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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gimnazjalnej gazetki
"Pozytyw". Zamierzamy pisać o życiu naszej szkoły, ważnych
wydarzeniach, ale również o naszych zainteresowaniach, pasjach
i osiągnięciach. Mamy nadzieję, że gazetka spotka się z ciepłym
przyjęciem z Waszej strony. Zapraszamy wszystkich chętnych
do współpracy z naszą redakcją. Jeśli lubicie pisać, chcecie się
czymś podzielić z szerszym gronem odbiorców, robicie coś
ciekawego, macie osiągnięcia, o których chcielibyście nam
wszystkim opowiedzieć, napiszcie na adres
chemia.puck@gmail.com lub zgłoście się do p. Magdaleny Witt. Z
radością podejmiemy współpracę z Wami i z przyjemnością
będziemy publikować Wasze teksty, zdjęcia, rysunki, wiersze i
inne artykuły, które do nas prześlecie. Życzymy miłej lektury!
Redakcja "Pozytywu"

       RUSZAMY Z GAZETKĄ SZKOLNĄ "POZYTYW".
                       Zapraszamy do współpracy!
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Wizyta w Domu Seniora "Wigor" Wizyta w Domu Seniora "Wigor"

30. 09. 2016 WIZYTA W DOMU SENIORA "WIGOR" 

W PUCKU W RAMACH PROJEKTU "ZAUWAŻENI"

30. 09.2016 r. siedmioosobową grupą razem z p.
Magdaleną Witt ruszyliśmy z wizytą do Domu Seniora
„Wigor” w Pucku. Było to nasze pierwsze spotkanie
odbyte w ramach programu „Zauważeni”, w którym
bierze udział nasza szkoła. Program prowadzony jest
przez telewizję TVN i fundację Zaczyn i ma na celu
zwrócenie uwagi na rosnącą grupę seniorów w Polsce
i zintegrowanie ich z młodymi ludźmi. Program jest
rozbudowany i obejmuje kilka aktywności, z których
relacje zamieszczamy na portalu zauważeni.pl.. 
      Gdy weszliśmy do małego budynku Domu Seniora
od razu z uśmiechem i miłym słowem powitała nas
Pani Irenka, przywódczyni grupy”. Na początku
wszyscy czuliśmy się lekko podenerwowani , lecz gdy
zobaczyliśmy wesołe twarze obecnych osób cały
stres jakby wyparował. Z zamiarem pierwszej
rozmowy skierowałam się do Pana chodzącego o
kulach. Pan Kazimierz w ciągu godzinnej rozmowy
zdążył mnie rozbawić, zaskoczyć i zasmucić. Nie
mogłam przestać się śmiać, kiedy na pytanie „Czy ma
Pan jakieś zainteresowania?” Pan Kazimierz z
uśmiechem na ustach odrzekł, iż za młodu miał tyle
pracy, że miał już jej po dziurki w nosie, dlatego
wcześnie odszedł na emeryturę, a teraz nie w głowie
mu zainteresowania lecz odpoczynek. Rozbawił mnie
też, kiedy musiał przerwać na chwilę naszą rozmowę
aby poprawić swoje kule rzekł: „pardon”. Pan
Kazimierz opowiedział mi, że ukończył studia
prawnicze, mimo iż dużo pracował bez zastanowienia
powiedział, że

czas pracy był okresem w jego życiu, który uważa za
najlepszy. Pracował na statku, na pokładzie którego
zwiedzał różne zakątki świata, jako nauczyciel historii.
Po przemiłej konwersacji z Panem Kazimierzem,
przez chwile rozmawiałam z dwiema paniami. Kiedy
powiedziały, że w obecnym życiu najbardziej brakuj im
towarzystwa, czułam jak napływają mi łzy do oczu.
Szczerze wzruszona w geście otuchy złapałam jedną
z Pań za rękę. Następnie dołączyłam do moich dwóch
koleżanek Wiktorii i Michaliny, które od dłuższego
czasu rozmawiały z Panią Stanisławą i Panią
Czesławą. Obie kobiety uczyły nas kaszubskich słów,
a my ze śmiechem próbowałyśmy coś powtórzyć.
Poczęstowano nas herbatę i razem zajadaliśmy się
ciastkami. Później razem zrobiliśmy sobie zdjęcie.
Następnie wszyscy podopieczni poszli na ćwiczenia.
Po ukończonych zajęciach pożegnaliśmy się
,,przytulasami" i obietnicą powrotu za kilka tygodni.
Bardzo dobrze wspominam ten dzień. Doszłam do
wniosku, że trzeba doceniać to co się ma dopóki nie
jest za późno. Jestem szczęśliwa, że mogłam poznać
tych ludzi i na pewno jeszcze nieraz tam wrócę.  
Emilia Dworakowska, 2GB
Zachęcamy do zwrócenia uwagi na starsze osoby w
naszym otoczeniu, każda z nich ma swoją ciekawą
historię do opowiedzenia. Jeśli znacie jakiegoś
wyjątkowego Seniora, spróbujcie go namówić go
współpracy z nami i zgłoście się razem do naszego
projektu pisząc na adres redakcji.

