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Od redakcji 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE 

Drogi Czytelniku, 

    Z ogromną radością pragniemy poinformować, że jeszcze w 

tym roku kalendarzowym udało nam się wydać grudniowy numer 

POGODNEJ. Wydanie gazety zbiegało się z jednoczesnym  za-

kończeniem różnych projektów, o których koniecznie chcieliśmy 

napisać jeszcze w tym numerze.  

     Szczególnie serdecznie polecamy wspomnienie o Staroście 

Choszczeńskim Panu Adamie Andriaszkiewiczu, który przez wie-

le lat pełnił patronat nad konkursem Szkolnego Pulitzera. Promu-

jemy na łamach grudniowej gazety również laureatów kon-

kursów tematycznych oraz ciekawe wydarzenia szkolne.  

     Korzystając z okazji redakcja POGODNEJ składa Czytelni-

kom życzenia najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. Życzy-

my również wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.  

Redakcja 

 

Fotografia konkursowa 
Europejski fundusz społeczny w twoim obiektywie!  

Zajęcia dziennikarskie w projekcie -"Nowoczesna Szkoła-kompetentny uczeń"  

AMELIA MICHTA—I MIEJSCE 



Taki był właśnie PAN ANDRIASZKIEWICZ—WSPOMNIENIE 

    Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie od 

wielu lat organizuje szkolny konkurs pod nazwą 

Choszczeński Pulitzer, w którym nasza szkoła też 

uczestniczy. Patronat nad konkursem sprawował 

zawsze starosta choszczeński Pan Adam Andriasz-

kiewicz. 

    Widywaliśmy go każdego roku podczas uro-

czystej gali rozdania nagród. Nie ma Go już wśród 

nas, a uroczystości pogrzebowe miały miejsce w 

maju 2018 roku. Na ostatnim spotkaniu konkurso-

wym padła propozycja, aby w swoich gazetach po-

święcić miejsce właśnie Panu Andriaszkiewiczowi. 

Nie będziemy przedstawiać życiorysu, to można 

znaleźć w Internecie. Skoro Pan Andriaszkiewicz 

mieszkał kiedyś w Krzęcinie, postanowiliśmy po-
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rozmawiać z kimś, kto Go znał. Źródłem informa-

cji była dla nas Pani Leonarda Niemienionek, 

mieszkanka Krzęcina. Oto Jej wspomnienia. 

 

Adama poznałam dwadzieścia pięć lat temu. 

Pracowałam w Urzędzie Skarbowym w Choszcznie 

i tu pierwszy raz się spotkaliśmy.  Wcześniej nie 

wiedziałam, że i On mieszka w Krzęcinie. Dojeż-

dżałam do pracy autobusem, co było trochę niewy-

godne. Pan Adam zaproponował, że będzie mnie 

woził w jedną tylko stronę z racji popołudniowych 

obowiązków. Taki był właśnie Pan Adam, zawsze 

energiczny, zawsze gotowy do pomocy, a więc i 

bardzo często zajęty. Kiedy zaczynałam pracę w 

urzędzie, właśnie wtedy tworzono sieć komputero-

Fot. Z archiwum biblioteki w Choszcznie 

W rozmowie z Panią Leonardą Niemienionek uczestniczyły Maja Hawrylewicz i Alicja Wysocka, kl. V 

Fot. B. Biesiada 

  Pan Adam Andriaszkiewicz: 1. pasja—motocykle;  
2. w otoczeniu wnuków 
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Jego żona, Hanna, która jest wicedyrektorem  

SP w Krzęcinie. W wolnych chwilach nie stronił 

od dobrej książki. Często spotykało się Go w 

choszczeńskiej księgarni. Życie rodzinne wiele 

znaczyło dla Pana Andriaszkiewicza. Tyle czasu 

ile mógł,  poświęcał swoim ukochanym wnu-

kom, którym ofiarowywał dobrą energię i 

uśmiech.  

