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Drodzy czytelnicy 
Oddajemy w wasze ręce ostatni  numer gazetki  w roku szkolnym 2019/2020. Mamy nadzieję, że to wydanie 

będzie jeszcze ciekawsze od poprzedniego. W tym numerze dowiecie się m.in.:  gdzie i jak bezpiecznie spędzić 

wakacje (nawet w dobie pandemii), jakie aplikacje są przydatne podczas samodzielnej nauki oraz poznacie bliżej 

funkcję pełnioną  przez sołtysa. 

Życzymy przyjemnej lektury oraz udanych wakacji 😊 

 Redakcja 
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KORONAWIRUS, CZYLI NAJWIĘKSZY PROBLEM OSTATNICH 

CZASÓW 
 

Na całym świecie od kilku miesięcy 

panuje pandemia koronawirusa. Pierwszy 

przypadek tej groźnej choroby zakaźnej, której nie 

wykryto dotąd u ludzi, został zdiagnozowany w 

Chińskim mieście Wuhan w prowincji Hubei w 

grudniu 2019 roku. Początkowo wirus obecny był 

jedynie na terenie Chin, jednak w bardzo szybkim 

tempie zaczął się rozprzestrzeniać. Kolejno 

atakował Japonię, Koreę Południową, w końcu 

dotarł do Europy. Obecnie europejskim państwem 

o największej liczbie zarażeń  jest Hiszpania. 

274.367 osób zakażonych i 27.459 zmarłych.  

Objawami tej odmiany wirusa są: 

gorączka, kaszel i duszności. Atakuje szczególnie 

płuca, dlatego w największej grupie zagrożenia są 

osoby mające problemy z tym narządem oraz z 

mniejszą  odpornością.  

  

 
Pierwszy przypadek zarażenia COVID-19 w 

Polsce został podany do opinii publicznej 

04.03.2020r. przez Ministra Zdrowia Łukasza 

Szumowskiego podczas konferencji prasowej. 

Mówił o nim tak: ”Jest to pacjent w 

województwie lubuskim, przebywa w szpitalu w 

Zielonej Górze, czuje się dobrze. Pacjent 

przyjechał z Niemiec. Wszystkie osoby, które 

miały z nim styczność są objęte kwarantanną 

domową” 17 marca Ministerstwo Zdrowia 

poinformowało, że "pacjent zero" został 

wyleczony. 66-latek był pierwszym przypadkiem 

osoby wyleczonej z koronawirusa w Polsce. 

15 maja sytuacja w naszym kraju przedstawia się 

następująco: 

 Zarażeni: 18.016 

 Zgony: 907 (źródło: WHO) 

Obecnie krajem o największej 

zachorowalności są Stany Zjednoczone Ameryki. 

Zwiększająca się lawinowo liczba zachorowań 

wymusiła decyzję Prezydenta USA Donalda 

Trumpa zlecającą wykonanie masowych testów, 

które poniosły za sobą szokujące wieści. Liczba 

chorych w Stanach Zjednoczonych w tym 

momencie wynosi 1.465.229 osób i 87.303 

zgonów.  

Zalecenia mające na celu zahamowanie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, zakładają: 

mycie rąk (noszenie rękawiczek ochronnych w 

sklepach i dezynfekcja rąk), niedotykanie twarzy 

(noszenie maseczki ochronnej lub chusty 

zakrywającej nos i usta) i jak najmniejszy kontakt 

z osobami z zewnątrz (media społecznościowe 

obiegła akcja #zostanwdomu). Należy także 

pamiętać o zasłanianiu twarzy (chusteczką lub 

łokciem) przy kichaniu, kaszlu, a nawet ziewaniu. 

Jest to bardzo ważne, ponieważ minimalizujemy 

ryzyko przenoszenia wirusa drogą kropelkową. 

Rząd wprowadził obostrzenia, które zamroziły 

gospodarkę. Między innymi zamknięto szkoły, 

wprowadzając nauczanie zdalne. Wedle obecnych 

danych dzieci mogą przechodzić zakażenie 

bezobjawowo, co niesie za sobą ryzyko 

rozprzestrzeniania wirusa nieświadomie. 

Zamknięto również granice państw, a osoby 

wracające z innych krajów zostały objęte 14-

dniową kwarantanną. Wstrzymano ruch publiczny 

na skutek zakazu przemieszczania się, chyba, że w 

sprawie związanej z potrzebą wyższą lub 

wyjściem do pracy, sklepu i apteki. Regulacje w 

tej sprawie Ministerstwo Zdrowia podaje 

cyklicznie na stronie gov.pl, wprowadzając 

nakazy, mające zminimalizować pandemię. 

Sukcesywnie następuje odmrażanie gospodarki i 

przywracanie stanu sprzed pandemii, by ludzie 

mogli powrócić do jeszcze istniejących zakładów 

pracy. Sytuacja wpłynęła znacznie na finanse 

mniejszych przedsiębiorstw, którym rząd 

zapewnił pomoc poprzez wprowadzenie 

specustawy. Trwa znoszenie obostrzeń, co w 

perspektywie czasu odpowie na pytanie: jak 

skutecznie prowadzić profilaktykę w kierunku 

zwalczania koronawirusa. 

Red. Klaudia Lizjiusz, Julia Lademann,  

kl. VIIIb
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JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY? 
 

Każdy z Nas powinien wiedzieć jak 

udzielić pierwszej pomocy w nagłych 

przypadkach. Musicie pamiętać o tym, że 

nieudzielenie pierwszej pomocy jest karalne. 

W związku z tym wpadłyśmy na pomysł, aby 

przeprowadzić wywiad z nauczycielem 

edukacji dla bezpieczeństwa Panią Patrycją 

Dampc-Brunka, którego celem było uzyskanie 

informacji o sposobach udzielania pierwszej 

pomocy w najczęstszych przypadkach, tj. 

utrata przytomności, oparzenia i złamania.  

Dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna dla 

osoby poszkodowanej? 

 Jeśli występuje stan zagrożenia życia to 

poszkodowany musi otrzymać pomoc jak 

najszybciej. Już po około 4-6 minutach w 

wyniku niedotlenienia organizmu zaczyna 

obumierać mózg poszkodowanego - 

najważniejszy organ w ciele 

człowieka. Czasami na karetkę 

pogotowia trzeba poczekać nawet kilka lub 

kilkadziesiąt minut.  Z każdą minutą, gdy nikt 

nie podjął się udzielenia pierwszej pomocy, 

szansa na uratowanie takiej osoby spada o ok. 

