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Wywiad z Dyrektor szkoły P. Marią Maciejewską
19 listopada przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorem naszej szkoły - Panią Marią Maciejewską. Celem
wywiadu, było poznanie opinii dyrekcji dotyczącej bieżących spraw społeczności lokalnej.

Inicjatywa, którą podjęliśmy tj. tworzenie gazetki szkolnej jest w naszym przekonaniu innowacyjna i
zainteresuje uczniów, ale też chcielibyśmy poznać Pani opinię.
Jak najbardziej popieram Waszą inicjatywę, gdyż możecie podejmować w niej tematy Wam znane oraz
zachęcać tym samym młodzież do czytania i pisania, co jest bardzo ważne w dobie internetu. Powinniście
poruszać tematy, skłaniające młodzież do refleksji i wskazujące negatywne skutki złych zachowań w
mediach społecznościowych: hejt, cyberprzemoc. Warto zapamiętać ważny przekaz: w internecie nic nie
ginie. Tematyka powinna być stosowna do wieku uczniów, a przede wszystkim rozwijać społeczne
zaangażowanie młodych ludzi. Najlepszym sposobem znalezienia odpowiednich płaszczyzn zainteresowań
byłaby ankieta wśród uczniów.
Uczniowie naszej szkoły z okazji odzyskania niepodległości oddali hołd wszystkim poległym w tej sprawie.
Jak Pani odebrała ten apel?
Apel był bardzo pouczający i wzruszający. Mam nadzieję, że większość uczniów zapamiętała, iż wolność to
coś tak cennego, czego powinniśmy bronić, żeby tego nigdy nie stracić, [...] Ci, którzy o tę wolność
walczyli, niestety oddali za nią życie i tym bardziej powinniśmy ją cenić i zrobić wszystko, żeby jej nie
utracić. Bardzo przypadł mi do gustu teatr cieni.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wiele rodzin przeżywa je inaczej, chcielibyśmy poznać tradycje w
Pani domu. Czy są one charakterystyczne dla regionu Kaszub?
Nie wyobrażam sobie Świąt Bożego Narodzenia bez choinki, której nie lubię ubierać. Kiedyś robił to mąż z
synem, a teraz tę czynność przejęłam ja z córką. Zawsze musi być stół wigilijny z siankiem pod obrusem z
dodatkowym miejscem przy stole. Najstarsza osoba w domu czyta fragment pisma Świętego (obecnie jestem
to ja). Później krótko rodzina modli się za tych, których nie ma już z nami przy stole. Wszystkie potrawy
takie jak np.: zupa grzybowa, kapusta, pierogi, ryba, sałatka jarzynowa, ryba w galarecie oraz inne potrawy
wigilijne przygotowuję w domu. Wszyscy śpiewają kolędy u mojego Syna. Teściowa gra na pianinie, a syn
na organach. Wręczanie prezentów od gwiazdora to kolejna tradycja. Na pasterkę chodzę sama.

Wywiad uznajemy za bardzo przydatny. Rady Pani Dyrektor dotyczące prowadzenia gazetki na pewno
wykorzystamy, a temat związany ze świątecznymi tradycjami przybliżył nam magię Świąt Bożego
Narodzenia. Bardzo dziękujemy Pani Marii za możliwość przeprowadzenia tego wywiadu.

