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Każdy może mówić dobrze, czyli Inauguracja Roku
Akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie III Wieku

Naszym
nauczycielom

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. powstał w lutym 1993 roku w tymże
mieście. Swoją działalnością objął mniejsze miejscowości ościenne, które wykazywały
potrzebę aktywizacji osób na emeryturze. Wobec powyższego corocznie odbywa się
inauguracja roku akademickiego w miejscowościach, w których działa uniwersytet. Tak też
było 2 października 2014 roku, kiedy to uczestniczyłam w rozpoczęciu nowego roku
akademickiego.
Na początku wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn uniwersytetu. Następnie prowadząca
spotkanie powitała oraz przedstawiła głównych gości i wykładowców. Warto przypomnieć, iż
w obchodach uczestniczyli również uczniowie, Gimnazjum Publicznego im. Arkadego
Fiedlera w Dębnie, pod opieką pani Marii Wiarus. 
Organizatorka imprezy przedstawiła wyniki badań związanych z populacją aktywnych ludzi,
powyżej 60 roku życia. Statystyki były imponujące na korzyść seniorów. Kolejnym punktem
spotkania było podziękowanie pani rektor, za podjęcie się prowadzenia w Dębnie wykładów,
przez pana burmistrza Dębna oraz starostę myśliborskiego. Punktem kulminacyjnym była
prelekcja pani doktor Joanny Rutkowskiej na temat: Jak dobrze się witać i żegnać? ... Str. 3

Teatr KOD jest najstarszą,
do dziś prężnie działającą
grupą w Dębnowskim
Ośrodku Kultury. Została
ona założona 20 lat temu (24
marca 1994) przez pana
Anatola Wierzchowskiego.
Przez wszystkie minione
lata aktorzy pod wodzą
mistrza wystawili 26 premier
autorskich. 

„Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć 
w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, 
za Serce”.

Kochanym i oddanym
nauczycielom wszystkiego,
co najlepsze, życzą
wdzięczni za trud włożony w
naszą edukację, uczniowie.

Katarzyna Azarkiewicz

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie
nas pozbawić.”
Za to, że nas wychowujecie, za to, że nas z całego serca
wspieracie, za to, że zawsze możemy na was polegać, w
tym szczególnym dniu bardzo wam dziękujemy.

Gimnazjaliści   

Uwaga czytelnicy
„Gimnazjaka”!

Ogłaszamy okolicznościowy
konkurs z nagrodami. 
Rozejrzyj się w swoim
otoczeniu, w środowisku
szkolnym. Odgadnij, kogo
przedstawia zamieszczony
obok rysunek. 
Swoją odpowiedź prześlij na
adres redakcji. 
Nagrodzimy pierwszą
osobę, która udzieli trafnej
odpowiedzi. 
Życzymy powodzenia ;)

Redakcja szkolnej gazety

Ostatnią sztuką Teatru KOD była „Smycz”, w której zagrali: Dominika Podbereska, Joanna
Kubica, Aleksandra Jelińska i Nikodem Mazur.
Przedstawienie nie powstało na bazie scenariusza, lecz naszych przemyśleń oraz refleksji.
Przed próbą siadaliśmy w kółku i rozmawialiśmy na różne tematy dotyczące naszego życia.
Definiowaliśmy pojęcia takie jak: „smycz emocjonalna, religijna, społeczna”, „wolność” oraz
„samotność”. Rozmyślaliśmy, jak pokazać je w spektaklu. Dopiero na próbach staraliśmy
się wszystko spisać. ... Str. 3

Teatralne refleksje

„Smycz” w Teatrze KOD

K.K.

K.K.

