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KAŻDA KSIĄŻKA ŻYJE TYLE RAZY,
 ILE RAZY
ZOSTAŁA PRZECZYTANA  
 akcja "wędrująca książka" w szkole

 W szkole trwa akcja „Wędrująca książka”, której
koordynatorem jest bibliotekarka pani Izabela
Karczewska. Głównym celem kampanii jest
„przekonanie ludzi, że czytanie książek jest fajne, a
dzielenie się książkami lepsze od ich posiadania”. 
   W kącikach szkolnych korytarzy obu szkół znaleźć
można stoliki z walizeczkami pełnymi książek. Można je
pożyczać zostawiając w zamian inne, swoje. Najpierw
trzeba zgłosić się z książką do biblioteki! Każda lektura
zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem właściciela.
Zatem, uwolnijcie książki! Dajcie im drugie życie! Pomyślcie
czy macie takie, które warto by puścić w obieg, by
przeczytali je też inni. Co chcielibyście sami przeczytać?
Włączcie się do akcji „wędrujących książek”. Zapraszamy! 

wyk. Z.J.

.

 Uciekł z domu od ojca alkoholika,
 Awaria  samolotu na Saharze, Miał
 być  tylko  obserwatorem…
 te i in. doniesienia prasowe pojawiły się
 na plakatach konkursowych

Nie były to jednak nagłówki zaczerpnięte ze środków masowego przekazu, ale zadanie w
konkursie czytelniczo - literackim zorganizowanym przez p. Edytę Wlazło. Decyzją jury,
któremu przewodniczyła p. Jagoda Błażewicz - Jędrych -  zwyciężyła klasa IIIa.  Konkurs
miał na celu uświadomienie młodzieży, że literatura nie jest tylko częścią obowiązkowego
programu szkolnego. Wszystkie informacje, które pojawiają się we współczesnych mediach,
ukazały się już dawno temu w utworach literackich. Każda klasa musiała wykonać plakat na
podobieństwo pierwszych stron gazet, inspirowany faktem z wybranej lektury. Kreatywni
uczniowie czerpali natchnienie z takich jak: ,,Ten obcy”, ,,Antygona” , ,, Kamienie na
szaniec”, "Romeo i Julia" czy "Mały Książę".
 Na ścianach szkolnych korytarzy można też zobaczyć foldery marketingowe promujące
książki, biblioteki i czytanie. Jeden z plakatów w świetlicy przedstawia poetów, pisarzy w
sportowych strojach. Zalecają oni: „Zacznij od lżejszych tekstów, a potem
stopniowo zwiększaj ciężar”. Motywują: „Trzy serie dziennie po siedem stron, a już po
tygodniu zobaczysz różnicę” „Nie poddawaj się. Drugi oddech złapiesz na 500 stronie”. Inny
plakat w oryginalny sposób zachęca do częstszego odwiedzania biblioteki. Uczniowie klasy
IIa gimnazjum, podczas zajęć w bibliotece szkolnej, tak układali okładki książek, by na
zdjęciu wyglądały jak część ich ciała. Ponadto w obu świetlicach, na stołach, pani z biblioteki
prezentuje świeżo zakupione do biblioteki książki. Tylko przeglądać i
wypożyczać! Wszystkie działania są okazją do refleksji o książkach i czytaniu jako temacie
obecnym w naszej codzienności. Czy przełożą się na zainteresowanie czytelników? - Oby
tak! 

.

.

..

.

.

.

.

..



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 76 12/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPuls Szkoły

 SKROMNY CHŁOPAK z WIELKIM TALENTEM
 Dawid Pażuś mistrzem Europy w  karate!

 CORAZ
 BLIŻEJ
 ŚWIĘTA...
 

 Mistrzowie świata...
Oglądamy ich w
telewizji,
podziwiamy. Często
są to sportowcy,
znani tylko z
mediów. Nasze
gimnazjum ma
szczęście
doświadczyć
obecności mistrza
Europy kadetów w
karate w murach
szkoły. To Dawid
Pażuś uczeń klasy 3
gimnazjum.
    Swoją przyszłość

związał on z
Bartoszyckim Klubem
Kyokushin Karate. 2
razy w tygodniu od 4
lat jeździ na treningi.    
  Na Mistrzostwach
 Europy w Bułgarii
Dawid startował w
kategorii +75kg. W
drodze po złoty medal
stoczył 4 walki.
Najcięższa była ta
półfinałowa, w której
nasz gimnazjalista
rywalizował z
reprezentantem
Ukrainy.

