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Sobotka

W czwartek, 18. maja grupa 
uczniów pojechała na czte-
ry dni do pięknej, czeskiej 

Sobotki. Opiekunami byli: P. Jolanta 
Krogulec, P. Tomasz Wypler, P. Miro-
sław Jarosz oraz P. Joanna Bezercka- 
Zywer.

Gimnazjum w Sobótce już od wielu 
lat prowadzi wymianę z tamtejszą 
szkołą, dlatego czuliśmy się swo-
bodnie. Już pierwszego dnia odbyły 
się różnorodne zajęcia w grupach 
polsko – czeskich, dzięki czemu 
mogliśmy się wszyscy lepiej poznać. 
Natomiast wieczorem czekała nas 

dyskoteka zorganizowana przez ab-
solwentów partnerskiej szkoły. 

Pozostałe dni spędziliśmy na zwie-
dzaniu urokliwych miejsc: zamków 
Karlsztejn pod Pragą, Kost; Czeski 
Raj, pięknych doliny, Motomuzeum 
w Borku i jeziora Vidlák. Dużo spa-
cerowaliśmy po okolicznych górach, 
zwiedzaliśmy Sobotkę. Mamy na-
dzieję na ponowne spotkanie z cze-
skimi przyjaciółmi.

Wycieczka była bardzo udana 
i wszyscy wspaniale się bawiliśmy.

Aleksandra Kowal

Dnia 9 maja 2017 roku klasa 3e brała udział w pikniku, w parku przy Te-
atrze Lalek, z okazji Dnia Europy. Piknik rozpoczął się o godzinie 10:00, 
a zakończył o 14:30. W każdej alejce rozstawione były stoiska z do-

świadczeniami, konkursami, zabawami. Można było stworzyć koktajl z owo-
ców jadąc na rowerze, utworzyć przestrzenne figury znanych budowli, np. 
Big Ben, czy też czekać w długiej kolejce po darmową watę cukrową, bądź 
dania przygotowane na naszych oczach przez kucharza. Jedną z ciekawszych 
atrakcji był Escape Room, utworzony przez organizatorów pikniku. Klimatu 
dodawała muzyka na żywo oraz gra na bębnach. Poza atrakcjami towarzyszy-
ła nam piękna pogoda, dzięki której mogliśmy chętnie spacerować po parku.

Martyna Perełka

DZIEŃ 
EUROPY
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W piątek, 10. marca, o godzinie 
13:50 odbyła się bardzo 
ważna dla nas uroczystość –  

otwarcie nowej pracowni chemicz-
nej im. Pana Zbigniewa Janiszew-
skiego.

Oficjalną uroczystość poprowadzili 
uczniowie klasy IIId – Malwina Kon-
dziela i Jan Marczak. W sali zebrało 
się grono najbliższych, rodziny, przy-
jaciół oraz uczniów. Otwarcie rozpo-
częło się od wygłoszenia wspomnień 
dotyczących naszego nauczyciela 
chemii oraz projekcji zdjęć. Pod 
koniec nastąpiło odsłonięcie pięk-
nej tablicy upamiętniającą Pana 
Zbigniewa, przez jego żonę - Marię 
Janiszewską.

Aleksandra Kowal

„...nauczyciela, pedagoga, przyjaciela  
i naszego mistrza”

Dla pierwszych i drugich klas to kolejne trzy dni wolnego, lecz dla przy-
szłych absolwentów, zdecydowanie jeden z najbardziej stresujących 
momentów w szkole, czyli egzaminy gimnazjalne. Oczywiście większość 

z nas chciała osiągnąć jak najlepszy wynik, aby dostać się do wymarzonej 
szkoły. Jak co roku pierwszego dnia zmierzyliśmy się z językiem polskim, wie-
dzą o społeczeństwie i historią. Drugi dzień to przedmioty przyrodnicze i ma-
tematyka. Kończąc na języku obcym podstawowym i rozszerzonym.

Z niecierpliwościa czekamy na wyniki.

Ps. Najlepszą radą jest systematyczne uczenie i nie stresowanie się :D
Julia Żygadło

Egzaminy Gimnazjalne
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Interesujesz się aktorstwem? Chciałbyś z nim zwią-
zać swoją przyszłość? Klasa teatralna w Liceum 
Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej 

we Wrocławiu to doskonałe rozwiązanie. Daje ci ona 
możliwość doskonalenia swoich umiejętności takich jak 
śpiew i dykcja. Zajęcia są prowadzone przez prawdzi-
wych specjalistów, czyli aktorów i muzyków.

