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Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu 

Gazetka szkolna „Dzieci Świata” 
MAJ / CZERWIEC NR 6/2012/2013 
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 Mamy wiosnę, uczniowie spędzają dużo czasu na dworze, również po lekcjach. Głównym ich 
zajęciem są wówczas gry i zabawy sportowe. Okazuje się, że sport nie jest przeznaczony tylko dla 
uczniów ! Wzorem tego, że ćwiczyć można w 
każdym wieku jest p. Orzechowski  
– mieszkaniec Wiklina. Przeczytajcie, co ma 
do powiedzenia o swojej pasji: 
 
 Jako młody chłopiec uganiałem się za 
piłką nożną, tak jak większość młodych ludzi.  
W szkole podstawowej grałem w piłkę ręczną. 
Byłem w kadrze piłki ręcznej Potęgowo. Do 
szkoły zawodowej w Słupsku poszedłem w 
9 roku. W 1970 roku we wrześniu zapisałem się 
do klubu lekkoatletycznego Piast Słupsk 
(obecnie Gryf Słupsk) i tam trenowałem pod 
okiem pana Ryszarda Świątka. Pod jego ręką 
doszedłem do niezłych wyników sportowych w lekkoatletyce. Klub ten startował w pierwszej lidze lekkoatle-
tycznej, w której brałem również udział jako zawodnik na dystansach długich (3000 m + przeszkody, 5000 m 
i 10000 m). Startowałem również w przełajach, które odbywały się w terminie wiosennym. Jako zawodnik 
ważyłem przy wzroście 168cm 57kg – taka waga jest charakterystyczna dla długodystansowców. Lekkoatlety-
ka, która trenowałem, umożliwiła mi uczestnictwo w zawodach sportowych przy zakładzie energetycznym 
okręgu północnego. W spartakiadzie zakładów energetycznych okręgu północnego organizatorem był Słupsk. 
Zawody odbywały się na stadionie 650-cio lecia. Startowałem na dystansie 1500m, zająłem pierwsze miejsce 
z bardzo dużą przewagą, co wzbudziło duży aplauz. Biegając w klubie Piast Słupsk, osiągnąłem pierwszą kla-
sę sportową. Jesienią 1972 roku zostałem powołany do służby wojskowej w Ustce. Tam brałem czynny udział 
w różnych zawodach sportowych, z dużymi sukcesami w Mistrzostwach Marynarki Wojennej. Zająłem drugie 
miejsce, co upoważniło mnie do startowania w Mistrzostwach Wojska Polskiego. Te mistrzostwa w latach 70. 
miały bardzo dużą rangę, a kluby wojskowe posiadały bardzo liczną kadrę sportową na wysokim poziomie. 
Biegając, zapisywałem, ile kilometrów przebiegłem. Po zliczeniu wyszło, że przebiegłem kilkadziesiąt tysięcy 
kilometrów. Po zakończeniu służby wojskowej  
w 1974 roku w październiku moja rola czynne-
go sportowca praktycznie się zakończyła. Nie 
mogąc żyć bez sportu, w 1974 roku zapisałem 
się na kurs sędziego piłkarskiego, który ukoń-
czyłem i dzięki temu sędziowałem zawody 
piłkarskie od klasy C, B, A i Ligi Okręgowej. 
Chodziłem również na zawody sportowe: boks 
Czarnych Słupsk i siatkówka pań Czarne 
Słupsk jako kibic. W 1991 roku dzięki synowi 
Danielowi „zaraziłem się:” koszykówką 
(basket). Syn  
zapisał się do sekcji koszykówki, a ja bardzo 
go  
dopingowałem i po namowie trenera zespołu 
Czarnych Słupsk Mirosława Lisztwana w 1994 
roku w maju brałem czynny udział w sekcji 
koszykówki młodzieżowej i seniorskiej. Zespół 
seniorów w 1995 roku w maju awansował do 
drugiej ligi koszykarskiej. Do czerwca1999 roku byłem kierownikiem tego zespołu i właśnie w tym roku zało-
żyłem zespół cheerleaders. Z tym zespołem awansowaliśmy do ekstraklasy koszykarskiej. Zespołem tym 
opiekowali się państwo Ewa i Kordian Zalewscy , co czynią do obecnego czasu. Po roku 2000 moja rola w 
koszykówce zatrzymała się na koszykówce młodzieżowej. Syn Daniel jest trenerem młodzieży w Czarnych 
Słupsk. Od 2005 roku mieszkam w Wiklinie i nadal bardzo interesuję się sportem. Sport jest dobrym wycho-
wawcą człowieka; kształtuje dobre cechy charakteru  i uczy, że ciężką pracą można wiele zdobyć. Dziś mam 
60 lat i jestem w świetnej formie. 
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Dz. Ś.- Cześć , czy mogę przeprowadzić z Tobą rozmowę ? 
M. Z. - No jasne . ! 
Dz. Ś.- Do jakiej szkoły uczęszczałaś wcześniej? 
M. Z. - Chodziłam do szkoły w Ustce .  
Dz. Ś.-  Czym się interesujesz ? 
M. Z. - Interesuję się muzyką i tańcem . 
Dz. Ś.-  Jakiej muzyki słuchasz ?  
M. Z. - Różnej. 
Dz. Ś.- Jak spęczasz czas wolny ? 
M. Z. - Chodzę do swoich koni i się nimi opiekuję .  
Dz. Ś.- Czy dobrze czujesz się w naszej szkole ?  
M. Z. - Średnio. 
Dz. Ś.-  Czy lubisz chodzić do szkoły  ? 
M. Z. - Nie za bardzo .  
Dz. Ś.- Czy masz jakieś zwierzątka ? 
M. Z. - Tak mam 3 konie i 2 psy . 
Dz. Ś.- Czy masz rodzeństwo ?  
M. Z. - Tak mam 3 siostry i 1 brata .  
Dz. Ś. - Dziękujemy za rozmowę. Do zobaczenia ! 

