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Znaki wiosny  

 

Już kotki na drzewach usiadły. 

Już bociany na gniazdach przysiadły. 

Już skorupki jaj popękały. 

Już kwiaty na łące zawitały.  

Już słowik przyleciał z rodziną 

i rzekł z zadowoloną miną: 

- Niech żyje Pani Wiosna, 

Pani Wiosna radosna!     

Zuzanna Krupop 
kl. III a 

 

Radosnego, wiosennego nastroju, a z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego 
dyngusa 

                      naszym Czytelnikom 

                                                               życzy Redakcja 
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„Człowiek z pasją”. 
Wywiad z Konradem 

Wawrzyszko, który zimą 
przepłynął kajakiem 

Bałtyk. 
 
 
- Cześć, tato. Jestem dzien-
nikarką „Wesołej Trójki”  
i w związku z Twoim 
niedawnym sukcesem chcia-
łabym przeprowadzić z Tobą 
wywiad. Nie będzie to łatwe, 
bo jesteś moim tatą. Czy 
mogę? 

- Tak, słucham. 
- 18 stycznia wraz z kolegami 
przepłynąłeś z Bornholmu do 
Kołobrzegu. W ciągu 25 godz. 
pokonaliście 100 km. Jakie to 
ma znaczenie dla Ciebie, że 
jako pierwszy z kolegami 
pokonałeś zimą Bałtyk.  
- Jestem dumny z tego, że 
udało nam się to zrobić w dość 
trudnych warunkach pogodo-
wych. W połowie rejsu morze 
zaskoczyło nas wysoką falą  
i silnym bocznym wiatrem. 
Nawet latem byłby to ciężki 
rejs. Zimą był on bardzo ciężki. 
Cieszę się, że może dzięki 
temu wyczynowi więcej ludzi 
zainteresuje się tym pięknym 
sportem, jakim jest kajakarstwo.  
- Dlaczego na morską 
wyprawę wybraliście się 
zimą? 

- Wcześniej- latem wybraliśmy 
się na podobną wyprawę, 
jednak nie zakończyła się ona 
takim sukcesem, jakiego 
oczekiwaliśmy. Mieliśmy okazję 
sprawdzić odzież- specjalne 
pianki- podczas pływania. 
Uwierały, nasiąkały wilgocią. 
Doszliśmy do wniosku, że 
najlepiej będzie zimą, bez 
pianek. Założyliśmy, że w ujem-
nej temperaturze – krople wody 
zamarzną na naszych kurtkach 
tworząc jakby pancerz. Ale 
niestety, temperatura była 
dodatnia, co utrudniło nam  

 
 
 
przebywanie na wodzie przez 
tyle godzin. Również morze 
płatało nam figle - miało być 
spokojne o tej porze roku. 
Stało się inaczej. W trakcie 
wyprawy, gdy już płynęliśmy 
kajakami, wiatr przybierał na 
sile, fale stawały się coraz 
wyższe. Nie poddaliśmy się. 
Nie wsiedliśmy na kuter, który 
nas eskortował.  
- Jak już wspomniałeś, to 
była Twoja druga wyprawa 
przez Bałtyk. 
- Tak, pierwszy raz 
przymierzaliśmy się do 
przepłynięcia z Bornholmu do 
Kołobrzegu latem. Niestety, źle 
ustawiliśmy nawigację i trochę 
pobłądziliśmy na morzu. Przez 
radio prosiliśmy, żeby inne 
statki podały nam, gdzie się 
znajdujemy i jak daleko mamy 
do kołobrzeskiego portu. 
Wiadomość odebrał kapitan 
dużego statku i kiedy się 
dowiedział, że płyniemy kaja-
kami, wezwał SAR- Morską 
Służbę Poszukiwania i Ratow-
nictwa. To oni pomogli nam 
dotrzeć na ląd, do Kołobrzegu. 
Wyprawa nie udała się. 
- Dlaczego wybrałeś akurat 
kajakarstwo?  
- Wybrałem kajakarstwo, kiedy 
szukałem swojego zaintere-
sowania (hobby). Wcześniej 
latałem na paralotniach.  
A zaczęło się tak: najpierw były 
to spływy rodzinne Parsętą, 
później, coraz trudniejsze 
rzeki. Następnie pływanie po 
morzu. W pewnym momencie 
okazało się, że każdą wolną 
chwilę poświęcałem pływaniu. 
- Co jest interesującego w 
kajakarstwie? 
- Jest wiele rzeczy, za które 
cenię kajakarstwo. Przede 
wszystkim to spotkania z ludź-
mi sympatycznymi i oddanymi 
swojej pasji. Wyprawy wiążą 
się z przepięknymi widokami, 
jakich możemy doświadczyć, 
siedząc tylko w kajaku. Bardzo 
kocham morze, jego szum  

