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KONCERTOWO... 

 

              W dniach 14.09.2016r., i 12.10.2016r.           

i 08.11.2016r. uczniowie naszej szkoły z klas 

czwartych, piątych, szóstych oraz klasy 

pierwszej  gimnazjum, otrzymali zaproszenia 

na koncert muzyki symfonicznej                       

w zielonogórskiej filharmonii. W koncercie 

wzięli udział młodzi, utalentowani  muzycy, 

którzy koncertowali wespół z orkiestrą. 

Szczególną popularnością wśród młodzieży 

cieszyła się muzyka filmowa. Nad całością 

przedsięwzięcia sprawował  pieczę p. Dariusz 

Dudziak. 

 

 

 

 

 

WYJAZD DO NEUZELLE 

 

 

    

      W dniu 24.11.2016r. w ramach współpracy 

polsko-niemieckiej odbył się kolejny projekt. 

Tym razem gospodarzami byli przyjaciele         

z Neuzelle. Gospodarze powitali nas pysznym 

śniadaniem, po którym zostaliśmy zaproszeni 

na wspólne warsztaty artystyczne, na których 

trzeba było wykazać się kreatywnością przy 

tworzeniu plakatu i pokazu mody. Wszyscy 

pracując w grupach mieliśmy okazję się 

poznać, a wspólna praca dała nam dużo 

satysfakcji. Na koniec spotkania gospodarze 

zaprosili nas na obiad, po czym powróciliśmy 

do domu. Opiekunami wyjazdu byli                 

p. Agnieszka  Nowicka i p. Dariusz Dudziak.  

 

 



 

 

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 

 

 

 Wróżby andrzejkowe to element naszej 

tradycji. Klasa II a, wraz z wychowawczynią  

p. Ewą Brzezińską w dniu 28.11.br., 

postanowiła zorganizować ponownie 

nietypową godzinę wychowawczą. Oprócz 

miłej zabawy przy pysznym cieście oraz 

herbacie, uczniowie sami zorganizowali gry                  

i zabawy, które były jednocześnie ukłonem               

w kierunku tradycji… 

  Dnia pierwszego kwietnia, klasy trzecie wybrały  się wraz z p. Joanną Jadczak, p. Ewą Brzezińską, do Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze. Uczniowie brali udział w dniach otwartych szkoły uczestnicząc w  

 

ZOSTAŃ ANIOŁEM STRÓŻEM 

 

Wolontariusze z naszej szkoły, którzy włączyli 

się pod opieką p. Alicji Sztul do akcji, na 

poczet dzieci chorych na raka, leżących na 

oddziale onkologicznym w Lublinie chcieli 

zarazić swym pomysłem innych. Cała akcja 

polegała na wysłaniu kartki kupionej lub 

własnoręcznie zrobionej do dziewczynki lub  

 

 

 

chłopca, zmagającego się z chorobą, z kilkoma 

słowami wsparcia. Warto wiedzieć, że jest to  

bezterminowe działanie, a gotowe kartki można 

przynosić nie tylko do opiekuna wolontariuszy  

ale też do  Klaudii Kaczmarek i Natalii 

Gacek z klasy drugiej A. Wkład wolontariuszy 

popieramy ze względu na to, że owe kartki                      

i słowa wparcia mogą podnieść na duchu 

chorego i sprawić, by uśmiech zawitał na ich 

twarzach.  

 



 

 

MIKOŁAJKI W KINIE 

 

 

W dniu 05.12.2016 r.  uczniowie  klas  drugich  

a  i  b gimnazjum, wraz z  wychowawczyniami 

 p. Ewą Brzezińską i p. Joanną Jadczak, 

zdecydowali się, by Mikołajki spędzić w inny 

sposób niż dotychczas. Wybrali się wspólnie do  

kina na film pt. „Fantastyczne zwierzęta i jak 

je znaleźć”. Film okazał się fantastyczną 

odskocznią od  szarej nieco rzeczywistości… 

   

 

 

 

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO 

 

Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia w naszej 

szkole rozgrywany jest Mikołajkowy Turniej 

Piłki Nożnej, opiekunami imprezy byli 

nauczyciele wychowania fizycznego                

p. Renata Wierczyńska oraz p. Stanisław 

Gąsior, którzy dbali o atmosferę rozgrywek, 

gdzie nie sama wygrana była sprawą 

najważniejszą, lecz praca zespołowa i frajda 

jaką niesie gra w piłkę! 