     Zapamiętałam, że Pan Adam zawsze musiał 

mieć jakieś wyzwania. Myślę, że dlatego zaan-

gażował się w sprawy miasta, bo chciał poma-

gać innym. Zawsze pierwszy dostrzegał tych, 

którym należało pomóc i oferował tę pomoc z 

własnej inicjatywy. Był niesamowicie uczynny, 

sympatyczny i koleżeński. Żałowaliśmy, ze od-

szedł do innej pracy. Mile wspominam czasy, 

kiedy wszystkich zapraszał na kawę z racji swo-

ich imienin. Miał poczucie humoru. Kiedy nagle 

od nas odszedł, wszyscy przeżyli szok, nie chcia-

ło się uwierzyć, że już Go z nami nie ma.  

 

     Ciekawie było posłuchać tego, co opowie-

działa nam  Pani Niemienionek, za co na ła-

mach POGODNEJ serdecznie Jej dziękujemy.  

     

     Ze Starostą Choszczeńskim, Panem Ada-

mem Andriaszkiewiczem redakcja POGODNEJ 

spotkała się w roku 2016 podczas Finału Szkol-

nego Pulitzera. Pamiętamy to bardzo dobrze, 

ponieważ był to nasz pierwszy wygrany Chosz-

czeński Szkolny Pulitzer.  
Maja Hawrylewicz, 

Natalia Zakrzewska, kl. V 

Fot. ze zbiorów  rodzinnych Państwa Andriaszkiewiczów  

wą. Zajmował się tym nie kto inny, ale Pan Andriasz-

kiewicz. Był informatykiem i każdy, kto miał jakiś pro-

blem z komputerem, zgłaszał si do Niego. Nigdy nie 

odmówił pomocy. A to się drukarka zepsuła, a to kom-

puter się zawiesił i w takich sytuacjach pomóc mógł 

tylko nasz informatyk. Był bardzo otwartym człowie-

kiem, często więc korzystaliśmy z Jego pomocy. Po-

dobnie zresztą jak inni młodzi ludzie, którzy samo-

dzielnie nie potrafili kupić komputera. W takich przy-

padkach Pan Adam tworzył listę potrzebnych części i 

nawet sam składał komputer. Wszyscy  go lubili. Mó-

wiliśmy do niego per Adaś, bo był prawdziwym kolegą. 

Zawsze był chętny do współpracy, uprzejmy, nigdy nie 

słyszałam, aby w pracy podniósł głos. Gdy pojawiły 

się pierwsze telefony komórkowe, Pan Andriaszkiewicz 

pomagał nam zawierać jak najlepsze umowy z opera-

torem. Dzisiaj wydawać się Wam może to dziwne, ale 

kiedyś nie tak łatwo kupowało się telefony. Często by-

waliśmy na spotkaniach integracyjnych. Gdy wszyscy 

korzystali z wolnego czasu, Pan Adam wytrwale stał 

przy grilu  i wcale nie narzekał. Tak postępuje praw-

dziwy kolega. Potem nasze drogi się rozeszły. Pan Ad-

am najpierw przeszedł do pracy w Samorządzie Mia-

sta i Gminy Choszczno, a następnie do Starostwa Po-

wiatowego.  

    Oczywiście każdy z nas ma swoje pasje. Również 

miał je Pan Andriaszkiewicz. Często po pracy zamie-

niał garnitur na kombinezon i przesiadał się na moto-

cykl. Nie dlatego, aby rozwijać większe prędkości, ale 

by zapomnieć na chwilę o codziennych obowiązkach. 

Drugą pasją były samochody. Myślę, że to rodzinna 

pasja, ponieważ synowie Maciej i Paweł przejęli po 

Ojcu zamiłowanie do samochodów wyścigowych i 

uczestniczą w rajdach samochodowych. Myślę, że zna-

jomi i przyjaciele wiedzą też o pasji nurkowania. 

