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w przypadku ataku psa.

Dnia  14  grudnia  do
naszej  szkoły  przyjechało
dwóch  behawiorystów
razem  z  psami:  huskym  i
berneńczykiem. Panowie na
samym  początku  omówili
nam typowe zachowania psa
oraz sposób w jaki  myślą i
reagują  na
niebezpieczeństwo.  W
dalszej  części
dowiedzieliśmy  się  czego
nie  robić,  aby  nie
sprowokować ich do ataku.

Nauczyli  nas także,  że
mimo  iż  zwierzę
wygląda na przyjazne wcale
nie musi  takie  być.  Ważną
rolę  w  zachowaniu  psów
odgrywają ich właściciele i
odpowiednie  wyszkolenie
psiaka. To oni mogą zrobić
z  niego  poukładanego,
reagującego  na  komendy
pupila  albo  pełnego  agresji
napastnika, którego w żaden
sposób  nie  będą  mogli
kontrolować.  Jeśli  kiedykolwiek  zobaczymy  je  bez
właściciela w pobliżu nas, nigdy nie podchodzimy, nie
wysuwamy w ich kierunku rąk ani nóg, nie tupiemy, nie
uciekamy  szybko.  Jeżeli  już  zostaniemy  zaatakowani
przyjmujemy  postawę  „żółwia”,  która  zdecydowanie
zmniejsza  ryzyko  ugryzienia  przez  psa,  bądź
zaatakowania naszych kluczowych do przeżycia części
ciała. 
Moim  zdaniem  było  to  bardzo  ważne  i  pouczające
szkolenie.  Na sam koniec spotkania panowie pokazali
nam sztuczki z udziałem zwierząt. 

Dagmara Górecka

Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości
Fryderyka Chopina
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Dnia  19  listopada  nasi
uczniowie Zofia Karpińska i
Nikodem  Romanowski
reprezentowali  naszą  szkołę
w  XXV  Wojewódzkim
Konkursie  Wiedzy  o
Fryderyku  Chopinie,  który
odbył  się  w  Ośrodku
Chopinowkim w Szafarni.

Tym  razem  tylko  wyróżnienie,  ale  w  przyszłym  roku  na  pewno  czeka  nas  podium.
Dziękujemy uczestnikom za zgłębienie  wiedzy o życiu i  twórczości  Fryderyka Chopina i
godnym reprezentowaniu Naszej szkoły. Zosia i Nikodem musieli opanować sporo wiedzy,
która  wybiegała  ponad  materiał  szkoły  podstawowej.  Konkurs  objęty  był  Patronatem
Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko Pomorskiego
Kuratora Oświaty. Gratuluję

Katarzyna Mątowska

Zdjęcia zaczerpnięte z: https://szafarnia.art.pl/konkurs-wiedzy/

Patroni roku 2022 ustanowieni przez Sejm

Maria  Grzegorzewska,  Maria  Konopnicka,
Ignacy  Łukasiewicz,  Józef  Mackiewicz,
Wanda  Rutkiewicz,  Józef  Wybicki  oraz
Romantyzm Polski będą patronować rokowi
2022.  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej
zdecydował  o  uhonorowaniu  wybitnych
postaci  oraz  epoki,  która  określiła  naszą
narodową  tożsamość,  podejmując
okolicznościowe uchwały.

W  2022  r.  mija  100.  rocznica  założenia
Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii  Grzegorzewskiej  w  Warszawie).  Jego  założycielką  i  patronką  jest  Maria
Grzegorzewska,  naukowiec,  pedagog  specjalny,  tyflopedagog,  tyflopsycholog,  działaczka
społeczna.  Jak  przypomniał  Sejm  w  podjętej  uchwale,  „mottem  swojego  życia  i  życia
kolejnych  pokoleń  pedagogów  specjalnych,  specjalistów  pracujących  na  rzecz  osób  z
niepełnosprawnościami uczyniła ona stwierdzenie: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. „Jej dzieła
stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz
praktyki  edukacyjnej,  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej.  Szczególną  wartość  nadała  pracy
nauczyciela-wychowawcy,  którego  widziała  jako  człowieka  bogatego  wewnętrznie,
charyzmatycznego i empatycznego” – dodali posłowie.

