 3,5
kg). Niestety firmy
zajmujące się
produkcją plecaków,
nie przestrzegają tych
norm i są one, same w
sobie, bardzo ciężkie.
Taki stan rzeczy ma
wpływ na nasze
zdrowie. Prowadzi
przede wszystkim do
skrzywień kręgosłupa.
W wyniku tego coraz
więcej uczniów
uczęszcza na zajęcia
korekcyjne lub musi
korzystać z pomocy

specjalistów.
Młodszym dzieciom
bardzo zależy na
wyglądzie 
i oryginalności
przyborów, dlatego
noszą ich bardzo
dużo. Jest to także
przyczyną ciężkich
plecaków. W
starszych klasach
dochodzą nowe
przedmioty, a co za
tym idzie – pojawiają
się dodatkowe książki,
które są wielkim
obciążeniem dla
ucznia. Zastanówmy
się więc, co zrobić,
aby plecaki nie były
tak ciężkie? Co może
zrobić rodzic, aby jego
pociecha nie musiała
dźwigać dodatkowych
kilogramów? Przede
wszystkim może kupić
odpowiedni plecak, a
nie tornister (tornister
jest cięższy od
plecaka). Jednak
ostatnio stały się
modne plecaki na
kółkach, które również
nie są dobrym
rozwiązaniem.
Dlaczego? Sam stelaż
i kółka są dodatkowym
obciążeniem dla
pleców ucznia. Dlatego
polecam model z
usztywnionymi
plecami i
regulowanymi
szelkami. Dodatkowo
rodzic powinien
kontrolować swoją
córkę lub syna
sprawdzając, czy nie
zabiera ze sobą
zbędnych rzeczy. 

A jak może pomóc
szkoła? Najlepiej
byłoby, gdyby mogła
zapewnić odpowiednie
szafki, aby dzieci nie
musiały nosić książek
w tą i z powrotem. 
Jednak, gdy nie jest to
możliwe, to wystarczy,
chociaż trochę
wydzielonego miejsca
na książki, co w
rezultacie przyniesie
ulgę plecom.
Uczniowie też powinni
pamiętać, aby nie
nosić plecaków na
jednym ramieniu oraz
w ręce. Ciężar plecaka
noszonego poprawnie
rozchodzi się równo i
nie powoduje
dyskomfortu, a co za
tym idzie, bólu pleców.
Podsumowując. Warto
dbać o to, aby plecak
nie był wielkim
obciążeniem dla
naszych pleców. W
innym wypadku może
to doprowadzić do
poważnych problemów
zdrowotnych obecnie,
jak i w przyszłości.

      Natalia Gozłowska

Ilość książek w plecaku

6,2 kg - tyle waży przeciętny plecak z ksiązkami

Natalia Gozłowska

N. Gozłowska
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Krzysztof Pusz - człowiek Solidarności

 Ogłuchniemy na przerwach szkolnych
Na przerwach , które
trwają do 15 min.
zawsze jest głośno.
Wszyscy szaleją i
biegają, a przy tym
głośno krzyczą.
Uczniowie często
skarżą się, że jest za
głośno i z tego
powodu cierpią na
bóle głowy. Niektóre
dzieci szukają
ustronnych miejsc,
które pozwolą im,
choć na chwilę
wyciszyć się i
zrelaksować przed
nadchodzącą lekcją.

Wielu uczniów z
naszej szkoły
potwierdziło, że
wrzawa podczas
przerw jest bardzo
dokuczliwa. Gwar w
szkole, to oczywiście
rzecz całkiem
normalna. Dzieci
często krzyczą,
piszczą, biegają i
szaleją. Jednak taki
zgiełk może
spowodować wiele
groźnych, choć
początkowo
niezauważalnych
schorzeń:

nieodpowiednie
ciśnienie krwi – za
wysokie lub za niskie,
wrzody żołądka,
częste bóle głowy.
Przebywanie w
ciągłym hałasie może
spowodować
nieodwracalnie
uszkodzenia organów
wewnętrznych,
uszkodzenia
komórek słuchowych
w ślimaku, szumy w
uszach, a nawet
może powodować
problemy z
zasypianiem.