Zresztą to zainteresowanie dzieliła z Panem Adamem 

Pan Adam Andriaszkiewicz i syn Paweł, 
pasjonaci motoryzacji 
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FOTOGRAFUJĘ I BARDZO TO LUBIĘ 

     NAJAKTYWNIEJSI NAGRODZENI W KONKURSIE SKO 

      O tym, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

organizuje konkurs fotograficzny na temat wykorzy-

stania środków z EFS, dowiedziałam się od Pani Bie-

siady. Decyzję podjęłam szybko, ponieważ często 

fotografuję imprezy szkolne i bardzo to lubię. Brałam 

też udział w warsztatach fotograficznych na Zamku w 

Szczecinie. Razem z Panią wybrałyśmy temat, który 

promować miał nie tylko fundusze unijne, ale i naszą 

szkołę. Zebrałam potrzebne rekwizyty, a bohaterami 

zdjęcia została klasa piąta. Tu pomogła mi Pani, sa-

mej byłoby mi trudno ustawić wszystkich w tak krót-

kim czasie. Na zrobienie zdjęcia miałam jedynie 15 

minut czyli dużą przerwę. Spośród kilkunastu zdjęć 

wybrałam jedno i to właśnie ta fotografia zdobyła I 

miejsce w mojej kategorii wiekowej. Myślę, że naj-

ważniejszy był pomysł na fotografię, a z sukcesu bar-

dzo się cieszę, tym bardziej, że o zwycięzcach zade-

cydowała komisja, złożona ze specjalistów w dziedzi-

nie dziennikarstwa i fotografii. Było mi bardzo miło, 

kiedy w sali, w której mieliśmy spotkanie, zobaczy-

łam trzy nagrodzone zdjęcia, w tym też moje. Super 

nagrodę odebrałam z rąk Pani Wicedyrektor WUP w 

Szczecinie pani Agnieszki Idziniak.  

 

     Sam konkurs nauczył mnie tego, że w życiu trzeba 

zawsze próbować i korzystać z danych nam szans. 

Jak widać, mi się udało. 

Amelia Michta, kl. VIII 

 

     Szkolne Kasy Oszczędności to naj-

większy w Polsce program edukacji fi-

nansowej. Zachęcamy najmłodszych do 

oszczędzania i zdobywania wiedzy z za-

kresu finansów. Dzięki udziałowi w pro-

gramie dziecko ma nauczyć się dyspono-

wać swoimi pieniędzmi i świadomie osz-

czędzać. W ciągu roku szkolnego opie-

kun SKO dwukrotnie organizuje konkurs 

na „Najlepiej Oszczędzającego Ucznia”. 

W I semestrze tytuł ten przypadł Antosi 

Leszczyńskiej. Najlepiej oszczędzającą 

klasą  została klasa IIb—wychowawca 

Pani Anna Idziak oraz grupa przedszkol-

na Żabki—opiekun Pani Małgorzata 

Żmudzińska. Wyróżnieni otrzymali na-

grody z rąk opiekuna SKO.  

    

 

Opiekun SKO B. Biesiada 

Fot. Z archiwum WUP w Szczecinie 

Klasa II b w raz z wychowawcą 
Fot. B. Biesiada 
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Brendah Kendi Mugambi to dziewczynka, którą 

zaadoptowaliśmy w ramach programu ,,Adopcja na 

odległość”. W minionych latach coraz więcej rodzin, 

szkół lub innych placówek decyduje się na taką po-

moc. Adopcja Brendy trwa już trzy lata. Brendah 

mieszka w Kenii. Jest to państwo położone we 

wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Mieszka 

w nim ok. 31 293 tysięcy ludności. Są tam różne reli-

gie. W stolicy Kenii żyje na ulicach ok. 40 tysięcy 

dzieci. Dzięki naszej pomocy Brendah może chodzić 

do szkoły. Nie wszystkie kenijskie dzieci mają taką 

okazję. Kiedy my w Polsce niechętnie chodzimy do 

szkoły, to tam w Kenii nauka jest marzeniem dzieci. 

