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Ważne tematy: 

 Tuż przed 

ważnym  
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 Prezydenci  

górą 

 Na wiosnę 

bądź dobry 

dla siebie 

 Po kajak do 

Zamościa 

 Soczi za nami 

 Majowe świę-

ta 

 Etykieta 

prawdę Ci po-

wie 

 Jarmark  

        cudów 

Wywiad z Państwem  

Dariuszem i Anetą Gapińskimi - 

maratończykami, którzy otrzymali  

tytuł „Goleniowianina Roku 2013” 

Jaj przepięknie malowanych,  

świąt wesołych, roześmianych.  

W poniedziałek kubeł wody,  

szczęścia, zdrowia oraz zgody.  

Niech Wielkanoc nam zawita  

we wszelkie dobra obfita!!! 

 

-redakcja „Nowinek z 16” 
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Marynarski styl na  

wiosnę lato 2014 

Ubrania w stylu marynarskim chyba nigdy nie wyjdą z mody. 

Co roku, gdy tylko mocniej przygrzeje słońce, króluje miks 

bieli i granatu z dodatkiem czerwieni. Wiosną i latem 2014 

będziemy nosić ubrania w marynistycznym klimacie zarówno 

na wakacjach, jak i w mieście. 

Dziewczyny, chcecie być modne ? W naszym zestawie-

niu modnych ubrań w stylu marynarskim  proponujemy pro-

ste topy w paski, które można dowolnie łączyć z innymi wzo-

rami.  Do tego szorty (do szkoły dłuższe spodenki) oraz po-

nadczasowe baleriny. Na większe wyjście sukienki w paski, 

których nie może zabraknąć  w wakacyjnej garderobie, a do 

tego torebki w tym klimacie i kapelusiki. Podobno Słowianki 

wyglądają w nich najlepiej. Sprawdźcie same!  

DLA MAMY I TATY... 
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Etykieta prawdę 

Ci powie... 

Etykieta to wizytówka produktu, podsta-

wowe źródło informacji o produkcie i jego 

wartości odżywczej. Właśnie jej treścią, 

a nie atrakcyjnością opakowania czy re-

klamy, powinniśmy się kierować wybiera-

jąc konkretny produkt. Czytając treść 

etykiet wiele osób zastanawia się nad 

znaczeniem zawartych w niej pojęć i sym-

boli. Warto zapoznać się z nimi, aby świa-

domie wybierać produkty najzdrowsze. 

Na etykiecie produktu znajduje się: 

1. Data przydatności do spożycia - data, 

do której prawidłowo przechowywany  

i transportowany środek spożywczy za-

chowuje swoje właściwości:  

- „Należy spożyć przed”: tak znakowane 

są produkty o krótkiej trwałości, łatwo 

psujące się, jak np. jogurty czy sery. Po 

upływie tego terminu produkt traci przy-

datność do spożycia;  

-„Najlepiej spożyć przed”: stosowane  

w przypadku produktów o trwałości do  

3 miesięcy;  

 - „Najlepiej spożyć przed końcem”: dla 

produktów o trwałości od 3 do 18 miesię-

cy (na opakowaniu podaje się miesiąc  

i rok). 

- Informacja o zawartości cukrów  

i tłuszczy pozwala bilansować ich zawar-

tość w codziennej diecie. 

3. Dodatki do żywności - to powszechnie 

stosowane w produkcji żywności substan-

cje dodatkowe polepszające barwę, kon-

systencję, smak i trwałość produktów. 

Wszystkie one są dopuszczone do użycia 

przez specjalistów ze Światowej Organi-

zacji Zdrowia (WHO) i Organizacji ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Dodatko-

wo ich stosowanie na polskim rynku za-

twierdza Ministerstwo Zdrowia. Warto 

też wiedzieć, co kryje się pod wieloma 

symbolami E.  

4. Ponadto etykieta produktu powinna za-

wierać dane szczegółowe producenta i nu-

mer partii produkcyjnej, oraz wskazania, 

co do warunków właściwego przechowywa-

nia produktu. Może kiedyś zetknąłeś się 

ze skrótem GDA wspomnianym na etykie-

cie jakiegoś produktu spożywczego i za-

stanawiałeś się, co on może oznaczać. 

Jest to skrót od angielskiego terminu 

Guideline Daily Amounts (wskazane 

dzienne spożycie) i dotyczy informacji  

o całkowitej energii diety oraz zawarto-

ści składników odżywczych, które powinny 

być spożywane w ciągu doby. 
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Corocznie uczniowie naszej 

szkoły uczestniczą w biegach 

odbywających się z oka-

zji  Święta Odzyskania Niepod-

ległości. W tym roku szczegól-

nie licznie nasi uczniowie stawili 

się na starcie.  