 
 
 
i zapach. Fascynuje mnie to, 
jak zmienia się Bałtyk podczas 
pór roku. Bardzo interesujące 
jest też planowanie nowych 
wypadów. Szczególnie wtedy, 
kiedy są trudne do osiągnięcia, 
jak te z Bornholmu do 
Kołobrzegu. 
- Co zabierać ze sobą na 
wyprawy do jedzenia?  
- Najlepiej słodycze, batony 
energetyczne, czekolady, picie 
w termosach (kawa ,herbata). 
Na kilkudniowe wyprawy 
zabieram szybkie zupki, 
konserwy i jedzenie liofili-
zowane. To takie jedzenie, 
które zostało odwodnione  
i wysuszone, a po zalaniu 
wrzątkiem smakuje jak 
prawdziwy obiad. Ale to nie 
jest najważniejsze. Ważny jest 
smak przygody, zmaganie się  
z przeciwnościami przyrody, 
kształtowanie wytrwałości, 
konsekwencji, odpowiedzial-
ności. Te cechy, które powinni 
posiadać wszyscy ludzie, 
także Wy – najmłodsze 
pokolenie. 
- Czy chciałbyś coś dodać 
od siebie czytelnikom naszej 
gazetki? 
- Tak, to taka prośba. Nie, 
raczej apel. Pamiętajcie, że 
mieszkacie w najpiękniejszym 
zakątku Polski - nad morzem. 
Musicie dbać o piękno 
przyrody nadmorskiej, jaka 
Was otacza. 
-Bardzo Ci dziękuję za 
wywiad. 

-Dziękuję i czekam na kolejny 
numer „Wesołej Trójki”. 

 
 Wywiad z tatą przeprowadziła 

Iga Wawrzyszko III b  

Wywiad ten otrzymał wyróżnienie  
(Nagroda Wydawcy  „Kuriera 
Słupskiego”) w XI Ogólno-
polskim Konkursie Dziennikar-
skim o Laur Słupskich Kotwic. 
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 ٭   
Harcerstwo moja pasją 

 

Jestem harcerzem od 
ponad roku. Moja przygoda  
z harcerstwem zaczęła się od 
przeczytania informacji o rekru-
tacji do 75 drużyny harcerskiej 
"Globina". Chcąc dołączyć się 
do harcerstwa poszedłem na 
swoją pierwszą zbiórkę. Była to 
zbiórka, podczas której 
uczestniczyliśmy w uroczystoś-
ci związanej z 11 listopada. 
Właśnie wtedy poznałem 
kolegów z harcerstwa, oraz 
moją pierwszą drużynową 
Martę Tomczyk. W tamtym 
czasie w kołobrzeskim hufcu 
były cztery drużyny : Partyzant 
(drużyna, w której aktualnie 
jestem), Błyskawica, Globina, 
Rycerze morza z Drzonowa  
i gromada zuchowa Tupot stu 
stóp. Teraz dołączyły do nas 
dwie nowe drużyny: Kryptonim  
i Kajuga z gminy Rymań. 
Harcerstwo ma to do siebie, że 
daje możliwości wszechstron-
nego rozwoju. Uczestniczymy  
w wielu pieszych wycieczkach. 
Podczas pieszych rajdów 
uczymy się historii Polski, 
czytania mapy, odpowiedzial-
ności za drugiego człowieka. 
Kiedyś sam druh komendant 
naszego hufca powiedział: 
"Żeby mieć harcerstwo w sercu 
najpierw trzeba je mieć  
w butach." 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Harcerstwo ma swoje ideały, do 
których każdy porządny harcerz 
powinien dążyć. Głównym 
ideałem harcerstwa jest praca 
nad sobą, dążenie do 
zwalczania swoich słabości,  

 
 
 
dzielenie się wiedzą, którą 
posiadasz. Harcerstwo wiąże 
ze sobą ludzi na całe życie. 
Ludzi, którzy mają wspólne 
pasje, zainteresowania, któ-
rych będzie się pamiętało do 
końca życia. 
    Zapraszam, dołączcie do 
nas! 
 
Więcej informacji o naszej 
działalności znajdziecie na 
stronach  

www.kołobrzeg.zhp.pl 
 

(Szczepan Czaplewski kl VI b) 
 

 ٭   
Mój sposób na nudę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W niedzielne przedpołudnie 
zamiast wylegiwać się przed 
telewizorem lub komputerem 
ubieram dresy, kalosze, ciepłą 
kurtkę i idę na spotkanie moich 
przyjaciół. Chodzę do 
schroniska dla zwierząt „Rex”. 
Sprzątam boksy psów, 
wyprowadzam czworonogi na 
spacery. W schronisku miesz-
kają psy i koty różnych ras, 
różnej wielkości. Są to często 
zwierzęta  porzucone i skrzyw-
dzone przez ludzi. Potrzebują 
naszej miłości i opieki. Nie 
wystarczy im tylko czysty boks 
i pełna miska. Lubią spacery  
i wspólne zabawy. Nie zawsze 
jednak spotykam się z tymi 
samymi zwierzętami. Zdarza 
się, że mój pupil został 
adoptowany lub znalazł nowy 
dom. Bywa i tak, że pusty 
dotąd boks jest zamieszkany 
przez kolejnego wystraszo-
nego psiaka.  
  
 

 
 
 
Pamiętajcie! Pies lub kot to nie 
jest jakaś rzecz czy zabawka, 
ale żywe stworzenie . 
 