Ani w regulaminowym
czasie, ani w
dogrywce nie udało
się wyłonić
zwycięzcy.
Zarządzono więc
ważenie zawodników.
Zasada była prosta-
lżejszy wygrywa i
wchodzi do finału.  W
finale piętnastolatek
zmagał się z
zawodnikiem Litwy.
Dawid to chłopak
wyjątkowo skromny,
delikatny w obyciu.
Gdy gratulowano

mu w szkole sukcesu,
odrzekł, że to nic
takiego, że nie trzeba i
przeszedł na tym
bardzo szybko do
porządku dziennego.
Mało mówi o sobie.
Koledzy darzą Go
ogromnym
szacunkiem i
uznaniem. Co jeszcze
go czeka? Czas
pokaże. Dopingujemy,
wspieramy i
obserwujemy!

.

..

   GRUDZIEŃ
    
 OTWIERA 

 SERCA
 AKCJE
 WOLONTARIACKIE
 W NASZEJ SZKOLE

 Wokół nas pojawiają
się już różne oznaki
zbliżających się Świąt
Bożonarodzeniowych.
 
  W klasach i na
korytarzu stoją
udekorowane choinki.  
 Uczniowie,
podtrzymując
świąteczną atmosferę,
śpiewają piosenki
świąteczne i ćwiczą
konkursowe kolędy. 
 Po klasach chodził już
Mikołaj z cukierkami.
Tradycyjnie 6 grudnia

obdarowywaliśmy się
bowiem podarunkami.
W najbliższym czasie
obejrzymy jasełka
wystawione przez
młodzież. Jak co roku
Pani Dajnowska dba o
to, aby wszystko było
dopięte na ostatni
guzik. Niebawem
udamy się również na
rekolekcje do kościoła,
by z czystym sercem i
miłością oczekiwać
Bożego Narodzenia.

.

Każdy z nas uwielbiał
bawić się lalkami,
samochodami czy
miśkami. Nie możemy
wyobrazić sobie
dzieciństwa bez
zabawek. To one
urozmaicają
codzienność dzieci i
sprawiają, że na ich
twarzach pojawia się
szeroki uśmiech.
Zbliża się Boże
Narodzenie, zapewne
pamiętacie jak
marzyliście o
kolorowych baśniach
Andersena,
błyszczących lalkach
Barbie czy nowym
czerwonym Ferrari
sterowanym na pilota.
Rodzice najczęściej
spełniali wasze
marzenia.

Teraz postawcie się w
sytuacji maluchów,
które nigdy nie dostały
takich cennych
podarunków. 
Aby wspomóc
potrzebujące szkraby
od 5.12 do 17.12 br.
Samorząd Uczniowski
z pomocą pani
Aleksandry Bilckiej i
pani Sylwii
Orszewskiej
zorganizował zbiórkę
zabawek, które
przekażą do GOPS w
Kiwitach. W świetlicy
gimnazjum stanął
olbrzymi karton, w
którym uczniowie
mogli umieszczać
zabawki, które im się
już nie przydadzą.
Akcja bardzo
spodobała się całej

społeczności szkolnej,
pomaganie to przecież
piękna rzecz.
Wszelakich
pluszaków
przybywało w
szybkim tempie. Duży
wkład w tę zbiórkę
miała pani Dorota
Jagielska, która
skrzyknęła sąsiadów i
kilka dni później
przywiozła worki pełne
dziecięcych
maskotek. Mamy
nadzieję, że Boże
Narodzenie upłynie
dzieciom milej z
„nowymi” zabawkami.
Dla ofiarodawców to
też dobre posunięcie.
Zabawki, których już
nie chcemy ucieszą
kogoś innego. Dzięki
porządkom