W Wielkim Poście i w Adwencie zbieramy pienią-

dze, aby Brendah mogła chodzić do szkoły. Musimy 

uzbierać 400 zł, a wtedy  Brendah dostanie mundurek 

i potrzebne przybory szkolne.  

Opiekunem projektu jest Pani Iwona Jagiełło. Po-

magajmy naszej koleżance! 

Patrycja Przepiórska, kl. VIb 

Adopcja na odległość 

 

     Klasa III wraz z wy-

chowawczynią Panią 

Małgorzatą Góźdź reali-

zowała projekt "Skały i 

skamieniałości". Prace z 

projektem trwały 20 go-

dzin. W efekcie powsta-

ło Szkolne Muzeum 

Geologiczne, a uroczy-

stego otwarcia dokonała 

Pani Dyrektor mgr Ho-

norata Kłosek.  

    Tego dnia uczniowie 

zorganizowali wystawę 

zgromadzonych ekspo-

natów. Dokładnie je opi-

sali i udostępnili młod-

szym kolegom i koleżan-

kom.  

     Jesteśmy dumni z na-

szego pomysłu. Muzeum 

przecież będzie służyć 

nie tylko nam.  

 

SZKOLNE MUZEUM GEOLOGICZNE OTWARTE

Szczęśliwa i obdarowana Brendah 

Kornelia Okulicz—Kozaryn,  
kl. III Fot. M. Góźdź 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

101 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości brzmi dumnie. Czy wszyscy znamy historię 

tego wydarzenia?  

Takie pytanie padło podczas apelu, który miał 

miejsce w auli gimnazjalnej 13 listopada 2019 r. 

Prowadzące apel, Zuzia i Ewa, przedstawiły nam 

zarys drogi Polski do Niepodległości. Całość prze-

platana była fragmentami poezji oraz pieśniami 

patriotycznymi. Klasa II pod opieką Pani Anny 

Idziak zaprezentowała układ taneczny MAZURA.  

Apel wg scenariusza Pani Barbary Biesiady był 

bardzo uroczysty. Z powagą odśpiewaliśmy cztery 

zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. W dekoracji do-

minowały czerwień i biel czyli nasze barwy naro-

dowe. Własnoręcznie wykonane kotyliony w bar-

wach narodowych również podkreśliły patriotycz-

ny charakter apelu 

Wspólne świętowanie ważnej rocznicy jest wy-

razem szacunku dla naszego kraju.  

Zuzanna Kowalczyk, kl. VI a 

 

Podczas apelu odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu państwowego 

 

DZIEŃ PRAW DZIECKA 

20 listopada obchodzi się roczni-

cę uchwalenia Konwencji praw 

dziecka. W tym roku mija 30 lat 

od uchwalenia tego najważniejsze-

go dokumentu mówiącego o pra-

wach najmłodszych. 

Z tej okazji w naszej szkole, a 

również w przedszkolu, dzieci ob-

chodziły Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka. Tego dnia ucznio-

wie i przedszkolaki wykonywali 

prace plastyczne, śpiewali i bawili 

się. Najważniejsze, że jedni pozna-

li, a drudzy przypomnieli sobie o  

swoich prawach. 

Zuzanna Kowalczyk, kl. VIa 

Fot. B. Biesiada 

Fot. Z. Kowalczyk 
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Z relacji Ad Astra 
      

 

 

Filip Paprota (pierwszy z lewej ) 
 podczas pierwszej zbiórki 

Spełniło się moje marzenie 

O istnieniu Ad Astry w Choszcznie dowiedziałem 

się od Pawła Dzikowskiego. Od roku chciałem dołą-

czyć do ZHP, ale ciągle coś mi wypadało. Wreszcie 

moje marzenie się spełniło. Od listopada tego roku 

jestem pełnoprawnym harcerzem, podobnie jak Paweł 

i Nikola z naszej szkoły. Byłem już na pierwszej 

zbiórce, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 

1 w Choszcznie. Była to wyłącznie moja decyzja, nikt 

nie namawiał mnie do udziału w ZHP. Jadąc na pierw-

szą zbiórkę, byłem mocno podekscytowany, jak to 

wszystko będzie wyglądało. Poznałem druha Macieja i 

członków Ad Astra. Wszyscy przyjęli mnie ciepło. 