Wywiad z panem Zdzisławem Snopkiem  
- nauczycielem wychowania fizycznego  

 Pan Zdzisław Snopek to nauczyciel wychowania fizycznego  
w naszej szkole. Dzięki niemu od lat odnosimy znaczące sukcesy spor-
towe. 

Dz. Ś. - Dzień dobry. 
p. Z.S. - Witam.  
Dz. Ś. - Czy możemy przeprowadzić z panem wywiad? 
p. Z.S. - Oczywiście, że tak. 
Dz. Ś. - Ile lat pracuje pan w naszej szkole? 
p. Z.S. - W tej szkole pracuję około 15 lat. 
Dz. Ś. - Czy jest pan zadowolony ze swojej pracy? 
p. Z.S. - Jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy. 
Dz. Ś. - Proszę nam opowiedzieć o sukcesach swoich podopiecznych. 
p. Z.S. - Największymi sukcesami było dwukrotne mistrzostwo woje-
wództwa pomorskiego w unihokeju dziewcząt i chłopców oraz pierw-
sze miejsce w zawodach powiatowych mini koszykówki dziewcząt.  
Dz. Ś. - Na jakie zawody zamierza się pan wybrać w najbliższym cza-
sie? 
p. Z.S. - Zamierzam się wybrać na czwórbój lekkoatletyczny, a także 
na finał w ogólnopolskich zawodach w unihokeju dziewcząt. 
Dz. Ś. - Jak pan myśli, kto ma największe szanse aby zostać sportow-
cem szkoły w tym roku szkolnym? 
p. Z.S. - Sądzę że największe szanse na zostanie sportowcem szkoły ma Martyna Brandt  
i Nikola Winiarczyk. 

Wywiad z uczennicą klasy VI 
Magdaleną Zielonką 

Str. 3 NR 6/2012/2013 

Cześć, nazywam się Magda Zielonka. Chciałabym opowiedzieć Wam o moim pupilu. Jest nim koń  
Kacper. Jest on maści brązowej. Uważam go za swojego najlepszego przyjaciela, ponieważ zawsze mogę 
mu się wyżalić ze swoich problemów, mogę mu wszystko powiedzieć i mam pewność, że nikomu tego nie 
powtórzy. Mój koń jest bardzo spokojny, ale też wyjątkowo zabawny. 



