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Z PANIĄ DOROTĄ SKRZYPEK
ROZMAWIALIŚMY O PLANOWANEJ

REFORMIE EDUKACJI

do kształcenia ogólnego i nauki poszczególnych
przedmiotów. Ważne jest również, aby odejść od systemu
ukierunkowanego na umiejętność rozwiązywania testów,
systemu, w którym szkoła zamiast faktycznie uczyć,
przygotowuje wyłącznie do egzaminów.
     Nasz zespół redakcyjny reprezentuje pokolenie
nastolatków. Mamy swoje problemy i wspólnotę dążeń.
Wszyscy w szkole jesteśmy w zbliżonym wieku, dlatego
dobrze się rozumiemy, znamy się, organizujemy wspólne
wyjazdy. Pani Kurator, czy znajdziemy takie porozumienie z
dziećmi, które mają po siedem, osiem lat? Czy ta różnica
wiekowa nie wydaje się zbyt duża?
     Pamiętajmy, że misją szkoły nie jest tylko nauczanie, ale
również wychowanie. Szkoła to miejsce, w którym uczymy
funkcjonowania w społeczeństwie. W dorosłym życiu nasze
relacje nie ograniczają się przecież do grupy rówieśników,
lecz dotyczą ludzi z różnych pokoleń. Takie zróżnicowanie
wiekowe w szkole może wszystkim uczniom przynieść
wiele korzyści. Na pewno starsi uczniowie poprzez opiekę
nad młodszymi będą mieli okazję nauczyć się
odpowiedzialności, współpracy

i wzajemnego szacunku. Bardzo ważne są działania
pozwalające na integrację wewnątrz społeczności szkolnej,
takie jak np. wolontariat. Obecny rok szkolny Minister
Edukacji Narodowej ogłosiła Rokiem Wolontariatu.
     Gimnazjum nr 6 w Płocku to szkoła znana i ceniona w
regionie, mamy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii, jesteśmy
Szkołą Sukcesu, Szkołą Odkrywców Talentów, mamy
świetnych pedagogów. Wielką stratą byłoby
zaprzepaszczenie tego wieloletniego dorobku.
     Każda reforma budzi wątpliwości. Zdarza się tak, że ktoś
jest niezadowolony z jej elementów. Ale naszym
nadrzędnym celem jest dawanie lepszego wykształcenia i
większych szans dzieciom i młodzieży bez względu na
miejsce zamieszkania ucznia czy status jego rodziny.
Zależy nam na rozwoju każdego ucznia. Każde dziecko
zasługuje na dobrą szkołę. Jeśli chodzi o dorobek
najlepszych gimnazjów, na pewno nie zostanie
zaprzepaszczony. Cenne inicjatywy edukacyjne zostaną
opisane i będą wykorzystane. 
     Dziękujemy Pani bardzo za rozmowę.
     Również dziękuję.

     30 listopada 2016 roku w
Liceum Ogólnokształcącym
im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku
odbyło się spotkanie władz
kuratoryjnych z
nauczycielami płockich
szkół. Przedstawicielką
Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty była Pani Dorota
Skrzypek - Wicekurator. Z
nią właśnie 

przeprowadziliśmy
rozmowę, która dotyczyła
zapowiedzianej przez PIS
reformy edukacji narodowej.
     Dziś mamy przyjemność
spotkać się z Panią
ponownie, ale nie ukrywamy
swego niepokoju
związanego z planowaną
reformą edukacji.
Największe zmiany czekają
niewątpliwie gimnazja.