wkraczamy w NR z
czystą głową. Dwa. I
zrobimy coś dobrego.
To trzy. Na pewno
warto! Dobro wraca ze
zdwojoną siłą!
   W naszej szkole
przeprowadzona jest
XVII edycja Góry
Grosza, której
celem w tym roku jest
zebranie funduszy na
pomoc dzieciom
wychowującym się
poza własną rodziną
w tym tworzenie
takich programów,
które pozwolą na
rozwijanie ich
umiejętności. Każda z
klas aktywne działa i
angażuje się w
zbiórkę pieniędzy. 
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 WRÓŻBY, ZABAWY, TAŃCE w DZIEŃ ŚW.
ANDRZEJA

. .

.

    W zabawie
prowadzonej przez
opiekunów wraz z
Samorządem
Uczniowskim wzięła
udział cała szkolna
społeczność.
Zarówno ci ze szkoły
podstawowej, jak i
gimnazjaliści długo
czekali na
zorganizowanie
pierwszej w tym roku
szkolnym dyskoteki.  

 Korytarze zostały
przystrojone
niezwykłymi
motywami. Okna
zdobiły m.in.
księżyce,  wiedźmy,
straszyły czarne koty,
a nad wieloma 
dekoracjami  "latały"
nietoperze.  W obu
szkołach przewidziano
kilka konkursów. W
szkole podstawowej

– na przebranie się w
czarodzieja, a także
taniec z balonem
(zwyciężyli Dominika
Parzych i Mateusz
Ćwiek).  W
gimnazjum: taniec na
gazecie ( pierwsze
miejsce zajęli Diana
Rosłoń i Radosław
Topczewski, a później
Jan Filipiak i Weronika
Tkaczuk), taniec z
balonem (Julia Kawalir
i Laura Dziadosz) oraz
udekorowanie okna.
Decyzją jury
najpiękniej przystroiła
je w andrzejkowe
motywy klasa IIIb,  a
najlepsze stoisko z
wróżbami  wykonała
klasa I. Wróżono sobie
w różny sposób: było
rzucanie skorupkami
orzecha do miski z
wodą, przekuwanie
kartki w kształcie

serduszka z imionami,
liczenie oczek na
rzucanych kostkach...
Andrzejki w szkole
podstawowej
rozpoczęły się
występem tanecznym,
a w gimnazjum
zakończyły wspólnym
odtańczeniem układu
poznanego podczas
wymiany niemieckiej.
Nie zabrakło zabaw
typu pociąg, w których
uczestniczyła
większość szkoły. 
Obie imprezy
odbywały się pod
czujnym okiem
nauczycieli. Wszyscy
wybawieni odjechali
ostatnim kursem.
Tańce bardzo nam się
podobały i już
oczekujemy
następnych. 
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.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 76 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPuls Szkoły

 13.12.16 roku odbyło się spotkanie
ostrzegawcze w związku z przykrym
incydentem, który miał związek ze złamaniem
zasad netykiety na portalu
społecznościowym.   
  - W szkole jesteście w porządku, nie
mam żadnych zgłoszeń, a w Internecie czujecie
się już pewniej, tak?! Przypomnijcie sobie (było o
tym głośno w mediach) o tragicznych skutkach
agresji psychicznej w Internecie. Wokół tych
myśli dzielnicowy, p. Maciej Zieliński, na
prośbę pani dyrektor, osnuł rozmowę
ostrzegawczą z uczniami w naszej szkole.
Myślcie, co publikujecie w Internecie! -powtarzał.  
 Dzielnicowy podjął też temat niebezpieczeństw
związanych z posługiwaniem się fajerwerkami,
petardami czy sztucznymi ogniami. Przypomniał
o zakazie sprzedaży ich osobom nieletnim.
Atmosfera spotkania była poważna.
Funkcjonariusz wyraził nadzieję, że każdy będzie
wiedział jak ma się zachować w sieci, jak też
bezpiecznie świętować Nowy Rok, by nie
przysporzyć sobie i innym problemów.