Treść oraz zdjęcie zaczerpnięte z : www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=EBD923AF85FCBCCAC12587B90041B827

Szkolny wyjazd do Grecji w ramach „Erasmus+”
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Dnia 28 listopada dzięki programowi
"Erasmus  +"  wspólnie  z  Panią  Izą
Gutowską,  Katarzyną  Guzowską  i
dziewczynami  z  klasy  8
wyleciałyśmy  na  kilkudniową
wymianę  do  Grecji.  Niesamowicie
cieszyłyśmy  się  możliwością
poznania  wielu  nowych  ludzi,
nieznanej  nam  dotąd  kultury  i
możliwością  posługiwania  się
językiem angielskim.  Ten dzień był
dla  nas  równie  ekscytujący  jak  i
męczący. Spędziłyśmy go w długiej i
monotonnej  podróży.  Wczesnym
rankiem  dotarłyśmy  na  lotnisko  w
Warszawie,  aby  o  godzinie  8:10
wylecieć  ze  stolicy  i  udać  się  na
kolejne lotnisko, do stolicy Austrii-
Wiednia.  Nieco  później,  po
czasochłonnym czekaniu na kolejny
samolot,  w końcu doleciałyśmy do
głównego celu, którym było miasto
położone  na  północy  Grecji-
Thessaloniki.  Z  tego  miejsca
czekała na nas jeszcze bardzo długa,
kilkugodzinna  podróż  do  Trikali.
Późnym  wieczorem  dojechałyśmy
do  naszego  hotelu  z  nowo
poznanymi  osobami  z  innych
krajów.  Wraz  z  dziewczynami
śpiewałyśmy  piosenki  i
podziwiałyśmy nieznane nam dotąd
widoki.  Byłyśmy tak  wycieńczone,
że  nieco  później  dołączyłyśmy  do
Blanki,  która  jak  niedźwiedź 
zapadła  w  głęboki  sen. 
Odpłynęłyśmy razem z nią….  Loty
te  były  dla  nas  świetną  przygodą,
dla  niektórych  również  nowym
doświadczeniem. Nauczyły one nas
cierpliwości  i  wytrwałości.
Wszystko  przebiegło  zgodnie  z
planem,  z  ciągłym  odsypianiem(  i
oczywiście wielkimi uśmiechami na
twarzy).  
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Podczas  kolejnych  dni  naszego wyjazdu miałyśmy okazję
spróbować typowego greckiego jedzenia  i  zobaczyć wiele
zabytków  i  atrakcji  tego  kraju.  Z  innymi  uczestnikami
projektu  zwiedzaliśmy  różne  miejsca.  Zobaczyliśmy
również  jak  wygląda  życie  w  miastach  Kalambaka,
Matsopoulos,  Trikala  i  Thessaloniki.  Na  początku, na
własnej  skórze,  doświadczyłyśmy strasznej  pogody.  Przez
pierwsze 3 dni było tak zimno i padał tak gęsty deszcz, że
ubierałyśmy po kilka par spodni i po kilka bluz! Niestety,
dopiero pod koniec wyjazdu, pogoda się poprawiła i było
nam  wręcz  gorąco.  Zwiedzałyśmy  warsztaty  ikon
bizantyjskich,  różnego  rodzaju  muzea,  galerie  sztuki  i
świąteczne  wesołe  miasteczko.  Najlepszą  częścią
zwiedzania  była  podróż  do  Kalambaki-  Meteory.  Jest  to
miejsce o niecodziennej kulturze.  Na skałach z piaskowca
spotkałyśmy widoki,  które nas oczarowały,  nie  da się ich
opisać. Na szczytach skał kilkaset lat temu ludzkimi rękoma
zbudowano  greckie  klasztory.  Miałyśmy  okazję  wejść  do
ich środka i przyjrzeć się im z bliska. Poznałyśmy mnóstwo
ciekawych  ludzi,  za  którymi  już  dziś  ogromnie  tęsknimy.
Było to osoby z Włoch, Litwy, Cypru, Bułgarii i oczywiście
Grecji. Podczas zajęć fizyki i informatyki w greckiej szkole,
która  współpracowała  z  naszą,  spotkałyśmy  naszych
kolegów  i  koleżanki  z  projektu.  Rozmawialiśmy  po
angielsku,  wymienialiśmy  się  socialmediami  i  wspólnie
spędzaliśmy  czas.  Wspominamy  to  świetnie.  Cała  szkoła
była  niesłychanie  zdziwiona,  gdy  zobaczyła  nas  po  raz
pierwszy! Ich uroda zupełnie odbiegała od naszej, co bardzo
im  się  spodobało.  Wszyscy  powtarzali  nam,  że  mamy
piękne jasne oczy i blond włosy. Chłopcy za nami biegali…  
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli tak mili, pomocni
i gościnni, że z całą pewnością zapamiętamy ich do końca
tego projektu. Każdego wieczoru, po zakończonym dniu w
hotelu,  spotykałyśmy  się  z  dziewczynami  z  Litwy,  które
mieszkały  w  pokoju  obok.  Bardzo  dobrze  znały  język
angielski.  Grałyśmy razem w wymyślone  przez  nas  gry  i
rozmawiałyśmy  o  naszych  zainteresowaniach,  naszych
krajach  i  o  tym,  co  obecnie  się  działo.  Były  bardzo
towarzyskie. Nie zabrakło też wspólnych wybryków razem z
Mają, Martą i Blanką,  łez śmiechu i biegania po hotelu o
północy… Wieczory spędzałyśmy świetnie, wygłupiając się
i  płacząc  ze  śmiechu. Towarzyska  Blanka  odkryła  swoją
pasję i nawiązała wiele nowych znajomości z tamtejszymi
mieszkańcami.  Często  spotykała  się  z  nimi  wieczorami
i spędzała  czas. To  była  dla  niej
największa atrakcja. Niestety,  wkrótce  nadszedł  czas