Wiąże się to z pozostaniem w szkole po lekcjach, ale 
czego się nie robi dla sztuki? Przygotowane spektakle 
są wystawiane na deskach nie tylko szkolnej auli, ale 
też w Teatrze Muzycznym Capitol. Jednak, aby się do-
stać do tej klasy, nie wystarczy tylko podanie. Co roku, 
w maju odbywa się sprawdzian uzdolnień kierunko-

wych. Polega on na krótkim zaprezentowaniu swoich zdolności artystycz-
nych. Kandydat musi przygotować: jeden wiersz, fragment prozy i piosenkę.

Przesłuchanie jest krótkie, nie trwa dłużej niż pięć minut. Komisja jest bar-
dzo miła i pomysłowa! Przydzielają różne zadania np. powiedzenie fragmen-
tu prozy tak jakbyś stał za dźwiękoszczelną ścianą. Jeżeli nie wiesz jak coś 
pokazać, to nie stój w miejscu, próbuj! Zawsze jest to z plusem dla ciebie.

Następnego dnia na stronie pojawia się lista tzw. „najlepszej pięćdziesiątki” 
czyli osób które uzyskały pozytywny wynik na sprawdzianie uzdolnień. Pa-
miętaj, lekki stres może działać pozytywnie. Powodzenia!

Agata Grygiel

Klasa Teatralna

ZDJĘCIAwesołe
W naszej szkole 

odbył się konkurs 
na najlepsze wesołe 

zdjęcie wolontariusza. 
Polegał on na wysłaniu 
przez uczniów zdjęcia, 
przedstawiającego ich 
w trakcie odbywania 
prac wolontariackich. 
Oto najlepsze zdjęcia 
naszych uczestników:
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WYWIAD
z Dominiką Gałysą
Rozmawiała – Nicole Powalska

Witaj Dominiko, niezmiernie mi miło, że zgodziłaś się na 
przeprowadzenie przeze mnie wywiadu z Twoją osobą.

Po części testowej mieliście okazję przyjrzeć się bliżej miejscu, 
w którym to wszystko się odbywało. Czy podobał ci się Uniwer-

sytet i wydział na jakim przebywaliście? Czy uczestnicy mieli 
szanse zwiedzić to miejsce?

W takim razie na koniec powiedz nam, czy jest jakaś rzecz, o którą 
chciałabyś być zapytana, a nikt jeszcze z tobą o tym nie rozmawiał?

W porządku, a co możesz nam opowiedzieć o stresie? 
Odczuwałaś go przed całym wydarzeniem, czy raczej 

podeszłaś do wszystkiego z dystansem?

Braliście również udział w wykładzie prowadzonym 
przez prof. Krzysztofa Borysławskiego. O czym opowia-

dał? Uważasz, że był on interesujący?

Powiedz nam, jak długo trwały twoje przygo-
towania do olimpiady? Jak one wyglądały?

To świetnie! A jakie wrażenie miałaś po prze-
czytaniu zadań? Jak oceniasz poziom trudności 

i zakres tematyki?

Jak podsumowałabyś całe wydarzenie? Czy 
uważasz, że ta przygoda czegoś cię nauczyła? 
Planujesz dalszą edukację w stronę biologii?

Witaj Nicole, mi też jest bardzo miło.

Ja również dziękuję.

Moje przygotowania do olimpiady trwały od kwietnia, kiedy  
to pod okiem Pana Tomasza Ostrowskiego przygotowywałam się  
do etapu wojewódzkiego. Następnie razem robiliśmy mnóstwo zadań maturalnych, ćwiczyliśmy 
prace z mikroskopem oraz dyskutowaliśmy na tematy biologiczne.

Studenci działu antropologii oprowadzili  
nas po całym obiekcie, zabierając przy okazji  
na zajęcia z daktyloskopii. Mieliśmy również 
 szansę obcować z kośćmi ze średniowiecza oraz oceniać to, na co mogły chorować osoby żyjące 
w tej epoce. Spodobał mi się również klimat panujący na tej uczelni. Sądzę, że z pełną świadomością 
mogę powiedzieć, iż mogłabym tam kiedyś kontynuować swoją edukację.

Spodziewałam się większej ilości zadań z zakresu anatomii,  
jednak można było odczuć, że całość była na bardzo wysokim 
 poziomie.

Na dwa tygodnie przed olimpiada niesamowicie się  
stresowałam, ale nauczyciel prowadzący, rodzina oraz  
bliscy przyjaciele podtrzymywali mnie na duchu i ostatecznie towarzyszyła mi wesoła aura.