 

 

 PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM 

 

   3 grudnia br. Gimnazjum nr 1 w Zielonej 

Górze w związku z obchodami Światowego 

Dnia Walki z AIDS, zaprosiło uczniów naszej 

szkoły do wzięcia udziału w XVIII edycji  



 

 

Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy                     

o Zdrowiu, AIDS i Uzależnieniach. Z naszej 

szkoły wzięła udział dwójka uczniów: Wojtek  

Mikos z kl. IIIA oraz Weronika Świderska               

z kl. IA, którzy otrzymali wyróżnienie. 

Opiekunem była p. Beata Romanowska- 

Kaczmarek.  

 

„MUSISZ…?” 

 

    Uczniowie klas I c i II a gimnazjum razem                

z wychowawcami p. Angeliką Drożdż i p. 

Ewą Brzezińską, wybrali się 15.12.2016 r. do 

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na 

przedstawienie profilaktyczne pt. „Musisz…?” 

w reżyserii p. Anny Olechnowicz                               

w wykonaniu teatru CZYLI CHILLI - 

młodych, utalentowanych rówieśników 

naszych uczniów. Wspaniała gra aktorów 

porwała publiczność do oklasków na koniec 

spektaklu, powstałego w ramach projektu 

„Profilaktyka a TY”, przy wsparciu m.in. 

Komendanta Policji i Biura  

 

 

Pełnomocnika  Prezydenta Miasta Zielona Góra 

ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

MŁODZIEŻ  MNIEJ RYZYKUJE? 

 

      Postanowiliśmy przyjrzeć się „nudnemu” 

tematowi związanemu z obecnością alkoholu               

i innych używek w życiu naszych kolegów ze 

szkoły. Jak pokazują  wyniki badań wstępnych 

ESPAD („European School Survey Project on 

Alcohol and Drugs”) z 2015 r., które ukazały 

się w styczniu 2016 r., zrealizowanych w celu  

monitorowania natężenia problemu używania 

przez młodzież szkolną substancji 

psychoaktywnych takich, jak: papierosy, 

alkohol, narkotyki, „dopalacze”, wpisują się 

one w badania przeprowadzone przez uczniów 

naszej szkoły, na potrzeby tego artykułu.  

      Nasze badanie objęło wszystkie klasy 

gimnazjum nr 14 w Zielonej Górze. Badanie 

ESPAD zostało zrealizowane przez Krajowe 

Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

oraz Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, przy współpracy 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

     Zaprezentowane przez nich  wyniki 

prowadzą do ogólnych wniosków, sugerujących 

pewne sukcesy, w ograniczaniu dostępności 

alkoholu dla nieletnich. Obserwuje się brak 

wzrostu rozpowszechnienia używania tzw.  



 

dopalaczy oraz zahamowanie niekorzystnych 

tendencji w zakresie używania przetworów 

konopi.  

     Niepokojący jest natomiast fakt upijania się 

przez młodzież. 13% uczniów młodszych oraz 

20% starszych przyznało, że przynajmniej raz 

w życiu upiło się do takiego stopnia, że 

wystąpiły zaburzenia równowagi, mowy lub 

nie pamiętało co się z nimi działo.  

     W przypadku nielegalnych substancji 

psychoaktywnych (narkotyki,  „dopalacze”), 

większość badanej młodzieży nigdy nie sięgała 

po nie. Z kolei wśród tych młodych osób, które 

kiedykolwiek w życiu próbowały narkotyków, 

większość stanowią osoby eksperymentujące    

z marihuaną lub haszyszem.  