Atmosfera była cudowna, dzięki czemu czułem się 

całkiem dobrze. Teraz z niecierpliwością czekam na 

każdy piątek, bo wtedy właśnie mamy zbiórki.  

Filip Paprota, kl. V 

Wolność, kocham i rozumiem 

11 listopada przeżywaliśmy wyjątkowy harcerski 

wieczór. Razem z zuchami przygotowaliśmy niepodle-

głościową wieczornicę pod hasłem „Wolność, kocham 

i rozumiem”. Śpiewaliśmy i recytowaliśmy, co nie 

obyło się bez wcześniejszych prób, a było ich sporo. 

Wszyscy chętnie się spotykaliśmy, bo nie były to tylko 

próby, ale spotkania w kręgu naszych dobrych znajo-

mych. I wiecie co? Opłacało się, zrobiliśmy dużo do-

brego. Udało się. Zebraliśmy mnóstwo pochwał i 

życzliwych słów. To oczywiście nie tylko nasza zasłu-

ga, ale naszych opiekunów, czyli Pani Anny Stetkie-

wicz i Pana Romana  Szymańskiego. W auli Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Choszcznie, bo tam odbyła się 

wieczornica, panowała miła atmosfera. Paliły się świe-

ce, a wszyscy podziwiali przepiękną dekorację. Cie-

szymy się, że mogliśmy uczestniczyć w wieczornicy.  

Czuwaj, Paweł i Nikola. 

 

Paweł Dzikowski (pierwszy z lewej ) podczas występu 

 

Nikola Nowak (druga z prawej) 

 

 
Fotografie z archiwum  
8 Szczepu Ziemi Choszczeńskiej 
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Co wydarzyło się w szkole? 

 Z okazji Dnia Profilaktyki uczniowie naszej szko-

ły wzięli udział w warsztatach o następującej te-

matyce: klasy I-IV  „Jeden za wszystkich, wszyscy 

za jednego- warsztat o budowaniu relacji”; klasa V

- „ Przemoc i agresja- stop agresji! Rozwiązywanie 

konfliktów bez przemocy”; klasy VI, VII, VIII— 

„Smak życia- debata o dopalaczach”. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

11 LISTOPADA, DATA SZCZEGÓLNA 

Uroczysty apel z tej okazji odbył się 13 listopada. 

Były pieśni patriotyczne, taniec i recytacja. Obej-

rzeliśmy ciekawą lekcję historii. 

 

DZIEŃ PROFILAKTYKI 

PASOWANIE NA UCZNIA SP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pani pedagog-terapeuta pani Karina Borzykowska 
 podczas zajęć z grupą  - klasa IV 

     Uczniowie klas I - VIII SP w Krzęcinie włą-
czyli się w akcję wspólnego odśpiewania Hymnu 
Polski. Dzisiaj punktualnie o godz. 11.11 odśpie-
waliśmy cztery zwrotki hymnu. Ta akurat godzina 
nawiązuje do daty upamiętniającej odzyskanie 
przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 ro-
ku. 
     Tuż przed wydarzeniem Maurycy Michta przy-
pomniał społeczności szkolnej o właściwej posta-
wie przy śpiewaniu hymnu. 