(Weronika Zemanek, 
 Maya Niżnik klasa III b) 

 

 ٭   
Lubię czytać 

 
     Moją pasją jest czytanie 
książek. W kołobrzeskiej 
Publicznej Bibliotece dla 
Dzieci raz w miesiącu odby-
wają się spotkania z autorami 
literatury dla dzieci. W styczniu 
miałam okazję uczestniczyć  
w jednym z takich spotkań. 
Oto rozmowa z pisarką 
Roksaną Jędrzejewską – 
Wróbel autorką książek dla 
dzieci.  
- Witam, jestem dziennikarką 
szkolnej gazetki „Wesoła 
Trójka”. Bardzo cieszę się, 
że przyjechała Pani   na 
zaproszenie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej dla Dzieci  
w Kołobrzegu, aby się  
z nami spotkać. Ile lat Pani 
pisze książki? 

- Książki piszę już od 8 lat. Do 
pisania namówiła mnie moja 
koleżanka. Wzięłyśmy udział  
w konkursie na najlepszą 
książkę dla dzieci. Ja napi-
sałam tekst, a koleżanka go 
zilustrowała. Zajęłyśmy pier-
wsze miejsce. I tak to się 
zaczęło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ile książek zdołała Pani 
napisać do tej pory? 

- Napisałam ich około trzy-
dziestu. 
 

http://www.kołobrzeg.zhp.pl/
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- Które z Pani książek cieszą 
się największą popular-
nością wśród dzieci? 

- „Bzyk – brzęk”, „Florka  
z pamiętnika ryjówki”, „Florka 
listy do Józefiny”.  
- Skąd Pani czerpie pomysły 
na pisanie książki? 

- Podczas rozmów z rodziną, 
przyjaciółmi, zapisuję ciekawe 
zwroty, dialogi. Wykorzystuję je 
potem w moich książkach. 
- Czy ma Pani jakieś inne 
zajęcia oprócz pisania 
książek?  

- Tak, poświęcam dużo czasu 
mojej rodzinie.   
-  Dziękuję za rozmowę. 
 

(Wywiad z pisarką 
przeprowadziła  

Natalia Ziomko  kl.III B) 
 

 

 ٭
W zdrowym ciele  

zdrowy duch 
 
Kilku uczniom naszej szkoły 
zadaliśmy takie same pytania 
dotyczące dyscyplin sporto-
wych jakie uprawiają. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ٭
Pływanie 

 
1. - Jak i kiedy zaczęła się 
Twoja przygoda z pływa-
niem? 

- Zaczęła się w wieku 4 lat. 
2. -Ile razy w tygodniu odby-
wają się treningi i jak długo 
trwają? 

- Treningi odbywają się cztery 
razy w tygodniu i trwają 
godzinę. 
 

 
 
 
3. - Ile medali i pucharów 
zdobyłaś, i które zwycięstwo 
ucieszyło Cię najbardziej? 
- Mam w swojej kolekcji 
dziesięć medali. Najwięcej 
radości sprawiły mi trzy 
medale, które      zdobyłam na 
jednych zawodach  
4. - Sport to zdrowie. Czy 
dostrzegasz jakieś inne 
korzyści wynikające z pływa-
nia? 

- Mam dużą satysfakcję z wy-
granych, z medali, które 
zdobywam. Kiedyś miałam 
skrzywiony kręgosłup. Dzięki 
temu, że pływam wada 
ustąpiła. 
  

(Rozmowę z  Kasią Gallon  
z III c przeprowadziła  

Martyna Szuberska kl. III b) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ٭
Koszykówka 

 
1. - Jak i kiedy zaczęła się 
twoja przygoda z koszyków-
ką? 

 - Moja przygoda z koszykówką 
zaczęła się od spotkania  
z trenerem. Pan P. Bohdzie-
wicz   przyszedł na w-f i dał mi 
kartkę z informacjami gdzie  
i kiedy mam się zgłosić na 
zajęcia. 
2. - Treningi odbywają się 4 dni 

w tygodniu i trwają po półtorej 
godziny. 
3. - Z drużyną zdobyliśmy  

puchar i 3 medale. Najbardziej 
ucieszyło mnie 1 miejsce w 
turnieju zachodniopomorskim. 
- Czy masz jakieś inne 
zainteresowania prócz gry w 
„kosza”? 

 
 

 
 - Tak, lubię gry komputerowe. 
- Zareklamuj swoją dyscy-
plinę sportową. 
- Zachęcam wszystkich do 
uprawiania koszykówki. Grając 
w kosza będziecie zdrowi  
i wysportowani. Poza tym jest 
wesoło. Jeździmy na obozy. 
Nasz  trener jest bardzo wy-
magający. Chce żebyśmy byli 
zgodną drużyną. 
 

(Adamowi Bakalarczukowi  
z VI d pytania zadawała  
Ala Schapons z kl. III b)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٭
MMA 

 
1. - Jak i kiedy zaczęła  się 
twoja kariera  z MMA? 

- Pewnego dnia postanowiłem 
zobaczyć jak wyglada trening 
MMA. Spodobało mi się. 
Chodzę już trzy lata. 
2. - Treningi MMA odbywają 
się  pięć razy w tygodniu. 
Trwają 4, a czasami 3 godziny. 
3. - Zdobyłem  na razie  sześć 

medali. Najbardziej ucieszyło 
mnie 1 miejsce w Świnoujściu 
4. – Po treningu czuję się 

sprawniejszy, wygimnastyko-
wany i pomimo zmęczenia 
zadowolony. 
-Jak zachęciłbyś innych do 
udziału w treningach? 