Wykład profesora Borysławskiego był bardzo  
interesujący, ponieważ odbywał się  interaktywnie.  
Opowiadał on niezwykle ciekawe rzeczy, mówił o faktach  
i mitach związanych z biologią. Gratka dla każdego wielbiciela tego przedmiotu.

Szczerze powiem, że spodziewałam  
się czegoś więcej. Gala trwała dość  
krótko, wielu laureatów było zdziwionych swoim wynikiem i tym, że zgarnęli nagrody.

Wszytko to było dla mnie czymś szczególnym i wyjątkowym.  
Ogromnie się cieszę, że mogłam reprezentować nasze gimnazjum  
w finale, a także jestem wdzięczna Panu Ostrowskiemu za cała wiedzę, jaką mi przekazał i czas, który 
mi poświęcił. Oczywiście swoją przyszłość wiąże z tym jakże pięknym przedmiotem zwanym biologią.

Zawsze marzyłam, aby ktoś zapytał mnie, 
 czy chcę zostać sławna, a zarazem taką mnie  
uczynił, jak dotąd nikt nie był na tyle odważny.

Decydującym już spotkaniem była gala rozdania nagród, na którą byli 
zaproszeni wszyscy uczestnicy. Jak oceniasz ją swoimi oczami? Czy było 

widać radość laureatów?

Ha ha ha, dziękuję bardzo za rozmowę i po-
wodzenia w dalszej karierze biologicznej.

ZDJĘCIA
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Jak zapewne wiecie Tatry są najwyższym pasmem górskim Polski i dzielą 
się na trzy główne części: Tatry Zachodnie, Tatry Bielskie i najbardziej 
wszystkim znane Tatry Wysokie. Nie każdy też wie, że największe jezio-

ro w Tatrach-Morskie Oko znajduje się w Dolinie Rybiego Potoku na wysoko-
ści 1395m n.p.m. Przypuszczam, że nazwa „Morskie Oko” na pewno gdzieś 
się przewinęła,  natomiast „ Dolina Rybiego Potoku” nie koniecznie. Jezioro 
to jest pochodzenia polodowcowego.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy szlakiem czerwonym przy parkingu w Pa-
lenicy Białczańskiej 982 m n.p.m. Tam też, znajduje się wejście do Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. Według oznakowań do Morskiego Oka mamy 
dojść za 2h 20’ , ale nam zajmie to dłużej, gdyż zachodzimy jeszcze do Starej 
Roztoki. Słynnym asfaltem pniemy się powoli do góry. Dochodzimy do Wo-
dogrzmotów Mickiewicza, czyli wodospadów, które na cześć sprowadzenia 
prochów Adama Mickiewicza na Wawel , nazwano właśnie jego imieniem. 
Kawałek dalej trafiamy na rozdroże szlaków, które prowadzą do Doliny 
Pięciu Stawów Polski i do Schroniska PTTK w Dolinie Roztoki, do którego 
się udajemy. Po 15 minutach jesteśmy na miejscu. Przed oczami ukazuje 
się piękne, stare schronisko Starej Roztoki. Zostawiamy tam nasze ciężkie 
plecaki, gdyż tam będziemy nocować i wracamy tą samą drogą, gdzie szlaki 
się rozchodzą, by dalej udać się na Morskie Oko. Droga ciągnie się w nie-
skończoność, widoki nie zachwycają, cały czas widzimy tylko asfalt. Pogoda 
nas nie rozpieszcza, robi się mgliście. Co chwilę przejeżdżają koło nas wozy 
z końmi, proponując przejażdżkę. Szlak na Morskie Oko jest chyba najbar-
dziej znanym szlakiem w Tatrach, według niektórych jest to najpiękniejsze 
jezioro na świecie. W tamtym roku według statystyk na podstawie sprze-
danych biletów (od kwietnia do września) w Palenicy Białczańskiej, Morskie 
Oko odwiedziło ponad 850 tys. turystów. Po mozolnej wędrówce ukazuje 
nam się Schronisko PTTK przy Morskim Oku. „Ukazuje” to dość niestosowne 
określenie, gdyż nie widzimy nic. Wszędzie jest mgła, żadnych widoków. Zo-
staje nam zrobić sobie zdjęcie przy znaku oznaczającym nasz cel. Schronisko 
to, jest doskonałą bazą do wycieczek, choćby na Rysy, bo stąd już tylko 4h 
15’. Morskie Oko jest często nazywane Rybim Stawem lub Rybim Jeziorem, 
a to dlatego, że jest to jedno z nielicznych jezior, w którym naturalnie wystę-
pują ryby, głównie pstrągi. Teraz czeka nas tylko droga w dół. A jutro przywi-
ta nas Rusinowa Polana i Gęsia Szyja.