W poniedziałek 18.11.2013 r.  

z okazji dziewiątej  rocznicy na-

dania Gimnazjum imienia Polskich 

O l i m p i j c z y k ó w  g o ś c i ł a  

w naszej szkole brązowa meda-

listka Igrzysk Olimpijskich  

w Londynie 2012 r., trzykrotna 

srebrna i brązowa medalistka 

Mistrzostw Świata, trzykrotna 

Mistrzyni Europy 

– kajakarka Karo-

lina Naja.  

Dnia 12.12.2013r. uczniowie  

z klas O- IV mieli  okazję 

uczestniczyć w spotkaniu przy-

bliżającym tradycje świąteczne. 

Koncert zatytułowany „Na Świę-

ta – Kolęda” w repertuarze miał 

kolędy, pastorałki oraz piosenki 

świąteczne w rozrywkowym wy-

daniu.  

10.12.2013 r. zakończono i podsu-

mowano realizację projektu 

„Sklepiki szkolne – zdrowa reak-

tywacja”, na który szkoła uzyskała 

grant w wysokości 1600 zł. Ze 

względu na ograniczony budżet 

przeprowadzono głównie ze-

wnętrzny remont sklepiku. Prze-

wodniczący Rady Rodziców wyko-

nał  szyld, który umieszczono nad 

drzwiami sklepiku („odjazdowy 

sklepik”).  

7.11.dla klas I-III Szkoły Pod-

stawowej- wystawiono spektakl 

profilaktyczny „Skrzaty ze sta-

rej szafy”. Bajka miała na celu 

kształcenie w dzieciach umiejęt-

ności unikania sytuacji stawania 

się ofiarą przestępstwa lub pro-

szenia o pomoc w chwili zagroże-

nia.  

 

 22 listopada  w Szkole Podsta-

wowej i Gimnazjum obchodzo-

no  „Dzień pluszowego Misia”. 

Tego dnia prawie wszyscy ucz-

niowie przynieśli do szkoły swo-

ich pluszowych przyjaciół.  

W środę 4 grudnia grupa  

14 uczniów Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Kliniskach Wielkich, 

członków Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Olimpijczyk Klini-

ska” wraz z opiekunami wyjechało 

na XV Festiwal Sportów Wod-

nych. 

3 lutego 2014 r. w Goleniowskim Do-

mu Kultury odbyły się gminne elimina-

cje Małego Konkursu Recytatorskie-

go. Uznanie jurorów i prawo udziału  

w eliminacjach na szczeblu powiatu 

zdobyła najmłodsza uczestniczka – 

Ola Stępniak. Dostrzeżono także 

piękną recytację Aleksandry Głowac-

kiej i Zofii Wardackiej, które otrzy-

mały dyplomy wyróżnienia.  
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Dnia 10 stycznia 2014 r. odbyła się 

kolejna impreza edukacyjno – roz-

rywkowa w wykonaniu pana Stanisława 

Sielickiego. Osiemdziesiąt minut nau-

ki, zabawy, konkursów, śmiechu, nauki 

dobrych manier, a wszystko pod ha-

słem „Nieważne kto wygra, nieważne 

kto gra, byleby zaba-

wa, była na sto dwa”. 

Święta Bożego Narodzenia to szcze-

gólny czas. Bardzo ważne jest, aby 

stworzyć wokół siebie klimat radości, 

przyjaźni i pokoju. U nas długi, świą-

teczny „Łańcuch Przyjaźni” -połączył 

dwie szkoły - podstawową i gimnazjum. 

14 grudnia 2013 roku odbyło się ko-

lejna „Sobótka”– przedświąteczne 

spotkanie uczniów, rodziców, nauczy-

cieli i mieszkańców lokalnej społecz-

ności. Klasa III b z ogromnym zaan-

gażowaniem włączyła się w świąteczny 

kiermasz. Dzieciaki przepięknie 

ozdobiły pierniki, wszystkim najbar-

dziej podobały się okazałe renifery. 

Każdy kupujący otrzymał recepturę 

na "Świąteczne pierniczki męża".  

11 grudnia 2013 roku w naszej szkole 

odbył się  Szkolny Konkurs Języka An-

gielskiego pn. Spelling Master. W gru-

pie klas II pierwsze miejsce zaję-

ła Andżelika Dytkowska, druga by-

ła Roksana Jabłecka, a trzeci Michał 

Wakuła. 

W kategorii klas trzecich najlepszy 

był Jaś Kępiński, drugie miejsce zajął 

Szymon Grzegorz, trzecie miejsce 

zdobyła Marianna Antoszewska. 