Magdalena Błaszk, Agata Lekner VIIIa
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Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Dnia 8 Listopada o godzinie 11 odbył się apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Jest to jeden z niewielu apeli, w którym zostały zaśpiewane wszystkie cztery zwrotki Hymnu Polski.
Przedstawienie zostało zaprezentowane przez uczniów naszej szkoły pod nadzorem Pani Patrycji DampcBrunka oraz Pana Sergiusza Czaja. Zapytaliśmy nauczycieli jak i uczniów naszej szkoły o opinię
przedstawionego wcześniej apelu. Najczęstsze odpowiedzi były następujące:
,,Bardzo podobało mi się gra świateł jak i gra aktorów"
,,Bardzo się wzruszyłam i miałam nawet ciarki".
Żadna z przepytywanych przez nas osób nie oceniła występu negatywnie.
Na koniec ogłoszono konkursy z ostatnich tygodni:
konkursy sportowe
Tenis stołowy
I. Kacper Steinke
II. Kewin Olczak
III. Filip Gadomski
Turniej koszykówki
I. Klasa VIIIB
II. Klasa VIIIC
III. Klasa VIIIA
IV. Klasa VIIA
V. Klasa VIIB
Konkurs Historyczny ,,Odzyskanie Niepodległości''
I. Paweł Bisewski
II. Paweł Lilla
III. Kamil Os.

Gratulujemy!
Roksana Osiecki, Anna Drafz VIIIb
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Wywiad z fachowcem
Założeniem uczniów tworzących szkolną gazetkę jest zdobycie informacji na temat zawodów, które w
przyszłości można wykonywać. W poszukiwaniu inspiracji, nie musiałem szukać zbyt daleko, bo wydaje mi
się, że zawód mojego Taty jest na tyle ciekawy i wart uwagi, że chciałbym innym pokazać jego zalety.
Zatem moja prośba o kilka słów na temat wykonywanej pracy.
Moim zawodem i jednocześnie pasją jest glazurnik. Zajmuję się wykładaniem ścian płytkami ceramicznymi,
terakotą, klinkierowymi, płytkami szklanymi i innymi materiałami.
Skąd pomysł, by wykonywać właśnie ten zawód? Jakimi należy wykazać się predyspozycjami?
Interesują mnie piękne wnętrza, a dzięki tej profesji mogę je tworzyć. W tym zawodzie niezbędną cechą jest
cierpliwość, umiejętność wykonywania monotonnej pracy oraz związana z tym zdolność koncentracji
uwagi, dokładności i precyzji, gdyż przy układaniu kafelków niewielkie niedopatrzenie może popsuć efekt
całej pracy.
Rzeczywiście skomplikowany proces. Jednak w szkole nie sposób nauczyć się tych umiejętności miękkich
w pełni, ale jakie należy ukończyć szkoły i kursy kwalifikacyjne, by móc spełnić się w tym zawodzie ?
To prawda, same szkoły nie są wystarczającym elementem, by efekty pracy były zadowalające dla klienta i
mnie samego. Należy jednak zdobyć dyplom ukończenia szkoły w zawodzie glazurnik oraz kursy z
certyfikatem glazurnika. Na pewno nie można zaprzestać rozwoju na szkole, zmieniają się trendy i wciąż
trzeba je śledzić.
Spodziewam się, że jednak ciągłe doskonalenie i wykorzystywanie swojej wyobraźni jest w cenie. Stąd
niewygodne pytanie: jakie są przeciętne zarobki glazurnika?
Przeciętne wynagrodzenie za jedno zlecenie wynosi około 1200 zł. Obecnie stawka kształtuje się na
poziomie od 35 do 70 zł za m2. Oczywiście stawki różnią się w zależności od regionu w kraju.
Jakie są minusy wykonywanej pracy?
W tym przypadku niezbędna jest wytrzymałość na długotrwałe obciążenie fizyczne, dlatego sprawność jest
pożądana. Jednak z biegiem lat należy zadbać o stawy, bo z reguły glazurnik musi klęczeć, więc należy
troszczyć się o swoje zdrowie.
Zatem predyspozycje zdrowotne również powinny być tym, na co przyszli glazurnicy zmuszą wrócić
uwagę. Dziękuję za wywiad i życzę zleceń, które pozwolą wykorzystać wszystkie umiejętności.
Dziękuję. Zawsze staram się dać z siebie 100% i zachęcam młodych ludzi do zapoznania się ze specyfiką
tego zawodu. Wytrwali i zdolni artyści powinni się odnaleźć w tej branży.