Fot. Pozytyw Fot. Pozytyw



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 1 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL POZYTYW

Co może nam dać spotkanie ze starszymi ludźmi?

Takie pytanie mogło pojawić się w głowie moich
rówieśników gdy dostaliśmy propozycję odwiedzenia
Domu Seniora "Wigor" w Pucku. Na początku
mieliśmy mieszane uczucia i nie byliśmy pewni czy
spotkanie przebiegnie pozytywnie czy negatywnie. Na
szczęście okazało się, że stres był niepotrzebny. Ku
naszemu zaskoczeniu, od razu po wejściu do budynku
przywitała nas bardzo miła atmosfera. Przedstawiliśmy
się i wytłumaczyliśmy seniorom dlaczego tam
przyszliśmy i na czym polega konkurs, w którym
bierzemy udział. 
Szybko nawiązaliśmy kontakt z seniorami, którzy byli
bardzo mili, chętnie odpowiadali na nasze pytania i
opowiadali nam ciekawe, czasem zabawne lub
smutne, historie ze swojego życia. W międzyczasie
mieliśmy okazję napić się herbaty i zjeść ciastka. 
Spotkanie w miłej atmosferze bardzo szybko nam
minęło. Na koniec uwieczniliśmy ten moment grupową
fotografią po czym niestety musieliśmy się pożegnać i
wracać do szkoły, ale mamy w planach jeszcze raz, a
może i więcej, zawitać do tego miejsca.
Jestem pewna, że z tego spotkania każda z nas
wyciągnęła jakieś wnioski. Według mnie takich spotkań
powinno być o wiele więcej, ponieważ ludzie w naszym
wieku potrzebują dowiedzieć się, jak wyglądało
codzienne życie ludzi kilka razy starszych od nas.
Taka wiedza może pomóc niektórym ludziom
zrozumieć 

wartość tego, co mają. Seniorzy wspominali nam o
tym, że nastolatkowie w tych czasach często są
niekulturalni. Po takim spotkaniu również można
zrozumieć, jak ważny jest szacunek do starszych
ludzi, którzy przeżyli o wiele więcej niż my. Niektórzy
seniorzy pomimo swojego wieku byli bardzo pogodni i
otwarci na nowe doświadczenie, jakim były rozmowy z
nami. Starsi ludzie są również źródłem informacji, bo
przecież nie ma nikogo, kto lepiej opowie o wojnie, niż
osoba, która sama w niej uczestniczyła. 
W naszych czasach ważne jest, aby dostrzegać,
doceniać i pomagać takim osobom, i taki właśnie jest
zamiar konkursu "Zauważeni", w jakim bierzemy
udział. 

Sara Rekowska, 2GB

30. 09. 2016 WIZYTA W DOMU SENIORA "WIGOR" 
W PUCKU W RAMACH PROJEKTU "ZAUWAŻENI"
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.
http://www.zauwazeni.tvn.pl/
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BALLADYNA - KRWAWA HISTORIA 

