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 Każdy może pomóc

Po raz pierwszy
uczniowie
tworzący klub
wolontariusza
wraz z gronem
pedagogicznym
oraz rodzicami
wzięli udział w
akcji "Każdy
może pomóc". 

Pracownicy
socjalni podczas
rozmów z dziećmi,
podopiecznymi
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Rodzinie,
zdobywali
najważniejsze
informacje na ich
temat. Pytali o
pasje, marzenia
czy ulubione
kolory. Następnie
powstały listy.
Kolejnym krokiem
było znalezienie
chętnej osoby,
która na podstawie
takiego listu zrobi

prezent
świąteczny 
wylosowanemu
dziecku. W ten
sposób i nasza
szkoła przystąpiła
do tej wspaniałej
akcji. Działania w
szkole trwały od 21
listopada do 15
grudnia. W tym
czasie odbyła się
loteria fantowa,
sprzedaż ciast,
gazetek szkolnych
i kartek
świątecznych,
warsztaty
świąteczne oraz
licytacja ozdób.

Za zebrane
fundusze
przygotowano
cztery paczki dla
podopiecznych
MOPR - Oliwki,
Mai, Szymka i
Mateusza. W
imieniu klubu
wolontariusza
serdecznie
dziękujemy
społeczności
szkolnej za
aktywne włączenie
się do akcji.

Krzysztof
Murawski

Redakcja Szkolnych
Faktów po raz Czwarty

Krzysztof Murawski - koordynacja,
redakcja, układ, korekta, teksty, grafika 

Joanna Świeboda - koordynacja, redakcja,
korekta, oprawa graficzna 

Jolanta Kurowska - korekta 

Teksty: Emilia Serafin, Jakub Janowski
Julia Zielonka

Paczki dla dzieci Marta Serafin
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"Szalikowiec"
wywiad z nauczycielem fizyki, Robertem Lewandowskim

Wchodzę do klasy i widzę tłum uczniów przy biurku Pana profesora. Słyszę ostatnie pytania.
Profesor cierpliwie odpowiada. Jeszcze chwila i będę mogła zadać swoje, które wcześniej
przygotowałam. Wszyscy wyszli. Mogę zaczynać wywiad.
- Dzień dobry! Słyszałam, że ma Pan bardzo ciekawe hobby. Czy to prawda, że zbiera
pan szaliki?
- Dzień dobry! Dokładnie tak! I to nie takie zwykłe, ale piłkarskie.
- Czy pamięta Pan, kiedy to się zaczęło?
- Niech pomyślę… Zbieram je od… 25 lat. 
- Hmm… To przez te 25 lat pewnie zebrał ich Pan setki!
- Proszę zgadywać…
- Nie mam pojęcia, ile można zebrać szalików przez ćwierćwiecze. W zeszłym roku
pewien kolekcjoner z Olsztyna zaprezentował swój zbiór 36 szalików znaczących
klubów europejskich, które zbierał przez 5 lat. Idąc tym tropem, to myślę, że ma Pan ich
blisko 200, no może trochę ponad.
- Muszę Cię zaskoczyć, bo na tą chwilę mam ich ponad 700.
- To bardzo dużo! Powiem szczerze, że nawet nie przypuszczałam, że jest ich tak wiele.
Jestem pewna, że są  wśród nich jakieś najcenniejsze.
-Tak, są to dwa szaliki, oba z autografami. Jeden z podpisem Michela Platiniego, a drugi - 
Zbigniewa Bońka. Michel Platini, francuski piłkarz,  uważany jest za jednego z najlepszych i
najbardziej wszechstronnych futbolistów w historii piłki nożnej. Był zawodnikiem wielu
słynnych klubów. Czy wiesz, że przez pięć lat grał dla Juventusu, z którym święcił swoje
największe klubowe sukcesy? 
- Nie wiedziałam o tym! 
- Platini to niezaprzeczalnie świetny piłkarz – legenda. Trzykrotny zdobywca Złotej Piłki dla
najlepszego piłkarza Europy.

Niedawno i
to całkiem
przypadkiem
dowiedziałam
się, że pasją
mojego
profesora od
fizyki jest
kolekcjo-
nowanie
szalików
piłkarskich.
Uznałam, że
jest to
bardzo
ciekawe i
osobliwe
hobby.
Nieczęsto
przecież
słyszymy o
ludziach,
których pasją
jest kolekcjo-
nowanie
szalików.