Pamiętajmy, że te
problemy nie tylko
dotyczą uczniów, ale
równym stopniu
dotykają nauczycieli
oraz innych
pracowników szkoły.
Z moich obserwacji
wynika, że uczniowie
nie potrafią już mówić
do siebie szeptem.
Dla dobra naszego
zdrowia lepiej
poszukajmy innego
sposobu na
spędzenie pauzy.
Dobrym pomysłem
będzie zjedzenie

drugiego śniadania
lub powtórzenie
wiadomości z
poprzedniej lekcji. To
może sprawić, że
uczniowie zaczną się
lepiej czuć.
 
            Julia Turbiarz

Krzysztof Pusz jest politykiem oraz prawnikiem, był pierwszym wicewojewodą gdańskim 
i pomorskim. Ma 64 lata. Postanowiłam przeprowadzić z nim krótki wywiad, gdyż chciałam dowiedzieć
się jak żyło się w czasach komunizmu oraz podczas stanu wojennego.

Co dziadek robił w latach 80?
Od 1979 r. byłem właścicielem sklepu, w gdyńskiej hali targowej. W tym samym czasie wstąpiłem do
Solidarności. Od początku stanu wojennego byłem działaczem Ogólnopolskich Podziemnych Struktur
Solidarności. Moim głównym zadaniem była organizacja spotkań TKK (Tymczasowej Komisji
Koordynacji). Takich spotkań zorganizowałem kilkanaście. Uczestniczyło w nich całe podziemne
kierownictwo Solidarności, m.in. Bogdan Borusiewicz, Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk, Zbigniew
Bujak i wielu innych. Zajmowałem się również kolportowaniem ulotek i innych podziemnych
wydawnictw. W tym okresie miałem 13 rewizji w domu. W 1983 r. wysunięto pod moim adresem
fałszywe zarzuty i zagrożono konfiskatą sklepu. Miałem do wyboru: albo wydać, ówczesnym władzom
Bogdana Lisa i Bogdana Borusiewicza, albo stracić sklep. Od 1985 r. zacząłem bliską współpracę z
Lechem Wałęsą. Najpierw, jako jego sekretarz. Wkrótce zostałem szefem jego biura. W tym czasie
byłem kilkakrotnie zatrzymywany przez SB (Służba Bezpieczeństwa). Uczestniczyłem, jako sekretarz
Lecha Wałęsy w obradach Okrągłego Stołu. Po reaktywowaniu Solidarności w 1989 r., pełniłem funkcję
dyrektora biura NSZZ (Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"). 
Jednocześnie pełniłem funkcje szefa gabinetu Lecha Wałęsy i jego sekretarza. W roku 1990 aktywnie
uczestniczyłem w kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy.

Jak się żyło w okresie PRL-u?
Dopóki posiadałem sklep to żyło nam się bardzo dobrze. Po jego konfiskacie było już znacznie gorzej.
W związku z tym, że byłem represjonowany i nie chciano mnie nigdzie zatrudnić to imałem się różnych
zajęć, m.in.: prowadziłem fermę lisów, byłem taksówkarzem, stróżem na parkingu. W sklepach nie było
NIC. Dzisiejszej młodzieży trudno jest sobie wyobrazić puste półki w sklepach, albo olbrzymie kolejki
dosłownie po wszystko.

Kaja Pusz

Krzysztof Pusz

Hałas

Materiały prywatne

Julia Turbiarz
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     Zapomniane tradycje wielkanocne