Relacja z wyjazdu na spektakl

Dnia 05.10.2016 roku wszyscy uczniowie naszego
Gimnazjum pojechali do Teatru im. A. Sewruka w
Elblągu na przedstawienie o tytule "Balladyna". O
godzinie 7:50 wyjechaliśmy dwoma autokarami wraz z
nauczycielami: Paniami Agnieszką Nowaczyk, Sylwią
Ruszczyk, Anną Zielińską i Magdaleną Witt oraz
Panami Pawłem Borawskim, Robertem Kanaanem.
Podróż spędziliśmy na rozmowach pełnych śmiechu.
Po 3 godzinnej podróży dotarliśmy na miejsce. Do
rozpoczęcia spektaklu mieliśmy chwilę wolnego czasu
podczas, w której większa część z nas poszła do
sklepu. Gdy o 11:40 Pani Nowaczyk rozsadziła nas po
sali przeszły szepty pełne oczekiwania. Cała sala była
zapełniona uczniami z różnych szkół. O rozpoczęciu
spektaklu zaalarmowała nas wydobywająca się z
głośników mrożąca krew w żyłach melodia. Już po
kilku minutach można była zauważyć kilka osób
rozłożonych na fotelach i lekko pochrapujących
podczas, gdy przez scenę przewijało się wiele
dziwnych i niewyjaśnionych postaci. Artyści
przedstawiali swoją interpretację dzieła
Juliusza Słowackiego.

Moim zdaniem dla osoby, która nie czytała Balladyny,
przedstawienie było mało zrozumiałe. Wiele wątków
było nieodgadnionych. Koniec, jak się dowiedziałam od
koleżanki, był inny niż w książce, co mnie bardzo
zawiodło. Mimo nie spełniającej moich wyobrażeń
interpretacji, gra aktorów była bardzo dobra, a stroje
dopracowane i interesujące. Po dwugodzinnym
spektaklu ruszyliśmy ku naszym autokarom,
pochłonięci rozmowami na temat przedstawienia.
Zanim wyjechaliśmy w drogę powrotną czekaliśmy w
napięciu, ponieważ opiekunowie oznajmili, iż brakuje
jednego ucznia. Jak się później okazało nie było żadnej
zagubionej osoby, tylko liczenie w zakresie 60
zawiodło ;). W drodze do Pucka większość
zmęczonych osób drzemała lub słuchała muzyki. Na
miejscu byliśmy kilka minut po godzinie 16:00.
Pożegnaliśmy się i każdy ruszył w swoją stronę.
Osobiście miałam inne wyobrażenie Balladyny, lecz
mimo wszystko dzień uważam za udany.

Wiktoria Budzisz, 2GB

Teatr A. Sewruka "Balladyna"

Z dumą informuję, że uczniowie naszego Gimnazjum byli bardzo chwaleni przez obecnych na spektaklu nauczycieli z innych szkół za bardzo kulturalne
zachowanie, wyróżniające ich spośród licznych grup z innych placówek, za elegancki wygląd i ogólnie za doskonałe wrażenie. które wywarli. Brawo MY! :)          
              Magdalena Witt

Fot. Wiesław Czerniawski
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WYWIAD Z PANIĄ AGNIESZKĄ SMOLIK 

NAUCZYCIELEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczanie języka angielskiego i praca z młodzieżą
dają mi ogromną radość i satysfakcję. Spełniam się
mogąc obserwować rozwój młodego człowieka,
pomagać mu rozwiązywać problemy i cieszyć się z
jego osiągnięć. W swojej pracy staram się, aby
młodzież zrozumiała jak ważny jest język angielski
w dzisiejszej rzeczywistości. Próbuję również
zainteresować ich historią i kulturą krajów
anglojęzycznych.  