 
 
 
 
 
 

9 maja 2013 r. w naszej szkole miała miejsce  gminna uroczystość  
z okazji świąt majowych. Przyjechali do nas uczniowie ze szkół: w Sie-
mianicach, Jezierzycach, Bierkowie, Głobinie, Włynkówku i Redziko-
wie. Pierwszym punktem programu był uroczysty apel przed obeliskiem patrona naszej szkoły. Wspólnie 
odśpiewaliśmy hymn państwowy, wysłuchaliśmy przemówień pani Wójt i pana Dyrektora. Następnie pod 
obeliskiem zostały złożone piękne ,biało-czerwone wiązanki. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na sali 

gimnastycznej, gdzie obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez p. Łukasza Cysewskiego, 
podczas którego maluchy popisywały się  swoja wiedzę na temat Polski, a szkolny chórek odśpiewał pio-
senki patriotyczne.  Przedstawienie okazało się być bardzo ciekawe.  Następnie wszyscy udali się do dużej 
sali gimnastycznej, gdzie przygotowano wystawę nawiązującą do czasów wojny. Na koniec poczęstowano 

nas typowymi wojskowymi potrawami, czyli bigosem i grochówką. Choć za oknem padał grat, deszcz i 
błyskały błyskawice, to wewnątrz naszej szkoły panowała  miła, rodzinna atmosferę. 

Wydarzenia z życia szkoły 

Gminna uroczystość z okazji Świąt Majowych 

30 kwietnia 2013 obchodziliśmy Szkolny Dzień Zdrowia. Na 
początku każda klasa dostała po trzy zadania, które wykonywaliśmy 
w swoich izbach lekcyjnych pod czujnym okiem wychowawców. 
Zadania były zróżnicowane i wymagały zaangażowania ze strony 
wszystkich uczniów. Jedno z nich polegało na zaprojektowaniu i wy-
konaniu plakatu na temat: „Walcz o zdrowie, nie daj się chorobie”. 
Był też test o tematyce zdrowotnej. Za najprzyjemniejsze zadanie 
uznaliśmy przygotowanie potrawy, która dostarcza witamin i energii. 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło na sali gimnastycznej.  
W wesołej atmosferze, przy dźwiękach piosenek promujących zdro-
wy tryb życia, ogłoszono zwycięzców w poszczególnych dziedzi-
n a c h  
i wręczono nagrody. Każda klasa dostała dyplom za trud włożony  
w wykonanie zadań, a zwycięzcy kartony soku owocowego, który 
spożyliśmy ze smakiem. 
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 Dnia 18 kwietnia 2013 r. był Dzień 
Otwartej Szkoły, podczas którego 
odbył się kolejny etap Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego. Brali  
w nim udział uczniowie klas od I do 

VI. Recytacje wierszy twórców poezji 
dla dzieci oceniane były w dwóch gru-

pach wiekowych: I-III i IV -VI.  
Klasę  I reprezentowała – Agatka War-
szewska, z klasy II wystąpiła – Gabry-
sia Sakowska, a z klasy III – Marysia 

Bielecka. Reprezentanci  klas starszych 
to: klasa IV – Weronika Koperska, kla-

sa V  
– Nikola Winiarczyk, klasa VI – Wik-
toria Bąkowska. Najwspanialszymi re-
cytatorkami okazały się: Agatka War-

szewska  

z kl. I i Wiktoria 
Bąkowska z kl. 

VI.  
Zwyciężczynie otrzymały dyplomy i 

 



Wiktoria Bąkowska 
Jest szaloną osobą , jednak 

ta cecha nie przeszkadza, że 
na ogół jest bardzo koleżeń-
ska i miła. Można z nią cie-
kawie spędzić  czas. Zawsze 
wie, co powiedzieć w danej 
sytuacji . Stara się innych 
wspierać i pomaga w trud-

nych chwilach. Uważamy ją 
za klasowego śmieszka, cza-
sem jest trochę roztrzepana, 

ale lubimy ją za to, jaka 
jest . 

Martyna Brandt 
To dziewczyna strasznie roz-
trzepana i zapominalska. Ma 
mocny charakter z silną ten-
dencją do dominacji , przez 
co często ma spięcia z inny-
mi, które na szczęście bardzo 

szybko one mijają. Dużo 
osób ceni ją za to, że jest 
świetnym sportowcem. 