8-10% - jak łatwo policzyć, po 10 minutach 

poszkodowany praktycznie nie ma szans na 

przeżycie. Dlatego osoba, która jest na miejscu 

i udzieli pierwszej pomocy poszkodowanemu 

może nawet uratować życie. 

 Jak udzielić pierwszej pomocy osobie 

nieprzytomnej/ze złamaną kością nogi bądź 

ręki/poparzonej? 

 Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa 

omawiając pierwszą pomoc powtarzam 

uczniom do znudzenia, że najważniejsze jest 

bezpieczeństwo. Więc zanim podejmiemy się 

udzielania pierwszej pomocy, musimy zadbać o 

nasze bezpieczeństwo. Pierwszym krokiem jest 

sprawdzenie czy miejsce jest bezpieczne (nie 

jedzie samochód, nie ma kabli pod napięciem 

czy agresywnych zwierząt), następnie 

zakładamy rękawiczki, rozmawiamy z 

poszkodowanym (poszkodowany może być w 

szoku, należy go uspokoić). Kolejnym krokiem 

jest unieruchomienie złamanej kości i dwóch 

sąsiednich, unieruchamiamy w pozycji 

zastanej. Do unieruchomienia używamy 

jakiegokolwiek sztywnego przedmiotu, który 

dopasowujemy do uszkodzonej kończyny 

owijamy go bandażem, szalem czy chustą. Nie 

zapominając oczywiście o wezwaniu fachowej 

pomocy medycznej.   

 O czym należy pamiętać, udzielając 

pierwszej pomocy? Udzieli Nam Pani 

praktycznych wskazówek? 

 W przypadku udzielania pierwszej pomocy 

zawsze należy pamiętać o swoim 

bezpieczeństwie.  Nie należy się bać, że 

zrobimy komuś krzywdę, ponieważ to nas 

często blokuje żeby udzielić pomocy. Częstym 

błędem jest też założenie, że osoba, która leży 

gdzieś na chodniku to osoba pod wpływem 

alkoholu, bo może być to osoba, która np. 

choruje na cukrzycę i zasłabła. 

Biorąc pod uwagę, że udzielenie pierwszej 

pomocy jest obowiązkiem każdego 

człowieka, co zawsze warto mieć przy sobie? 

 Myślę, że każdy z nas powinien mieć przy 

sobie parę jednorazowych rękawiczek i 

maseczkę do sztucznego oddychania. 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje są dla 

Was zrozumiałe i praktyczne. Każdy z Nas 

musi udzielić pierwszej pomocy, ale przede 

wszystkim powinien zadbać o swoje 

bezpieczeństwo, podejmując konkretnie 

działania ratujące życie.  

Dziękujemy Pani Patrycji za poświęcony dla 

Nas czas.  

Red. Magdalena Błaszk, Agata Lekner kl. VIIIa  
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ALGORYTM RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że jeżeli nie potrafisz podjąć odpowiednich działań 

ratowniczych, możesz poprosić dyspozytora służb ratunkowych o 

instruktaż. Postępuj zgodnie z udzielonymi Ci wskazówkami, nie 

rozłączaj się, informuj o przebiegu twoich działań i napotkanych 

trudnościach. 

OCEO BEZPIECZEOSTWO  

OCEO ŚWIADOMOŚD  

Przytomny?  

OCEO STAN POSZKODOWANEGO (ABC)  

Udrożnij drogi oddechowe (A) 

Oceo oddech (B) 

Oddycha?  

WEZWIJ POGOTOWIE 112,999 

30 UCIŚNIĘD KLATKI PIERSIOWEJ  

2 ODDECHY RATOWNICZE  

Ułóż w pozycji 

bezpiecznej  

Wezwij pogotowie  

Zatamuj krwawienie 

(C )  

Kontroluj oddech (co 

1 min)  

Pozostaw w pozycji 

zastanej lub pozwól 

przyjąd komfortową 

pozycję  

Zapytaj, czy potrzebuje 

pomocy  

Kontroluj jego stan  

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 
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GDZIE NAJLEPIEJ SPEDZIĆ WAKACJE? 

Pierwszą propozycją na wyjazd za granicę jest 

Wilno. 

-Jest jednym z najmniej kosztownych wycieczek za 

granicę 

-Można przenieść się do średniowiecznego miasta i 

zobaczyć jak to kiedyś było 

-Dla miłośników zwiedzania jest bardzo dużo 

zabytków, np. Ostra brama, ulica Zamkowa, 

Szesnastowieczny Uniwersytet Wileński, Starówka 

i wiele innych. 

-Są tam bardzo dobre litewskie potrawy, warte 

spróbowania dla smakoszy.        

Kilka ciekawostek o tym mieście. 

-W Wilnie można zauważyć wiele stylów, m.in. 

gotycki, renesansowy czy klasycystyczny.  

-Wilno historycznie jest związane z Polską. Warto 

też zwiedzić to miejsce, w końcu, w latach 1922-

1939 znajdowało się na granicach II RP. 

-Z Wilnem nierozerwalnie związanych jest wiele 

wybitnych postaci, które przywykliśmy uważać za 

rodaków: Mickiewicza i Słowackiego, braci 

Śniadeckich, Syrokomlę i Kraszewskiego, 

Bogusławskiego i Moniuszkę.  

                             

Ostra brama                                                                               Uniwersytet Wileński 

 

Drugą propozycją jest wyjazd do  Bochni. 

-W Bochni można zobaczyć, jak i zwiedzić 

najstarszą kopalnie soli w całej Polsce. W 

podziemiach jest możliwość nocowania 

-Dla miłośników zwiedzania jest też ciekawa 

Bazylika św. Mikołaja, jak i rynek z pomnikiem 

Kazimierza Wielkiego. 

-Dostępna jest też bardzo ciekawa atrakcja: 

Muzeum Motyli, w którym znajdziemy różne, 

prawdziwe motyle.  

Kilka ciekawostek o tym mieście: 

-Bochnia to jedno z najstarszych miast Małopolski 

(prawa lokacyjne z 1253 r.) 

-Bochnia jest nazywana „Miastem Soli” 

-Niegdyś główną przyczyną osiedlania się ludności 

na terenach dzisiejszej Bochni była sól. Ci, którzy 

tu zamieszkali, ze względu na występowanie 

solanek, nazwali je bochami, co w języku 

starosłowiańskim oznaczało nieprzebyte bagna. 

-Z czasem bochy przekształciły się w bochyny, a 

następnie w Bochnię. 

 
                                                                                                                             Red. Roksana Osiecki kl. VIIIb 

Gdzie znaleźć tani transport? 