Czy naprawdę się one nie
sprawdziły? Czy powrót do
ośmioletniej szkoły
podstawowej jest
koniecznością ?
     Obecny system edukacji
wymaga wielu głębokich
zmian. Pragniemy, by
polscy uczniowie wyróżniali
się poziomem wiedzy na tle
swoich rówieśników z
Europy. Stąd należy wrócić 

fot.Wiktoria Filińska
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     Nadszedł grudzień, mamy już zimę, za oknem
prószy śnieg, wszędzie wokół widzimy choinki,
aniołki i świąteczne wystroje. Również ku końcowi
zbliża się rok 2016. Pamiętajmy, by w okresie
przedświątecznych przygotowań nie popaść w wir
zakupów i nie zapomnieć o tym, co w święta jest
najważniejsze.
     W długie zimowe wieczory zachęcamy do
czytania interesujących  artykułów, które
zamieściliśmy w tym numerze "Szaferówki".
       Redaktor naczelna, Klaudia Luśniewska

     Niech te Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Wam wiele radości – wspólnie
spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, dużo
radości i tyle optymizmu, by nie skończył się
przez cały zbliżający się rok. Życzymy Wam,
Drodzy Czytelnicy, abyście to Boże
Narodzenie spędzili w atmosferze miłości i
wzajemnego zrozumienia. 
     Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego
Roku życzy Redakcja „Szaferówki”.

1. Najpopularniejsza kolęda w  Polsce:
Najpopularniejszą polską kolędą jest "Cicha noc".

2. Najpopularniejsza zupa wigilijna:
Najczęściej spotykaną zupą na  wigilijnym stole jest barszcz z
uszkami.

3. Najpopularniejsze danie wigilijne:
Najpopularniejszym daniem są pierogi z kapustą i grzybami, a
na drugim miejscu znajduje się tradycyjny karp.

4.Najpopularniejsze ciasto świąteczne:
Najczęściej podawanym na stół deserem jest makowiec
zawijany, a tuż za nim klasyfikuje się sernik.

5. Najpopularniejsza książka na święta:
Najpopularniejszą książką na świąteczne wieczory okazuje się
"Opowieść Wigilijna".

1.Wywiad z Panią Dorotą Skrzypek - Mazowiecką
Wicekurator Oświaty - str.1,
2.Skład redakcji, słowo od redakcji, świąteczne życzenia,
kącik "Naj", spis treści - str.2,
3.Dzień Patrona - najważniejsze święto                                 
w naszej szkole - str.3,
4.Wywiad z Panią Mają Saską - Żelechowską - Dyrektor
Wydziału Kształtowania Środowiska - str.4,
5.I Przegląd Gazetek Szkolnych i warsztaty dziennikarskie
w Zespole Szkół nr 1 w Płocku - str.5,
6.Szkolne akcje: "Jem, kupuję, nie marnuję" i "Wszystkie
kolory świata" - str.6,
7.Jasełka w naszym gimnazjum - str.7,
8.Kącik czytelniczy, wiersz świąteczny,                                
kącik EKO, sonda - str.8.

fot.p.M.Michalska
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DZIEŃ PATRONA 
NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO W NASZEJ SZKOLE