      Przedstawione „optymistyczne” wyniki 

ogólnopolskich badań nie powinny „usypiać 

czujności”. Autorzy artykułu zauważyli 

potrzebę samodzielnego przyjrzenia się 

problemowi, w oparciu o przeprowadzoną 

przez siebie ankietę wśród 58 uczniów naszej 

szkoły. Została ona przeprowadzona  na 

potrzeby tegoż artykułu. Na  pytanie: „Czy 

piłeś alkohol?”- tak odpowiedziało 69% 

badanych, nie- odpowiedzieli pozostali. 

      Na zapytanie, gdzie po raz pierwszy pili 

alkohol, najwięcej, bo – 21% deklarowało że u 

kolegi, 19% spośród badanych odpowiedziało 

„u rodziny”, zaś dom, jako miejsce wskazało 

17% respondentów. Inne miejsca wymieniane  

 

przez uczniów to: las, osiedle lub miasto.    

      Na pytanie o rodzaj alkoholu, który był 

spożywany przez uczniów, najwięcej, bo 48% 

przyznawało się do piwa, na drugim miejscu 

było wino (26%), wódka- 24%. 

     Najczęściej tymi, którzy poczęstowali 

alkoholem byli koledzy (31%), aż 13,8% 

wskazywało innych członków rodziny, ponad 

10% stanowili rodzice. Tylko 5% spośród 

badanych samych sięgnęło po alkohol i tyle 

samo  (5%) chciało tę informację utrzymać w 

tajemnicy. Tylko dwoje badanych na 58 

wskazało rodzeństwo jako inicjatorów spożycia 

alkoholu. 

       Z badania wynika, że alkohol dla ponad 

połowy badanych (52%) prowadzi do 

uzależnienia i niszczy życie człowieka, 

jednocześnie aż 34,5% uważa, że to dobry 

sposób na poprawienie humoru, dla 22% 

uczniów to swoiste ułatwienie w nawiązywaniu 

kontaktów, natomiast aż 12 % uznało, że ma on 

właściwości lecznicze. Zatem badani znają 

skalę zagrożenia, i jednocześnie podchodzą 

lekko do tematu. 

Na pytanie o inne używki w życiu badanych 

uczniów, prawie połowa (46,5%) wskazała 

papierosy. Nie zażywało innych używek 

prawie 40%, natomiast 13,8% deklarowało 

narkotyki. Jako „inne” używki wskazało prawie 

7% badanych. 

      Na pytanie o częstotliwość palenia 

najwięcej, bo 22% deklaruje, że pali 

codziennie, 19% deklaruje, że paliło raz, tyle 

samo badanych przyznało, że paliło 

wielokrotnie, natomiast 12% uczniów 

przyznało że paliło papierosy 2-3 razy w życiu. 

Wniosek jest prosty: spośród badanych,  

mających kontakt z nikotyną, przeważająca 

część paliła okazjonalnie. 

      Pytani o to, skąd biorą papierosy, palący 

uczniowie, przyznali, że „ich źródłem” są 

koledzy (22%), prawie 21% wykłada na 

papierosy z kieszonkowego, tylko 5% deklaruje 

że bierze papierosy z zasobów  rodziców lub 

rodzeństwa. 



     

  Kolejne pytanie  dotyczyło źródła kontaktu  

z narkotykami. Tyle samo badanych (6,9%) 

przyznało, że miało kontakt z narkotykami 

dzięki kolegom i kupując od dealera. 

     Kiedy zapytano badanych z jakimi skutkami 

odmowy spożywania używek spotkali się, 

najwięcej, bo 32% zadeklarowało, że nic ich w 

związku z tym nie spotkało, aż 19% 

zadeklarowało wyśmiewanie się, i tyle samo    

w ogóle nie udzieliło odpowiedzi. Natomiast 12% 

przyznało, że byli poddawani próbie 

przymuszania do używek, 3% spośród 

badanych mówiło o groźbach.  O akceptacji ich 

postawy „nie” wobec używek mówi prawie 7%. 