Perła Tatr, czyli góry  
według Leny Jastrzębskiej

 A czy wiecie co oznacza kolor, 
jakim szlak jest oznaczony ?

- szlaki czerwone i niebieskie to 
ścieżki główne, dalekobieżne

- szlaki zielone to ścieżki łączące 
najciekawsze miejsca w danym re-
gionie

- szlaki żółte i czarne to ścieżki 
łącznikowe

 Jednak ten schemat nie zawsze 
się sprawdza, więc przed wyjazdem 
w góry należy dokładnie zapoznać 
się ze szlakiem.
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Rekolekcje są w Kościele rzymskokatolickim są kilkudniowym okresem 
poświęconym odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz 
spowiedź. W naszej szkole przeżywaliśmy te trzy dni z pokorą, wsłu-

chani w słowa Jana Pawła II - „Tutus Tuus”.
Pierwszego dnia rekolecji poszliśmy do kościoła, na mszę odprawioną przez 

ks. Rafała Stachowiaka. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie każda klasa 
losowała stacje drogi krzyżowej, do których miała wykonać plakat i napisać 
rozważania. Tak spędziliśmy 10 kwietnia. We wtorek wszyscy spotkaliśmy się 
w hali, aby wysłuchać mowy księdza Rafała i obejrzeć piękne prace uczniów, 
przedstawiające drogę Jezusa na Golgotę. Później udaliśmy się do swoich 
sal i oglądaliśmy film o Objawieniach Fatimskich, na którego podstawie mu-
sieliśmy przygotować tematyczny plakat na konkurs. Rozstrzygnięcie owego 
konkursu odbyło się w środę, kiedy to cała szkoła spotkała się w hali, aby 
poznać wyniki.

Ostatniego dnia rekolekcji, w środę, oglądaliśmy w hali przedstawienie upa-
miętniające rocznicę śmierci Jana Pawła II, przygotowane przez klasę Ib i IIIe, 
wraz z oprawą muzyczną w wykonaniu grupy wokalnej pod kierunkiem Pani 
dyrektor Joanny Bezereckiej-Zywer.  Tego dnia przedstawiono wyniki kon-
kursu plastycznego. Pierwsze miejsca zajęły klasy: Ie, IId i IIIb, drugie miejsce: 
Id, IIe, IIId, natomiast na trzecim miejscu stanęły klasy: Ia, IIf, IIIc. Wyróżnione 
zostały klasy IIIa i IIc.     

Tak spędziliśmy trzy dni, które miały nas przygotować na okres Wielkiej 
Nocy i umocnić w wierze z Jezusem Chrystusem.

Podziękowania za te piękne rekolekcje należą się naszemu księdzu Rafa-
łowi Stachowiakowi, Pani Małgorzacie Kotwicy oraz za pomoc w przygo-
towaniach - Panu Tomaszowi Ostrowskiemu wraz z Panią dyrektor Joanną 
Bezerecką-Zywer.

Aleksandra Kowal

Rekolekcje

Uczniowie klas trzecich co roku 
zmagają się wyborem szkoły 
ponadgimnazjalnej. Czy wy-

brać liceum czy technikum? Profil 
humanistyczny, biol-chem, mat-fiz? 
Wszystko zależy od zainteresowań 
i wymagań danej osoby, dlatego co 
roku organizowane w naszej szkole 
są targi szkół, które pomagają wy-
brać uczniom odpowiednią szkołę.

Uczniów z różnych szkół przy-
jeżdżają, by zachęcić młodzież do 
wyboru ich placówki - opowiadają 
o nauczycielach, klasach, atmosferze 
w szkole, zajęciach pozalekcyjnych. 
W tym roku gościliśmy:

 – LO III Świdnica
 – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 

Sobótka
 – Szkoły Europejskie Wrocław
 – LO VIII Wrocław
 – Dolnośląski Zakład Doskonale-

nia Zawodowego Wrocław

 – Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego Strzelin

 – Technikum nr 15 Wrocław
 – Centrum Kształcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego Ludów Polski
 – Zespół Szkół Hotelarsko-Tury-

stycznych Świdnica
 – Zespół Szkół Mechanicznych 

Świdnica
 – Technikum Ortopedyczne Świd-

nica
 – Technikum Leśne Milcz
 – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 

Krzyżowice
 – Zespół Szkół nr 2 Wrocław

Szkół do wyboru jest bardzo dużo. 
Są to tylko poszczególne placów-
ki, które, być może, spodobają się 
uczniom i wybiorą jedną z nich. Targi 
szkół i różnorodność profili klas po-
zwalają młodzieży rozwijać swoje 
pasje i umiejętności.