     7 grudnia 2016 roku odbyły się w naszej szkole
obchody Dnia Patrona pod hasłem: "Oczami Szafera 130
lat później". Uroczystość poświęcona profesorowi
Władysławowi Szaferowi była niezwykle barwna, bo w tym
roku, 16 listopada, minęło 130 lat od narodzin tego
wybitnego Polaka. W tym dniu do naszego gimnazjum
przybyło wielu ważnych gości, by razem z całą
społecznością Gimnazjum nr 6, świętować to ważne
wydarzenie. Uczniowie wraz z chórem szkolnym
przygotowali akademię, która była bardzo ciekawa.
Podczas uroczystości wręczono nagrody za konkurs
pt."Oczami Szafera 130 lat później" w kategorii
plastycznej, literackiej i fotograficznej organizowany przez
nasze gimnazjum. 
Przedstawiciele rady rodziców oraz stowarzyszenia Nasz
Płock - Szaferówka, działającego przy Gimnazjum nr 6 w
Płocku, wręczyli  pani dyrektor Grażynie Rutkowskiej dąb,
który ma zostać posadzony w pobliżu placówki. Życzyli
też, by drzewo i szkoła przetrwały wszystkie
reformy.Jedną z gości przybyłych była dyrektor Wydziału
Kształtowania Środowiska pani Maja Syska -
Żelechowska. To właśnie z nią mieliśmy okazję
porozmawiać:
Dzień dobry. Nazywam się Klaudia Luśniewska. Jestem
redaktor naczelną miesięcznika szkolnego "Szaferówka".
Mamy dziś zaszczyt spotkać się z Panią w naszej szkole,
ponieważ to wielki dzień dla nas wszystkich. Dziś
przypada 130. rocznica urodzin Profesora Władysława
Szafera. Ten wielki człowiek, zapalony botanik, obrońca
przyrody, współtwórca polskich parków narodowych i
inicjator odtworzenia populacji żubra w
Puszczy Białowieskiej jest dla nas - uczniów Gimnazjum
nr 6 w Płocku - wzorem i autorytetem, jesteśmy dumni, że
nasza szkoła nosi jego imię. Swoją dumę wyrażamy nie
tylko poprzez akademie czy wystawy, ale przede
wszystkim staramy się wcielić w czyn ideały naszego
mentora. Realizujemy rozmaite akcje proekologiczne. Do
najważniejszych należą: Sprzątanie Świata, happeningi z
okazji Dnia Ziemii, Europejski Dzień Bez Samochodu.
Segregujemy też odpady, organizujemy banki żywności,
zbieramy środki, by wspomóc działaność miejscowego
schroniska dla zwierząt. Takich akcji jest oczywiście o
wiele więcej. Nie byłoby ich, gdyby nie pomoc rozmaitych
organizacji proekologicznych czy urzędu miasta. I tu
właśnie nasze pierwsze pytanie:

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarek
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  Jakie inicjatywy proekologiczne prowadzone są obecnie w naszym
mieście?
Obecnie takich działań nie prowadzimy, bo one miały miejsce chociażby we
wrześniu. Wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody były prowadzone warsztaty
ekologiczne na terenie Parku Północnego, bo w tym roku dostaliśmy duże
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Powstały
ścieżki edukacyjne o roślinności i zwierzętach, które żyją na terenach
miejskich i o gatunkach, które występują również w Parku Północnym. Tam
znajdują się tablice edukacyjne, które sfinansował Wojewódzki Fundusz i we
współpracy z Ligą Ochrony Przyrody takie warsztaty odbyły się. Pani
Urszula Mielczarek była organizatorem tego przedsięwzięcia, cieszyło się
ono bardzo dużym zainteresowaniem. Ostatnio organizowaliśmy też
spotkania, w których uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta
zainteresowani instalacją odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach
mieszkaniowych. Te warsztaty odbyły się 29,30 listopada i 1 grudnia. Myślę,
że dosyć mocno o tym informowaliśmy wszystkich, bo na ulicach naszego
miasta widniały cightylighty, były również rozwieszone informacje na
przystankach autobusowych, bo miasto zamierza przystąpić do takiego
projektu dotyczącego właśnie instalacji OZE, bo jak wiecie mamy dosyć
duży, odczuwalny problem jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w
mieście. Takie działanie jak instalacja OZE jest wsparciem dla danego
budynku, bo podgrzewana energia jest przy użyciu energii elektrycznej, czyli
tym samym zużywamy mniej paliwa stałego, czy chociażby gazu, żeby tę
wodę podgrzać, czyli są to takie instalacje wspierające, które chcielibyśmy
jako miasto oraz jako wydział promować. Ogłosiliśmy również taki nabór z
uwagi na zanieczyszczenie powietrza, na program dotacyjny dla
mieszkańców, którzy chcą wymienić piece na paliwa stałe, na paliwa
bardziej ekologiczne. Jest to rząd ok. 220 tyś, zł i będziemy naszych
mieszkańców z naszych środków wspierać, dążyć do tego, aby te powietrze
było czystsze w mieście Płocku.
Czy te inicjatywy proekologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców?
Myślałam, że będzie nieco większe zainteresowanie, choćby tymi
warsztatami, bo te dotyczące OZE zrobiliśmy na zasadzie oferty handlowej,
bo wiem że inne gminy wykorzystały do tego firmy, np. instalują kolektory
słoneczne, natomiast my nawiązaliśmy prace z ośrodkami naukowymi,
uczestniczyliśmy w akademickich, ale bardzo ciekawych wykładach.
Wszyscy wiemy, że nasze miasto nie należy do najczystszych. Proszę
nam powiedzieć, czy lokalna młodzież i społeczeństwo chętnie włącza
się w inicjatywy, których celem jest ochrona przyrody w Płocku i jego
okolicach ?
W ubiegłym roku mieliśmy warsztaty z segregowania odpadów, ja uważam
że wy jako młodzież jesteście świetnie wyedukowani, natomiast nie
wszyscy uczestniczą w akcjach tak chętnie jak wy. Chcieliśmy, aby w
warsztatach z segregowania odpadów wzięło udział jak najwięcej osób,
chcieliśmy wszystkim tę informację przekazać. Odbyło się ok. 10 takich
spotkań, niestety ludzie są mało zainteresowani, staraliśmy się poświęcić
czas, przekazać tę wiedzę jak segregować, dlaczego to jest takie ważne.
Dziękujemy Pani za poświęcony nam czas i mamy drobny upominek -
kilka numerów naszego pisma.
Dziękuję bardzo.