 Wizzair.com 

 Ryanair.com 

 Fru.pl 

 

Gdzie znaleźć tani nocleg? 

 Booking.com 

 Tripadvisor.com 
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BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH- O CZYM WARTO 

PAMIĘTAĆ? 

Wakacje to czas wypoczynku od szkoły i nauki. Zazwyczaj są one czasem radości, lecz zdarzają się 

wypadki, które na pewno nie są ani bezpieczne, ani dobre dla nas samych.  

A więc jak bezpiecznie spędzić wakacje?  

 zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz, noś ze sobą numer telefonu 

komórkowego do rodziców, 

 pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, przechodź na pasach dla 

pieszych i na zielonym świetle,  

 nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu kąp się w miejscach do tego 

przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach,  

 nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej,  

 chroń głowę przed słońcem, - w upalny dzień pij dużo wody,  

 stosuj się do zaleceń ministerstwa w okresie pandemii.  

To oczywiście nie wszystkie zasady, których powinniśmy się stosować. Pamiętajmy o tym żeby 

zadbać o siebie w ten czas beztroskiej radości. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa należy zadzwonić 

po odpowiednią służbę bezpieczeństwa; Bezpiecznych wakacji w miłej atmosferze !!! 

 
Red. Marta Byczk VIIIc  

 

WYWIAD Z SOŁTYSEM 

Obecnie jesteśmy świadkami wydarzeń o 

charakterze ogólnopolskim, a nawet 

międzynarodowym – mam na myśli przede 

wszystkim pandemię COVID-19, czy wybory 

prezydenckie w Polsce, jednak uważam, że 

ważne jest aby interesować się tym, co dzieje 

się wokół Nas. Wspólnie z redakcją 

stwierdziliśmy, że skutecznym sposobem 

zaciekawienia Was a może nawet 

poinformowania o tym, co dzieje się w Naszej 

najbliższej okolicy jest przeprowadzenie 

wywiadów z sołtysem Leśniewa oraz 

Połczyna. Wybraliśmy dwóch przedstawicieli 

lokalnej władzy, abyście mogli porównać 

działania tychże organów. Wbrew pozorom 

rola sołtysa jest bardzo istotna, ponieważ to 

właśnie ten urząd jest odpowiedzialny za fakt, 

czy Nasza wieś tętni życiem, czy może jednak 

jest w niej po prostu nudno.  

NUMERY ALARMOWE : 

999 - pogotowie ratunkowe  

998 - straż pożarna 

997 - policja  

112 - telefon alarmowy  
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Biorąc pod uwagę aktualną sytuację wywiad 

został przeprowadzony zdalnie, poprzez 

wysłanie pytań do sołtysów drogą mailową. 

Pytania, które zadaliśmy brzmiały 

następująco:  

 Jakie są największe problemy 

mieszkańców wsi? Z jakim 

problemami zgłaszają się najczęściej?  

 Jakie były/są/będą największe 

inwestycje realizowane w 

Połczynie/Leśniewie? 

 Czy czuje Pan satysfakcję z 

pełnionego urzędu?  

 Czego mieszkańcy mogą spodziewać 

się w najbliższym czasie? Jakieś 

inwestycje/imprezy/akcje?   

 

Jako pierwszemu oddajmy głos sołtysowi 

Leśniewa – Marcinowi Nikrant.  

Mieszkańcy zwracają się do mnie z wieloma 

różnymi sprawami. Jednak gdybym miał 

wymienić te, które poruszane są najczęściej, to 

wskazałbym na problemy dotyczące 

nawierzchni dróg, wnioski o montaż lamp 

oświetlających drogi oraz problem z 

wałęsającymi się psami. Te trzy kwestie są 

poruszane zdecydowanie najczęściej. 

Doskonale rozumiem mieszkańców, kiedy 

mówią o wspomnianych problemach ponieważ 

każdemu z nas zależy na tym by poruszać się 

bezpiecznie samochodem, czy pieszo ulicami i 

chodnikami naszej wsi. Jednak nie zawsze 

można zrealizować wnioski mieszkańców 

dotyczące poczynań inwestycyjnych, gdyż 

zarówno budżet sołecki jak i gminny mają 

ograniczone możliwości finansowe. 

Największą inwestycją zrealizowaną w 

Leśniewie do tej pory jest budowa długo 

oczekiwanego nowego budynku szkoły 

podstawowej. Koszt tej inwestycji to prawie 20 

milionów złotych. Nowy budynek szkoły był 

bardzo potrzebny z uwagi na zły stan 

techniczny starej szkoły podstawowej i 

zwiększającą się ilość dzieci uczęszczających 

do szkoły. Kolejna zbliżająca się wielkimi 

krokami bardzo duża inwestycja to budowa 

kanalizacji sanitarnej w Leśniewie. Jeśli 

wszystko pójdzie zgodnie z założeniami to 

prace ruszą już w bieżącym roku. Obie 

wspomniane inwestycje były inwestycjami 

gminnymi, jeśli chodzi natomiast o działania 

sołeckie to na tę chwilę największym 

przedsięwzięciem było zagospodarowanie 

terenu nad stawem przy ul. Starowiejskiej. W 

trakcie realizacji jest również projekt 

zagospodarowania zieleńca wiejskiego przy ul. 

Ks. Krzewiny. Każda z obu inwestycji opiewa 

na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

 

Oczywiście, że czuję satysfakcję z pełnionej 

funkcji sołtysa. Mój pierwszy start w wyborach 

w 2011 r. na sołtysa Leśniewa był 

podyktowany chęcią pracy na rzecz naszej 

społeczności. Nadal, z wielką przyjemnością i 

satysfakcją realizuję potrzeby mieszkańców 

dotyczące szeroko rozumianego życia 

społecznego.  

Chciałbym zakończyć w bieżącym roku prace 

związane z realizacją projektu 

zagospodarowania zieleńca przy ul. Ks. 

Krzewiny. Ponadto, jeśli będzie to możliwe z 

uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w 

sierpniu lub we wrześniu pragnę zorganizować 

Zebranie Wiejskie, na którym wraz z 

mieszkańcami ułożę plan działań na kolejny 

rok budżetowy 2021. 

Czas na oddanie głosu sołtysowi Połczyna – 

Dariuszowi Groenwald.  

To bardzo dobre pytanie, ale prostej 

odpowiedzi nie ma. To życie codzienne 

pokazuje, co jest najbardziej potrzebne w 

danej chwili. Bo o ile zimą, gdy spadnie śnieg 

można się spodziewać, że rozdzwonią się 

telefony w sprawie odśnieżania to latem telefon 
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w sprawie unoszącego się kurzu na drodze 

gruntowej jest zupełnym zaskoczeniem. 