     Zapytani  o to, kogo poproszą o pomoc, 

gdyby ktoś próbował ich namówić lub zmusić 

do spróbowania używek, najwięcej zaufania     

w tej sytuacji deklarują w kierunku kolegów-

31%, zaraz za nimi są rodzice (27%), inni 

członkowie rodziny- to odpowiedź 12% 

badanych, prawie 9% poprosiłoby o pomoc 

pedagoga, dyrektora szkoły prawie 7%, 

wychowawcę 5%. Aż 15,5% badanych uczniów 

nie poprosiłoby o pomoc nikogo. 

         Za instytucję pomagającą ludziom 

uzależnionym, prawie połowa (46,5%) uznaje 

poradnię uzależnień, dla 29%  poradnia 

psychologiczno- pedagogiczna jest dobrym 

miejscem pomocy, Miejski Komitet 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to 

instytucja którą wskazało 12% badanych, aż 19% 

w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Prawie 9% uznało za taką instytucję Komitet 

Ochrony Praw Dziecka. 

       Poproszeni o ocenę działań szkoły                      

w zakresie profilaktyki uzależnień, aż 34% 

badanych uważa , że szkoła nie ma wpływu na 

ich wybory, natomiast 31% uznaje, że działania 

szkoły są wystarczające, natomiast 22% 

oczekuje od szkoły czegoś więcej. Tylko 12 % 

nie wypowiedziało się w tej kwestii. 

      Wyniki badań w naszej szkole pokazują, że 

uczniowie posiadają wiedzę na temat zagrożeń  

związanych z używkami, jednakże nie zawsze 

wiedzą czy w ogóle, i do kogo zwrócić się o  

 

pomoc, kiedy widzą problem związany                        

z tematem używek.  Niepokojące jest to, że 

szkoła, w oczach uczniów, albo nie robi 

wystarczająco dużo, albo, co gorsza, nie ma 

żadnego wpływu na ich wybory w tej kwestii.  

      O komentarz poprosiliśmy pedagoga 

szkolnego p. Beatę Romanowską-Kaczmarek 

 

E.B.: Czy wyniki naszych badań są 

zaskakujące? 

B.R.: Po zapoznaniu się z wynikami waszej 

ankiety, absolutnie nie czuję się zaskoczona 

nimi. Dlatego, że uczniowie w tym wieku 

wchodzą w wiek adolescencji, czyli wiek                   

w którym eksperymentuje się z tzw. 

wyznacznikami dorosłości. Jednym z nich jest 

sięganie po wszystko, co jest zakazane, czyli 

alkohol, papierosy, narkotyki. Choć z tym 

ostatnim byłabym ostrożna, bo nie ma jeszcze 

takiego ogólnego przyzwolenia na narkotyki, 

czy dopalacze, jakie jest np. na picie. Jeśli 

chodzi o alkohol, to ważne są tu także wzorce 

rodzinne. Dzieci żyją z przekonaniem, że 

piwo, czy nawet wino to nie są alkohole! 

Uważają je za napoje orzeźwiające, które 

dodaje się do posiłku, dlatego tak chętnie 

przyznają się w waszej ankiecie do piwa, czy 

wina. 