12 stycznia 2014r. w Zespole Szkół Pu-

blicznych w Kliniskach odbył się XXII 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Wspólnie zebraliśmy 11.800 zł 

Trzy uczennice z klasy III b otrzy-

mały nagrody w Międzyszkolnym Kon-

kursie pod hasłem "Nasza własna poe-

zja - cztery pory roku" organizowa-

nym przez Szkołę Podstawową w Ko-

marowie. I miejsce otrzyma-

ła Natalia Lange, III miej-

sce Natalia Głowacka, nato-

miast wyróżnienie otrzymała Zuzanna 

Mamczak.  

Dnia 06.02.2014r. przeżywaliśmy żywą 

lekcję historii pt. „Od Mieszka I do 

Bolesława Krzywoustego – czyli podróż 

przez Polskę pierwszych Piastów”.  

 

W Szkolnym Konkursie Fotograficz-

nym pod nazwą „Mój Przyjaciel – kot”. 

I miejsce zdobył KOT nr 6 (autor 

zdjęcia: Wiktoria Pawlak – 6a - Szko-

ła Podstawowa) - 18 głosów,  

II miejsce – KOT nr 7 (autor zdję-

cia: Emilia Mikuś – 5a - Szkoła Podsta-

wowa) – 15 głosów, 

III miejsce - KOT nr 10 (autor zdję-

cia: Maciej Reda – 2A Gimnazjum) – 

12 głosów.   

Nagrodę w Międzyszkolnym Konkur-

sie "Nasza własna poezja — cztery 

pory roku" pod hasłem „Zima” otrzy-

mał Szymon Świątek z klasy III b — 

II miejsce  oraz Basia Zasuwa z kla-

sy III a — wyróżnienie.  
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Wielkanoc to jedno z najważniejszych 

świąt chrześcijańskich. W każdym kra-

ju to wiosenne święto upamiętnia dzień 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

Jednak czy znamy wielkanocne trady-

cje z różnych zakątków świata? Oto 

kilka przykładów: 

 

SZWECJA 
W Wielki Czwartek lub w Wielką Sobo-

tę dziewczęta i chłopcy składają wizyty 

sąsiadom w przebraniu wiedźm. Obda-

rowują ich przy tym specjalnie przygo-

towanymi na tę okazję kartami lub laur-

kami, oczekując w zamian słodyczy. Na 

Wielkanoc Szwedzi zdobią gałązki krze-

wów za pomocą różnobarwnych piórek. 

Goszczą oni również wielkanocnego za-

jączka, który obdarowuje dzieci słodki-

mi upominkami.  

Zwyczaje wielkanocne 

-blisko i daleko 

MEKSYK 
W Meksyku, inaczej niż w Polsce, nie ma 

zwyczaju malowania i święcenia jajek. 

Jednak dzieci coraz częściej dostają 

wielkanocne czekoladowe zajączki. Nie-

dziela Zmartwychwstania jest hucznie 

świętowana. Pokazy sztucznych ogni na 

rynku, zabawy w wesołym miasteczku oraz 

jedzenie tradycyjnych potraw - to tylko 

nieliczne spośród wielu atrakcji tego wie-

czoru. Wielu Meksykan wyjeżdża w tym 

czasie na wczasy, ponieważ  przerwa świą-

teczna trwa aż dwa tygodnie. Wielkanoc 

po hiszpańsku – Semana Pascha. 

 

LITWA 
Wielkanoc na Litwie kojarzy się przede 

wszystkim z pisankami i obfitością po-

traw mięsnych na świątecznym stole.  

W wielu domach na Litwie dotychczas 

zachowały się naturalne sposoby malo-

wania jajek - w wywarze z łusek cebuli, 

okładanie jajek  źdźbłami i listkami tra-

wy, a także malowanie woskiem. Śniada-

nie wielkanocne trwa od rana do późnego 

wieczora, z przerwami na toczenie ja-

jek. Śmigus-dyngus jest znany i prakty-

kowany jedynie wśród litewskich Pola-

ków, na Wileńszczyźnie. Do tej pory na 

Wileńszczyźnie w świąteczny poniedzia-

łek rolnicy skrapiają na znak dobrego 

urodzaju święconą wodą pole, a skorupki 

ze święconych jajek albo palą, albo za-

kopują w ziemi. Drugi dzień świąt jest 

też dniem odwiedzin i składania sobie 

życzeń. Wielkanoc po litewsku - Velykos. 
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Na wiosnę… Bądź dobry dla siebie!  
Bardzo wiele osób nie lubi samych siebie. Niestety, takie podejście do siebie samego bar-

dzo utrudnia życie. Sprawia, że unikamy przyjaciół, jesteśmy obrażeni na cały świat. Oka-

zuje się, że ludzi z niską samooceną jest coraz więcej. Dlaczego?  