Rozumiem, że wiosną ludzie maja pretensje, że 

jeszcze nie przyjechała wyrówniarka i akurat 

ich drogi nie naprawiono. Gmina Puck jest 

duża i nie wszystkie zadania można wykonać w 

jednej chwili. Niestety nie wszyscy mieszkańcy 

to rozumieją. Czyli podsumowując tą część 

zgłaszane są problemy z drogami i te sprawy 

nie dotyczą tylko ich nawierzchni, ale i 

oznakowania, bo kiedy ta droga jest już 

elegancka i wyremontowana to okazuje się, że 

znacznie wzrasta prędkość, a to niebezpieczne, 

szczególnie dla młodszych mieszkańców. Inne 

problemy to takie, że gdzieś nie świecą lampy 

nocą albo, że świeca w dzień, ale takie 

zgłoszenia załatwia się od ręki. Niedawno 

mieliśmy np. problem z powietrzem w wodzie. 

Firma odpowiedzialna za konserwację nie 

potrafiła sobie z tym poradzić prawie 3 

tygodnie. W końcu znaleźli przyczynę i jest już 

dobrze. Inne sprawy dotyczą np. błąkających 

się bezpańskich psów, które trzeba odłowić, 

chwiejących się przy drogach drzew, które 

zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu. To kratki 

kanalizacji deszczowej są zapchane i nie 

odbierają wody a ta zalewa posesje. Wiele jest 

tych spraw, ale można z tym sobie poradzić. 

Najpewniej opowiadać o tych, co były i są, bo 

te, które będą nie zawsze muszą dojąć do 

skutku. W ostatnich latach największa 

inwestycja to budowa kanalizacji sanitarnej w 

naszej miejscowości. Zostały podpięte prawie 

wszystkie budynki za wyjątkiem kilku, których 

nie było w czasie projektowania inwestycji, ich 

podłączenie wiązało się z dużymi kosztami 

dodatkowymi. Poddane zostały 

termomodernizacji budynki Szkoły i Remizy. 

Wybudowano w Otoczeniu Remizy boisko 

wielofunkcyjne i plac zabaw. Powstał chodnik 

do Darzlubia, przez co znacznie wzrosło 

bezpieczeństwo osób poruszających się ta 

drogą. Przeprowadzono modernizację 

nawierzchni dróg, układając na nich płyty 

YOMB. Te inwestycje wykonano na ulicach: 

Ceynowy, Kasztanowej, części ulicy 

Mickiewicza, Nowej, Krótkiej i Łąkowej. 

Jesienią zeszłego roku nowe nawierzchnie 

zyskały ulica Cicha i Sosnowa. W tym roku 

planujemy kontynuować projekt utwardzania 

nawierzchni dróg płytami YOMB i nowe 

nawierzchnie zyskają: ulica Orzechowa, 

Lipowa i pozostała część ulicy Krótkiej. 

Zostanie również zmodernizowane 

skrzyżowanie ulicy Gdańskiej z polna i Leśną. 

Tam zostanie położona nawierzchnia asfaltowa 

i zorganizowane przejście dla pieszych z 

chodnikami. 

Oczywiście, że czuję satysfakcję. Jeżeli 

doprowadza się do realizacji zadań, które 

poprawiają, jakość życia wielu ludziom to 

chyba inaczej być nie może. 

Chciałbym doprowadzić do budowy drogi 

łączącej Połczyno z Połczynem Bis. W tej 

chwili nie ma takiego Połączenia i musimy się 

komunikować przez Puck lub Celbowo i Puck. 

Jest pewien pomysł budowy bezpośredniego 

połączenia, ale wymaga na początku wielu 

zgód i uzgodnień a później nie małych 

środków. Niemniej wierzę, że i to zadanie 

zostanie zrealizowane. 

Mam nadzieję, że mój artykuł choć częściowo 

uświadomi Wam, jak ważne jest, aby 

interesować się tym, co Nas otacza, ponieważ 

wszystko co się dzieje dotyczy Nas 

bezpośrednio. Wszyscy powinniśmy dbać o 

dobro wspólne!  

Red. Mikołaj Kobierzyński, kl. VIIIa 
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JAK UCZYĆ SIĘ W DOMU CZERPIĄC Z TEGO 

PRZYJEMNOŚĆ? 

Jak wiadomo, w tej trudnej dla nas 

wszystkich sytuacji nie mamy jak się uczyć. 

Jedyną formą nauki są e-lekcje organizowane 

przez nauczycieli oraz wysyłane prace 

domowe. Dziś przedstawię wam kilka 

ciekawych aplikacji, które ułatwią mam naukę 

w domu, a przy okazji będziecie czerpali z 

tego przyjemność.  

Pierwszą ciekawą aplikacją jest aplikacja 

mobilna Todait - jest ona dostępna zarówno na 

system operacyjny Android jak i iOS. Niestety, 

znacznym minusem tej aplikacji jest to, że 

obsługuje ona jedynie język angielski. Dzięki 

aplikacji Todait będziecie mogli sobie 

rozplanować naukę, co znacznie ułatwi Ci 

wyrabianie nawyku regularnego uczenia się. W 

aplikacji Todait, gdy przyjdzie czas na naukę 

zostaniesz powiadomiony o tym głośnym 

alarmem, dzięki czemu nie zapomnisz o nauce 

i będziesz zarządzać swoim czasem. Możesz w 

tej aplikacji również obserwować śledząc 

wykresy i podsumowanie nauki. 

Drugą interesującą aplikacją jest Fiszkoteka. 

Dostępna zarówno na Android jak i iOS. 

Aplikacja w przeciwieństwie do poprzedniej 

obsługuje język polski. Aplikacja służy do 

nauki słówek w języku obcym. Możesz uczyć 

się przeróżnych języków, ponieważ do wyboru 

jest ponad 20! W aplikacji występują takie jak 

angielski, niemiecki czy nawet 

macedoński.  Po wyborze języka którego 

chcemy się uczyć aplikacja pyta nas o poziom 

znajomości języka. W aplikacji przy każdym 

słówku występuje ikona głośnika, aby 

dowiedzieć się jak prawidłowo wymawiać 

słowo.  