      W wieku adolescencji koledzy są całym 

światem dla młodego człowieka, co 

odzwierciedlają wasze badania. To koledzy 

najczęściej częstują alkoholem. Działa to na 

zasadzie: jeżeli nie jesteś z nami, jesteś 

przeciwko nam. Jeżeli wszyscy w grupie piją 

alkohol, to musisz się dostosować. Jeżeli                     



 

w takiej grupie przebywa młody człowiek, a 

jest ona dla niego całym światem, to idzie za 

grupą. W waszych badaniach spora grupa 

wskazuje rodzinę, jako środowisko w którym 

pili pierwszy raz alkohol. Niestety 

niejednokrotnie miałam taką sytuację, że rodzic 

powiedział, iż woli by  inicjacja alkoholowa 

nastąpiła w domu pod jego nadzorem, nie 

zastanawiając się, po co ta inicjacja przed 18 

rokiem życia. To dorośli rozpowszechniają 

wzorce picia. Nawet małym dzieciom kupuje 

się Piccolo na urodziny i nalewa w kieliszki, by 

poczuły się jak dorośli. Zresztą w naszej 

kulturze przyjęło się zarówno wśród dorosłych 

jak i młodzieży, że impreza bez alkoholu jest 

nieudana. 

     Niepokojący jest ten trend, i widać to                      

w waszych badaniach, gdzie środowisko 

rodzinne, jest zaraz za kolegami, jeśli chodzi o 

inicjację alkoholową. 

      Te 5% uczniów, które samodzielnie 

sięgnęły po alkohol, to dzieci często zagubione, 

lub eksperymentujące. W waszych badaniach 

uderza także lekkie podejście do alkoholu ze 

strony młodzieży, która uważa, że ma on 

choćby właściwości lecznicze. Taka postawa 

wynika z myślenia, że mnie ten problem nie 

dotyczy. Innych tak- mnie nie!     

     Wasza ankieta potwierdza, że narkotyki                     

i dopalacze nie są powszechne, nie ma na nie 

przyzwolenia – i dobrze. Natomiast tak wysoki 

odsetek palących uczniów skomentować można 

w ten sposób: mam papierosy- jestem dorosły. 

Co pokazuje odpowiedź na pytanie jak często 

palą- te 22% palących ”poszukuje” 

eksperymentuje. Większość zapaliła raz lub 

kilka razy i koniec. 

    Niewątpliwie łatwiej palić dziecku, gdy w 

domu się pali papierosy, po pierwsze wzorzec 

dorosłych działa, po drugie łatwiej takie 

papierosy pozyskać. Ale prym znów wiodą 

koledzy, jako środowisko, które namawia. 

     

 

Pozytywem, wypływającym z waszych badań 

jest choćby fakt, że najwięcej badanych nie 

zauważyło żadnych reperkusji ze strony 

środowiska, w związku z odmówieniem 

używki. Co nie oznacza, że nie powinniśmy 

być czujni. Presja ze strony otoczenia istnieje.                           

A w dzisiejszym świecie zdobycie używek nie 

jest problemem i te liczby mogą rosnąć.  

     Badanie pokazuje także, że w razie 

problemów uczniowie, oprócz kolegów 

zwróciliby się o pomoc do rodziny. I to jest 

pocieszające. My jako szkoła musimy skupić 

się na tych, którzy nikogo nie chcą poprosić 

o pomoc, bo to oni są bezbronni. Okazuje się, 

że uczniowie w dużej mierze wiedzą kogo 

prosić o pomoc, jednakże to na pewno jest pole 

do działania dla szkoły, by podnieść jeszcze 

świadomość wśród dzieci.  Również martwi 34% 

które nie uznają szkoły za autorytet. To jest dla 

nas zadanie. Przekaz jest jasny: trzeba jeszcze 

bardziej urozmaicić działania profilaktyczne, 

bo w nich jest największa szansa. Szkoła 

organizuje akcje takie, jak: Tydzień Promocji 

Zdrowia, warsztaty na które zapraszamy 

specjalistów z zewnątrz, włączamy się w  

programy, np. „Słoneczniej”, czy ostatnio 

program P@T. Przyjeżdżają do nas teatrzyki, 

organizujemy koncerty. W ten sposób 

najłatwiej przemycić pożądane treści. Jeśli 

jeszcze młodzi dla młodych coś robią, to chyba 

jest najatrakcyjniejsza droga. Chcemy w ten 

sposób zachęcić do tworzenia grup teatralnych, 

artystycznych, które w ciekawy sposób 

zajęłyby się problemem np. używek, przemocy. 