Najczęściej nie lubimy siebie za nasz wygląd. Często jednak sami doprowadzamy do tego, 

że się sobie nie podobamy. Źle się odżywiamy, nie ćwiczymy, nie dbamy o siebie… Mało się 

uśmiechamy, jesteśmy ponurzy, niepunktualni i leniwi. Nikt nie chce się do nas odezwać,  

a to wpływa na naszą psychikę.  

Jest na to wiele sposobów: 

Zajmij się czymś. To nie żart! Bardzo często ludzie, którzy nie lubią siebie, zwyczajnie 

nie mają nic lepszego do roboty, niż zajmowanie się sobą i analizowanie siebie. Czasem 

wystarczy po prostu przełamać nudę, zająć się czymś konkretnym.  

Odnieś jakiś sukces. Tak, to najpewniejsza i najtrwalsza droga, żeby podreperować 

trwale swoją samoocenę.  

Pomagaj innym. Często na swój temat mamy negatywne zdanie, bo nic pozytywnego dla 

nikogo  nie robimy. Nie pomagamy w domu, obijamy się w szkole, nie obchodzą nas inni 

ludzie ani ich problemy.  

Zwalczaj swoje kompleksy. Wiele osób nie lubi siebie za coś bardzo konkretnego. A to 

za gruby, za chudy, nie zna języków, nie gra na żadnym instrumencie, boi się pająków, 

nie umie grać w kosza, jest słaby z matmy... trzeba to zwalczyć. Popracuj nad sobą, 

wyznacz sobie cel i zrealizuj go.  

Naucz  się jedną rzecz robić bardzo dobrze. Wszystko jedno, z jakiej dziedziny, ale 

żebyś zawsze, w każdych warunkach, mógł powiedzieć: „Jestem mistrzem w tym  

i w tym...” 

Znajdź w sobie mocne strony, zalety i pozytywy. Jeśli dobrze w sobie poszukasz, a po-

tem czarno na białym wypiszesz swoje mocne strony, to zobaczysz wreszcie, jak wiele 

ich jest, bo w każdym z nas drzemie pozytywny potencjał.  

Złóż sobie jakieś postanowienie kształtujące Twój charakter i wymagające odrobiny po-

święcenia z Twojej strony. Niech dotrzymanie sobie słowa stanie się Twoim celem. 

USA 
Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Wielkanoc spędzają wśród najbliższych. Przygotowu-

ją tradycyjne potrawy, takie jak: pieczona szynka w słodkim sosie, jajka i ciasta. Bardzo 

znanym zwyczajem podczas tych świąt jest chowanie przez rodziców pisanek w różnych 

miejscach w domu, aby potem ich pociechy mogły je znaleźć i w nagrodę zjeść. Ostatnio 

coraz częściej tradycyjne pisanki zastępowane są jednak jajkami z czekolady. Niektóre 

dzieci z biednych rodzin mogą uczestniczyć w tej zabawie w Białym Domu!  
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- Dzień dobry, czy moglibyśmy zadać Pa-

nu kilka pytań? 

-Oczywiście! 

- Czy był Pan wysportowanym chłopcem? 

-Tak, jako dziecko bardzo lubiłem różne 

dyscypliny sportowe: biegałem,   grałem  

w piłkę nożną, w koszykówkę – jak więk-

szość dzieci. 

- Czy uprawiał Pan jakiś sport? 

- W szkole średniej biegałem na 110  

i 400 metrów przez płotki. Byłem płotka-

rzem, lekkoatletą. W tym czasie zdoby-

łem kilka medali mistrzostw Polski w bie-

gach płotkarskich. 

-Od kiedy zaczął Pan biegać w marato-

nach? 

-W biegach ulicznych biegam od 15-nastu 

lat, a w maratonach od 10 lat. 

-Jak przygotowuje się  Pan do takiego 

biegu? 

-Przygotowania są długie, ale bardzo miłe. 

Przede wszystkim są to sukcesywne tre-

ningi, 4 - 5 razy w tygodniu, dzięki któ-

rym nabieram kondycji i wytrzymałości 

potrzebnej do tak długiego biegania jak 

maraton czy ultra maraton.  

-Otrzymał Pan z żoną tytuł "Goleniowianin 

Roku 2013" przyznawany przez Gazetę Go-

leniowską. Co oznacza dla Pana takie wy-

różnienie?  

-Takie wyróżnienie to dla nas docenieniem 

działań, które prowadzimy na terenie Kli-

nisk Wielkich i Goleniowa. Tytuł ten przy-

znano nam między innymi za organizację 

Maratonu Puszczy Goleniowskiej, Biegu 

27/27 i zorganizowanie Akademii Biegania 

PMT. 