powrotu do domu. Zabrałyśmy ze sobą wszystkie nasze wspomnienia. Ostatniego dnia, czyli
3 grudnia, ponownie, wraz z przesiadką leciałyśmy do Polski. Pożegnania były trudne, ale
jesteśmy wdzięczni, że udało nam się uczestniczyć w tym pięknym projekcie. 

Maja Stefańska
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Międzynarodowy dzień walki z AIDS

Każdego  roku  1  grudnia  obchodzimy
światowy dzień walki z AIDS. Dzień ten
ma  na  celu  uświadomienie
społeczeństwa  na  temat  choroby  i
wsparcie osób chorych. Obchodzony jest
z  inicjatywy  światowej  organizacji
zdrowia  (WHO),  która  co  roku
przygotowuje  nowy  temat  przewodni
kampanii.  Tegoroczne  hasło  to:  „End
inequalities.  End  AIDS”,  czyli:  „Kres
nierównościom.  Kres  AIDS”.  Słowa  te
mają  pokazać,  że  każdy  człowiek  bez
względu  na  status  społeczny  czy
orientacje  powinien  mieć  zapewnioną
opiekę medyczna związaną z leczeniem
HIV/AIDS. Celem kampanii jest również
pokazanie, że chorują nie tylko osoby z
niższych  warstw  społecznych.
Symbolem  solidarności  z  osobami
chorymi  i  tego  dnia  jest  czerwona
kokarda.  Na świecie żyje około 38 mln
osób zakażonych HIV. Codziennie około
6  tys.  mieszkańców  naszego  globu
zakaża się HIV, a około 4,5 tys. umiera z
przyczyn  związanych  z
HIV/AIDS. Warto  tez  przypomnieć
czym w ogóle jest ta choroba i jak można
się  zarazić.  HIV  to  ludzki  wirus
niedoboru  odporności,  natomiast  AIDS
jest  zespołem  nabytego  niedoboru
odporności,  który  wywołuje  właśnie
wirus  HIV.  Zarazić  się  można  poprzez
krew  np.:  używając  igieł
zanieczyszczonych  krwią  osoby
zarażonej,  przy  transplantacji  narządów
lub  transplantacji  krwi.  Na  szczęście
obecnie bada się narządy i krew dawców
więc prawdopodobieństwo zarażenia się
w  taki  sposób  jest  niewielkie.  Zarazić
można  się  również  poprzez  kontakty
seksualne. 