WYWIAD Z PANIĄ MAJĄ SASKĄ - ŻELECHOWSKĄ 
DYREKTOR WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

fot.Wiktoria Ziółkowska

fot.p.A.Smolarek



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 63 01/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szaferówka

I POWIATOWY PRZEGLĄD GAZETEK SZKOLNYCH I WARSZTATY
DZIENNIKARSKIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOCKU

      13 grudnia 2016 roku nasza redakcja
udała się do Zespołu Szkół nr 1 w Płocku na
rozstrzygnięcie I Powiatowego Przeglądu
Gazetek Szkolnych. Do konkursu zgłosiliśmy
w listopadzie trzy numery naszego pisma i
wygraliśmy, otrzymując równocześnie
nagrodę specjalną. Każdy redaktor
"Szaferówki" otrzymał dyplom, a redaktor
naczelna i opiekun zespołu redakcyjnego,
otrzymały nagrody książkowe. Częścią
konkursu były warsztaty dziennikarskie z
redaktor naczelną gazety "Petro News" -
panią Agnieszką Stachurską. Podczas tego
niezwykle interesującego spotkania
dowiedzieliśmy się, jak redagowane jest
prawdziwe pismo, odkryliśmy tajniki
dziennikarstwa i słuchaliśmy odpowiedzi na
pytania zadawane pani Stachurskiej.
     Te warsztaty wiele nas nauczyły i bardzo
miło spędziliśmy czas, dowiadując się przy
tym tak wielu przydatnych rzeczy związanych
z redagowaniem pisma.

fot.Wiktoria Ziółkowska

fot.Wiktoria Ziółkowskafot.Wiktoria Ziółkowska
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SZKOLNA AKCJA "JEM, KUPUJĘ, NIE MARNUJĘ"

"WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"

     Podczas gdy jedni głodują, drudzy wyrzucają tony jedzenia do śmieci…
Czy to nie paradoks? Kupujemy często bez namysłu, biorąc produkty jak
leci – z krótką datą ważności, łatwo się psujące, których nie będziemy w
stanie zjeść… Co się z nimi później dzieje? Lądują w koszu, a my idziemy
po kolejne zakupy. W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności rocznie
–z czego gospodarstwa domowe wyrzucają ponad 2 mln ton. Co się z tym
wiąże ? Co według nas – Polaków - jest główną przyczyną marnowania
żywności?
- przegapienie terminu przydatności do spożycia 
- niewłaściwe przechowywanie
- zakup złego jakościowo posiłku
- zbyt duże porcje posiłków 
- zbyt duże zakupy
- brak pomysłów na wykorzystanie składników do różnych dań 
Czy jesteśmy świadomi konsekwencji marnowania żywności?
Jeśli chodzi o skutki wyrzucania artykułów spożywczych, to 85%
społeczeństwa ma świadomość, że wyrzucanie żywności dużo kosztuje,
71% uważa, że ma to szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, a 66%
osób badanych stwierdza, że zmarnowana żywność ma istotny wpływ na
wzrost cen żywności oraz 83 % badanych przyznaje, że marnowanie
żywności jest problemem społecznym. Najczęściej marnujemy: pieczywo,
owoce, wędliny, warzywa i jogurty.
     W naszej szkole Gimnazjum nr 6 w Płocku została przeprowadzona 18
edycja europejskiego TEG. 