- A ten drugi szalik?
- Ten z autografem Zbigniewa Bońka?
- Tak. Dlaczego akurat ten jest dla Pana tak cenny? 
- Zbigniew Boniek obok Jana Pawła II czy Romana
Polańskiego jest najbardziej rozpoznawalnym
Polakiem na świecie. Boniek należy do grona stu
najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej.
Grał w trzech turniejach finałowych mistrzostw świata i
zdobył III. miejsce w Plebiscycie Złotej Piłki. 
- Czy czasem Boniek i Platini nie grali w jednej
drużynie?
- Zbigniew Boniek obok Platiniego był filarem Starej
Damy, czyli Juventusu Turyn.  

Wystawa w Gimnazjum nr 6 Archiwum prywatne
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- Które szaliki zapoczątkowały kolekcję?
- Szalik z francuskiego klubu Paris Saint-Germain F.C oraz holenderskiego zespołu Feyenoord Rotterdam.
- To tam, gdzie grał nasz doskonały bramkarz Jerzy Dudek?
- Zgadza się!
- Czy ma Pan może jakieś wspomnienia związane ze swoimi szalikami?
- Oczywiście, że mam. W 2015 roku byłem na finale Ligi Europy na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Ukraiński klub piłkarski Dnipro podejmował hiszpańską Sevillę. Sevilla wygrała 3:2. 
- Wiem coś o tym, gdyż właśnie grający w barwach hiszpańskiego klubu, polski pomocnik, Grzegorz
Krychowiak strzelił bramkę. To taki polski akcent w tych finałach.
- Muszę przyznać, że przed tym wywiadem niewiele wiedziałam o Pana zainteresowaniach. Prawdę
mówiąc nie spodziewałam się, że profesor fizyki może kolekcjonować szaliki i być fanem piłki nożnej.
Bardzo dziękuję za podzielenie się Pana pasją i życzę wielu udanych szalikowych łowów.
- To ja dziękuję za możliwość podzielenia się moimi zainteresowaniami. Myślę, że każdy z nas ma do
zaoferowania coś co może zainteresować innych. Każdy ma jakąś oczywistą lub mniej oczywistą pasję. Są
ludzie, którzy zbierają puszki, znaczki, a nawet motyle. Ja zbieram szaliki.
- Ale jak się okazuje, nie takie zupełnie zwyczajne.

Przytoczenie redakcji: Stara Dama  czyli Juventus Football Club SpA – włoski klub piłkarski założony 1 listopada
1897 roku jako FC Juventus przez grupę uczniów z liceum Massimo d’Azeglio. Zespół ma siedzibę w Turynie.
Często jest przez to niepoprawnie nazywany Juventusem Turyn./źródło:Wikipedia/

Julia Zielonka

Pan Robert na wystawie swoich szalików Archiwum prywatne Roberta Lewandowskiego
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Rycerze w naszej szkole
Czy warto oglądać

spektakle w operze?

Na początku października klasa VII B wybrała się do
Opery Bałtyckiej na przedstawienie pt. Pinokio w
reżyserii wybitnego choreografa Georgio Madia.
Widowisko zostało oparte na powieści Carla
Collodiego. Tancerzom towarzyszyły utwory
kompozytora, którego muzykę znamy z filmu pt.
„Ojciec chrzestny". Po spektaklu udaliśmy się na małe
zwiedzanie opery z Panią Aleksandrą Filipek.
Wzięliśmy udział w zajęciach teatralnych w sali
przeznaczonej do ćwiczeń baletowych. Ogromne
pomieszczenie z czarnymi ścianami i białą podłogą
wywarło na nas duże wrażenie. Przed wejściem
wszyscy musieliśmy zdjąć buty. Warsztaty były
poświęcone pracy zespołowej, aktorstwu oraz 
zaufaniu drugiej osobie. Spektakl i zajęcia bardzo nam
się podobały, więc na pewno z chęcią udamy się na
kolejne przedstawienie.

Jakub Janowski

We wtorek (12 grudnia) na sali gimnastycznej czekała
na nasze dzieci miła niespodzianka. Do szkoły zawitali
rycerze z Teatru Historycznego „Chorągiew
Komturstwa Gniewskiego”. Tematem spotkania było
średniowieczne rycerstwo. Uczniowie i uczennice
naszej szkoły mogli zobaczyć na własne oczy
prawdziwą zbroję rycerską, a nawet ją założyć.
Doświadczyli pasowania na rycerza oraz strzelali z
kuszy. Na końcu był pojedynek rycerski.

Krzysztof Murawski

Kim jest ten rycerz?

Jeszcze przed pasowaniem... Słodkich snów...