Rys. M.P. A.W.
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D.K.: Stypendia otrzymują uczniowie wszechstronnie uprawiający sport.
Muszą mieć oni co najmniej dobre zachowanie. Stypendia przyznaje komisja
specjalnie do tego powołana. Inni młodzi sportowcy otrzymują nagrody
rzeczowe od Szkolnego Związku Sportowego.
J.J.: Czy zna Pan losy absolwentów, którzy wyróżniali się w sporcie? Co
się z nimi dzieje obecnie?
D.K.: Niektórzy z nich nadal trenują sport w różnych klubach, np. Joanna
Szarawaga kontynuuje swoją grę w piłkę ręczną, a ubiegłoroczne
absolwentki dostały się do bardzo dobrego liceum sportowego w Szczecinie.
Na bieżąco obserwuję losy moich dawnych uczniów i uczennic.
J.J.: W jaki sposób uczniowie Gimnazjum Publicznego mogą poznać
rezultaty w sporcie wcześniejszych absolwentów?
D.K.: Rekordy szkoły w różnych dziedzinach sportu wywieszone są w
gablocie przy hali sportowej. W ubiegłym roku Agnieszka Chmielewska
pobiła trzy rekordy – w biegu na 100 m, 200 m oraz w sztafecie 4x100 m,
natomiast Patryk Jaroszewicz rzucił kulą najdalej w historii szkoły.
Wywiad ukazuje, jak trudna jest praca nauczyciela wychowania fizycznego.
Trzeba poświęcić wiele czasu na trenowanie z uczniami, aby odnieść
sukces. Bardzo dziękuję panu Dariuszowi Kowalskiemu, że zgodził się na
rozmowę ze mną.

Z panem Dariuszem Kowalskim rozmawiała: Joanna Jokiel 

Dnia 30 września 2014 roku miałam przyjemność przeprowadzić wywiad z
panem Dariuszem Kowalskim - doświadczonym pedagogiem i trenerem piłki
ręcznej oraz lekkoatletyki. Tematem wiodącym była praca nauczyciela
wychowania fizycznego naszego gimnazjum.

Joanna Jokiel: Kiedy rozpoczął Pan pracę jako nauczyciel wychowania
fizycznego?
Dariusz Kowalski: Dokładnie 21 lat temu, w roku 1993. Moim pierwszym
miejscem pracy była Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębnie.
J.J.: Po ilu latach pracy odniósł Pan pierwszy sukces? Co to był za
sukces?
D.K.: Bodajże było to w roku 2004, lecz nie jestem w stu procentach pewien.
Jako nauczyciel wychowania fizycznego pracowałem wtedy już 11 lat. Mój
uczeń – Krzysztof Kwiatkowski zdobył brązowy medal w biegach na
szczeblu wojewódzkim.
J.J.: Jaki największy triumf odniósł Pan w ubiegłym roku szkolnym?
D.K.: W roku szkolnym 2013/2104 odniosłem wiele sukcesów. Największym
z nich było złoto w sztafecie 4x100m dziewcząt na szczeblu wojewódzkim.
Dostaliśmy się na zawody ogólnopolskie, podczas których udało nam się
zdobyć siódme miejsce. Szkołę reprezentowały wtedy: Hanna Lubowicka,
Magdalena Zając, Natalia Krakowiak, Agnieszka Chmielewska oraz Daria
Gołda.
J.J.: Która drużyna odniosła w ubiegłym roku najwięcej zwycięstw?
D.K.: Według mnie ubiegły rok był najlepszy pod względem odniesionych
sukcesów dla piłkarek nożnych. Pod opieką Pana Marcina Domagały
zdobyły one złoto na szczeblu wojewódzkim.
J.J.: Jakie obecnie trenuje Pan drużyny?
D.K.: W tym roku szkolnym trenuję piłkarzy i piłkarki ręczne oraz prowadzę
zajęcia lekkoatletyczne, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców.
J.J.: Czy jest Pan dumny ze swoich podopiecznych?
D.K.: Oczywiście, że tak. Szczególnie w ubiegłym roku dali mi wiele
powodów do dumy.
J.J.: Jak często prowadzi Pan treningi? Na czym one polegają?
D.K.: Piłkarki ręczne mają treningi dwa razy w tygodniu – we wtorki i
czwartki. Natomiast piłkarze ręczni tylko we wtorki. Każdy trwa półtorej
godziny. Rozwijam tam cechy motoryczne młodych sportowców oraz ich
umiejętności techniczne i taktyczne. Od czasu do czasu organizuję gry
kontrolne (sparingi) z absolwentami Gimnazjum Publicznego w Dębnie.
Lekkoatletów trenuję dwa razy w tygodniu w hali Szkoły Podstawowej nr1.
Tam również rozwijam ich cechy motoryczne oraz umiejętności techniczne i
taktyczne.
J.J.: Jak Pan myśli, dlaczego młodzież niechętnie ćwiczy na lekcjach
kultury fizycznej? Jak zmienić ich postawę?
D.K.: Tylko mały odsetek uczniów biernie uczestniczy w lekcjach
wychowania fizycznego. Większość lubi ten przedmiot i stara się pokazać z
jak najlepszej strony. Moim zdaniem warunki w szatniach i na hali są
optymalne. Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego stara się
urozmaicać każdą lekcje w nowe ćwiczenie, aby nie były one nudne. Sądzę,
iż nie możemy zrobić już nic więcej, aby zmienić nastawienie leniwych
uczniów.
J.J.: Którzy uczniowie otrzymują stypendia sportowe? W jaki inny sposób
nagradza się aktywnych uczniów?