-Zapraszam wszystkich na 
trening MMA. Będziecie 
wygimnastykowani i sprawni 
ruchowo. 
- Dziękuję za rozmowę  
i życzę sukcesów.  
 

Sztuki walki MMA  trenuje 
Mateusz Sadowski,  

rozmawiała z nim  
Iga Wawrzyszko z kl. III b.  
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 ٭
Piłka nożna 

 
 1. - Jak i kiedy zaczęła się 
Twoja przygoda z piłką 
nożną? 

 - Pierwszy raz na trening 
poszedłem  w wieku 4 lat. 
2.  - Treningi odbywają się dwa 

razy w tygodniu.  We wtorek  
i piątek. Trwają  dwie godziny. 
 3.  - Pucharów i medali było tak 

dużo, że nie potrafię ich teraz  
zliczyć.  Najbardziej ucieszyła 
mnie wygrana w Stargardzie.  
 - Czy masz jakieś inne 
zainteresowania? 
-  Tak, lubię biegać. 
- Proszę, zareklamuj swoją 
dyscyplinę sportową. 
- Zachęcam chłopców, którzy 
mają dużo energii. Gra w piłkę 
nożną to świetny sposób na 
spożytkowanie jej. 
- Dziękuję za miła rozmowę. 

 
(Wywiad z Kubą Zielińskim 

przeprowadziła 
Maya Niżnik kl. III b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٭
Kocham kino ! 

 
Przedstawiciele naszej redakcji 
wybrały się do kina. Przedsta-
wiamy czytelnikom dwie 
propozycje filmowe na miłe 
spędzenie wolnego czasu. 
 
 

 
 
 

"Kot w butach" 
 

Głównym bohaterem filmu jest 
tytułowy Kot w butach. 
Futrzaste zwierzę za wszelką 
cenę chce mieć magiczne 
fasolki. Jeśli ktoś je zasadzi 
wyrasta z nich wielkie pnącze. 
Można po nim wspiąć się do 
królestwa olbrzymów, w którym 
żyje gęś znosząca złote jajka.  
W zdobyciu fasolek naszemu 
bohaterowi przeszkadza Kot  
w masce. Pracuje on dla 
Hamptiego Aleksandra Damp-
tiego - Jaja. Dampti jest 
dawnym przyjacielem Kota w 
butach. To właśnie Jajo chce 
zdobyć złotą gęś. Namawia 
Kota na wspólną wyprawę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film jest ciekawy i śmieszny. 
Przeplata się w nim wiele 
wątków i postaci z bajek. 
Polecam film miłośnikom kina 
akcji. 
 

(Alicja Schapons kl. III b)  
 

 
„Auta 2" 

 
Główny bohater filmu pt. „Auta 
2” to Złomek.  Obraża on  
mistrza  wyścigów    Francesca     
Paltegumi,  co nie jest zbyt  
komfortowe  dla jego  przyja-
ciela  Zygzaka.  Są  zmuszeni   
wyjechać  do  Tokio.  Tam 
Złomek poznaje tajną agentkę 
Liliannę  Lifting  i jej  partnera  
Seana.   Kiedy Złomek myśli, 
że jest umówiony na randkę,   
w rzeczywistości  wplątuje się 
w grubą  aferę  szpiegowską. 
,,Auta 2’’ to  potężna  dawka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
humoru dla fanów Złomka, 
Zygzaka, Jamesa Bonda i nie 
tylko. 

(Zuzanna Krupop kl. III a) 

 
 

„The Muppets" 
 
 
Muppety to film, na który 
można wybrać się z całą 
rodziną. Opowiada  on  o przy-
jaźni zabawnych kukiełek. Ich 
teatr i sława odeszły w zapom-
nienie. Żaba Kermit za namo-
wą Waltera postanawia odszu-
kać dawnych przyjaciół, którzy 
rozjechali się po całym 
świecie. Nie jest to łatwe. Czy 
uda mu się zebrać całą 
paczkę? Czy dojdzie do 
przedstawienia? Zaproście ro-
dziców do kina i przekonajcie 
się sami. Film jest śmieszny  
i zabawny. To nic, że w poło-
wie seansu skończyła się cola  
i popcorn. Przygody Muppetów 
wciągnęły mnie bez reszty. 
Wyszedłem z kina zado-
wolony. Wszystkim gorąco po-
lecam obejrzenie Muppetów. 

 
(Jan Jakubowski kl. I a) 
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 ٭
„Nadchodzi   wiosna, 
 czyli przygód kilka 

  kota Milka’’ 
 

Własnym  ślepkom nie wie-
rzę! Kiedy otworzyłem je dziś 
rano i wyjrzałem przez okno, 
okazało się, że jest  jakoś 
inaczej. Zniknęło gdzieś to 
białe, zimne, które leżało w og-
ródku. Moja Pani się ucieszyła  
i powiedziała, że nareszcie 
stopniał ten okropny śnieg. 
Dlaczego okropny? Przecież on 
tak miło ziębił łapki, no a poza 
tym na podłodze zostawały po 
nim takie śmieszne, mokre śla-
dy…Doprawdy nie wiem, o co 
chodzi mojej Pani? Wydawało 
mi się, że lubi je wycierać, więc 
staraliśmy się wszyscy jak 
najczęściej wychodzić na dwór. 
A teraz? Wszędzie jest szaro. 
Moi Państwo mówią, że już 
niedługo będzie zieloniutko  
i, że trzeba będzie się wziąć za 
porządki. A właśnie – porządki. 
     Moja Pani stwierdziła, że 
musi wpuścić do domu trochę 
słonka. Zdjęła firanki (z czego 
ja będę teraz zwisał?!) i zabrała 
się za mycie okna. Chciałem jej 
pomóc – przecież mój koci 
język świetnie się nadaje do 
lizania szyb. Wiem, bo już 
sprawdzałem. Ten pomysł 
chyba niezbyt się jej spodobał. 
Wyrzuciła na dwór mnie, 
mojego kumpla - pluszową 
marchewkę i nasze łóżeczko, 
mówiąc, że mamy się 
wywietrzyć po zimie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No dobrze, niech jej 