Zuzanna Lewandowska
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Święta dawniej, czy dziś?     

Święta.  Boże  Narodzenie.
Pewnie  większości  z  Was  te
słowa kojarzą się z prezentami.
Dla mnie są one jednak czymś
ważniejszym.  Wigilia  jest
dniem, w którym mogę spędzić
czas z całą rodziną. Nawet przy
wielkim  napięciu  między
którymś  z  domowników,
wszyscy  zasiadamy  do
wspólnego  stołu  i  kosztujemy
dań,  które  z  miłością  i
szczerością przyrządziliśmy.   

Obecnie  dzieci  czekają
wyłącznie  na  Mikołaja  z
workiem  prezentów.  W
niektórych  domach  odwiedza
ich  wcześniej  niż  po  kolacji
wigilijnej. Ja nadal pamiętam te
niecierpliwe  wyczekiwanie  na
brodatego pana. Niestety można
nie  odczuwać  magii  świąt
patrząc przez okno, gdy śniegu
brak, choinka została rozłożona
miesiąc  przed  wydarzeniem,  a
liczba potraw z roku na rok jest
coraz mniej istotna.  

Nie  myśleliście  kiedyś,  że
chyba  nadszedł  czas,  żeby
powrócić do starych, babcinych
zwyczajów?  One  wcale  nie  są
nudne  i  staromodne!  Sami
zobaczcie! 

Choinka  –  nie
wyobrażamy  sobie  bez  niej
Świąt.  Jest  nieodłączną  częścią
tradycji  Bożego  Narodzenia,
jednak  nie  zawsze  miała  takie
samo znaczenie,  które ma dziś.
Wierzono,  że  szpilki  jodłowe
uchronią  domowników  przed
złymi  duchami,  piorunem  i
chorobami.  Jeszcze  kilka  lat
temu ubierano się ją w poranek
wigilijny.  Obecnie  są  już
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rozstawione  na  początku
grudnia. Zanim dotarł do nas zwyczaj
ubierania  choinki  w  XIX  wieku,
wcześniej  w  domach  wieszano
podłaźniczkę nazywaną  też
podłaźnikiem, jutką,  sadem  rajskim,
bożym drzewkiem czy  wiechą. Były
to  gałązki  lub  czubek  świerka  albo
jodły  podwieszane  u  sufitu  i
dekorowane.  Podłaźniczki królowały
na polskich ziemiach do lat 20 XX w. 

Wigilia  –  starodawne  przysłowie
ludowe głosi, iż  „Jakiś we Wigilię,  takich cały rok”, zauważalne jest jednak, że z czasem
ilość osób przy stole zmniejsza się. Dawniej wierzono w wiele przesądów dnia wigilijnego.
Trzymano  się  zasady,  że  gdy  pierwsza  gwiazdka  zaświeci  na  niebie,  kończymy  pracę  i
zasiadamy  do  stołu.  Koniecznie  musiał  pozostać  jeden  zapasowy,  pusty  talerz  dla
niezapowiedzianego gościa. 

Świąteczne przysmaki - dziś w większości domów
dominują  wytrawne  potrawy,  ale  jest  ich  nieco
mniej niż kiedyś. Na wsiach serwowano dziewięć
dań  (symbol  dziewięciu  chórów  anielskich),  na
przedmieściach  było  ich  siedem  (symbol
doskonałości).  Nieparzysta  liczba  dań  miała
przynieść  biesiadnikom  szczęście.  Bogatsze
mieszczaństwo posiadało dwanaście dań na stole,
które  symbolizowały  liczbę  apostołów  lub
miesięcy w roku.  