 

Już trzecią aplikacją w naszym zestawieniu jest 

aplikacja QUIZ TransEdu. Aplikacja tak samo 

jak poprzednia jest wspierana przez oba 

systemy operacyjne oraz język polski. W 

aplikacji możemy rozwiązywać quizy, które 

zostały opracowane na podstawie lekcji 

dostępnych na platformie TransEdu. Na 

początku wybierz interesującą kategorie oraz 

przeciwnika - możesz grać z losową osobą, 

bądź z kolegą lub koleżanką z klasy. Punkty w 

grze otrzymujesz za poprawne odpowiedzi 

oraz za czas. W aplikacji jest dostępny również 

ranking który możesz założyć razem z twoją 

szkołą i śledzić statystyki innych uczniów. 

 

Czwartą którą Wam przedstawię jest aplikacja 

Udacity, którą sam używam od kilku miesięcy. 

Aplikacja oferuje materiały do nauki języków 

programowania. Dzięki tej aplikacji poznamy 

języki takie jak HTML, JavaScript, Python, 

które pozwolą nam stworzyć już naprawdę 

bardzo dobrą stronę internetową oraz napisać 

swój pierwszy skrypt. Aplikacja zawiera kursy 

wideo których twórcami są między innymi 

eksperci Google czy Facebook. Aplikacja jest 

dostępna na Androida oraz iOS, oraz na 

przeglądarkę internetową.  
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Ostatnią aplikacją jest Photomath. Aplikacja 

jest dostępna w obu systemach operacyjnych, 

lecz w przeciwieństwie do poprzedników jest 

dostępna w kilku językach w tym także w 

polskim. Do czego służy ta aplikacja? Służy 

ona do obliczania wzorów, lecz nie tylko, poda 

Ci prawidłowy wynik, a także rozłoży na 

czynniki pierwsze. Za pomocą tej aplikacji na 

pewno będzie można nauczyć się na 

sprawdzian czy na kartkówkę.  

 

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie 

wyżej aplikacje przydadzą Wam się w nauce 

oraz będziecie czerpali z nich przyjemność.

Red. Nikodem Glembin kl. VIIIb 

 

CO WARTO OBEJRZEĆ  I PRZECZYTAĆ? 

Serial: "Dom z papieru" 

Dom z papieru to hiszpański serial z gatunku 

thiller, stworzony przez Álexa Pina.. W Polsce 

dostępny od grudnia 2017 roku, obecnie do 

ogladania na platformie NetFlix, zalukaj, cda i na 

vider. Jest wysoko oceniany, ma 8,4 gwiazdki. 

Zaliczany do najpopularniejszych seriali, który 

szybko zaskarbił sobie rzesze wiernych fanów, co 

odzwierciedla nagroda Emmy. Główne role grają: 

Úrsula Corberó oraz Álvaro Morte.Serial ten 

opisuje ośmiu zamaskowanych przestępców, którzy 

napadają na hiszpańską Mennicę Narodową. Ich 

przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który 

prowadzi negocjacje z policją. Profesor gromadzi 

grupę ludzi niemających nic do stracenia. Wśród 

nich jest stojący nad grobem oszust, zdeprawowana 

femme fatale, zbuntowany hacker, a nawet dwóch 

słowiańskich osiłków, dla których wojna jest 

drugim domem.  

Ich imiona nie są znane, a jedynie pseudonimy 

zaczerpnięte od nazw miast: Tokio, Rio, Nairobi, 

Denver, Berlin, Oslo, Helsinki. Przez kilka 

miesięcy grupa przygotowuje się do skoku, 

planując dosłownie każdy ruch. Jak to jednak w 

życiu (i serialach) bywa, nie wszystko układa się 

idealnie. „Dom z papieru” ma 4 sezony. Serial ten 

pokazuje opór i bunt wobec władzy, rządu i osób, 

sterujących światem. Przez wszystkie sezony 

przewija się słynna włoska piosenka pt. Bella Ciao, 

która była kiedyś antyfaszystowską pieśnią we 

Włoszech. Dzisiaj wiele organizacji, aktywistów i 

osób, którzy chcą pokazać bunt przeciwko władzy, 

zakładają słynny strój bohaterów serialu i śpiewają 

tę piosenkę. 
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Film: "Trzy kroki od siebie" 

Trzy kroki od siebie to amerykański 

melodramat stworzony przez Justina 

Baldoniego. Opublikowany w Polsce 10 maja 

2019 roku. Film ten otrzymał nagrodę- 

Kryształową Statuetkę. Można go obejrzeć na 

netflixie, cda, vider ina zalukaj. Jest on 

oceniany na 7,6 gwiazdki.Główne role 

odgrywają: Cole Sprouse i Haley Lu 

Richardson.Film opisuje życie chorej na 

mukowiscydozę dziewczyny, która jak każda 

nastolatka, większość czasu spędza przed 

laptopem, gdzie prowadzi kanał na Youtube. 

Tam opowiada o swojej przypadłości, jednak 

od rówieśników odróżnia ją to, że większość 

życia spędza w szpitalu, ponieważ cierpi na 

chorobę zwaną mukowiscydozą. Aby przeżyć 

musi przestrzegać zasad, nieustanie siebie 

kontrolować- samodzielnie stworzyła 

aplikację, która przypomina chorym o braniu 

leków. Wszystko to zostanie poddane wielkiej 

próbie, gdy pozna w szpitalu czarującego 

Willa Newmana (Cole Sprouse), który choruje 

na tą samą chorobę, co główna bohaterka. 

Chłopiec w szpitalu, przez przypadek, złapał 

groźnego wirusa, który jest śmiertelny dla 

chorych na muko. Jednak Will nie chce się 

leczyć, nie wierzy w życie odmierzane 

dystansem trzech kroków. To właśnie Stella – 

główna bohaterka, próbuje zrobić wszystko, by 

zawalczył o życie i zdrowie. Czy walka 

okazała się wygrana? Koniecznie przekonajcie 

się sami. Film nie tylko przedstawia historię 

Stelli i Willa, ale także pokazuje naturę 

mukowiscydozy.  

 

 

 

 

 

 

Książka: "Cudowny chłopak" 

                         

https://www.filmweb.pl/person/Cole+Sprouse-6586
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„Cudowny chłopak” to książka autorstwa R.J. 

Palacio, która znalazła się na 1. 

miejscu bestsellerów New York Timesa i 

zaskarbiła sobie rzeszę zarówno młodszych, 

jak i nieco starszych czytelników - to reedycja 

powieści "Cud chłopak" autorstwa R. J. 

Palacio. Gatunek literacki to powieść 

realistyczna. Książka opowiada o chłopcu- 

Auguście, który od urodzenia ma 

zniekształconą twarz. Pomimo 27 przebytych 

operacji jego wygląd nadal znacznie różni się 

od pozostałych chłopców w jego wieku, co 

znacząco utrudnia jego relacje z rówieśnikami. 