W tym roku będzie także druga edycja 

konkursu frekwencji szkolnej. Od drugiego 

semestru klasy rozpoczną rywalizację                         

o najwyższą frekwencję klasową. Mogę 

zdradzić, że czekają atrakcyjne nagrody. 

    Szkoła stara się dbać o bezpieczeństwo, 

poprzez zwiększoną kontrolę wejść i wyjść ze 

szkoły, po to, by ograniczyć samowolne 

oddalanie się ze szkoły uczniów oraz, by mieć  

 



 

pewność, że w szkole nie pojawią się osoby                 

z zewnątrz z niezbyt czystymi intencjami… 

E.B.: Dziękuję i życzę Wesołych Świąt! 

B.R.: Również wszystkim życzę spokojnych 

świąt… 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTA TO CIEPŁO, MIŁOŚĆ 

 I  RODZINA… 

Wywiad z p. Alicją Sztul, nauczycielką religii 

przeprowadziła Oliwia Łączna z kl. II a 

Oliwia Łączna: Z czym wiążą się dla Pani 

Święta Bożego Narodzenia ?  

 

Alicja Sztul: Myślę, że jak dla każdego 

człowieka, wiążą się z ciepłem, miłością,                      

z rodziną przede wszystkim. A jeśli chodzi                     

o stroną religijną, to myślimy o narodzeniu 

Pana Jezusa. 

O.Ł.: A z czym wiąże się tradycja Świąt 

Bożego Narodzenia w Kościele? 

A.Sz.: Chodzi o narodzenie Pana Jezusa ponad 

2000 lat temu. Każde Święta są taką pamiątką 

narodzin Pana Jezusa, kolejną rocznicą jego 

urodzin. I to jest właśnie podstawa świętowania. 

O.Ł.: Czy na magię świąt miała wpływ  tylko 

Ewangelia? 

A.Sz.: Nie lubię takiego określenia „magia”, 

powiem szczerze, bo magia kojarzy mi się z  

 

jakimiś sztuczkami, czarowaniem, ale chyba 

chodzi o nastrój, tak? Najważniejsza jest  

Ewangelia, bo  w niej przecież czytamy o 

okolicznościach i wydarzeniach które 

towarzyszyły  narodzinom  Jezusa. 

O.Ł.: Skąd się wzięły liczne tradycje 

bożonarodzeniowe? Jakie Pani zna tradycje 

świąteczne?  

A.Sz.: Należy zacząć od wigilii. 

Przygotowujemy się do niej szczególnie i  nie 

tylko chodzi o przygotowanie mieszkania, ale 

chodzi o przygotowanie swojego wnętrza, żeby 

ten dzień szczególnie przeżyć, aby był nastrój 

odpowiedni. Wigilię kiedyś inaczej świętowano, 

miało to związek z tradycją ludową. Mniej 

więcej od XVIII w.  wigilia weszła na stałe do 

naszych domów. Była ona wtedy związana                   

z postem ścisłym, od kilkunastu lat 

zachowujemy  post w sposób  tradycyjny, 

przygotowujemy postne potrawy. Powinno być 

ich 5,7 lub12. Powinna być w tym dniu ubrana 

choinka, chociaż wiem, że często jest ona 

ubierana dużo  

wcześniej. U mnie w domu jest 12 potraw to 

barszcz czerwony z uszkami, zupa rybna                     

z grzankami, karp, ryba pieczona, śledzie, 

pierogi z kapusta i grzybami i ruskie, bo je 

bardzo lubię. No i musi być makowiec… Pod 

biały  obrus wkładamy sianko. Staram się, by 

na Wigilii była zawsze jakaś nowa potrawa. 