Jest to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu
zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze
globalnym. Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla najbardziej
potrzebujących pt,,Kupuję, jem, nie marnuje". W akcję włączyli się nasi
szkolni wolontariusze, którzy wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności w
markecie Auchan Płock w dniach 25-27 listopada 2016 r. Zbieraliśmy
następujące produkty: mąka, cukier, mleko w kartonach, kasza, ryż, dżemy,
płatki, musli, paczkowane sery, makarony, słodycze, przyprawy, napoje,
kawa, herbata itp. W ten sposób chcieliśmy pomóc osobom, które
najbardziej tego potrzebują.

     ''Wszystkie kolory świata'' to projekt
charytatywny organizowany przez UNICEF już
trzeci raz z rzędu. Jego głównym celem jest
zakupienie szczepionek, które następnie trafią do
dzieci z południowego Sudanu. Nabyte
szczepionki będą przeznaczone na takie choroby
jak: odra, gruźlica, tężec, polio czy nawet
zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie.
UNICEF pragnie tym programem szczepień objąć
jak największą liczbę dzieci tak, by ograniczyć
śmiertelność powyższymi chorobami. Projekt ten
nie tylko ma na celu walkę z rozwojem epidemii
chorób, ale także ma uświadomić dzieciom i
młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i
wiązać się  z pozytywnymi emocjami. Do udziału
w projekcie mogła zgłosić się każda chętna
placówka edukacyjna. 
     Nasza szkoła wzięła udział w tej akcji, a
uczniowie przygotowali własnoręcznie wiele
laleczek, które są symbolem pomocy, jakiej chcą
udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.fot.Dorota Mielczarek

fot.Justyna Paluszewska

fot.Klaudia Luśniewska
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"CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC...", CZYLI JASEŁKOWE OPOWIEŚCI

     Jasełka to widowisko bożonarodzeniowe,
mające na celu ukazanie przyjścia na świat
Pana Jezusa oraz przekazanie ważnych
informacji i treści. Przeznaczeniem każdego z
nas jest niesienie pomocy i czynienie dobra.    
     20 grudnia 2016 roku na sali gimnastycznej w
naszej szkole odbyły się takie jasełka.
Zorganizowały je p. Ewa Bembenista oraz p.
Małgorzata Cieślak. Uczestniczył w nim: szkolny
teatr złożony z uczniów IIIA, chór wraz z
akompaniamentem p. Mateusza Szulborskiego i
p. Michała Siemińskiego. Koledzy i koleżanki
pokazali nam na scenie wpływ internetu na
nasze życie, siłę nastoletniej miłości oraz
narodzenie Jezusa Chrystusa... w nas. Po
pouczającym spektaklu oraz cudownym śpiewie
dziewczyn z chóru, wspólnie zaśpiewaliśmy
kolędy. Wspólnie spędzony czas był chwilą
refleksji nad sobą, nad światem, nad naszymi
celami i pragnieniami.                        
 