Chłopiec stara się prowadzić normalne życie, 

ale do tej pory uczył się w domu, ponieważ bał 

się zmierzyć z ciekawskim i przenikającym 

wzrokiem i komentarzami kolegów w szkole. 

Nadszedł dzień, w którym musiał iść do szkoły 

i zmierzyć z dużym hejtem. August trafia do 5 

klasy i od samego początku wzbudza 

niechlubne zainteresowanie wśród reszty 

uczniów, którzy widzą w nim jedynie dziwaka, 

który nie pasuje do reszty grupy. Bohater 

doświadcza licznych przykrości i upokorzenia, 

doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 

choroba jest przyczyną nienawiści, 

skierowanej w jego stronę. Chłopiec ma 

świadomość tego, że wygląd zewnętrzny nie 

powinien definiować człowieka, jego rodzina 

od samego początku próbowała budować w 

nim poczucie własnej wartości. August wie, że 

tak naprawdę w życiu liczy się nasze wnętrze, 

niełatwo jednak wytrwać w swojej wierze, 

kiedy zewsząd otacza nas niechęć i wrogość. 

Na szczęście chłopiec na swojej drodze 

spotykał też wiernych i wspaniałych 

przyjaciół.  

Pierwsze wydanie powieści przypada na 14 

lutego 2012 roku i do dziś cieszy się 

popularnością. Cena książki wynosi od 25 do 

30 złotych. Można ją nabyć w empiku, w 

każdej księgarni oraz przez internet. Jest też 

możliwość czytania jej w interencie na e-

booku. 

Red. Zofia Kosecka, Nikola Wojtania kl. VIIIc 

 

 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

LIPIEC-STYCZEŃ 

 

 

LIPIEC                                                                     

11 lipiec- Światowy Dzień Ludności  

13 lipiec- Dzień Frytek 

15 lipiec- Dzień bez telefonu komórkowego 

17 lipiec- Światowy dzień Emoji 

SIERPIEŃ 

https://www.taniaksiazka.pl/seria/new-york-times-bestselling-author
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17 sierpień- Dzień Pozytywnie Zakręconych 

20 sierpień- Dzień Wyznawania Miłości 

21 sierpień- Światowy Dzień Optymisty  

24 sierpień- Dzień Windowsa  

WRZESIEŃ 

8 wrzesień- Dzień Dobrych Wiadomości 

21 wrzesień- Światowy Dzień Orderu 

Uśmiechu 

24 wrzesień- Światowy Dzień Morza 

25 wrzesień- Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia 

30 wrzesień- Dzień Chłopaka 

 

PAŹDZIERNIK 

1 październik- Światowy Dzień Muzyki 

2 październik- Światowy Dzień Uśmiechu 

4 październik- Światowy dzień zwierząt 

21 październik- Dzień bez Skarpetek 

25 październik- Światowy Dzień Kundelka 

30 październik- Dzień Spódnicy 

 

LISTOPAD 

5 listopada- Dzień Postaci z Bajek 

13 listopada- Dzień Placków Ziemniaczanych 

14 listopada- Dzień Cukrzycy  

22 listopada- Dzień Kredki 

28 listopada- Dzień Pocałunku 

30 listopada- Dzień Białych Skarpetek 

 

GRUDZIEŃ 

5 grudzień- Międzynarodowy  

Dzień Wolontariusza 

6 grudzień- Dzień Anioła 

14 grudzień- Dzień Małpy 

15 grudzień- Dzień Herbaty 

20 grudzień- Dzień Ryby 

 

STYCZEŃ 

7 styczeń- Dzień Dziwaka 

11 styczeń- Dzień Sprzątania Biurka 

15 styczeń- Dzień Wikipedii 

17 styczeń- Światowy Dzień Śniegu 

19 styczeń- Dzień Popcornu 

 

Red. Anna Drafz kl VIIIc

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ SZKOLNYCH 2019/20 

 

JĘZYK KASZUBSKI 

W naszej szkole zajęcia z j. kaszubskiego 

prowadzi p. Maria Draws. Oprócz samej nauki 

języka uczniowie uczestniczący na zajęcia 

biorą udział w konkursach  promujących ten 

język oraz uczestniczą w różnych wycieczkach 

mających na celu przybliżenie historii języka 

kaszubskiego. 

Dnia 20 września 2019 roku odbyła się 

wycieczka rowerowa do miejsca spoczynku 

pomordowanych w lasach piaśnickich.  Nad 
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grobami zostały odmówione modlitwy i 

zapalone znicze. Wycieczka była żywą lekcją 

historii, pamięci oraz wdzięczności tym, którzy 

zginęli w latach 1939 – 1945.  

                        

Dnia 15 listopada 2019 roku uczniowie uczący 

się języka kaszubskiego wraz z opiekunami 

zwiedzali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

Przewodniczka opowiadając ciekawe historie 

oprowadzała po pomieszczeniach pałacowych. 

Podziwialiśmy zgromadzone przez lata zabytki 

piśmiennictwa i muzyki. Uczniowie wzięli 

udział w warsztatach podczas których 

wykonali bombki, zdobiąc je metodą 

decoupage oraz torby wielorakiego użytku, 

zdobiąc je wzorem kaszubskiego haftu. 

Dnia 9 grudnia 2019 roku w Jastrzębiej Górze 

odbył się XXVII konkurs mowy kaszubskiej 

pt. ,,Bë nie zabëc mòwë starków”. Naszą 

szkołę godnie reprezentowały uczennice: 

Czech Lidia-kl.Ia, Witczak Maja-kl.Ia, 

Markstein Izabella-kl.Vb oraz Okrój Anna-

kl.Vb. Uczennice prezentowały dwa utwory w 

języku kaszubskim-fragment z literatury i 

własny tekst, otrzymały dyplomy i upominki. 

 

W niedzielę 8 marca 2020 roku w Gołubiu i 

Szymbarku uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w obchodach 76 rocznicy śmierci 

kpt. Józefa Dambka, założyciela i komendanta 

Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 

Pomorski”, patrona Szkoły Podstawowej w 

Leśniewie. Niedzielne obchody rozpoczęła 

msza święta w kościele parafialnym w 

Gołubiu. Po nabożeństwie uczestnicy, przy 

dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej 

Marynarki Wojennej w Gdyni, prowadzeni 

przez Kaszubski Szwadron Kawalerii, 

przemaszerowali nad Jezioro Dąbrowskie - do 

miejsca, upamiętniającego śmierć kpt. Józefa 

Dambka. Tam nastąpiły uroczyste 

przemówienia i odczyty. Po przemówieniach 

nastąpił Apel Poległych, następnie 

poszczególne delegacje złożyły kwiaty i znicze 

pod pomnikiem Józefa Dambka. Następnie 
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świętowanie przeniosło się do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szym

 

PROJEKTY JĘZYKOWE 

 

“I LOVE MY PEN FRIEND”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w 

projekcie " I love my Pen Friend", który 

zakłada międzynarodową współpracę. 