Metamorfoza

Kiedyś było wiele
zwyczajów, bez
których Wielkanoc by
się nie odbyła.
Współcześnie dawne
tradycje zostały
zmienione bądź
całkiem o nich
zapomniano.
Dawniej przygotowania
do świąt
wielkanocnych
zaczynały się już
jesienią poprzedniego
roku. Zbierało się
rośliny, kwiaty i trawy
do zdobienia palm,
które wykonywano
własnoręcznie. Z nocy
Wielkiego Czwartku na
Wielki Piątek ludzie
chodzili do źródełek
obok kaplicy
Najświętszej Marii
Panny. Kto obmył się w
nich – zmywał swoje
wszystkie grzechy i
choroby. W myśl
przysłowia: ,"w Wielki
Piątek dobrego siewu
początek" - mężczyźni
siali owies, a kobiety
kapustę. Post
obowiązywał w piątek i
sobotę. W tych dniach
mężczyźni wędzili
kiełbasy i mięsa na
niedzielę. Tradycją
kompletnie
zapomnianą jest
zakrywanie lustra w
Wielki Piątek na znak
smutku.
Nieodłącznie ze
świętami kojarzą się
nam pisanki. Dawniej
zdobienie jajek było
bardzo ważnym
elementem
przygotowań do świąt.
Samo jajko miało wiele
symboli, m.in. było
lekarstwem na
chorobę, urok, chroniło
przed pożarem,
pomagało

zdobyć upatrzoną
dziewczynę, czy
chłopaka, zapewniało,
szczęście i
pomyślność. Taczanie
jajka po ciele chorego
miało przywracać mu
siły. Noworodka myło
się w wodzie, do której
wkładano jajko –
symbol nowego życia.
Po mszy świętej
wracano do domu i
wtedy całą rodziną
zasiadano do
nakrytego stołu. Wtedy
znany był już zwyczaj
"szukania zajączka".
Chowano prezenty w
mieszkaniu i w
ogrodzie, a zadaniem
dzieci było ich
odnalezienie. Teraz ten
zwyczaj jest
kontynuowany tylko w
niektórych domach.
Inną tradycję
obchodzimy w
poniedziałek
wielkanocny. Jest to
"śmigus dyngus". W
tym dniu oblewamy się
wodą. Dawniej
dziewczyny cieszyły
się jak zostały oblane
wodą przez chłopaka,
bo znaczyło to, że się
im podoba. Dziś gdyby
chłopak oblał
dziewczynę wodą, ta
raczej nie byłaby
zadowolona.
Niestety tradycje te
zachowały się tylko w
niektórych domach.
Warto jednak pamiętać
o nich i je pielęgnować.
Dzięki temu można
więcej czasu spędzić z
rodziną.
      
         Natalia
Gozłowska

Niedawno nasza szkoła obchodziła 
70 – lecie. "Czwóreczka" to bardzo stara
szkoła. Ostatnio zaczęła się jednak
zmieniać, z tej tradycyjnej na nowszą.  

Zwyczajne tablice
zostały zastąpione
przez tablice
suchościeralne. W
salach mamy także
tablice multimedialne,
które uatrakcyjniają
uczniom zajęcia, a
nauczycielom ułatwiają
prowadzenie lekcji.
Od dwóch lat w naszej
szkole, chętni
uczniowie mogą uczyć
się w tzw. klasach
wioślarskich. Nad
trenującymi opiekę
sprawują trenerzy.
Uczniowie tych klas
mają w swoim planie
dodatkowe zajęcia z
wychowania
fizycznego.
W naszej szkole od
kilku lat działa koło
prasowe. Na zajęciach
tych staramy się
poznać z bliska pracę
redaktora. Próbujemy

swoich sił pisząc
artykuły do szkolnej
gazetki Szkolne Fakty
po raz Czwarty. Dzięki
temu uczniowie
poznają lepiej język
polski i mogą
przekonać się, jak to
jest być prawdziwym
redaktorem.
Ostatnio w sali
informatycznej
wymieniono
przestarzałe
komputery na całkiem
nowe i sprawne.

W kilku salach
zmieniono ustawienia
ławek tak, aby
nauczyciel miał
łatwiejszy dostęp do
uczniów i mógł
prowadzić ciekawszą i
bardziej dynamiczną
lekcję. W niektórych
klasach wymieniono
również ławki i krzesła.
Kiedyś do prowadzenia
zajęć wystarczyła
kreda i tablica. Dzisiaj
coraz częściej

korzystamy z nowości
technologicznych, bez
których trudno jest nam
wyobrazić sobie
zwyczajne życie.

            Michał Turbiarz

Stół wielkanocny

Sala multimedialna

Natalia Gozłowska

Michał Turbiarz
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