-Jakie cechy charakteru powinien mieć 

sportowiec, aby osiągnąć taki sukces ? 

-Powinien być wytrwały, sumienny, zorgani-

zowany, zdyscyplinowany i systematyczny, 

a także być otwartym na innych ludzi.  

-Dlaczego postanowił Pan trenować dzieci 

w Akademii Biegania ProGDar Marathon 

Team? 

-Chcieliśmy wraz z małżonką podzielić się 

naszą pasją, doświadczeniem. Przekazać 

wiedzę na temat biegania dzieciom, które 

są chętne do uprawiania sportu, do rekrea-

cji na świeżym powietrzu.  

-Czy ma Pan momenty załamania podczas 

biegu. Czy pojawia się u Pana taka myśl, że 

Wywiad z Państwem Dariuszem z Anetą Gapińskimi  

- Powitanie wiosny z Nadleśnictwie Kliniska Wielkie 
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już dalej nie dobiegnę ? 

-Tak, czasami taka myśl się pojawia, są 

chwile zwątpienia i pytania - co ja tutaj ro-

bię? I myśl, że nie powinienem biec dalej. 

Maraton jest Dystansem  Królewskim. 

Trzeba mieć dużą siłę psychiczną i dobre 

przygotowanie fizyczne.  Stwierdzam jed-

nak, że mocna psychika jest tutaj ważniej-

sza. 

-Jak zrodził się pomysł zorganizowania Ma-

ratonu Puszczy Goleniowskiej? 

-Zrodził się podczas biegania właśnie po 

puszczy w czasie wspólnych treningów  

z małżonką. Bierzemy udział w wielu biegach 

i stwierdziliśmy, że warto zorganizować 

fajną imprezę biegową w Kliniskach, bo to 

jest nasz teren, mamy piękną puszczę, więc 

warto to wykorzystać. 

-Dziękujemy, że zechciał Pan z żoną przywi-

tać z nami "Wiosnę na sportowo"  

w Nadleśnictwie Kliniska Wielkie. Jak oce-

nia Pan umiejętności sportowe dzieci ? 

- Bardzo wysoko, przede wszystkim widzę  

u dzieciaków zaangażowanie i chęć startu, 

bo nie jest to takie oczywiste, że wszyscy  

 

chcą biegać. Najważniejsze są chęci, jak są 

chęci to cała reszta idzie do przodu! Nie 

wszyscy muszą być potem sportowcami wy-

czynowymi, ale ważne jest, że w młodości 

zaszczepili w sobie bakcyl sportu, zdrowy 

styl życia. 

- Dziękujemy za ciekawą rozmowę. Do zo-

baczenia na kolejnej sportowej imprezie. 
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Tuż przed ważnym  

egzaminem ... 

RADY NIE OD PARADY… 

Na miesiąc przed egzaminem: 

Skoncentruj się na tym, co już umiesz  

i czego jeszcze musisz się nauczyć. Syste-

matycznie uzupełniaj luki w wiedzy. 

Ucz się do przedostatniego dnia. Wszyst-

ko, co zapamiętasz - to Twoje.  

Dobrze się odżywiaj - jedz posiłki bogate  

w cynk, witaminy A i B, magnez i fosfor. 

Dobrze działają owoce i warzywa 

(zwłaszcza rzodkiewki, które wspomagają  

koncentrację). Pamiętaj, że coca-cola wy-

płukują z organizmu witaminę B i magnez - 

niezbędne do koncentracji i prawidłowego 

funkcjonowania mózgu. 

Na dzień przed "godziną zero": 

Oderwij się od tego, o czym myślałeś przez 

ostatnich kilka dni, czy tygodni - uprawiaj 

jakiś sport,  idź na basen czy spacer, po-

jeździj na rowerze, idź do kina albo spotkaj 

się ze znajomymi. 

W ostatnią noc przed egzaminem: 

Wyśpij się, nie ślęcz nad książkami. Zasy-

piając należy pomyśleć o czymś przyjem-

nym, zupełnie nie związanym z nauką. Daj 

Twojemu mózgowi czas na odprężenie i od-

poczynek.  

W dniu egzaminu:  

Bądź wypoczęty, ale też odpowiednio sku-

piony. Wszystko, czego się nauczyłeś, bez 

trudu przelejesz na papier. 

TRZYMAMY KCIUKI ZA WSZYSTKICH 

ZDAJĄCYCH WAŻNE EGZAMINY ! 