Mikołaj Kobierzyński VIIIa
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Tradycje Bożonarodzeniowe różnych obrządków religijnych
Prawosławne Boże Narodzenie
Święta prawosławne związane są z kalendarzem juliańskim, stąd data obchodzenia - 6 stycznia. Jedną z tradycji jest
podkładanie sianka pod stół i pod każde miejsce do siedzenia, pokrywane wygodną kapą. Na prawosławnej Wigilii nie
pojawia się opłatek, a wypiekany chleb. Na stole nie może zabraknąć miodu, czosnku, soli i chleba, które są
symbolem obfitości, pożywienia, zdrowia i powodzenia. Ponadto niezbędny jest barszcz z uszkami i śledzie lub
bardziej nietypowe potrawy: groch z solą, kisiel z owsa i pieczone pierożki z makiem. Święta obchodzi się w gronie
najbliższych, przez trzy dni. Pierwszego dnia świętuje się narodzenie Chrystusa, drugi poświęcony jest Najświętszej
Maryi Pannie, a trzeci wspomina św. Stefana.

Protestanckie Boże Narodzenie
W czasie Wigilii rodziny gromadzą się przy stole, na którym nie ma żadnych specjalnych potraw. Bardzo ważnym
elementem kolacji jest odczytywanie słów natchnionych z Biblii. Obowiązek ten spoczywa na głowie rodzinynajczęściej jest nią ojciec i mąż. Zebrani nie dzielą się opłatkiem, choć coraz częściej ta tradycja przenika do domów
protestanckich. Domownicy składają sobie życzenia, obdarzają się prezentami i wspólnie się modlą. Kościół
protestancki nie odprawia pasterki.

Katolickie Boże Narodzenie
Katolickie Boże Narodzenie obchodzi się 25 grudnia. Tego dnia Rzymianie obchodzili święto Niezwyciężonego
Słońca, co zgodnie z kroniką rzymską Filokalesa, zostało przypisane narodzinom Chrystusa. Czas poprzedzający tę
datę nazywamy adwentem, zaczynającym się 1 grudnia. Rodzina rozpoczyna kolację wigilijną 24 grudnia, po
pojawieniu się znaku na niebie - pierwszej gwiazdy, symbolizującej prowadzenie Trzech Króli do żłóbka Chrystusa,
dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia. Na stole stawia się symboliczne 12 potraw, na znak 12 apostołów,
sianko pod obrusem, dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. Nieodłącznym symbolem Bożego Narodzenia
jest choinka, pod którą znajdują się prezenty, którymi obdarowują się domownicy. Śpiewane są kolędy, a o północy w
kościołach odprawiana jest pasterka.
Natalia Szymańska VIIIa

A to ciekawe!
1.W Chinach zakazane jest przytulanie drzew.
2. Foliowa torba rozkłada się ponad 300 lat.
3.Jeden dzień na Ziemi trwa dłużej niż jeden rok na Wenus.
4. Z 34 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru.
5. W Singapurze zakazane jest żucie gumy.
6. Karton po mleku ma wartość energetyczną, która pozwala zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1,5 godziny.
7. Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda. Jest to tzw. Efekt Mpemba.
8. Według badań młodsze rodzeństwo jest bardziej agresywne.
9. Przeciętny koszt utrzymania dziecka od jego narodzin do osiągnięcia pełnoletniości wynosi około 250 tys.
złotych.
10. 70% kobiet staje się zazdrosne, kiedy ich najlepsze przyjaciółki spędzają więcej czasu ze swoimi chłopakami.
11. Przeciętna osoba przeznacza 25 lat na sen w ciągu całego życia.
Marta Byczk VIIIc
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Julia Lademann VIIIb
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Zofia Kosecka VIIIc
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Nad całością czuwali:
Ewelina Plocke, Hanna Parchem, Sergiusz Czaja.
PRZECZYTAŁEŚ? NIE WYRZUCAJ, PRZEKAŻ DALEJ !!!
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