Zuzanna Klebba [ZK]: Jak długo uczy Pani w
naszej szkole?
Agnieszka Smolik [AS]: To będzie teraz trzeci rok jak
uczę w tej szkole.
[ZK]: Jakie ma Pani zainteresowania/ hobby?
[AS]: Moim zainteresowaniem jest głównie sport. Ja
jestem taki sportsfreak. Gram w siatkówkę, biegam po
kilkanaście kilometrów, ostatnio nawet trochę gram w
kosza, chociaż nie do końca mi to wychodzi, co
pewnie potwierdzają nasi gimnazjaliści, którzy ostatnio
nieźle skopali mi cztery litery, jak ostatnio graliśmy w
kosza... Windsurfing, narty, deska pod każdą postacią,
czy to na wodzie, czy na śniegu. Generalnie szeroko
pojęty sport. Natomiast z zainteresowań domowych
uwielbiam uczyć się języków obcych. Obecnie pracuje
nad swoim hiszpańskim. Uczę się codziennie.
Każdego dnia poświęcam 45 minut do godziny na
naukę słówek, regularnie uczęszczam na lekcje i
oglądam seriale w języku hiszpańskim. No i trzecim
zainteresowaniem jest oglądanie seriali.
[ZK]: Czy jest coś, co zmieniłaby Pani w programie
nauczania, czy w podręcznikach?
[AS]: Tak. Na pewno wprowadziłabym przynajmniej
jedną godzinę, ale najlepiej dwie poświęcone zajęcia
praktycznym z języka obcego, ponieważ nasz
program jest tak skonstruowany, żeby przygotowywał
uczniów do egzaminów, natomiast w programie często
musimy bardziej skupiać się na takich zagadnieniach
jak gramatyka, czy słownictwo. Często uczniowie
spotykają się z trudnością, aby poradzić sobie w
najprostszych sytuacjach życiowych. Na przykład
kiedy wyjeżdżają na granicę, żeby zapytać o drogę,
żeby wynegocjować coś w sklepie, na bazarze, czy
żeby zamówić coś w restauracji. Uważam, że idealnie
byłoby wprowadzić takie zajęcia, na których uczniowie
tylko by mówili i  

:)

i to byłyby sytuacje z życia wzięte. To na pewno lepiej
by ich przygotowało do późniejszego używania języka
angielskiego. 
[ZK]: Jakiej słucha Pani muzyki?
[AS]: Wszystkiego, co mi się podoba. Może oprócz
disco polo. Kiedyś jeden z uczniów bardzo mądrze
powiedział, że dobra muzyka nie dzieli się na gatunki,
także co mi wpadnie w ucho, to może być wszystko
od hip hopu, rapu po naprawdę mocny heavy metal.
[ZK]: Jaka wiedza jest według Pani najważniejsza i
najbardziej przydatna w języku angielskim?
[AS]: To bardzo ciężko powiedzieć jednoznacznie.
Zależy, do czego chcemy ten język angielski
wykorzystać. Jeżeli ktoś chce połączyć język
angielski z podróżowaniem, to na pewno mu się
przyda bardzo geografia. Jeżeli ktoś interesuje się
grami i informatyką- na pewno słownictwo bardziej
komputerowe, technologiczne. Także tutaj ciężko
byłby zdecydować która część byłaby najbardziej
przydatna, bo to zależy od indywidualnych
zainteresowań.
ZK]: Jakie są plusy pracy w naszej szkole?
[AS]: Mamy fantastyczną młodzież, co ja sobie
bardzo cenię. To są najlepsi z najlepszych. Poziom
jest w miarę wyrównany. Najgorzej jest w momencie
kiedy jest zbyt duże zróżnicowanie poziomu i wtedy
musimy bardzo ciężko pracować, żeby ten poziom
wyrównać. 