Krzysztof Murawski

Krzysztof Murawski Krzysztof Murawski
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Assassin's Creed Origins - recenzja gry

Lechia bez zachwytów

Assassins Creed Origins to kolejna wspaniała część z
serii gier Assassins ze stajni Ubisoft Entertainment SA.
Pojawiła się na rynku stosunkowo niedawno.
Tło serii gier jest oparte na faktach historycznych, a
sama grupa Assassynów nie jest zmyślona! Dawno
temu na Bliskim Wschodzie powstała grupa tajnych
zabójców zwana Hashashins, stąd i nazwa, i pomysł
wydarzeń w grze. 
Najnowsza odsłona gry osadzona jest w starożytnym
Egipcie. Wcielamy się w postać assassyna Bayeka,
który postanawia odkryć i zniszczyć tajemniczą
organizację działającą przeciwko mieszkańcom
Egiptu. Do dyspozycji mamy miecze, włócznie, tarcze
i łuki. Do transportu używamy wielbłądów, koni i łodzi. 
Grafika w tej części jest wręcz niesamowita, a jej
autorzy postarali się o takie szczegóły jak ślady stóp
na piasku bądź szczątki rozbijanych waz.  
Gra jest dostępna na PC, PS4 i XBOX One. W
przypadku wersji na PC gra wymaga co najmniej
procesora i5 i karty graficznej GeForce GTX660.

Jakub Janowski

W mroźną środę 13 grudnia koło kibica wybrało się na
mecz Ekstraklasy Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin.
Były nas razem 23 osoby. Niestety, gdańska drużyna
przegrała spotkanie wynikiem 1-3. Czekamy z
niecierpliwością na wiosnę i oczywiście lepszą grę
naszego zespołu. Wierzymy, że w wiosennej kolejce
piłkarze Lechii Gdańsk pokażą wszystkim, na co ich
stać. Trzymamy kciuki!

Krzysztof Murawski

Zimno!

Assassin's Creed Origins

Krzysztof Murawski

Internet
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Andrzejki 2017

Dnia 31.11.17, w godzinach od 16.00 do 17.30 uczniowie klas 4 - 7 uczestniczyli w zabawie andrzejkowej. Do
zabawy zagrzewał DJ, a kolorowe światła stworzyły niepowtarzalny klimat. Tradycją andrzejkową są wróżby,
których i tym razem nie mogło zabraknąć.  Były również muzyczne życzenia i dedykacje. Na zakończenie
zabawy każdy z uczestników otrzymał słodką niespodziankę.  To była bardzo udana impreza. Wszyscy świetnie
się bawiliśmy.

Julia Zielonka

Andrzejkowe wróżby

Andrzejkowe wróżby

Krzysztof Murawski

Krzysztof Murawski
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Co wymyślisz w 5 sekund?

Gra "5 sekund", to gra o bardzo prostych zasadach. Grę wyprodukowało wydawnictwo Trefl znane między
innymi z gier imprezowych. Gra przeznaczona jest dla 3 do 6 osób, jednak śmiało może w nią grać większa ilość
graczy zastępując pionki monetami, albo innymi gadżetami. W grze są możliwe dwa tryby rozgrywki dla
dorosłych oraz dla młodszych graczy od 8 lat.
Zasady gry są niezwykle proste, Na początku losujemy karteczki z poleceniem wymienienia 3 rzeczy w czasie 5
sekund. Czas odmierza klepsydra. Pytania są zróżnicowane. Od banalnych np. wymień 3 rzeczy, które są
zielone, po bardzo trudne, oparte na wiedzy np. wymień 3 londyńskie mosty. Są też pytania wymagające
kreatywności: wymień 3 znane króliczki oraz pytania z życia wzięte np. wymień 3 osoby, które Ci mówią, co
masz robić.
Gra wydaje się łatwa, jednak 5 sekund to naprawdę mało czasu, do tego dochodzi jeszcze lekki stres i bardzo
często zaskoczenie z powodu dziwnych pytań. Jeśli gracz nie odpowie na zadane pytanie, ono przechodzi na
kolejną osobę, która nie może użyć wcześniejszych odpowiedzi. Ale tu - uwaga, nie można powtarzać czyichś
haseł. Czas mierzymy od nowa. Jeśli nikt nie odpowie, punkt dostaje zadający pytanie! Ta zasada sprawia, że
wszyscy gracze są równo zaangażowani w rozgrywkę, bo mogą zostać wywołani do odpowiedzi praktycznie
przy każdym pytaniu. Poziom adrenaliny jest naprawdę bardzo wysoki!
W pudełku znajduje się aż 748 pytań na dwustronnych karteczkach zapakowanych w poręczne pudełeczko,
spora plansza, pionki i klepsydra odmierzająca 5 sekund.
Gra ta jest dobra dla znajomych, dorosłych i dzieci, rodzin oraz starszych osób.
Pomysłowość pytań sprawia, że trzeba poruszyć szarymi komórkami i włączyć swą kreatywność.
Według mnie ta gra rozwija nasze umiejętności wypowiedzi oraz myślenia, dlatego polecam wam zagranie w tę
genialną grę.

Emilia Serafin

5 sekund Internet
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