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Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana III Sobieskiego
ul. Gdańska 16
83-140, Gniew

Numer 4 09/19

Nasz patron - król Jan III Sobieski. W tym
numerze:

Z życia Jana III
Sobieskiego.

Wywiad z
panem
Sebastianem
Szymańskim.

Plotki,
ploteczki z
życia gwiazd.

Przepis na
slime.

W pajęczynie
uczniowskiej
twórczości.

Ciekawostki -
trzewikodziób.

Krzyżówka nie
tylko dla
kujonów.

Dysleksja. Co
to jest?
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Upodobania kulinarne Dzięki
intensywnej
nauce języków
obcych oraz
podróżom po
Europie Jan
Sobieski znał
aż osiem
języków. Biegle
władał łaciną,

niemieckim 
i francuskim,
opanował
podstawy
włoskiego,
tureckiego 
i greki.
Współcześni
mu pozostawali
pod wrażeniem

jego zdolności
językowych.
Mając 50 lat
monarcha
postanowił
jeszcze
nauczyć się
hiszpańskiego.

Jan III Sobieski
był najczęściej
portretowanym
polskim
władcą, lecz
wiele jego
wizerunków
odbiegało od
rzeczywistości,
gdyż nie były
tworzone z
natury.
Ponadto
powstawały
według
określonych
konwencji,
służyły celom
reprezenta

tywnym i
propagan
dowym. Warto
więc
przytoczyć
opisy mu
współczesnych.
Philippe
Dupont,
Francuz i
dyplomata na
dworze
Sobieskiego,
tak oceniał
wygląd
króla:"Miał
twarz
doskonale

owalną,
fizjonomię
szlachetną i
dumną, oczy
tak żywe i
płomienne, że
trudno było
wytrzymać ich
spojrzenie. Nos
miał rzymski,
głos bardzo
przyjemny."

Dworskie rozrywki

Poliglota

Piękny Polak

Na dworze
królewskim
kwitło życie
kulturalne.
Organizowano
tańce i bale
maskowe oraz
przedstawienia
teatralne. Jan
III Sobieski
często brał
udział w
polowaniach

na lisy, wilki i
zające.  Króla
najczęściej
jednak
zajmowały
dyskusje z
uczonymi.
Ulubioną jego
rozrywką była
lektura i studia
w prywatnej
bibliotece."

Król miał dobry
apetyt. Często
ucztował 
z krewnymi i
przyjaciółmi.
Interesował się
gospodarstwem
i kuchnią.
Notował
przepisy

potraw,
szczególnie
słodyczy -
malinowych
żelków,
płatków róż w
cukrze,
kandyzowanych
wiśni. Król
przepadał

za arkasem -
mleczną
galaretką 
z dodatkiem
egzotycznych
przypraw.
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D y s l e k s j a 

Poznaj najważniejsze
informacje.
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 W y w i a d
W każdym numerze naszej gazetki
staramy się przybliżyć Wam osoby
związane z naszą szkołą lub naszym
miastem. Tym razem przeprowadziliśmy
wywiad z panem Sebastianem
Szymańskim. Opowiedział nam o sobie,
swojej pracy, pasjach. Czy sport to całe
jego życie?

Kim chciał Pan
zostać w
dzieciństwie?
Chyba jak każdy
chłopiec
chciałem zostać
piłkarzem. No
ale później to
się zmieniało.
Ostatecznie
zostałem
nauczycielem
wf-u.

Dlaczego
chciał Pan
pracować
w szkole?
Kiedy zrodził
się ten
pomysł?
Od zawsze
lubiłem sport.
Byłem uczniem
tej szkoły 
i często
nauczyciele
wybierali mnie
na zawody, ale 
wtedy jeszcze
nie myślałem o
tym, żeby być
nauczycielem

wf-u. Po szkole
gimnazjalnej
zadecydowałem,
że chciałbym iść
do takiej pracy,
która da mi
dużo satysfakcji
i przyjemności.
Praca z dziećmi
taka właśnie
jest. 

Jaki jest Pana
ulubiony
sport?
Teraz
intensywnie
trenuję bieganie
i to mi sprawia
ogromną
przyjemność.
Pasjonuję się
ogólnie pojętym
sportem:
siatkówką, piłką
nożną ,
sportami
drużynowymi.
Zimą oglądam
skoki
narciarskie i
szczególnie
kibicuję polskim
zawodnikom.

Czy jest Pan
na sportowej
diecie?
Niestety diety
jakoś nie
przestrzegam a
to rzeczywiście
połowa sukcesu
sportowca. To
zdecydowanie 
moja słaba
strona. Mam
mało czasu na
przygotowywanie
odpowiednich
posiłków.
Dlatego myślę,
że jeżeli
miałbym jakąś
dietę, to moje
wyniki, które
osiągam, byłyby
o wiele lepsze.