Wywiady "Gimnazjaka"

Na czym polega praca nauczyciela wychowania fizycznego?

W.J.

W.J.



www.gp24.pl Głos Dziennik Pomorza | Numer 10 11/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimnazjak

Nasze recenzje

Hit książkowy

Każdy może mówić dobrze, czyli Inauguracja
Roku Akademickiego 2014/2015

na Uniwersytecie III Wieku

(...) Prelegentka charakteryzowała etykietę językową w niezwykle ciekawy
sposób, wplatając jako przykłady fragmenty piosenek. Dodatkowo omówiła
funkcje i formy powitań. Przedstawiła jakie mamy powitania, sygnały powitań
i pożegnania. Osobiście zaciekawił mnie temat, jak powinniśmy się witać i
żegnać z odpowiednimi osobami np. z nauczycielami. Pani doktor podała
nam różne wskazówki, jak nie powinniśmy skracać powitań lub pożegnań.
W celu umilenia czasu, na koniec spotkania, czekała na nas niespodzianka,
czyli występ uczennicy Gimnazjum Publicznego w Dębnie, Łucji Piotrowskiej
z klasy pierwszej, która zagrała dwa utwory klasyczne na flecie bocznym.
Na koniec organizator spotkania podziękowała nam za przyjście na tę
uroczystość.
Dużo z tego spotkania wyniosłam, bogacąc swoją wiedzę na temat powitań i
pożegnań, zwłaszcza, że było ono dostosowane do naszego poziomu
intelektualnego. Na koniec mojego sprawozdania, pragnę was poinformować,
iż Polacy mają manię skracania powitań i pożegnań. Wystrzegajcie się tego,
bo nie jest to w dobrym stylu !!!

Weronika Własak

(...) Przedstawienie opowiada o dorastaniu, dojrzewaniu i obawie przed
samotnością. Spektakl, dzięki swojej nietypowej formie jest niezwykle
energiczny. „Smycz” nie jest grana na scenie, lecz wśród widowni, przez co
nie możemy pozwolić sobie na choćby chwilowe wyjście z roli. Głównym
atutem przedstawienia jest to, że nigdy nie jest ono takie samo.
Wystawialiśmy je już w Nastazinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim
oraz dwukrotnie w Dębnie i za każdym razem dodawaliśmy coś od siebie.
„Smycz” to spektakl, który można stale zmieniać, ulepszać, dzięki czemu
zawsze będzie zaskakiwał. W trakcie przedstawienia cała nasza czwórka
związana jest liną. Musimy więc ze sobą stale współpracować, być „jednym
ciałem”.
Przedstawienie adresowane jest zarówno do młodzieży, jak i dorosłych.
Opowiada ono bowiem o poszczególnych etapach naszego życia.
Moim zdaniem, teatr jest bardzo potrzebny, w szczególności młodym
ludziom. Zamiast siedzieć przed ekranem telewizora lub komputera, mamy
szansę nauczyć się wielu bardzo ciekawych rzeczy, odwiedzić piękne
miejsca (w Polsce, a także za granicą) oraz, co najważniejsze, poznać wielu
wrażliwych ludzi. Sądzę, że wstąpienie do Teatru KOD to jedna z
najlepszych decyzji w moim życiu.