będzie. 
O mój Pan jest w ogródku. 

Kopie tam gdzie Pani zawsze 
wysiewa kwiaty, a latem 
można spotkać duże kolorowe 
motylki. Mm… 

Ja sobie też pokopię. 
Wygrzebałem coś łapką. Ooo, 
jak to śmiesznie wygląda! 
Fajnie się turla. Mój Pa nie jest 
chyba zadowolony. Krzywi się. 
Co on mówi? Że nie będzie 
tulipanów przeze mnie? 

Eeee, lepiej pójdę 
zobaczyć co porabia mój 
kolega zza ogrodzenia. Dawno 
się już nie bawiliśmy razem. A 
może tak byśmy na coś 
zapolowali? Robi się cieplutko. 
Położę się jednak na ławeczce 
i troszeczkę wygrzeję w 
marcowym słońcu. Mrrr…, jak 
milusio… Ciepełko…To kolejna 
rzecz, którą Milusie lubią 
najbardziej. Mrrr… 

 
(Zuzanna Krupop kl. III a) 

 
 
 
 
 
 
 

 ٭
 

Wiosna 
   
Śnieg topnieje, deszczyk pada 
Wiosna w marcu jest zaspana. 
Słońce pięknie lśni w kałuży, 
Bałwan w słońcu oczy mruży. 
Piękne kwiatki już widzimy, 
Śpiew skowronka usłyszmy. 
Jest zabawa, dzieci się śmieją, 
Wiosna wróciła i śniegi 
topnieją. 
Nasze bociany z daleka 
wracają, 
Małe żabki w strachu uciekają. 
Obudziła się już piękna 
wiosna. 
Trawa zielona już młoda 
urosła. 

 
 
 

Wiosenka 
 
Wiosna, wiosenka wołają 
dzieci. 
Potężnym krokiem do nas tu 
leci. 
Patrzą i myślą wszyscy 
dookoła, 
Jaką historię wyśpiewa nam, 
zawoła. 
Czy będzie o ptaszkach 
spragnionych słońca? 
Czy o zwierzątkach po rosie 
chodzących? 
Czy o nas wszystkich, którzy 
na nią czekają? 
 Wiosna pachnąca, kwitnąca 
radość niosąca. 
 

(Aleksandra Kawa kl. III b) 

 ٭
UWAGA KONKURS ! 

 
Redakcja Wesołej Trójki 

ogłasza konkurs poetycko- 
literacki  pt. „Wakacje”, 
adresowany do wszystkich 
uczniów naszej szkoły.. 
Czekamy na Wasze prace  
w następujących kategoriach: 

1. „Bezpieczne lato” 
2. „Wymarzone wakacje” 
3. „Wakacyjna przygoda” 

Mogą to być opowiadania, 
wiersze, zabawne historie  
i listy. Prace należy składać do 
dnia 18 maja 2012 roku u pani 
M. Jakubowskiej i E. Bolesta 
(sala 13). Najlepsze i najcie-
kawsze prace zostaną nagro-
dzone i zamieszczone na 
łamach naszej gazetki. 
Wszystkich chętnych gorąco 
zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie. 

 
 Redakcja 
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 ٭
Trochę o historii naszego 

miasta.  
Walki o Kołobrzeg- marzec 

1945. 
  

     18 marca 2012 roku minęła 
sześćdziesiąta siódma rocznica 
walk o Kołobrzeg. Jest więc ku 
temu okazja, żeby przybliżyć 
Wam historię tamtych dni. 
Kołobrzeg jak wiele innych 
miast nie ominęła wojenna 
zawierucha. Tu także toczyły 
się ciężkie boje o każdy 
skrawek ziemi, każda ulicę  
i każdy dom.  
     4 marca 1945 roku czołgi 
radzieckie wzdłuż obecnej ul. 
Trzebiatowskiej rozpoczęły 
działania wojenne mające na 
celu zdobycie Kołobrzegu.  
      Cztery dni później 
rozpoczęło się oblężenie miasta 
przez 1 Armię Wojska Pol-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jako pierwsza rozkaz 
zdobycia miasta otrzymała 6 
Dywizja Piechoty. Jej dowódca 
miał oczyścić miasto z resztek 
sił nieprzyjaciela. Jednostki 
dywizji rozpoczęły atak od 
zachodniej strony. Szybko oka-
zało się, że mają do czynienia  
z silnym, zdecydowanym opo-
rem obrońców. Dowódca  
1 Armii Wojska Polskiego, gen. 
dyw. Stanisław Popławski, 
dodatkowo skierował do walki  
3 i 4 Dywizję Piechoty oraz 
szereg innych jednostek wspie-
rających. Kołobrzeg został 
zdobyty przez polskich i ra-
dzieckich żołnierzy 18 marca  
1945 roku. 