 
   

Adam z piekła rodem

Anielska lekkość bytuZgoda, przyjaźń i braterstwo są w nas

fot.p.A.Smolarek

fot.p.A.Smolarekfot.p.A.Smolarek
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KĄCIK CZYTELNICZY

KĄCIK EKO SONDA

1.Gdzie spędzasz święta?
 W domu -65%
 U babci - 30% 
Za granicą -5% 

2. Z kim spędzasz święta? 
 Z rodzicami - 55% 
Z dziadkami -35%

 Z całą rodziną - 10% 
3. Co chciałbyś dostać od 

św. Mikołaja?
 Telefon -25%

 Komputer -20%
 Książki -18%

 Słodycze -15% 
Ubrania - 15%

 Gry -7%
 4. Co najbardziej lubisz w świętach?

 Wolne od szkoły - 45%
 Prezenty - 30% 

Spotkania z rodziną - 10% 
Dzielenie się opłatkiem - 9% 

Ubieranie choinki - 6%

     Najlepsze książki do czytania w grudniowe
wieczory to te z motywem bożonarodzeniowym.
Godną więc polecenia jest "Podaruj mi miłość",
czyli 12 świątecznych opowiadań.
     Każde opowiadanie zawiera inną historię i
różnych bohaterów, jednak wszystkie mają
przesłanie głoszące miłość oraz magię świąt.  
Znajdziemy w książce piosenkarkę, przestępcę,
dziewczynę adoptowaną przez samego Świętego
Mikołaja, ducha, mistycznego Krampusa i wiele
innych postaci. 
"Podaruj mi miłość" bardzo szybko się czyta, co
trzeba przyznać z żalem. Każda główna postać to
osoba wrażliwa, krucha, pragnąca odnaleźć swoją
miłość nie tylko do innych osób, ale też do
Bożego Narodzenia czy własnej pracy. Książka
uczy nas i dokształca w wierze religijnej,
zaszczepia magię świąt. Pozwala nam również
odnaleźć siebie we Wszechświecie oraz pośród
społeczności ludzkiej. Najlepiej czyta się z
kubkiem ulubionej herbaty i pod ciepłym kocem.

"ŚWIĄTECZNY CZAR"

     Snem zimowym potocznie nazywamy
zarówno stan hibernacji, który naprawdę nie jest
snem tylko letargiem, jak i zwykły sen zimowy,
znacznie słabszy niż hibernacja. Znane są trzy
rodzaje „snu” związanego z zimowaniem:
hibernacja, torpor, sen zimowy.
     Hibernacja jest najgłębszym z nich. Torpor to
też letarg, ale znacznie krótszy, trwający jedną–
dwie doby. Wreszcie sen zimowy to sen trwający
dłużej niż sen zwykły, ale i tak często
przerywany. Hibernują: nietoperze z
umiarkowanych stref geograficznych. Jedynym
hibernującym ssakiem z rodziny psów jest
jenot. W sen zimowy nie zapadają bobry i krety.
W hibernację nie zapadają pszczoły, a także
ryby. Nie śpią ptaki, większość ssaków
drapieżnych, zwierzęta kopytne, no i człowiek.
Niedźwiedzie i borsuki zasypiają po pierwszych
przymrozkach. Zmniejszająca się ilość światła
powoduje u ssaków wydzielanie przez szyszynkę
hormonu snu, melatoniny. 
     Drogie zwierzaki, dobranoc!

Gdy tylko słońce tego dnia wzejdzie,
Uradowane już serce świata będzie.

Dlaczego? Jezus Chrystus się narodził
Od zła nas przecież wyswobodził.

Dziś poranna krzątanina,
Jak co roku - bieganina.

Kolorowe prezenty oczy kuszą dzieci,
Ale przecież pierwsza gwiazdka jeszcze

nie świeci.
Gdy ta wreszcie rozbłyśnie na niebie,

Opłatek w dłoń ująć, by zrozumieć
siebie.

A miejsce wolne na wędrowca wciąż
czeka,

Nie tylko ono jest dla tego człowieka.
My wszyscy swoją bliskość ofiarujemy,

Szczere życzenia i uśmiechy Wam
wszystkim ślemy.

Magdalena Gorczyca
fot.: Magdalena Gorczyca

fot.Wiktoria Filińska
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