 

Nadia Suszek i Zięba podczas recytacji 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Krzęci-

nie są już pełnoprawnymi ucznia-

mi. W podniosłej atmosferze 

pierwszacy ślubowali być dobry-

mi uczniami i Polakami. Zanim 

jednak zostały przyjęte do grona 

społeczności szkolnej, musiały 

przedstawić to, czego już się w 

szkole nauczyły. Zobaczyliśmy 

program artystyczny, w którym 

podziwialiśmy  recytatorskie, ta-

neczne i wokalne. Pierwszoklasi-

ści  swój egzamin na szóstkę.  
Fot. B. Biesiada 

Fot. A. Apanasowicz 

 

Fot. B. Biesiada 

Mateusz Bielesz, Marika Chutkowska, Alicja Hawrylewicz 

Fot. I. Grześkiewicz 



POGODNA STR. 9 

WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH 

NOC FILMÓW ANIMOWANYCH 

Listopad. Był turniej gier , wspólna zabawa i 

posiłek, oczywiście, jak na wieczór filmowy przy-

stało, uczestnicy obejrzeli wybrane ekranizacje. 

Nie zabrakło uśmiechów i dobrego humoru aż do 

późnych godzin nocnych.  

EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY 

     

     

Egzamin próbny—część matematyczna 

SZKOLNE ANDRZEJKI 

Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu próbne-

go. Były przeprowadzane już po raz drugi w na-

szej szkole, a uczniowie mieli nie tylko wykazać 

się wiedzą, ale i poczuć klimat egzaminów. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

   W piątkowe  popołudnie klasa V przygotowy-
wała pierniczki na jarmark bożonarodzeniowy, 
który tym razem miał miejsce w Domu Kultury w 
Granowie. Upieczone już w domu przez Maję 
Hawrylewicz zostały pięknie przyozdobione, a 
następnie  spakowane do wiklinowych koszycz-
ków.  
    Wszystkie pierniczki zostały sprzedane podczas 
jarmarku dzięki hojności i zaangażowaniu odwie-
dzających, a zebrane  pieniądze uczniowie przeka-
zali opiekunowi samorządu szkolnego. Podobnym 
zainteresowaniem cieszyły się wszelkiego rodzaju 
ozdoby świąteczne, aniołki, stroiki, bombki, mi-
kołaje i małe choineczki. W organizację jarmarku 
włączyła się szkoła i Rodzice za co im serdecznie 
dziękujemy. 
 

Zebrały: Amelia Juszczak, Zuzulina kl. VIa 

 

Uczniowie klasy IV i VI pod opieką  
Pań Barbary Tuka i Natalii Rynkiewicz 

     Wyśmienita zabawa odbyła się w godzinach 

popołudniowych. Podczas spotkania nie zabrakło 

wspólnych tańców przy starannie wykonanej de-

koracji. Nad nowościami muzycznymi czuwali 

chłopcy z klasy ósmej. Podczas przerw na posiłek 

przygotowany przez uczniów i Radę Rodziców 

można było porozmawiać i przywołać piękne 

wspomnienia, ponieważ gościliśmy również absol-

wentów. 

 

Uśmiechnięte buzie mówią same za siebie 
—zabawa była super!!! 

Natalia Zakrzewska, Nadia Mikołajczyk, Maja 
Hawrylewicz i Agata Zakrzewska 
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A w przedszkolu działo się... 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka u Biedronek, Motylków i Pszczółek 

Dnia 12.11.2019 roku w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie, dzieci obchodziły Mię-

dzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji stworzono przepiękne praca plastyczne, bawiono się i 

śpiewano piosenki. Było wspaniale. Od tego dnia Przedszkolaki znają swoje prawa! 

 

 

Dzień Pluszowego Misia i Andrzejki 
„Jadą jadą misie trala la la la. Śmieją im się pysie trala la la la....." Oj, działo się, działo...Wszystkie gru-

py przedszkolne z wielkim zaangażowaniem świętowały Dzień Pluszowego Misia. Były zabawy ,tańce, 

piosenki.  

"Hokus-pokus, czary-mary, Niech się spełnią andrzejkowe czary”...Również wszystkie przedszkolaki 

obchodziły Andrzejki i tym samym poznały tradycje i zwyczaje związane z tym świętem.  