 STOPKA  REDAKCYJNA
red. nacz. Aleksandra Wojtkielewicz z-ca
red. Julia Kawalir, 
red. numeru: Zuzanna Januszewska, Alicja
Gojżewska, Dominika Maruszczak, Kinga
Rosłoń, Zuzanna Białkowska, Klaudia Salwin
opiekun redakcji: Edyta Wlazło
PULS SZKOŁY    
juniormedia.pl    
 zskiwity.pl

Dnia 14 grudnia w
naszej szkole miało
miejsce  spotkanie z
p. Bernadetą
Jabłońską -
specjalistką  terapii
psychoseksualnej,
pedagog,
socjoterapeutką,
terapeutką,
edukatorką, trenerką,
certyfikowaną
instruktorką metody
komunikacji
interpersonalnej,
nauczycielką
dyplomowaną,
 wykładowczynią
 Uniwersytetu
Warmińsko-
Mazurskiego w
Olsztynie i innych
uczelni (wykłady na
Studiach
Podyplomowych).
Konwersacja  odbyła
się bez towarzystwa
nauczycieli. Klasy
zostały podzielone
na dwie grupy. W
ciągu dwóch godzin
dowiedzieliśmy się
bardzo wiele, m.in.
tego czym

jest molestowanie,
napastowanie, o
których słyszy się
dość często. 

  Pani psycholog
opowiedziała nam o
przypadkach, w które
ciężko było uwierzyć.
Dyskusja wciągnęła
 nawet najbardziej
niesfornych
słuchaczy. Pani
Bernadeta  pozwoliła
nam się przed sobą
otworzyć. Słuchała
wszystkich uczniów z
ogromną uwagą i
sprawiała wrażenie
osoby z ogromnymi
pokładami empatii. 

 Poznaliśmy prawne
konsekwencje
różnorakich 
patologicznych
zachowań.
Terapeutka
opowiadała nam o
przypadkach ze
swojej kariery.
Wszystkie budziły
nasze przerażenie

i niedowierzanie.
Doszliśmy do
wniosku, że każdy z
nas może zostać
ofiarą molestowania.
Najważniejsze jest,
aby nie tłumić tego w
sobie. Ofiary często
ukrywają takie
zachowania, są
wpędzane w poczucia
winy. Mamy wokół
wielu ludzi, którzy na
pewno są w stanie
nam bezinteresownie
pomóc. Przede
wszystkim rodziców,
nauczycieli, pedagoga
w szkole, przyjaciół. 
  
 Pani Jabłońska
przedstawiła nam
statystyki, które są
zatrważające. Już co
3 dziewczyna poniżej
16 roku życia i co 4
chłopak poniżej 16
roku życia był
skrzywdzony przez
osobę dorosłą -
najczęściej

we własnej rodzinie.
Nie możemy
pozwolić, aby ktoś
przekraczał naszą
strefę osobistą.
Pamiętajmy też o tym,
żeby nie opowiadać o
swoim życiu,
zainteresowaniach i
obawach osobom,
których nie znamy.
Przestępcy wybierają
osoby naiwne i słabe. 
 
 Ci, którzy robią
krzywdę innym,
słabszym muszą być
srogo ukarani! Nikt z
nas nie może być
narażony na takie
cierpienia.  

  Następna taka
dyskusja wstępnie
została zapowiedziana
na luty. 

 1 grudnia, czyli w Światowy Dzień AIDS 28
śmiałków zmierzyło się z pisemnym konkursem
wiedzy o AIDS. Jak co jego roku organizatorką
była p. Dorota Jagielska. Należało odpowiedzieć
na pytania o różnym poziomie trudności. 
 Zwycięzcami zostali: Kacper Marcinkowski i
Aleksandra Wojtkielewicz. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom!

  NIE DAJ SIĘ SKRZYWDZIĆ!
 spotkanie nt. BEZPIECZNE DORASTANIE:
 PROFILAKTYKA  PRZEMOCY SEKSUALNEJ
 WOBEC DZIECI

. .

 NIE ROBISZ TEGO W
 REALU, NIE RÓB
 TEGO  W SIECI!
  spotkanie z dzielnicowym

 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI z AIDS 
  28 śmiałków wzięło udział w konkursie wiedzy o AIDS

. .
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