Śniadanko w dniu egzaminu... 
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 Góra Rushmore 

Wszyscy słyszeli zapewne „co nie co” o cudach świata i  zapewne potrafią kilka wymienić. 

Dodam, że są cuda starożytne i nowożytne, cuda architektury, inżynierii czy cuda arty-

styczne.  

 Jednym z cudów artystycznych jest Góra Rushmore. Jest ona amerykańskim po-

mnikiem, prezentującym 150 pierwszych lat historii USA. Dlaczego piszę właśnie  

o niej? Ponieważ zadziwiła mnie swoją monumentalnością i oryginalnością. 

  Wykuto w niej cztery twarze najbardziej znanych prezydentów amerykańskich: 

George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore'a Roosvelta oraz Abrahama Lin-

colna. Prace nad pomnikiem rozpoczęto w 1927r. Głównym konsultantem i pomysłodawcą 

był Gutzon Borglum. Do pracy przystąpił wraz z 400 pomocnikami. Pracowali przy wykona-

niu pomnika 14 lat. Świadczy to o ich niezwykłej wytrwałości. Góra Rushmore znajduje się 

w paśmie górskim Black Hills w zachodniej części stanu Dakota Południowa. Cała płasko-

rzeźba widoczna jest z odległości 100km i stanowi główną atrakcję turystyczną Dakoty 

Południowej. 

  Jeśli kiedyś odwiedzę Stany Zjednoczone, to odwiedzę też ten monumentalny po-

mnik, który ukazuje przywiązanie Amerykanów do tradycji związanych z uzyskaniem nie-

podległości i władzy prezydenckiej.  

                                                                                     Szymon Grzegorz 

Prezydenci górą!  

Ciekawostki : 

 Potężne głowy wykute mają  

18 metrów wysokości. 

 Pierwotnie Górę Rushmo-

re miały zdobić prezydenckie 

postacie wyrzeźbione aż do pa-

sa, niestety zamysł nie został 

zrealizowany z powodu śmierci 

ich twórcy. 

 Aby nadać twarzom określone 

kształty wysadzono część Góry 

Rushmore dynamitem. 

 Charakterystyczne rysy twa-

rzy nadano Górze Rushmo-

re stosując najprostsze narzę-

dzia - młotek oraz dłuto. 
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Czas zimowy za nami, wiosna idzie dużymi krokami, ale nie możemy zapomnieć, że właśnie 

zimą odbyły się XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Polska zdobyła 11 miejsce w 

klasyfikacji medalowej. Nasi Olimpijczycy zdobyli 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal. 

Poniżej zestaw medali: 

Złoty medal w skokach narciarskich mężczyzn, konkurs indywidualny, normalna skocznia 

dla Kamila Stocha. 

Złoty medal w biegu narciarskim kobiet stylem klasycznym na 10 km dla Justyny Kowal-

czyk. 

Złoty medal w biegu na 1500 metrów dla Zbigniewa Bródki. 

Złoty medal w skokach narciarskich na dużej skoczni dla Kamila Stocha. 

Srebrny medal dla polskich panczenistek (drużynowo): Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza 

Złotkowska i Katarzyna Woźniak, Natalia Czerwonka. 

Brązowy medal dla polskich panczenistów (drużynowo): Zbigniew Bródka, Konrad Nie-

dźwiedzki i Jan Szymański. 

I jak tu się nie cieszyć, że patronami naszego Gimnazjum są właśnie Polscy Olimpijczycy ! 

Soczi za nami... 
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Po kajak do Zamościa 

Miesiąc grudzień 2013r należał do członków naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Olimpijczyk Kliniska”, którzy  w dniach 5-8.12.2013 r. wzięli udział w XV Festiwalu Spor-

tów Wodnych w Zamościu. Nie zajęli może znaczącego miejsca, ale za zaangażowanie  

i sportową walkę otrzymali od organizatorów kajak. Niebagatelny to prezent, bo to 

pierwszy kajak naszego zespołu . Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości. 

Nie zabrakło też reprezentantów na-

szej szkoły na „Mistrzostwach Gminy  

Goleniów w Grach i Zabawach”. 

30 stycznia 2014 r. na hali sportowej 

ZS nr 1 w Goleniowie odbył się zorgani-

zowany przez Ośrodek Sportu i Rekrea-

cji I etap Mistrzostw Gminy Goleniów w 

Grach i Zabawach. Patronem honorowym 

imprezy był Burmistrz Gminy Goleniów. 

Z zawodów wróciliśmy z trzecią lokatą. 

Brawo!!!!!!!!!! 