Pierwszym etapem było nawiązanie kontaktu z 

uczniami z innego kraju. Nasi uczniowie z klas 

Va i VII napisali listy odręcznie  do kolegów z 

Turcji, co zainicjowało znajomości, 

kontynuowane przez platformę e Twinning.  Z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy 

projektu wymienili się kartkami świątecznymi, 

wykonanymi własnoręcznie. Ostatnim etapem 

projektu było wykonanie prezentacji o Polsce 

dla uczniów z Turcji.  Przedsięwzięcie ma na 

celu zbudowanie trwałych znajomości na 

gruncie międzynarodowym, co młodzież 

będzie utrwalać w wiadomościach on-line, 

przy wykorzystaniu dostępnej platformy. 

Mamy nadzieję, że projekt nie ograniczy się do 

bieżącego roku szkolnego, a stworzy 

możliwości dla przyszłych roczników SP w 

Leśniewie. 

  

 

LIGA JĘZYKÓW OBCYCH 

Celem tego projektu jest: zainteresowanie 

uczniów historią, geografią i szeroko pojętą 

kulturą krajów niemieckiego i angielskiego 

obszaru językowego, kształtowanie tolerancji 

wobec innych kultur, pogłębienie znajomości 

języka niemieckiego i angielskiego oraz 

kształtowanie umiejętności korzystania z 

tradycyjnych i nowoczesnych źródeł 

informacji. Co miesiąc chętni uczniowie 

pobierali od organizatorów ligi zestawy z 

zadaniami. Zestawy opiewały w różnorodną 

tematykę od wiadomości teoretycznych o 

krajach niemiecko– i anglojęzycznych, po 

umiejętność posługiwania się językiem w 

ramach nabytych umiejętności. 

 

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKÓW OBCYCH OLIMPUS – JĘZYK NIEMIECKI 

Klasyfikacja ogólnopolska. Najlepiej wypadły i zostały laureatami konkursu: 

1. Emilia Sanecka - klasa 6A (4 m-ce w Polsce) z punktacją 228 pkt 
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2. Magdalena Jankowska - klasa 5A (8 m-ce w Polsce) z punktacją 214 pkt  

Bardzo dobre wyniki osiągneli również uczniowie:

1. Monika Zaklikowska 204 pkt,   2. Zuzanna Lewicka  198 pkt          3. Anna Drafz    194 pkt, 

4. Kacper Guth      192 pkt,        5. Wiktoria Malinowska 188 pkt,      6. Julia Okoń           184 pkt 

7. Małgorzata Wikowska 184 pkt     8. Roksana Osiecki     180 pkt 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 240. 

 

III Międzygminny Przegląd Teatralno-Historyczny „Bo w pamięci jest siła zaklęta” w 

Żarnowcu 

 

Tematem tegorocznego przeglądu było: 

Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale 

dlatego, że własna… związek z 80 rocznicą 

wybuchu II wojny światowej i 30-leciem 

powołania Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej.Szkoła Podstawowa z 

Leśniewa była jedyną z gminy Puck i godnie 

reprezentowała gminę wśród pozostałych grup 

z Gminy Krokowa. Przedstawienie pt. „W 

drodze ku wolności…” ukazywało dzielną 

walkę na przestrzeni lat o wolność ojczyzny: 

od  rozbiorowej Polski końca XIX wieku przez 

walkę podczas II wojny światowej młodzieży z 

Szarych Szeregów aż do wyzwolenia w latach 

80. zeszłego stulecia. Przekrój dziejowy ukazał 

jak hart ducha i miłość do ojczyzny prowadzi 

do wolnego kraju.Decyzją jury w tegorocznej 

edycji każdy zespół został nagrodzony, gdyż 

każdy, kto dba o upamiętnienie poległych i 

walczących o wolną Polskę, zasługuje na 

brawa i uznanie. Uczestnicy otrzymali 

upominki rzeczowe oraz zapisane cyfrowo 

efekty pracy. 

 

KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ 

 
Dnia 20 lutego 2020 roku odbył się szkolny 

konkurs recytatorski dla klas I-III. Uczniowie 

recytowali utwory poezji dziecięcej. W klasach 

młodszych na czterech uczniów wyłoniono 

dwoje, którzy reprezentowali naszą szkołę na 

konkursie gminnym. 

Dnia 4 marca 2020 roku uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w Konkursie 

Recytatorskim Poezji Polskiej odbywającym 

się w Żelistrzewie. W konkursie wzięło udział 

kilkanaście szkół z gminy Puck. 

Z naszej szkoły udział wzięło dwoje 

uczniów z klas I – III Kamil Mroch (klasa IIIa) 

i Dominika Srok (klasa IIIb), natomiast klasy 

starsze reprezentowały Magdalena Jankowska 

(klasa Va) recytacja, w poezji śpiewanej i 

recytacji Karolina Bartosik (klasaVa) i Ada 

Wojtania (klasa VIIb). 

Kamil Mroch zajął pierwsze miejsce w 

kategorii klas I – III i będzie reprezentował 

Gminę Puck na konkursie wojewódzkim. 

Karolina Bartosik zajęła drugie miejsce i 

również będzie uczestniczyć w konkursie 

wojewódzkim. 

Wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się 

pięknie i zasługują na szczególne wyróżnienie. 

Do konkursu uczniów klas starszych 

przygotowała pani Hanna Parchem, a 

młodsze dzieci przygotowały panie Danuta 

Kowalik i Monika Grzmil – Ławniczak. 
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TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

16 listopada na całym świecie obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. 

Natomiast 21 listopada przypada Światowy 

Dzień Życzliwości. Oba te wydarzenia 

połączyliśmy w jedną wspólną inicjatywę. 

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie 

bogactwa różnorodności kulturowej naszego 

świata. W te dni warto uwierzyć, że w każdym 

z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i 

– tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną 

życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat 

kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie 

miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u 

siebie życzliwości wobec innych ma moc 

uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego 

życzliwością, ale przede wszystkim tego, który 

ją okazuje. 

 Obchody Dnia Tolerancji 

rozpoczęliśmy już 4 listopada, realizując lekcje 

o na temat tolerancji i życzliwości. 