Czy je Pan
słodycze?
No, niestety jem
i to kolejny
minus.
Uwielbiam
słodycze, ciężko
jest się czasem
oprzeć. Żelki to
jest mój numer
jeden!

Ile medali i
pucharów już
Pan zdobył?
Czy są one dla
Pana ważne?
Nie umiem w tej
chwili
powiedzieć ile
ich jest, ale
kolekcjonuję je
wszystkie.
Często po
biegach
dostajemy
puchary,
medale i ja się
bardzo cieszę
na to, że będę
mógł kolejny
przynieść do
domu. Gdzieś
sobie je tam
odkładam i jak
siedzę czasem
w pokoju, patrzę

na te swoje
trofea, to wiem
po co trenuję i
one są dla mnie
motywacją. Jak
przyjeżdżam do
domu po pracy
zmęczony 
i mam iść na
trening, mówię:
nie dzisiaj nie
idę, bo nie chce
mi się , to jak
spojrzę na te
medale i
puchary to
mówię sobie, że
chciałbym taki
kolejny i wtedy
mam motywację
żeby iść
pobiegać.

Czy znajduje
Pan czas na
jakieś
zainteresowania
po pracy?

Jestem
trenerem piłki
nożnej. W mojej
drużynie trenują
właśnie chłopcy
od nas ze
szkoły, jest to
taki duży plus,
że mam kontakt
ze swoimi
zawodnikami
nie tylko na
treningu, ale też
w szkole.
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Wakacyjna sonda

Jaka klasa 
u nas w
szkole jest
najlepsza 
z wf-u?
W naszej
szkole jest
bardzo wielu
dobrych
sportowców,
ale jeżeli
miałbym
powiedzieć w
której klasie,
to nie jestem w
stanie. 
W każdej
klasie jest ktoś
kto lubi sport i
jest 

w tym dobry.

Jaki jest Pana
ulubiony
zespół lub
wokalista?
Ulubiony
wokalista…
bardzo lubię
słuchać
Korteza,
chociaż mówi
się, że
sportowcy
słuchają
bardziej
dynamicznej
muzyki. Jego
muzyka mnie
wycisza.

Czy Pan ma
zwierzę ?

Teraz nie
mam, bo już
nie mieszkam 
w domu, gdzie
się
wychowywałem,
ale jak
mieszkałem
w Szprudowie,
to zawsze
mieliśmy jakieś
zwierzątka. Na
przykład
mieliśmy kota,
co mi bardzo
przeszkadzało,
bo

mam uczulenie
na sierść i
często
chodziłem
smarkaty i
kichałem. 

Jakie jest
Pana
największe
marzenie?
Marzeń mam
wiele… muszę
pomyśleć,
chociaż nie
wiem, czy
mogę wam
zdradzić, bo
mówi się, że
jak się zdradzi

marzenie to
ono się nie
spełni. Myślę,
że chciałbym
osiągnąć jakiś
sukces
sportowy 
z
reprezentacją
naszej szkoły.

Czy Pan ma
dziewczynę? 
Tak, ma na
imię Ola.

Czy czyta
Pan „Głos
Sobieskiego”?

Czytam,
ostatnie
wydanie było
chyba w
czerwcu. No to
czytałem
ostatnie.

Bardzo
dziękujemy
za rozmowę.
Dziękuję za
wywiad , czuję
się
wyróżniony.

A. Brzezińska
J. Kocknecht
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K. Golicki

   Plotki, 
                ploteczki
                         z życia gwiazd..

KILKA
CIEKAWOSTEK

Ulubiony kolor
Shawna Mendesa to
siwy.

Raper Quebonafide boi
się latać samolotem.

Billie Eillish nie lubi
się uśmiechać.

Teledysk Lany Del Ray
pt. "Video Games
wywołał wiele
kontrowersji z powodu
praw autorskich.

W piosence Dawida
Podsiadło jest błąd,
gdyż śpiewa: "Pięknie
rozmawia się całkiem
nieźle, i podoba nam
dotychczas każdy
obejrzany film."

               art. A. Brzezińska
               rys. K. Golicki

Sławomir Zapała wystąpił w programie
"Twoja twarz brzmi znajomo".

Ariana Grande przez farbowanie włosów na
planie serialów "Nickelodeon" musiała
sobie co jakiś czas farbować włosy na
czerwono, przez to musi nosić peruki.

fot.
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Numer zrealizowali: A. Brzezińska, J. Kocknecht, A. Piwowarczyk,
Z. Cymanowska, H. Dorotin, K. Golicki
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