Centralnym punktem Wigilii jest opłatek, 

odnosi się do Eucharystii, również przypomina 

dzielenie się chlebem pierwszych chrześcijan. 

Ale opłatek łączymy z  miłością, życzliwością. 

Dobrze, kiedy w tym dniu jest dużo ludzi 

dookoła. Radosny nastrój potęguje choinka, 

jako symbol drzewa dobra i zła z raju, 

niektórzy doszukują się analogii do drzewa                   

z Golgoty. Sam zwyczaj ubierania choinki 

zawędrował do nas z zachodu, z Niemiec,  na 

przełomie XVIII-XlX w. i wyparł całkowicie 

zwyczaj stawiania snopa zboża w rogu izby. 

Choinkę ozdabiamy czym się da i czym kto 

lubi. Jeśli chodzi o inne zwyczaje świąteczne, 

to jest oczywiście szopka, czy też żłóbek,  



 

stawiany pod choinką na pamiątkę narodzin 

Chrystusa. A stawianie  szopki w kościele 

upowszechnił św. Franciszek z Asyżu. On 

właśnie po raz pierwszy w 1223 roku zbudował 

w pobliżu swojego kościoła taką dekorację. 

     Najważniejsza jest odprawiana Msza Święta 

o północy - Pasterka. Miłym akcentem jest 

wypatrywanie pierwszej gwiazdki                                 

i obdarowywanie się prezentami. 

O.Ł.: Które zwyczaje są Pani ulubionymi? 

A.Sz.: Lubię bardzo wszelkie dekoracje 

świąteczne, ubieranie choinki,  nastrój i zapach 

gałązek świerkowych.  

O.Ł.: Jak ocenia pani podejście młodzieży do 

tradycji Świąt Bożego Narodzenia?  

A.Sz.: To chyba najtrudniejsze pytanie, ale ja 

nikogo nie oceniam, uważam że młodzież jest 

wspaniała i świętuje jak potrafi. Chciałabym 

bardzo pochwalić młodzież z naszego 

gimnazjum. Wszystkie klasy podjęły się 

wykonania lampionu adwentowego. Nikt nie 

marudził. To oznacza pozytywne podejście do 

tematu… I to jest fajne!  

O.Ł.: Dziękuję za rozmowę. 

A.Sz.: Dziękuję                    Oliwia Łączna 

                                              Kasia Ślebioda 

                                                  Kl. II A   

PO SZKOLE 
„OD ZAWSZE CHCIAŁEM UKŁADAĆ 

KOSTKĘ” 

 

Wywiad z Łukaszem Sosnowski uczniem klasy 

II b  

 

 

Julia Rozwadowska:  Od kiedy układasz 

kostkę? 

Łukasz Sosnowski:  Od dzieciństwa chciałem 

układać kostkę Rubika. Na początku nie 

wychodziło mi to najlepiej. W te wakacje na 

kolonii poznałem dwóch kolegów, którzy 

potrafili układać kostkę i nauczyli mnie. 

 
 

J.R.:  Jak długo układasz kostkę Rubika? 

Ł.S.: Układam od lipca tego roku, ale 

„bawiłem się” nią kiedy miałem 10 lat. 

J,R.: Ile posiadasz kostek? Planujesz kupno 

następnych? 

Ł.S.: Obecnie mam sześć kostek i jestem z nich 

bardzo zadowolony. Oczywiście mam zamiar 

kupić kolejne, np. 6x6x6 czy 7x7x7. 

J.R.:  Wytłumacz co to jest kostka 7x7x7 lub 

2x2x2? 

Ł.S.:  W normalnym sześcianie jest 

podstawową ścianka składająca się z 3  

klocków na jednej ścianie, tu mamy ich siedem. 

J.R.:  Łatwo się układa taką kostkę? 

Ł.S.: Im większa jest kostka, tym potrzeba 

więcej czasu. 

J.R.: Wiążesz z tym swoje plany na 

przyszłość? 