Hania Bechcicka

TARGI SZKÓŁ
2017  

WIELKOPOSTNE
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Szkolenie należy zacząć od momentu przyprowadzenia szczenięcia do 
domu. Chodząc z nim na spacery, trzeba uważać na to, aby smycz ni-
gdy nie była napięta. Jeśli jednak zaczynamy pracę z dorosłym psem, 

który mocno ciągnie, nie należy się martwić czy szybko poddawać. Nauka 
będzie trwała dłużej, ale efekty będą nagrodą za naszą cierpliwość.

Sprzęt
Pies powinien mieć zwykłą skórzaną czy też zrobioną z taśmy obrożę, nie 

obrożę zaciskową lub co gorsza - kolczatkę. Jeśli chodzi o smycz to najlepiej 
sprawdzają się te parciane czy też nylonowe 1,5m - 2m.

NIGDY NIE ĆWICZYMY NA SMYCZY TYPU ,,FLEXI’’. Taka smycz jest ciągle 
lekko napięta, co skutkuje tym, że pies nie wie, o co nam dokładnie chodzi. 
Nie należy też na psa krzyczeć, bić go czy szarpać. Pracę z nim należy rozpo-
czynać wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani i spokojni. Ucząc psa, powinni-
śmy używać wesołego głosu.

Najważniejszą rzeczą jest przekonanie psa, że chodzenie na luźnej smyczy 
dużo bardziej mu się opłaca niż ciągnięcie. Zwierzę trzeba pochwalać za po-
żądane zachowanie.

Jednym z ćwiczeń jest zatrzymywanie się w momencie, w którym pies 
zaczyna napinać smycz. Czekamy na moment kiedy pies na nas spojrzy 
i zacznie luzować smycz. Jeśli to zrobi, ruszamy dalej przed siebie w swoim 
tempie. Pokazujemy czworonogowi w ten sposób, że jeśli nie będzie cią-
gnął, spacer będzie możliwy. Ta metoda nie działa na wszystkie psy, bowiem 
niektóre są tak uparte i wyuczone ciągnięcia, że nie mają zamiaru nawet się 
odwrócić w stronę opiekuna.

Druga metoda polega na tym, że idziemy z psem  normalnym tempem. Gdy 
tylko pies napnie smycz, mówimy jego imię, gwiżdżemy czy też cmokamy, in-
formując go o zmianie kierunku marszu. Odwracamy się w przeciwną stronę 
i tam podążamy. Musimy utrzymywać tempo marszu, nie oglądać się za psem 
i nie czekać na niego. Pies musi zrozumieć, że to on podąża za właścicielem 
a nie na odwrót i to, że napinając smycz, nie dojdzie tam, gdzie chce.

Jeżeli sami nie dajemy sobie rady ze szkoleniem psa, należy udać się do 
dobrego behawiorysty, który dużo lepiej zna się na psich zachowaniach i po-
każe nam, jak wyeliminować u psa złe zachowanie.

Dominika Gałysa

Bez żadnych wątpliwości można 
stwierdzić, że każdej współ-
czesnej szkole potrzebny jest 

patron. Z pewnością, opiekun szkoły 
zdecydowanie wzbogaca tradycję 
i obrzędowość szkoły, a także nadaje 
jej unikalny charakter. Są to powody, 
przez które co roku w naszym gim-
nazjum organizowany jest konkurs 
wiedzy o Piotrze Włostowicu.

W pierwszym etapie, do wal-
ki przystąpiło około czterdziestu 
uczniów, którzy dali z siebie wszyst-
ko podczas części pisemnej. Do 
ostatniej fazy rywalizacji przeszło 
jednak tylko dziesięciu zawodników.

Ustny finał odbędzie się 5 czerw-
ca. Wszystkim finalistom życzymy 
powodzenia oraz liczymy, że każdy 
wykaże się nadzwyczajną wiedzą. 
Niech wygra najlepszy!

Marcel Olankiewicz

W dniu 22-23 kwietnia 2017 
roku grupa uczniów z klas 
sportowych pojechała 

kibicować na EUROPEAN JUDO 
CHAMPIONSHIPS WARSAW 2017.

Na mistrzostwach Europy, uczniowie 
obserwowali walki eliminacyjne, re-

EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS WARSAW 2017
pasaże, walki półfinałowe i finały za-
równo w indywidualnych zmaganiach, 
jak i drużynowych kobiet i mężczyzn. 
Mieli okazje zobaczyć najlepszych 
zawodników z całej Europy. Bardzo 
ważnym wydarzeniem dla młodych 
judoków z naszej szkoły był udział 

w treningu prowadzonym przez naj-
lepszych instruktorów na świecie.