Uczestników  kolacji  musiało  być  do  pary.
Nieparzysta  liczba  zwiastowała  rychłą  śmierć
członka rodziny. Unikano podejmowania trzynastu
gości,  aby  sytuacja  z  Ostatniej  Wieczerzy  nie
powtórzyła się.  

Osobiście  uważam,  że  ciekawie  byłoby
powrócić  do  takich  zwyczajów.  Tworzą  one
niesamowitą  magię  świąt  i  mają  swój  klimat.
Chyba  każdy  wyczekiwałby  na  ten  dzień  z
niecierpliwością. 

Przekonajcie się, że warto spróbować czegoś nowego, ale jednak zawartego w naszej
dawnej historii. Ja namówiłam rodzinę do rozłożenia choinki rano, Wigilię oraz z pewnością
pomogę przy sprzątaniu i gotowaniu, aby te Święta były idealne! Niech Was to zachęci do
podjęcia decyzji, a czas ucieka nieubłaganie. Powodzenia! 

Oliwia Łęgowska  

Zdjęcia  zaczerpnięte  z:  www.miasto.info.pl,   www.gazeta.myslenice.pl,  www.kazimierzdolny24.pl,  www.mamadu.pl,
www.torun.wyborcza.pl, 
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Sprawozdanie z kursu języka angielskiego 

w ramach Erasmus+KA101

W dniach 6-17 września 2021 roku nauczyciele ze
Szkoły  Podstawowej  im.  Oskara  Kolberga  w
Ciechocinie,  panie  Ilona  Redmerska  oraz  Emilia
Rybicka,  uczestniczyły  w  kursie  językowym  w
szkole  GVMalta  English  Center  na  Malcie.  Taki
wyjazd  był  możliwy  dzięki  realizacji  w  szkole
projektu  Erasmus+  KA101  „Nowe  kompetencje
językowe i metodyczne kadry SP im. O. Kolberga
filarem rozwoju międzynarodowego placówki” Od
poniedziałku  do  piątku  przez  dwa  tygodnie
uczestniczyły w zajęciach,  które prowadzone były
tylko i wyłącznie w języku angielskim i miały na
celu  rozwijanie  zdolności  posługiwania  się  tym
językiem i wzbogacenia zasobu słownictwa. Lekcje
prowadzone były w sposób ciekawy i uwzględniały
poziom znajomości języka osób biorących udział w
nich  (szkoła  na  początku  kursu  przydzielała
uczestników  do  odpowiednich  grup).  Zajęcia
codziennie  trwały  4  godziny  lekcyjne.  Następnie
panie  mogły  zwiedzać  Maltę  i  powiększyć  swoją
wiedzę o kulturze i  historii  tego małego państwa.
Malta  jest  państwem wyspiarskim,  położonym na
Morzu  Śródziemnym  na  południe  od  Włoch.  W
jego  skład  wchodzi  główna  wyspa  Malta  i  tam
skupia  się  większość  ludności.  Innymi  wyspami
należącymi do tego kraju są Gozo i Comino. Obie
wyspy  są  zamieszkałe  (Comino  tylko  w  okresie
wakacyjnym). Archipelag obejmuje jeszcze szereg
mniejszych,  już  niezamieszkałych,  wysp.  Malta
powitała panie słoneczną pogodą- przez cały pobyt
średnia  temperatura  wynosiła  około  30  stopni
Celsjusza.  Dzięki  bardzo  dobrze  rozwiniętej
infrastrukturze  i  komunikacji  (zwłaszcza
połączeniom  autobusowym)  w  sposób  łatwy  i
szybki  poruszały  się  po całej  wyspie.  Odwiedziły

między  innymi  stolicę  Valettę,  Mdinę  (Silent  City  czyli  miasto  ciszy  z  zakazem  ruchu
kołowego),  St.  Julian's.  Popłynęły  również  na  wyspę  GOZO,  która  zachwyciła  je
przepięknymi klifami i urokliwymi zatoczkami.

Emilia Rybicka
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