 

Maja Ciwińska i Grudziński prezentu-
ją ilustracje o prawach dziecka. 

Z lewej: Biedronki przedstawiają  
swoją pracę wykonaną pod okiem pań  

opiekunek. 

  

Aleks Wiśniewski grupa Pszczółek 

Fot. Z archiwum przedszkola 

Wiktoria Zakrzewska, Marika Hess,  
Marysia Musiał (Żabki) 
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Language skills - Hello everyone 

Hello everyone and welcome back to the english corner!                                                                      

Would you look at that! We are nearing the most wonderful time of the year, Christmas! The 

time of the year where kids from all around the world 

wake up early just so they can open their present's. 

   But the real question is where did that tradition come 

from? As suprising as it can be, this tradition comes 

from the holy bible. To be exact, it comes from the sto-

ry of Saint Nicholas, as a little boy, Nicholas was go-

ing from home to home, dropping money, clothes and 

all that stuff through the chimney, does that ring a 

bell? I won't go over the entire story because it would 

take too much of the page and since I only have one 

page i'll keep it short, the important thing is that even 

as a child Saint Nicholas gave presents only to poor 

families who were needing them but culture changes 

over time and now it is a tradition for every kid to get a 

present for Christmas and probably thats why they love 

it so much.  

Before I'll say goodbye to everyone reading this, I 

want to say what Christmas is truly about, it's about 

spending time with your family members and having a 

wonderful time at the dinner table but of course that's 

only my opinion and your resaon could be totally different. 

   I hope everyone enjoyed this issue of the Pogodna newspaper!     

Patryk Sosnowski, kl. VIII       

 

    Pewnego listopadowego dnia moja klasa 

miała spotkanie z panią psycholog i panią pe-

dagog z poradni w Choszcznie. Słyszałam, jak 

gdzieś obok mnie padało pytanie: „Psycholog? 

Przecież nie jestem nienormalna!” Śpieszę do-

nieść, że niestety, ale często mylimy pojęcia 

„psycholog” i „psychiatra”. Przejdźmy jednak 

do przebiegu spotkania. Dowiedzieliśmy się, 

że tematem zajęć będzie agresja. Domyślam 

się, że znowu ktoś powie: „Ach, my się prze-

cież w bójki nie wdajemy!”. I tu się bardzo 

mylicie. Agresja to nie tylko przemoc fizyczna. 

Agresja bowiem może być też psychiczna czy 

też słowna albo internetowa (tzw. cyberprze-

moc) oraz autoagresja. Początkowo spotkanie 

wydawało się być nudnym, ale szybko zrozu-

mieliśmy sens rozmowy i chętnie uczestniczy-

liśmy w zajęciach. Na zakończenie muszę do-

dać, że warto pamiętać, iż psycholog to osoba, 

Psycholog? Przecież nie jestem nienormalna! 

 Zuzanna Kowalczyk, kl. VI a 

Na spotkaniu z Panią psycholog 

która jest z tobą w złych chwilach jak poduszka, w 

którą możesz się wypłakać. 

 

Fot. B. Biesiada 

Fot. B. Biesiada 
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Oskar Donder to przesympatycz-

ny chłopak, uczeń klasy trzeciej 

SP w Krzęcinie. Bez wątpienia 

zasłużył sobie na to, aby poświę-

cić mu miejsce w naszym kąciku 

„Młodzi na sto dwa”. Tym ra-

Młodzi na sto dwa! 

włosy i tym sposobem pomóc 

innym”. I tak zapuszczałem 

włosy aż do dnia pierwszego 

października tego roku. Miały 

one taką długość, że mogłem 

już je komuś oddać. Nie mogę 

nie wspomnieć w tym miejscu, 

że w szkole 

się ze mnie 

wyśmiewali, 

ale się nie 

poddałem. 