Dodatkową atrakcją było zwiedza-
nie Zamku Królewskiego oraz Łazie-
nek Królewskich.

W tym wydarzeniu mogli brać 
udział:

 – Hubert Waniszewski, Kinga 
Wojciechowska, Wiktoria Polasiak, 
Patryk Grzegorczyk, Kacper Grze-
gorczyk - klasa 1d

 – Filip Bogdański, Wiktor Dyrcz, 
Michał Olszowy, Przemek Kojs - kla-
sa 2f

 – Arek Waniszewski - klasa 3d
 – Zawodnicy Dojo Sobótka: 

Mateusz Sawicki, Marcin Zawada, 
Tymoteusz Mielnikowski, Teodor 
Bogdański, Kasia Demska

Szymon Marczuk

o Piotrze Włostowicu

Jak nauczyć psa chodzić na luźnej smyczy?

Konkurs wiedzy

Źródło: zpazurem.pl
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Kto jest kto?
Zgadnij, jakiego nauczyciela  

przedstawia jego zdjęcie z młodości!
Poniżej przedstawiono zdjęcia z młodości kilku 

nauczycieli. Czy potrafisz odgadnąć, kto jest kim?

Odpowiedzi na str. 10

Krąży pogłoska, że młodzież 
nie lubi czytać. Dorośli uwa-
żają, że spędzamy czas tylko 

przed komputerem i nie robimy nic 
pożytecznego. Bzdura!

Naszym argumentem jest wydarze-
nie, które miało miejsce 2. czerwca, 
w piątek o godzinie 10.00 – Na-
rodowe Czytanie. Wszyscy razem 
poszliśmy na boisko szkolne SP 1 
w Sobótce i razem z młodszymi ko-

Każdy czytać może...
legami i koleżankami usiedliśmy przy 
książkach. Przez określony czas, jed-
nocześnie wyczytaliśmy losowy frag-
ment z naszej książki. Wydarzeniu 
przewodniczyły Pani Izabela Sieradz-
ka z Panią Joanną Bezerecką-Zywer.

Następnie wróciliśmy do szkoły 
gdzie w hali sportowej odbył się 
krótki apel, na którym każda z klas 
dostała słodki poczęstunek z okazji 
minionego Dnia Dziecka oraz na-

uczyciele pogratulowali na forum 
uczniom sukcesów – sportowych 
i naukowych.

Pan Bartłomiej Zamęcki nagrodził  
Filipa Bogdańskiego, Kacpra Dwo-
iczko, Arkadiusza Waniszewskiego 
i Huberta Waniszewskiego. Nato-
miast przez Pana Tomasza Ostrow-
skiego za sukcesy w dziedzinie bio-
logii zostały wyróżnione: Nikola Ma-
chura, Natalia Tymińska, Weronika 
Guzik, Marta Sadkiewicz i Dominika 
Gałysa. Wszystkim serdecznie gratu-
lujemy sukcesów!

Aleksandra Kowal

a

D

E F

B
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Nasze gimnazjum, w okresie 15. 
września 2016 r. do 10. mar-
ca 2017 r. wykonała zadania 

przewidziane w regulaminie konkur-
su „Bezpieczna szkoła, bezpieczny 
uczeń+”. Do owych zadań należało:

 – zorganizowanie uczniom spo-
tkania z przedstawicielem straży 
pożarnej

 – pogadanka z uczniami o zagro-
żeniach jakie mogą ich czekać na 
lekcjach wychowania fizycznego

 – zorganizowanie i sprawdzenie 
pracy plastycznej/pisemnej, zdjęć 

lub filmu pt. „Mój czas wolny w cy-
berprzestrzeni”

 – zorganizowanie i sprawdzenie 
pracy o treści „Uzależnienia wśród 
dzieci i młodzieży”

 – uczniowskie działania na rzecz 
społeczności lokalnej – wolontariat, 
praca plastyczna

 – tworzenie regulaminu z ucznia-
mi na temat bezpieczeństwa w sieci

 – opracowanie zbioru zasad i re-
guł dotyczących etyki zachowania

 – prace artystyczne lub pisemne 
uczniów – pomoc rówieśnikom

 – zorganizowanie pracy pisemnej 
dla uczniów „Dlaczego nasza szkoła 
ma dobry klimat?”