Zresztą  na zakończenie kla-
sy VI otrzyma tytuł 

„Sportsmenki Roku”.  

Klaudia Turska 
To dziewczyna bardzo we-
soła i sympatyczna. Jest za-
bawna i czasami trochę sza-

lona. Bardzo miła.  
Jest wspaniałą przyjaciółką  

z bujną wyobraźnią.  

Nasze absolwentki 2006/2013 

Justyna Zywert 
Jest dziewczyną miłą, koleżeńską, czasem 

Trochę tajemniczą. Za to pisze świetne tek-
sty piosenek. Ma również talent wokalny. 
Zawsze można powierzyć jej sekret, bez 

obawy, że go ujawni. 

Magdalena Zielonka 
Trafiła do naszej klasy niedawno. Każ-
dego dnia coraz bardziej się poznaje-
my. Chociaż nie znamy się długo, to 
uważamy ją za miłą i ciekawą osobę.  

Z dnia na dzień, coraz bardziej ją lubi-
my. A czasu coraz mniej.  

Str. 5 NR 6/2012/2013 

Dagmara Misztal 
Jest koleżeńska, ładna, pięk-
nie śpiewa. Może jest trochę 

za poważna, jak na swój 
wiek. Czasem wtrąca się w 
nie swoje sprawy. Bardzo 

wygadana, ale sympatyczna. 
Niejednej osobie potrafiła 

poprawić niezbyt dobry hu-
mor. Jest bardzo dobrą przy-
jaciółką. Można skoczyć za 

nią w ogień. 

Wiktoria Furmanek  
Jest sympatyczna  

i miła. Często pomaga   
w potrzebie, zwłaszcza gdy 
ktoś coś zapomni na mate-
matykę . Z tego powodu 

jest uważana za naszą kla-
sową matkę. Kiedy czegoś 
nie rozumiałyśmy, nigdy 
nie odmówiła pomocy i 

wyjaśniała nasze wątpliwo-
ści.   Jest fajną dziewczyną 
i bardzo dobrze się uczy.  

Karolina Lemańska  
Klasa uważa ją za bar-
dzo energiczną osobę,  

z bardzo bujną wy-
obraźnią. Jest śmieszna, 
ale potrafi być  poważ-

na, zrównoważona  
i odpowiedzialna. Lubi 
być w centrum uwagi. 

Gdy się śmieje, wygląda 
jak Chinka. Jest miła,  

przyjacielska i strasznie 
zakręcona.  

Magdalena Skierka 
Jest miła, przyjacielska, 
chętnie pomaga. Nic nie 

ukrywa i zawsze jest sobą. 
Można z nią szczerze poroz-
mawiać. Bardzo rozmowna. 

Karolina Trela 
Jest spokojna, miła, koleżeń-
ska i pomocna. Wiele osób 
uważa, ją za cichą i mało-

mówną osobę, ale kiedy po-
zna się ją lepiej, to okazuje 

się straszną gadułą. 

Nie możemy zapomnieć o Panu Zbigniewie Kamińskim,  
który od trzech lat jest naszym wychowawcą, organizuje nam dużo 
wycieczek. Dzięki Niemu poznałyśmy wiele ciekawych rzeczy i odwiedziły-
śmy wiele interesujących miejsc. Prawie wcale na nas nie krzyczy. Można z 

Nim porozmawiać, jest dobrym nauczycielem i dobrym organizatorem. Często 
się dla Nas „poświęca”. Jeśli mamy jakieś problemy to zawsze możemy liczyć 

na  pomoc naszego Wychowawcy. 
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Nie wszyscy Państwo znajdziecie czas na zorganizowanie wycieczki rowerowej, ale do jak 
najbardziej można wyjść.  Oto parę ciekawych filmów: 
 
 Układ zamknięty – „Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia trzech właścicieli świetnie pro-

sperującej spółki, którzy - wskutek zmowy skorumpowanych urzędników: prokuratora (Janusz Gajos) 
i naczelnika urzędu skarbowego (Kazimierz Kaczor) - zostają pokazowo zatrzymani pod zarzutem 
działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy”. 