Aleksandra Jelińska

Chyba każdy, kto czyta dużo książek, przyzna mi
rację, że aby z czystym sercem wskazać swój
hit, trzeba: po pierwsze, porządnie się zastanowić,
po drugie – przywołać w pamięci najlepsze tytuły,
po trzecie – przeprowadzić dokładną selekcję.
Dopiero po wykonaniu tych czynności możliwe
jest podjęcie ostatecznej decyzji. Ale nawet wtedy
pozostają wątpliwości, czy nie pominęło się
jakiegoś dzieła pisarskiego, które pozostawiło po
sobie wiele emocji, ale po upływie czasu zostało
zapomniane.
Ja nie miałam z tym wielkiego problemu, bo moim
numerem jeden zawsze będzie „Chrzest Ognia”,
autorstwa mistrza Andrzeja Sapkowskiego.
Cała wiedźmińska, utrzymana w klimatach
średniowiecznego fantasy, saga jest dla mnie
istnym mistrzostwem, majstersztykiem gatunku,
ale „Chrzest Ognia” zawsze będzie dla mnie
szczególnie poważaną częścią. Głównie dlatego,
że główny bohater, sławetny pogromca potworów,
wiedźmin Geralt z Rivii, zmienia swoją postawę,
żeby ratować księżniczkę Cirillę z Cintry, która
jest jego przeznaczeniem.

On, samotnik, który w podróżach ledwie toleruje
obecność swojego przyjaciela, barda Jaskra,
zgadza się na towarzystwo czteroosobowej
kompani: łuczniczki Milvy, wampira Ragisa,
któremu idzie na pięćdziesiąty krzyżyk,
Nilfgaardczyka Cahira, który upiera się, że nie jest
Nilfgaardczykiem oraz trubadura Jaskra. Pomimo
tego, że większość z nich nie zna cintryjskiej
zguby, chcą pomóc wiedźminowi w akcji
ratunkowej lub ewentualnym pomszczeniu
dziewczynki. Każdy z nich wiedział, z jakimi
konsekwencjami wiąże dla nich udział w tej
wyprawie, ale pragnienie rzucenia się przez
trawiony wielką wojną kontynent za zupełnie obcą
osobą przemogło w nich strach przed potworami,
zarówno w potworzej, jak i ludzkiej skórze, obawę
przed śmiercią w walce i przed tym, co czeka na
nich na traktach i gościńcach.
Autora cechuje specyficzny sposób pisania, w
którym czasami trudno się połapać (wiem z
autopsji). Ma również tendencję do
„przeskakiwania” z jednego narratora na drugiego.
Ale taki zabieg jest korzystny dla historii, bo
czytelnik może ujrzeć wydarzenia oczami wielu
postaci.

Uwielbiałam momenty, w których pałeczkę
narratora przejmowała Milva ze względu na opisy
polowań z łukiem.

Po powieść powinien jednak sięgnąć czytelnik,
który nie zrazi się faktem, że autor nie odpowiada
jej wprost, ale nakazuje szukać między
wierszami. Który pojmie zmagania głównego
bohatera z samym sobą. Który zrozumie, że
„Wiedźmin” to nie jedynie walka z potworami w
strumieniach krwi, ale też tłumione uczucia, jakich
być nie powinno, miłość, która jest gotowa na
poświęcenia oraz wybór między mniejszym a
większym złem.

Julia Gąsior

Teatralne refleksje

„Smycz” w Teatrze KOD
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Dwa punkty widzenia

Gimnazjaliści na wykładzie w Bibliotece
Publicznej

Imiona

Bartłomiej i Barbara

Dwa punkty widzenia

O jeziorach w kilku słowach, czyli wykład
pana Lecha Łukasiuka

26 września 2014 roku uczniowie Gimnazjum
Publicznego im. Arkadego Fiedlera udali się do
Biblioteki Publicznej w Dębnie, aby wysłuchać
wykładu z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Motywem przewodnim były jeziora i rzeki
naszego regionu. W rolę wykładowcy wcielił się
pan Lech Łukasiuk, człowiek, który jest lokalnym
patriotą, regionalistą i posiada bardzo rozległą
wiedzę o naszym miejscu zamieszkania.
Wykładu pana Łukasiuka wysłuchali uczniowie
gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego w
Dębnie, studenci Uniwersytetu III Wieku,
nauczyciele oraz sympatycy biblioteki. Do
prezentacji bohater spotkania był znakomicie
przygotowany. Posiłkował się różnymi notatkami -
a posiadał ich naprawdę sporo - oraz mapami
wyświetlonymi przy pomocy rzutnika. W swoim
wykładzie pan Łukasiuk mówił głównie o rzece
Myśli i jej dorzeczach. Wspominał także o
genezie powstania niektórych nazw, np. nazwa
Rokitno pochodzi od słowa „rokit” - gatunek
wierzby. 