Ł.S.: Moim skromnym marzeniem jest zostać 

speedcuberem. Speedcuber jest to osoba, która 

układa kostki Rubika na czas. 

J.R. Można to potraktować jako zawód? 

Ł.S.:  Nie wiem, czy można to traktować jako 

zawód, nie wiem też, czy dostaje się za to 

pieniądze. Ja robię to dla siebie. 

J.R.: Czy brałeś już udział w zawodach? 

Sprawdzałeś swoje umiejętności? 

 

 



 

Ł.S.:  Jeszcze nie, bo uważam, że muszę 

jeszcze trochę potrenować, ale myślę, że idzie 

mi całkiem nieźle. Wczoraj pobiłem swój 

dotychczasowy rekord w układaniu i zszedłem 

z 35 do 31 sekund kostką 3x3x3! 

J.R.:  Widziałeś już kostkę swoich marzeń? 

Ł.S.:  Widziałem, mam ją nawet w domu. 

Bardzo mi się podoba, szybko chodzi, jest 

super! To właśnie tzw. trójka. 

J.R.: Którą firmę produkującą kostki 

najbardziej mógłbyś polecić? 

Ł.S.:  Najbardziej polecam firmę MoFangGe. 

J.R.: Jakie cechy trzeba w sobie mieć, by 

układać kostkę?  

Ł.S.: Każdy może układać kostkę. Trzeba mieć 

dużo cierpliwości i potrzeba „chłodnej krwi” 

lub jak kto woli „chłodnego umysłu”. Logika 

jest tu potrzebna, ale jest to umiejętność, którą 

można dobrze wyćwiczyć układając. 

J.R.: A co z wyobraźnią? 

Ł.S.: Oczywiście, wyobraźnia, to coś istotnego. 

W układaniu jest taktyka look ahead – czyli 

patrzenie w przyszłość. Kiedy wykonuję jeden 

algorytm, nie muszę patrzeć, „rozglądać się po 

kostce”, by sprawdzić gdzie dany klocek 

„wstawić”, zanim jeszcze skończyłem ten 

algorytm, wiem gdzie on się znajdzie. Tu 

trzeba też mieć dobra pamięć wzrokową. 

J.R.: Zachęcasz początkujących do 

układania? 

Ł.S.:  Bardzo zachęcam do układania, lecz 

trzeba do tego cierpliwości i wytrwałości, bo  

nie jest to z początku łatwe. Ale tak, jak kolega 

nauczył mnie na początku jednej metody, która 

jest naprawdę dobra dla początkujących, tak                 

i ja ją polecam na początek. Ja sam ostatnio 

opanowałem nową metodę, dzięki której można 

osiągać lepsze czasy i jestem z tego bardzo 

zadowolony. 

J.R.:  Co daje Ci układanie kostki Rubika? 

Ł.S.:  Przede wszystkim daje mi radość                        

i poczucie tego, że coś potrafię. 

J.R.: Życzę Ci powodzenia i wielu sukcesów. 

Ł.S.: Dziękuję. 

Julka Rozwadowska kl. II B 

 

 

REDAKCJA POKAZUJE SWOJĄ 

KUCHNIĘ 

 

 Postanowiliśmy „odkryć twarz” i pokazać jak 

powstaje nasza gazeta. Pracujemy jako zespół 

redakcyjny od września br. pod kierunkiem                 

p. Ewy Brzezińskiej i cały czas szukamy 

ciekawych tematów, osób, które warto pokazać 

światu. Zapraszamy tym anonsem do 

współpracy z nami. W składzie zespołu są: 

Oliwia Łączna, Katarzyna Ślebioda, Natalia 

Brut, Jakub Zmaczyński, Julia 

Rozwadowska, Malwina Witowska                

i Dominik Janczy.  Masz ciekawy temat, 

chciałbyś coś opublikować, chcesz nagłośnić 

jakąś ciekawą inicjatywę? Przyjdź do nas! 
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