 
 

 
 Aktem, który uświetnił 
zdobycie twierdzy, była uro-
czysta msza żałobna za pole-
głych żołnierzy oraz zaślubiny  
z morzem. Kapral Franciszek 
Niewidziajło dokonał symboli-
cznych zaślubin z morzem, 
wrzucając w wody Bałtyku 
pierścień wypowiadając słowa: 
„Przyszliśmy, Morze, po cięż-
kim trudzie. Widzimy, że nie 
poszedł na marne. Przy-
sięgamy, że Cię nigdy nie opu-
ścimy. Rzucając ten pierścień 
w Twe fale biorę z Tobą ślub, 
ponieważ Tyś było i będziesz 
zawsze nasze.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem w walkach o Koło-
brzeg wzięło udział 29 tys. 
polskich żołnierzy, z czego 
ponad 1440 zginęło. Są oni 
pochowani na cmentarzu 
wojennym w Kołobrze-
gu. Cześć ich pamięci! 
  

 (Adrianna Leszmann kl. III b) 

 ٭
Konkurs 

BAW SIĘ HISTORIĄ- 
Kołobrzeg moje miasto 

 
13 marca 2012 roku  

w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Bohaterów I Armii Wojska 
Polskiego w Kołobrzegu odbył 
się II Powiatowy Konkurs 
Historyczno – Sportowy BAW 
SIĘ HISTORIĄ  Kołobrzeg 
moje miasto. Uczniowie naszej 
szkoły zajęli III miejsce. 
Aleksandra Walczak z III d  
i Alicja Schapons z III b 
odpowiadały na pytania z wie-
dzy historycznej o Kołobrzegu.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mateusz Łata z III b, Dominik 
Humeniuk i Filip Wieczorek – 
obaj z III d walczyli o punkty  
w konkurencjach sporto-
wych. W konkursie wzię-
ło udział siedem szkół z powia-
tu kołobrzeskiego. Gratulacje 
dla naszej drużyny! 

Redakcja 

 ٭
Wystawa w Muzeum 
 Oręża Polskiego 

Bój o Kołobrzeg 1945 -2010 

 
16 marca 2012 roku 

w Muzeum Oręża Polskiego 
odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy „Bój o Kołobrzeg 
1945-2010”. „…Zatrzymana  
w kadrze interpretacja wybra-
nych epizodów z walk o Koło-
brzeg, stała się punktem 
wyjścia do powstania wystawy 
- fotograficznego zapisu wyda-
rzeń. Autorzy postanowili 
poprowadzić narrację tej 
opowieści dwutorowo: archi-
walne fotografie z II wojny 
światowej zestawiono z zapi-
sem inscenizacji, by w efekcie 
otrzymać atrakcyjną w formie 
prezentację wydarzeń sprzed 
67 lat oraz ich interpretację  
z punktu widzenia pokolenia 
wychowanego bez czasu 
wojny…” Zapraszamy na 
wystawę!  

źródło: 
http://miasto.kolobrzeg.eu 

 
 
 
 
 
 

http://miasto.kolobrzeg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2628:boj-o-koobrzeg-1945-2010&catid=1:kultura-imprezy&Itemid=55
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 ٭

“Dzień Bezpiecznego 
Internetu” 

 

Dzień Bezpiecznego Inter-
netu (DBI) obchodzony jest  
z inicjatywy Komisji Europej-
skiej od 2004 roku i ma na celu 
inicjowanie i propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych. W Po-
lsce Dzień Bezpiecznego 
Internetu od 2005 roku 
organizowany jest przez 
Fundację Dzieci Niczyje oraz 
Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową (NASK) – 
realizatorów unijnego programu 
„Safer Internet”. Tego dnia we 
wszystkich klasach zostały 
przeprowadzone pogadanki na 
temat bezpieczeństwa w sieci. 

 
 
 
 
 
 
 

 ٭

Podsumowanie akcji 
UNICEF  

“Wszystkie kolory świata” 

Na pomoc dzieciom w Sierra 
Leone na konto UNICEF 
przekazano 987,50zł. Pienią-

dze uzyskano ze sprzedaży 
lalek  wykonanych przez ucz-
niów i ich rodziców. Lalki uszyto 
w ramach akcji UNICEF 

“Wszystkie kolory świata”. 

 

 

 

 

 

 

 ٭

“Pożegnanie karnawału” 

 

 

 

 

W dniach 20 i 21 lutego  SU 
zorganizował kiermasz z  oka-
zji pożegnania karnawału, na 
którym sprzedawano domowe 
wypieki. Celem akcji była 
zbiórka pieniędzy na nagrody 
w konkursach szkolnych. 
Całkowity dochód ze sprze-
daży ciast wyniósł 705,68zł. 

Zebrane środki przekazano na 

konto Rady Rodziców. 