Przygotowaliśmy przykładowe scenariusze 

zajęć, które nauczyciele wychowawczy mogli 

wykorzystać na poziomie klas 1-3  i 4-8. Było 

to świetną okazją, by móc porozmawiać o 

różnorodności, która Nas otacza. Natomiast 

biblioteka szkolna zorganizowała dla 

poszczególnych klas 1-8 zajęcia z Kamishibai. 

Ich prezentowaniu towarzyszył wyjątkowy 

nastrój, powstający za sprawą przenośnego 

teatru, przy pomocy którego  przedstawione 

było opowiadanie „Lew w Paryżu” w formie 

papierowych „slajdów”. Przenieśliśmy się do 

Francji, projektowaliśmy sukienkę dla Coco 

Chanel, jedliśmy bagietki, śpiewaliśmy 

piosenkę i malowaliśmy własny obraz  

tolerancji i życzliwości. Zajęcia odbywały się 

do 18 listopada.  

 Uczniowie rozważali  temat tolerancji, 

analizowali swe poglądy, zachowania 

względem innych, różniących się od nas. 

Uczniowie zapoznali się z cechami osoby 

tolerancyjnej i nietolerancyjnej. Mieli okazję 

dowiedzieć się, co oznacza termin tolerancja 

oraz życzliwość i czy sami jesteśmy 

tolerancyjni oraz życzliwi.  

Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali 

kolorowe liście z hasłami tolerancji, a 

wszystkie klasy tworzyły tzw.: „Alfabet 

Tolerancji”, który był kulminacją naszego 

projektu. Wykonane przez uczniów litery 

zostały połączone w barwne hasła promujące 

tolerancję oraz życzliwość. Wywieszono je na 

holu szkoły. W okresie od 12 do 15 listopada 

wszystkich chętnych obowiązywał 

przydzielony kolor ubioru, charakteryzujący 

różnorodność świata.  

Świadomość i wiedza naszych uczniów na ten 

temat jest duża. Wielu przekonało się także, 

jak ważne jest by akceptować innych takimi 

jakimi są oraz  znosić słabości drugiego 

człowieka.  

Akcja została przygotowana oraz 

przeprowadzona przez Karolinę Stark oraz 

Sergiusza Czaja  
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SZKOLNE WYBORY PARLAMENTARNE 2019 
Z inicjatywy uczniów klas VIII oraz 

nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Pana 

Sergiusz Czaja w szkole zostały 

zorganizowane wybory do parlamentu w 

ramach akcji „Młodzi Głosują”. W akcję 

zaangażowali się głównie uczniowie klas VIII. 

Doświadczenie organizacji wyborów w szkole 

dało im możliwość w praktyce poznać czym 

jest kampania wyborcza oraz sam fakt oddania 

głosu. Uczniowie w ramach kampanii 

profrekwencyjnej przygotowali w szkole oraz 

poza nią wiele inicjatyw zachęcających 

obywateli do oddania głosu.  

Akcje, które zostały przeprowadzone: 

-lekcje otwarte w klasach „uprawnionych” do 

oddania głosu – klasa VII i VIII,  

-sondaż uliczny przeprowadzony wśród 

mieszkańców Leśniewa badający poziom 

świadomości wyborczej, 

-tworzenie akcje promujących wybory na 

stronie szkoły oraz przez portale 

społecznościowe,  

-rozwieszanie plakatów na korytarzu i wiele 

innych.  

Uczniowie zdobyli się na niezwykłą 

kreatywność wymyślając liczne hasła 

promujące wybory, jak na przykład: Nie 

narzekaj i nie gderaj, idź  po prostu i wybieraj, 

albo Twój głos ma moc, użyj jej! 

W dniu głosowania uczniowie 

samodzielnie przygotowali lokal wyborczy 

oraz zostali członkami komisji. Idea polegała 

na tym, że uprawnieni do głosowania 

uczniowie samodzielnie udali się do lokalu 

wyborczego oraz w sposób tajny oddali głos. 

Chcieliśmy w sposób rzeczywisty zauważyć w 

jaki sposób kampania miała wpływ na 

frekwencje.  

Wyniki prezentowały się następująco, 

na 112 osób uprawnionych głos oddało 62 

uczniów, co stanowi 54,38%. Partią, która 

uzyskała najwięcej głosów to KWW Koalicja 

Obywatelska – 38,7% głosów.  

Niestety w związku z pandemią nie 

udało Nam się zorganizować wyborów 

prezydenckich. Jest nam tym bardziej smutno, 

że już rozpoczęliśmy do nich przygotowania.  
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Z KĄCIKA MŁODEGO POETY 

Wiersz na ciężkie czasy 
Ciężki czas 

 
Ciężkie czasy to nastały, 

świat dziś opustoszał cały. 
Puste parki i ulice, 

place zabaw, piaskownice. 
Dzieci w domach zamykane, 

i seniorów oczy szklane. 
Wirus cały czas panuje,  

za wygraną dać nie umie. 
Lecz wirusie nasz kochany, 

lepiej zmień co do nas plany, 
my się ciebie nie boimy, 
i na koniec twój liczymy.  

 

 

dla najmłodszych 

 
 

Owca 

Pasterz na pastwisku, 
cicho jej pilnuje, 
kiedy wilk w owczej skórze, 

na nią poluje. 

 

Zebra 

Ubrana w modne paski, 

które z dumą prezentuje, 

kiedy ją turysta, 

przez lornetkę obserwuje 

Wiewiórka 

Ruda z piękną kitą, 
po drzewach się wspina, 
zapasami dziuplę zapełnia, 
gdy nadchodzi zima. 

 

Lew 

Dzielny i odważny, 
bujną grzywę nosi, 
broni swej rodziny, 
kiedy ktoś zagrozi. 

 

Zebra 

Ubrana w modne paski, 
które z dumą prezentuje, 
kiedy ją turysta, 
przez lornetkę obserwuje. 

 

Słoń 

Jego długa trąba, 
ochłodę przynosi, 
kiedy swoje ciało, 
strugą wody rosi. 
 

Ptak 

Lata wysoko,  
przenikając chmury, 
spoglądając na dół, 
patrzy na nas z góry. 

 

Żyrafa 
 
Niejedna kobieta, 
zazdrości jej figury, 
ma szyję do nieba, 
aż pod same chmury. 

 

Sowa 

Kiedy w lesie ciemno, 
ona obserwuje, 
dookoła patrzy, 
cicho pohukuje. 
 
 

Red. Weronika Źródło kl. VIb 
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