Opowiadał też o zmianach nazw miejscowości,
rzek, jezior. Z uznaniem mówił o profesorze
Rymarze, który jako pierwszy zainteresował się
tym tematem, a także o jego publikacjach.
Podczas tego spotkania dowiedziałam się, że w
okolicy jest bardzo dużo jezior i rzek. Poznałam
bliżej moją małą ojczyznę, zarówno od strony
geograficznej jak i historycznej. Wykład był
pouczający, a bohater spotkania zaimponował
uczniom swoją pasją i wiedzą.

Anna Kotyńska

W piątek 26 września 2014 roku, w Bibliotece
Publicznej w Dębnie, odbyło się spotkanie
zatytułowane „O jeziorach historycznie...”. Jego
bohaterem był pan Lech Łukasiuk, który jest
regionalistą i podróżnikiem.
Po powitaniu przez panią dyrektor Janinę Tylman
bohater spotkania krótko przedstawił treść swego
wykładu. Następnie zaczął szczegółowo omawiać
poszczególne jeziora. Pokazał gościom mapy
ilustrujące jeziora położone w okolicy Myśli i
przedstawił Jezioro Myśliborskie, którego nazwa
pochodzi od sformułowania „Bory nad Myślą”.
Nazwa miasta, w którym się znajduje, ma takie
samo pochodzenie. Pan Łukasiuk w swoim
wykładzie wspomniał między innymi o jeziorach
takich jak: jezioro Dobropolsko-Golenickie,
Czernikowskie, Chłop, Rokitno, Lipiańskie,
Postne, Łubie, Klice, Chłopiny, Wierzbnickie,
Rościńskie, Dolskie, Bliźniacze oraz o jeziorze
Marwicko, jednym z największych. Wykładowca
opowiedział też o potoku o nazwie Olchowy Rów,
który jest dopływem Myśli.

W trakcie spotkania regionalista wspomagał się
rzutnikiem wyświetlającym mapy. Zaproszonymi
gośćmi byli uczniowie z Gimnazjum Publicznego
im. Arkadego Fiedlera w Dębnie, licealiści z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza
Słowackiego, lokalni patrioci, regionaliści i
sympatycy bohatera spotkania.
Podczas wykładu panowała bardzo przyjemna
atmosfera. Wszyscy czuli się swobodnie. Mam
nadzieję, że takie spotkania będą odbywać się
częściej, gdyż możemy się na nich sporo się
nauczyć, mimo, że przebywamy poza terenem
szkoły.

Wiktoria Jelińska

Bartłomiej
To twardy człowiek. Dochodzi do celu za wszelką
cenę. Charakteryzuje się świetnym refleksem.
Niestety preferuje partykułę „nie” i trudno namówić
go do zmiany zdania. Jest subiektywny i
zaborczy, wszystko sprowadza do własnej
osoby. Wywyższa się nad innymi. Duma nie
pozwala mu przyznawać się do porażek. Ma
świetną pamięć i dużą ciekawość świata. Lubi
zawody wymagające aktywności. W uczuciach
jest zachłanny i wymagający, sam jednak do
wylewnych nie należy. Za wszelką cenę chce być
kochany. Odnosi w życiu sukcesy, ale dość
późno.
Bożena
Kobieta energiczna, zaradna,  wybuchowa i
niezwykle gadatliwa. Bywa nieugięta, pozbawiona
litości i skrupułów, jeśli ktoś stanie jej na drodze
do celu. Nie przywiązuje uwagi do wyglądu i
porządku wokół siebie. Zawsze umie znaleźć
czas na swoje pasje i wizyty towarzyskie. Cele
materialne są dla niej priorytetowe. Szanuje
osoby, z którymi współpracuje, gdyż wie, że z
nimi osiągnie więcej. Potrafi być odpowiedzialna,
solidna i poważna. Nie lubi ryzykować i
wprowadzać zmian. Jest zawsze gotowa do
walki, gdy spodziewa się zwycięstwa.

Weronika Własak
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