 

Z PODWÓRKA NA STADION 

W marcu ruszyła kolejna tj. XIV edycja turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 

Tymbarku” dla drużyn dziewcząt (dz) i chłopców (ch) w dwóch kategoriach wiekowych 

U-10 i U-12. We wszystkich kategoriach mieliśmy reprezentantów naszej szkoły, któ-

rzy zapragnęli zawalczyć o główną nagrodę - atrakcyjny wyjazd do Hamburga na 

mecz Niemcy-Polska. Zabrakło nam niewiele, do tego żeby przejść do rozgrywek wo-

jewódzkich. W rozgrywkach powiatowych w kategorii U10 (ch, dz.) i U12 (ch) zdobyli-

śmy drugie miejsce, niestety tylko drużyny, które zajęły pierwsze miejsce przeszły 

do kolejnego etapu. Na wyróżnienie zapracowali trzej chłopcy: Kuba Gałecki, Miłosz 

Sikorski i Szymon Świątek, którzy zostali zaproszeni przez trenera zwycięskiej dru-

żyny do swojego zespołu. Chłopaki ruszają więc na eliminacje wojewódzkie – życzymy 

im sukcesów i gratulujemy wyróżnienia. 

A na naszym podwórku... 
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Nie oceniam po okładce 

KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Uwaga KONKURS!!!  

Napisz na kartce i wrzuć do pu-

dełka, które znajduje się  

w świetlicy szkolnej, odpowiedź 

na pytanie – Jakie zadania miał 

wykonać Dratewka? Nie zapo-

mnij się podpisać. Dla wszyst-

kich uczestników konkursu prze-

widziane supery od ich wycho-

wawczyń ! 

Pewien starożytny mędrzec powiedział takie słowa : 

„Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnaj-

dziesz go.” Dziś czytelnikom naszej rubryki polecamy opo-

wieść o szewczyku Dratewce. Jego życiowa postawa jest 

wypełnieniem powyższej sentencji. Dratewka wędrując 

przez las napotyka różne zwierzęta, które są w potrzebie 

– mrówki, pszczoły, kaczki. Pomaga im jak może  

z wielką radością. Wędrując tak dociera do tajemniczego 

zamku, w którym zła czarownica uwięziła młodą dziewczy-

nę. Wielu śmiałków, dzielnych rycerzy i królewiczów pró-

bowało ją uwolnić, ale niestety tracili swe życie. Czarowni-

ca za każdym razem dawała im zadania nie do wykonania. 

Dratewka jednak odważnie postanawia ratować dziewczy-

nę. Historia kończy się szczęśliwie, ale nasz bohater do-

brze wie, że bez pomocy przyjaciół z lasu skończyłby mar-

nie. Jeśli chcesz wiedzieć  jakie zadania miał do wykonania 

młody Dratewka przeczytaj książkę pt. „Szewczyk Dra-

tewka” Janiny Porazińskiej. 



15 

„Nowinki z 16”, kl. III b SP Kliniska Wielkie 

Savoir-vivre — akademia dobrych manier 

Pierwszy tydzień maja kojarzy nam 

się głównie z dniami wolnymi, ale czy 

wiecie, dlaczego mamy wolne?  

I maja: Międzynarodowe Święto Pracy - 

święto wprowadzone w 1899 roku przez Dru-

gą Międzynarodówkę, upamiętniające strajk 

robotników w Chicago 1 maja 1886 r., obcho-

dzone od 1890 r. W Europie święto pracy ob-

chodzimy 1 maja.  

II maja : Dzień Flagi Rzeczypospolitej — 

to stosunkowo młode święto, ustanowione zo-

stało 20 lutego 2004. Dzień 2 maja został wy-

brany z dwóch powodów historycznych: 2 ma-

ja 1945 o godzinie 6 rano zdobywający  Berlin 

żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej za-

tknęli biało - czerwony sztandar na kolumnie 

zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie.  

III maja: Święto Konstytucji 3 Maja 

Konstytucja została uchwalona przez 

Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to 

pierwsza w Europie, a druga na świecie 

(po amerykańskiej) uchwalona konstytu-

cja.  

Patriotyczną ozdobę przypinaną podczas 

Święta Trzeciego Maja można nazwać 

„rozetką” lub „kokardą narodową”, ale nie 

powinno się stosować określe-

nia „kotylion”. Tę nazwę zachowajmy 

na bal karnawałowy. 

Gdy ci powie ktoś smacznego, 

to odpowiedz mu, kolego, 

bo wyczucie oraz smak, 

mówią, by postąpić tak. 

 

Jeśli jednak ty 

posiłku jesteś świadkiem, 

nie decyduj na „smacznego” 

 się przypadkiem. 

 

Chcesz pokazać swą ogładę ? 

Mam dla ciebie dobrą radę: 

gdy uporasz się z kolacją, 

to podziękuj wszystkim 

 z gracją. 