Fot. GO im. M. Płażyńskiego
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Drugim plusem jest to, że pracujemy w małych
grupach i mamy dużo sprzętu, który pomaga nam w
przygotowaniu zajęć. Jest też fajny kontakt z
rodzicami. Rodzice bardzo często nam pomagają,
wspierają, są z nami w kontakcie, dzięki czemu ten
proces edukacji przechodzi sprawniej. No i coś, co ja
osobiście uwielbiam to są mundurki. Tak, żeby
wszyscy wyglądali jednakowo. Nikt się nie wywyższa.
Można siebie określić poprzez to, co mówimy, a nie
przez to, jak wyglądamy. Nasze zachowanie pokazuje,
kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy. Szczerze
mówiąc, to trochę uczniom zazdroszczę, że nie
muszą stać codziennie rano przez 15 minut patrząc
się na swoją szafę i próbując dokonać jakiegoś
wyboru.
[ZK]: Czy była Pani kiedyś (jeśli tak to ile razy) w
kraju anglojęzycznym?
[AS]: Tak byłam dwa razy w Stanach Zjednoczonych.
Za pierwszym razem byłam w programie Work and
t rav el . Byłam tam ponad pięć miesięcy, więc
mieszkałam tam na stałe, miałam tam pracę i
pozwalało mi to się odnaleźć w tamtejszych realiach,
poznać Stany nie tylko z perspektywy turysty, ale z
perspektywy mieszkańca, bo musiałam płacić podatki,
robić codzienne zakupy, dojeżdżać do pracy i borykać
się z problemami zwykłego Amerykanina. Bardzo fajną
sprawą było też to, że dzieliłam mieszkanie z jedną
koleżanką z Polski, dwoma koleżankami z Kolumbii i z
jednym Ekwadorczykiem. Nasze całe osiedle to była
sama młodzież między 18 a 26 rokiem życia i to byli
sami ludzie, z którymi razem pracowaliśmy, razem się
bawiliśmy, zwiedzaliśmy, spędzaliśmy czas. Razem
dzieliliśmy zainteresowania, opowiadaliśmy sobie o
sytuacjach naszych krajów. Mogliśmy się od siebie
bardzo, bardzo dużo nauczyć. Wtedy najbardziej
poprawiłam jakość swojego języka, biegłość i najwięcej
chyba wyniosłam z tego wyjazdu i się przede
wszystkim usamodzielniłam, bo nie był mamy, taty,
żeby pomóc. Musiałam robić wszystko sama, a byłam
3000 km od rodziców.
Za drugim razem byłam już tylko miesiąc, był to
miesiąc miodowy mój i mojego męża i chodziło o takie
czyste zwiedzanie. Pojechaliśmy najpierw na prawie
dwa tygodnie do Nowego Yorku, potem do
Waszyngtonu, na Niagarę, do Atlanty i na koniec
spędziliśmy tydzień w Majami. Tez bardzo fajna
sprawa, bo dużo zobaczyliśmy. Każdego dnia
spędzaliśmy maksymalną ilość godzin na zwiedzaniu,
robiliśmy po kilkadziesiąt kilometrów, żeby zobaczyć
jak najwięcej. No i też podszkoliliśmy nasz angielski i
ja mój hiszpański, bo zwłaszcza południowa część
Stanów mówi głównie po hiszpańsku. 

[ZK]: Czy ma Pani dzieci? Jakie jest ich podejście
do przedmiotu, jakiego Pani naucza?
[AS]: Nie, nie mam dzieci, mam kota. Mój kot nie ma
żadnego podejścia. On ma podejście do jedzenia i do
kuwety... i to chyba wszystko. Mój mąż szanuje moją
pracę, docenia to. Jak widzi że mam bardzo dużo
zajęć, czy jeżeli jest bardzo wymagający tydzień
bardzo mi pomaga, bardzo mnie wspiera i jest taką
osobą, która rzeczywiście pomaga mi przetrwać te
trudniejsze momenty... Na razie nie mam dzieci. Mam
wrażenie, że mam ich bardzo dużo w szkole, także to
często się opiera nie tylko na ich rozwoju językowym,
ale też wychowaniu, zwłaszcza mojej klasy, gdzie
rozmawiamy na różne tematy. A o to, jaki jest ich
stosunek do przedmiotu, jakiego uczę, to już trzeba ich
pytać.                         
Zuzanna Klebba, 2GB

Pani Agnieszka Smolik "w akcji" ;)

W kolejnych numerach "Pozytywu" publikować
będziemy wywiady z innymi nauczycielami. Jeśli
chcesz samodzielnie przeprowadzić i opublikować
na łamach naszej gazetki wywiad z nauczycielem
lub inna ciekawą osobą nie wahaj się. Pomożemy,
dokonamy edycji, opublikujemy. Napisz proszę na
adres redakcji.

"Mamy fantastyczną młodzież, 
co ja sobie bardzo cenię. 

To są najlepsi z najlepszych."

Fot. Pozytyw
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7 życiowych lekcji od Alberta
                     1. Podążaj za swoją ciekawością.

2. Bądź wytrwały w tym co robisz.
3. Używaj naturalnej mocy wyobraźni

4. Popełniaj mnóstwo błędów - wyciągaj lekcje.
5. Żyj tu, gdzie jesteś - w "teraz".

6. Wiedz, że wiedza bierze się z doświadczenia.
7. Nie oczekuj lepszych rezultatów, 

jeśli wciąż robisz to samo.

Albert Einstein

                      
CIEKAWOSTKI - ZAGADKI - ŁAMIGŁÓWKI

Dopisz własne życiowe "lekcje" :)

,

Comic Vine

Fot. SoniaKru
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