 ٭

“Warto być dobrym” 

Razem z 1500 innymi 
placówkami z całej Polski 
bierzemy udział w akcji “Warto 
być dobrym” organizowanej 
przez Stowarzyszenie “Przyja-
zna Szkoła” pod patronatem 
Minister Edukacji Narodowej  
i UNESCO. Akcja “Warto być 
dobrym” to największa kam-
pania edukacyjna w Polsce, 
kreująca w dzieciach dobre 
postawy, ucząca poszanowa-
nia dla innych ludzi, a także 
promująca zachowania prospo-
łeczne i wolontariat. Głównym 
elementem akcji jest konkurs, 
którego pierwszą nagrodą jest 
rower górski marki KROSS. Od 
początku semestru dzieci 
rywalizują w spełnianiu dob-
rych uczynków do końca roku 
w trzech kategoriach: pomoc 
drugiemu człowiekowi, zaanga-
żowanie w środowisko klasy, 
szkoły, społeczność lokalną 

oraz działania globalne na  

 

 

rzecz praw człowieka i ochro-
ny środowiska. Na koniec roku 
pod okiem wychowawcy dzieci 
będą wybierały w każdej klasie 
ucznia, który okazał się 
najlepszy, a wśród najlepszych 
z całej szkoły zostanie 
rozlosowany rower. 

 

 
 
 
 
 
 

 ٭

1% dla mojej szkoły 
 

Informujemy o możliwości 
dokonania wpłaty 1% swojego 
podatku należnego na Stowa-
rzyszenie Rodziców na Rzecz 
Pomocy Szkołom „Przyjazna 
Szkoła”. Wpłaty przekazywane 
na poniższe konto będą 
przeznaczone na pomoc rze-
czową dla naszej szkoły  
w postaci wspomagania 
procesu kształcenia, rozwoju  
i wypoczynku dzieci. O 
sposobie wykorzystania pie-
niędzy zgromadzonych na 
koncie bankowym, będzie 
decydował Dyrektor Szkoły 
wspólnie z Radą Rodziców  
i Radą Pedagogiczną. 
 
 
 
 

 

 

Wpłaty prosimy kierować na 
konto:1913200022011208350
0000364 z dopiskiem „1% dla 

mojej szkoły”. 

źródło: www.sp3kolobrzeg  
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 ٭

Konkurs 
 “Bezpieczny Autobus” 

 
Dnia 07 lutego b.r. rozstrzy-
gnięto konkurs plastyczny 
„Bezpieczny Autobus” organi-
zowany przez Kołobrzeską 
Komunikację Miejską. Nagro-
dzono wszystkich uczestników. 
Wśród laureatów byli nasi 
uczniowie. Trzecie miejsce 
przypadło Jankowi Gacy z kl. 

IIc. Zuzanna Bednarz z kl. IIa 

otrzymała wyróżnienie. Dodat-

kowe wyróżnienia trafiły w ręce 

Moniki Skoczyk z kl.IIa, Ani 

Hrycyk kl.IIa, Alberta 

Litwińskiego vel Sygno-

wskiego z kl.IIa, Natalii Ginter 

z kl.IIa. 

 

 ٭

Szkolny Mistrz Ortografii 
 

 

 

 

 

 

 

 

   07 lutego został rozstrzy-
gnięty konkurs na Szkolnego 
Mistrza Ortografii klas II i III.  
W klasach drugich Mistrzami 
Ortografii zostały Aleksandra 
Gos kl IIc i Martyna Zalewska kl 
IIc. W klasach trzecich  
- Anna Gutkowska kl IIId oraz 
Adrianna Leszmann kl IIIb. 

 Gratulujemy! 

 ٭
Konkurs o Prawach Dziecka 

Już po raz dziewiąty w naszej 
szkole odbył się Konkurs  
o Prawach Dziecka pod 
patronatem Szkolnego Koła 
Przyjaciół Dzieci. Celem 

konkursu  było   propagowanie   

 

 
wiedzy o Prawach Dziecka, 
integracja uczniów klas III oraz 
umiejętność współzawodnic-
twa. W konkurencjach umysło-
wych i sportowych brały udział 
pięcioosobowe drużyny z każ-
dej klasy trzeciej. Drużyny 
uplasowały się na nastę-
pujących miejscach: 
klasa III a - I miejsce, 
klasy III b i d – III miejsce, 
klasa III c – III miejsce. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wszystkim trzecioklasistom 
gratulujemy. 

 ٭

Podsumowanie Szkolnego 
Konkursu Wiedzy “Omnibus 

2012″ 
 

23 lutego odbył się Szkolny 
Konkurs Wiedzy „Omnibus 
2012” dla klas III. Celem 
konkursu było: rozwijanie 

zainteresowań otaczającym 
światem, kształtowanie umieję-
tności logicznego myślenia, 
bogacenia słownika uczniów, 

zainteresowanie literaturą po-
pularnonaukową, praca z ucz-

niem zdolnym. Uczestnikami 
konkursu byli uczniowie klas 
trzecich.  
I miejsce i tytuł Szkolnego 

Omnibusa 2012 zdobył Jan 
Gałązka,  
II miejsce zajęła Barbara 

Foryś  
III miejsce – Piotr Kasprzak  

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy!!! 