Gimnazjum otrzymało certyfikat 
„Bezpieczna szkoła, bezpieczny 

uczeń+”.
Aleksandra Kowal

Redaktor Naczelny
Aleksandra Kowal

Zastępca Redaktora
Tomasz Ostrowski

FotografLena JastrzębskaProjekt i skład
Agata Wiszniowska
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Radzi...
Norbert CzyżBIAŁKO

Białka to cząsteczki, które 
w naszym ciele pełnią funkcję 
budulcową. Każde białko skła-

da się z aminokwasów, możemy to 
porównać do klocków, które tworzą 
jakąś konstrukcję.

Białka nie są wchłaniane jako 
całość, nasz organizm podczas tra-
wienia rozbija je na pojedyncze ami-
nokwasy i w tej postaci zostają one 
przyswojone. Co ciekawe jest ono 
również najmniej energetycznym ma-
kroskładnikiem, ponieważ przez swój 
wysoki wskaźnik termicznego efektu 
pożywienia. W rzeczywistości przy-
swajamy tylko 70% kalorii z białka.

Ale gdzie właściwie można znaleźć 
białko? Źródłem może być nabiał, 
mięso, jaja, ryby, rośliny strączkowe, 
mleko czy też popularna wśród spor-
towców odżywka białkowa.

Mówi się często, że białka roślinne 
są gorsze od zwierzęcych.  Opinia 
ta została wykreowana na pod-
stawie profilu aminokwasowego, 
który w przypadku białek roślinnych 
miałby być niepełny. Jednak nie jest 
to całkowicie prawda, ponieważ 
występują białka roślinne, które 
mają pełen komplet aminokwasowy, 
a nawet jeżeli niektóre z nich mają 
ograniczony zasób aminokwasów to 
w połączeniu z innymi białkami i tak 
mogą dostarczyć naszemu organi-
zmowi aminokwasy w odpowiednich 
ilościach.

Jaka więc ilość będzie zaspokajała 
nasze zapotrzebowanie na ten ma-
kroskładnik? Przeciętnie będzie to 
0,8g na kilogram masy ciała. Jednak 
liczba ta powinna zwiększyć się gdy 
mamy do czynienia z wszelakimi 

formami aktywności fizycznej. Licz-
ba ta może dochodzić nawet do 2g 
na kilogram masy ciała u osób, które 
bardzo ciężko trenują. Więc dla oso-
by która waży 80kg dzienne będzie 
to od 64g do 160g białka dziennie. 
Pamiętajmy również o tym, że nie 
ma maksymalnej ilości białka w jed-
nym posiłku, możemy zjeść nawet 
całe zapotrzebowanie na raz, a nasz 
organizm na pewno będzie w stanie 
wszystko przyswoić.

 Warto zadbać o odpowiednią 
ilość białka w swojej diecie, aby 
umożliwić organizmowi prawidłowe 
funkcjonowanie, ale także zapewnić 
sobie uczucie nasycenia posiłkiem, 
gdyż również jest to jego bardzo 
przyjemna właściwość . Pamiętajmy, 
aby nie zamykać się na jeden czy 
dwa produkty, ale korzystać z róż-
nych dostępnych źródeł białka, bo 
to zapewni naszemu organizmowi 
dostęp do wszystkich niezbędnych 
aminokwasów.

Norbert Czyż

BEZPIECZNA SZKOŁA,  
BEZPIECZNY UCZEŃ+

A – Katarzyna Barcikowska, B – Tomasz Ostrowski,C – Agnieszka Kozak,  
D – Tomasz Wypler, E –  Grażyna Golińska, F – Małgorzata Jędrzejak

1 czerwca w naszej szkole świę-
towaliśmy Dzień Dziecka. 
Uczniowie wzięli udział m.in. 

w sztafetach, przeciąganiu liny i od-
bijaniu piłek. Gratulacje należą się 
klasie Ic Pani Elżbiety Kucharskiej, 
Id Pana Tomasza Wyplera, IIIc Pani 
Doroty Piszczałki, IIId Pana Tomasza 
Ostrowskiego. Uczniowie świetnie 
bawili się na boisku szkolnym. Na 
koniec dnia  wykonaliśmy wspaniałe 
zdjęcie, na którym młodzież ubrana 
w odpowiednie kolory odwzorowała 
wizerunek flagi olimpijskiej.

Dziękujemy wszystkim nauczy-
cielom wychowania fizycznego – 
przede wszystkim Pani Aleksandrze 
Myk, która koordynowała ten wspa-
niały dzień.

Aleksandra Kowal

Pozostań Dzieckiem!
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20 maja 2017 r. nasza uczen-
nica Dominika Gałysa dumnie 
reprezentowała Gimnazjum 

Gminne im. Piotra Włostowica w So-
bótce na, już IV Finale Dolnośląskiej 
Olimpiady Biologicznej.