Etykieta przy posiłku 

javascript:void(0)
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Rusz głową !!! 

Okiem 

jaskółki 
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Po lekcjach... 

Czy folklor kojarzy Ci się ze strojem wiejskiej gospo-

dyni sprzed lat czy twojej prababci? Słusznie! Moty-

wy ludowe wróciły do łask. O tym, że folklor nadal ma 

się dobrze, widać na ulicach. Jeśli więc i Ciebie folk 

„kręci”, zabieraj się do dzieła! Oto folkowe inspiracje! 

Łowicki kogucik w natarciu! 
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PRZEPIS NA DOMOWĄ CZEKOLADĘ                                                         

      Składniki: 

1 paczka mleka w proszku 

4 łyżki kakao (w tym 1 łyżka ciemnego)                                        

250g masła 

1 szklanka cukru 

cukier waniliowy                                                                                                            

pół szklanki wody 

bakalie (co kto lubi, mogą też być same orzechy)                                                                                       

Masło roztopić na rozgrzanej patelni razem z cukrem, 

cukrem waniliowym i wodą. Gorące wlewać do mleka z ka-

kao- ciągle mieszając, pod koniec dodać bakalie lub same 

orzechy. Następnie szybko przelać do formy (masa 

szybko gęstnieje). Wstawić do lodówki na około 2—3  

godziny. 

„NASZE SMAKI” rewolucje w kuchni 

Czy wiecie, że 12 kwietnia jest DNIEM CZEKOLADY?                                                                               

Z  tej okazji dwa pyszne przepisy na czekoladową ucztę.  
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CZEKOLADOWE CIASTKO „BROWNIE" 

Znane na cały świat amerykańskie ciastka, bardzo czekoladowe. Proste w przy-

gotowaniu. Jedno z najczęściej robionych domowych ciastek. Nazwa pochodzi 

od ich brązowego koloru. 

          Składniki: 

    300 g gorzkiej czekolady (70%) 

    225 g masła 

    3 całe jajka 

    1/2 łyżeczki aromatu waniliowego 

    275 g miałkiego cukru (do wypieków) 

    135 g mąki 

    1/4 łyżeczki soli 

Wykonanie: 

Piekarnik nagrzać do 160 stopni. Formę o wymiarach 20 x 30 cm wysmarować 

tłuszczem i wyłożyć papierem do pieczenia. 1/3 ilości czekolady (1 tabliczkę  

100 g) zetrzeć na tarce o grubych oczkach i odstawić do lodówki. Resztę cze-

kolady połamać na kostki i rozpuścić w rondelku razem z posiekanym na kawałki 

masłem, na małym ogniu. Nie podgrzewać zbytnio masy, tylko rozpuścić i odsta-

wić z ognia. Jajka ubić na puszysto z wanilią i cukrem. Dodać masę czekoladową 

i razem przez chwilkę miksować na wolnych obrotach. Następnie dodać przesia-

ną mąkę, sól i delikatnie, dokładnie wymieszać  na jednolitą masę (można mikse-

rem na małych obrotach). Przełożyć do przygotowanej formy i posypać startą 

czekoladą z lodówki. Piec przez 20 minut, po czym wyjąć z piekarnika i odstawić 

do całkowitego wystudzenia. 
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 UŚMIECH DLA TATY 

DLA MAMY I TATY 

STREFA RODZICA  

  I w końcu przyszła, jak co roku - wio-

sna. Chyba nie ma człowieka, który nie lubił-

by wiosny. Natura rozkwita całym swym bo-

gactwem...  

 Czy dostrzegamy to wszystko? Czy 

umiemy się cieszyć chwilami, które przywra-

cają światu zapachy i barwy? Wiosna wita 

nas świeżymi porankami, inspirując nas do 

działania. Bo wiosna, jak żadna inna pora ro-

ku, zawsze sprzyja odnowie wszystkiego... 

 Wiosna to taki magiczny czas… To do-

bry czas, aby uporządkować wszystko  

w swoich głowach. Wiosennie nastrojeni czę-

ściej się uśmiechamy i wierzymy, że wiosna 

coś odmieni, bo wraz z nią pojawia się na-

dzieja. A  spełnione nadzieje są najpiękniej-

szymi chwilami w życiu człowieka… 

 Wiosna nastraja pozytywnie, daje 

uśmiech, siłę i jaśniejsze barwy na jutro… 

 

Wiosna… i jakoś tak cieplej na duszy…   

Najpiękniejsza jest 

wiosna, bo pachną w niej 

wszystkie nadzieje... 

   

Okiem 

jaskółki 
Kto czeka na sezon ?  

 UŚMIECH DLA MAMY 