 Niepamięć – „Rok 2077. Ziemia jest wyniszczona wieloletnią wojną z przerażającymi obcymi istota-
mi. Jack Harper (Tom Cruise), służy w specjalnej ekipie, stacjonującej jeszcze na naszej planecie,  
z której ewakuowano niemal całą ludność. Za dwa tygodnie on też znajdzie się w bezpiecznym miej-
scu, które będzie nazywał domem. Ale gdy w czasie patrolu Jack uratuje piękną kobietę okaże się, 
że ich losy są ze sobą w niewytłumaczalny sposób splecione. Jak kostki domina jedno niezwykłe wy-
darzenie pociągnie za sobą kolejne i Jack będzie musiał zakwestionować wszystko, co wie o świecie, 
w którym żyje. Kim jest tajemnicza kobieta? Czy ich spotkanie na pewno było przypadkowe? Wple-
ciony w dziwną grę, Jack będzie musiał odkryć, co jest prawdą, a co fikcją; co jest przeszłością, a co 
się dzieje tu i teraz. Od tego, co zdecyduje się zrobić, zależy nie tylko jego życie”. 

 Straszny film 5 – „Piąta część serii komediowych horrorów, które stały się najsłynniejszą parodią 
kina grozy. Tym razem w rolach głównych zobaczymy Charliego Sheena, Lindsay Lohan oraz Ashley 
Tisdale. W domu młodego małżeństwa mają miejsce niepokojące zdarzenia, po tym jak wracają ze 
szpitala ze swoim nowonarodzonym potomkiem. Korzystając z pomocy kamer i sztabu specjalistów 
odkrywają, że ich dom jest opętany przez demona”. 

Składniki: 3 szklanki mąki żytniej pełnoziarnistej, 1 opakowanie 
7g drożdży instant , 0,5%- 3/4 szklanki mleka, 1 jajko, 1 łyżka 

cukru, 1 łyżka fruktozy. 
Przygotowanie: Do ciepłego (nie gorące-
go!) mleka dodajemy drożdże i cukier z 
łyżką mąki. Odstawiamy na kilka minut. 
Mąkę mieszamy z fruktozą, jajkiem i 
wlewamy mleko zmieszane z drożdżami. 
Ja ciasto mieszałam moim umierającym 
mikserem. Zajęło mi to kilka minut. Po 
tym czasie, kiedy uzyskałam jednolitą, 

nie klejącą się  masę, odstawiłam miskę w ciepłe miejsce i zakry-
łam ścierką. Po około godzinie zabieramy się za parowanie plac-
ków. Odrywamy po kawałku, formujemy kulkę, którą rozpłasz-
czamy w dłoni i układamy w parowarze. Grubość ciasta powinna 
wynosić około 2cm. Najlepiej placki ułożyć na papierze do goto-
wania, czy pieczenia, wówczas będziemy mieć pewność, że nie 
przywrze do dnia. Parujemy 20min. Żytnie placki mogą zastąpić 
chleb, a fakt, że są wykonane własnoręcznie sprawia, że bardziej 
smakują :) 

W naszej gazetce, specjalnie dla Was, pojawia się nowa rubryka – Coś dla Nauczycieli 
 Z automatu szkolnego korzystamy przede wszystkim my - uczniowie, ale czasami też i nauczyciele. 
Na dolnej półce znajduje się sok pomidorowy, którego my raczej nie kupujemy, więc uznajemy go za na-
pój specjalnie dla Was. 
 Sok pomidorowy jest źródłem wielu witamin m.in. witaminy A i C. Jedna szklanka tego napoju do-
starcza aż do 74 % dziennego zapotrzebowania na witaminę A. Sok pomidorowy jest również doskonałym 
NATURALNYM środkiem wspomagającym leczenie wysokiego poziomu cholesterolu. Obniża ciśnienie, któ-
re my Wam stale podnosimy. 
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Witamy ! Mamy tu dla Was parę podpowiedzi jak mod-
nie ubrać się na wiosnę :) Przyjrzyjcie się przedstawionym 
trendom i spróbujcie je wprowadzić do swojej garderoby. 

Bądźcie stylowi i odważni, a przede wszystkim oryginalni. 
Powodzenia w doborze garderoby. 

Żytnie placki gotowane na parze … mniam 

Moda na Wiosnę 2013  