Wygrywając etap szkolny i prze-
chodząc dalej w etapie powiatowym 
Dominika otworzyła sobie drzwi 
prosto do finału, który rozpoczął się 
o godzinie 9.00 rejestracją uczest-
ników w budynku Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu na 
wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt. 
Już godzinę później rozpoczęło się 
pisanie testu finałowego, który za-
wierał część teoretyczną, jak i prak-
tyczną. Jak mówi sama uczestniczka, 
zadania były na bardzo wysokim 
poziomie i oczekiwały od osoby pi-
szącej szerokiej wiedzy oraz obezna-
nia w tej dziedzinie. Mimo dogłęb-
nego przygotowania pod skrzydłami 
nauczyciela prowadzącego – Pana 
Tomasza Ostrowskiego, Dominika 
ocenia test jako dość trudny. Zada-
nie praktyczne natomiast było cie-
kawe, ponieważ nie na co dzień ma 
się do czynienia z prawdziwą kością 
ramienną człowieka.

Zaraz po zakończeniu głównego 
celu całego przedsięwzięcia odbył 
się wykład prof. Krzysztofa Bory-
sławskiego, który bardzo zajmująco 
i rzeczowo opowiadał o faktach 
oraz obalaniu mitów biologicznych. 
Uczestnicy mieli również przyjem-
ność zwiedzić gmach Wydziału BiHZ 
pod opieką studentów Studenckiego 
Koła Naukowego Antropologów. 
Nasza reprezentantka opisuje Uni-
wersytet jako niesamowite przeżycie 
i z pewnością chciałaby tam w przy-
szłości wrócić, lecz już jako pełno-
prawna studentka.

Godzina 14.30 była czasem roz-
strzygnięcia wszystkich wątpliwości, 
punktem kulminacyjnym. Właśnie 
wtedy nastąpiło ogłoszenie wyników 
Olimpiady. Rozdano dyplomy każde-
mu finaliście oraz wręczono nagrody 
trzynastu laureatom. Niestety nasza 
uczennica nie została jednym z nich, 
choć sama jest rozczarowana, wciąż 
gonie reprezentując naszą szkołę 
odebrała dyplom finalisty IV Olim-
piady Biologicznej organizowanej 
przez 21 gimnazjum we Wrocławiu.

Nicole Powalska
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W czwartek. 16. marca na Uni-
wersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu odbył się 

etap wojewódzki konkursu „Pozna-
jemy Parki Krajobrazowe Polski”. 
Nasze gimnazjum reprezentowały: 
Nikola Machura, Natalia Tymińska, 
Marta Sadkiewicz i Weronika Gu-
zik. Drużyna pojechała pod opieką 
naszego biologa, Pana Tomasza 
Ostrowskiego, którzy wraz z Panem 
Ryszardem Sitkiewiczem świetnie 
przygotowali dziewczyny do owego 
konkursu. Ekipa mnóstwo czasu 
spędziła we Wrocławiu, jednak tym 
razem nie udało im się wygrać, choć 
byli tylko o krok od zwycięstwa.

Gratulujemy sobótczańskiej dru-
żynie „parków” wytrwałości i siły, 
które włożyli w przygotowanie się 
do każdego etapu konkursu: „Po-

znajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 
Podziękowania należą się nauczycie-
lom: Panu Ryszardowi Sitkiewiczowi 
i Tomaszowi Ostrowskiemu, którzy 
wiele czasu i pasji poświęcili naszym 
dziewczynom.

Aleksandra Kowal

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Finał IV Dolnośląskiej  
Olimpiady Biologicznej
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Dnia 8. marca, na rynku w So-
bótce odbył się Jarmark Wiel-
kanocny. W owym wydarzeniu, 

wraz z naszym gimnazjum, ponow-
nie wzięło udział wiele szkół z całej 
gminy.

Poszczególni uczniowie z naszej 
szkoły sprzedawali ozdoby świą-

teczne wykonane przez młodzież 
z gimnazjum oraz ciasta przez nich 
upieczone. Wszystko działo się pod 
opieką Pań: Agaty Wiszniowskiej, 
Anny Kochan i Małgorzaty Kotwicy.

Przedsięwzięcie trwało w godzi-
nach 9:00-13:00, a uczniowie szyb-
ko uporali się ze sprzedażą. Dzięku-

jemy wszystkim za pomoc i zorgani-
zowanie Jarmarku Wielkanocnego.  

Aleksandra Kowal

„Nasz Wielkanocny Jarmark”

FOTOGRAFIA 
Huberta Górskiego