 
 
 
 

 
 

 ٭

Konkurs Matematyczny dla 
klas III 

W lutym odbył się w Konkurs 
Matematyczny dla uczniów 
klas III. W ciągu 45 min dzieci 
wykonały po 18 zadań. 
Oto wyniki konkursu: 
Laura Wiśniewska kl IIIc – 
20pkt.– I miejsce 
Oliwia Czopek kl IIId – 19pkt. 
– II miejsce 
Ania Gutkowska kl IIId – 
19pkt. – II miejsce 
Maciej Makszewski kl IIIb – 
18pkt. – III miejsce 
Kacper Maciejewski kl IIIc – 
18pkt. – III miejsce 

 ٭

Konkurs Recytatorski 
“Ptaki, ptaszki i ptaszęta” 

 

8 marca  odbył się Konkurs 
Recytatorski dla klas I – III 
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta”.. 
Wszyscy recytatorzy w bardzo 
ciekawy sposób prezentowali 
wiersze znanych autorów, 
między innymi Juliana Tuwima 
i Jana Brzechwy. Jury wyróż-
niło następujące osoby: 
I miejsce – Aleksandra 

Walczak kl. IIId 
II miejsce – Karol Kęsikowski 

kl. IIIb 
III miejsce – Anna Marzec  

kl. IIIc.  

 ٭

Międzyszkolny Konkurs 
Matematyczny “RachMistrz 
2012″, Światowy Dzień Pi 

 

12 marca Gimnazjum nr1 
w ramach Tygodnia 
Matematyki zorganizowało  
z okazji Światowego Dnia 
Liczby π  Międzyszkolny 
Konkurs Matematyczny „Rach- 
Mistrz 2012”. Uczennica 
naszej szkoły Zuzanna Kubiak 
okazała się najlepsza i zdobyła 
w tym konkursie I miejsce. 

źródło: www.sp3kolobrzeg 
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 ٭
Tradycje wielkanocne    

 
   Wielkanoc to najstarsze i naj-
ważniejsze święto chrześcijań-
skie upamiętniające zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. 

 
 
 
  
 
 
 
 
Wielka Niedziela jest pierw-
szym dniem wielkanocnego 
okresu świątecznego zwanego 
oktawą wielkanocną. Z obcho-
dami świąt wielkanocnych 
związanych jest wiele zwycza-
jów ludowych. W drugim dniu 
świąt jednym z nich  jest pole-
wanie  się wodą. Nawiązuje do 
dawnych praktyk pogańskich, 
łączących się z symbolicznym 
budzeniem się przyrody do 
życia i co rok odnawialnej 
zdolności ziemi do rodzenia.  
Tradycyjnie w największej ilości 
i pod różnymi postaciami 
występowały jajka. Jajko od 
najdawniejszych czasów było 
symbolem życia, płodności  
i miłości. W wierzeniach ludo-
wych przeciwdziałało każdemu 
złu i dlatego skorupki święco-
nych kraszanek rzucano w ski-
by i pod drzewa owocowe oraz 
dodawano do paszy hodowa-
nym zwierzętom. W czasie 
świąt popularne były też 
zabawy pisankami. Najczęściej 
były to gry zwane ”walatką” lub 
„wybitką” polegające na stuka- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
niu się jajkami”. Niewiele osób 
dzisiaj wie, że powszechnie 
znane, czekoladowe jajko z 
niespodzianką, to współczesna 
wersja starej niemieckiej 
tradycji, polegającej na 
szukaniu przez dzieci, ukrytych 
przez zajączka słodkości. 

 
    (Paula Dumała    kl. III b) 

    

 ٭
Wielkanocna 

ozdoba 
 

Rzeczy, które potrzebujesz: 
 skorupki po jajkach, 
 wstążeczka z juty, 
 klej szybkoschnący, 
 nożyczki, 
 malutkie koraliki 

ozdobne. 
krok 11 
Rozbijając jajka uważaj, żeby 
nie połamać całkiem skorupki. 
Oczywiście nie rozbijaj jajek 
specjalnie do tego projektu. 
Szkoda ich. Ale jeśli na 
przykład pieczesz, czy robisz 
jajecznicę odłóż skorupki. Do 
Wielkanocy powinieneś ich 
trochę uzbierać. 
krok 2 
Skorupki umyj z białka i po-
zostaw do wyschnięcia. Rób to 
bardzo ostrożnie, aby nie 
złamać skorupek. 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
krok 3  

Gdy skorupki będą suche sklej 
je z powrotem ze sobą za 
pomocą kleju szybkoschną-
cego lub hobbistycznego. 
Pozostaw jajka do wyschnię-
cia. 
krok 4 

Miejsce klejenia zakryj wąską 
wstążeczką z juty, jak widać 
na zdjęciu. Wstążeczkę 
przyklej do skorupki tym 
samym klejem. 
Krok 5  
Do wstążeczki przyklej ozdo-
bne koraliki. Pozostaw do 
całkowitego wyschnięcia. 

źródło: www.tipy.pl 

Wyszukał:  
(Paweł Dzwonek kl. IIIa) 

 

 ٭
Szkolny humor 

 

- Co to jest dziedziczność? - 
pyta nauczyciel ucznia.  
- Dziedziczność jest wtedy, 
gdy uczeń dostaje dwóję za 
wypracowanie, które napisał 
jego tata.  

 ٭
- Kto panował w starożytnym 
Egipcie? 
Twarz Jasia rozpromienia 
uśmiech: 
- Mumie, proszę pani. 

 
Zebrał:(Paweł Dzwonek kl. IIIa) 
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