Dowód tego 

jest na zdję-

ciach. Ważne, 

by walczyć, 

mieć swój cel 

i nie podda-

wać się, gdy 

chcemy po-

magać.  

    Dzisiaj bar-

dzo się cieszę, 

że peruka zro-

biona z moich włosów sprawiła 

radość pewnej dziewczynce z 

choszczeńskich okolic, więc 

swoją historię zakończę słowa-

mi: Warto pomagać! 

W ciągu kilku dni omawialiśmy 

w klasie lekturę „Felix, Net i Nika 

oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. ” 

W trakcie jej opracowywania two-

rzyliśmy także profile internetowe 

bohaterów książki. Następnego dnia 

charakteryzowaliśmy głównych bo-

haterów powieści na podstawie ich 

profili internetowych i jednocześnie 

wyodrębnialiśmy zasady bezpiecz-

nego korzystania z Internetu. Oto 

niektóre z nich: Nie podawaj swo-

ich danych osobowych, Nie oceniaj 

siebie  i innych, Unikaj kontaktu z 

nieznajomymi, Nie publikuj infor-

macji bez zgody przedstawianej 

osoby w treści, Nie obrażaj, Korzy-

staj tylko ze sprawdzonych źródeł. 

 

 

zem to nie my opowiemy o nim. 

Oskar sam zrobił to znacznie le-

piej… 

Historia, jaką przedstawię, to 

historia niesienia pomocy innym. 

Miałem siedem lat, gdy zacząłem 

pytać mamę o chorobę dzieci, któ-

re nie mają włosów. Mama wytłu-

maczyła 

mi, że to 

efekt po-

ważnej 

choroby. 

Wysyłali-

śmy sms-y, 

by poma-

gać cho-

rym. Kie-

dyś usły-

szałem hi-

storię o 

chłopcu, 

który 

mieszkał za 

granicą i  też poświęcił się i  zapu-

ścił włosy. Na początku nie wzią-

łem tego pod uwagę, ale gdy pod 

koniec roku 2017 kolejny już raz 

rodzice chcieli obciąć mi włosy, 

powiedziałem: „Chcę zapuszczać 
Oskar Donder, kl. III 

 

Oskar Donder 

 

Fot. B. Donder 

Fot. B. Donder 

Sposób na ciekawą lekcję z lekturą 
Klasa VI b wie, jak bezpiecznie korzystać z INTERNETU 

Fot. N. Rynkiewicz 
P. Przepiórska, kl. VI b 
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Lubimy osiągać sukcesy, nie lubimy przegry-

wać. Gdy osiągniemy sukces, cieszymy się, jeste-

śmy szczęśliwi, czujemy się pewni siebie. Ale ten 

sukces zazwyczaj nie jest tylko naszą zasługą, za-

leży od wielu osób. Pani powiedziała, że zazwy-

czaj nie osiągnęlibyśmy tak ogromnych sukcesów, 

gdyby nie wsparcie ze strony na przykład rodzi-

ców. Myślę, że to prawda. Rodzice bardzo nas 

wspierają. Kiedy mój brat chciał grać w GAVI, 

mama go zawoziła do Choszczna i nadal to robi. 

Kto wie, może kiedyś Maurycy będzie dobrym 

piłkarzem. Jeśli tak się stanie, nie będzie to tylko 

jego zasługa, bo dzisiaj rodzice go mobilizują, mo-

tywują i wspierają. Również trener martwi się, jak 

z młodych chłopaków zrobić dobrych piłkarzy. 

Kiedy drużyna  sukcesy, to przecież też jego zasłu-

A Pani powiedziała, że...na nasze sukcesy pracuje wiele osób 

W klasie mam kolegę, który bardzo dobrze zna 

język angielski. Bierze udział w konkursach języ-

kowych i osiąga sukcesy. Czy to tylko jego zasłu-

ga? Pewnie nie. Niewątpliwie jest utalentowaną 

osobą, ale wspiera go Pani. Namawia do udziału w 

konkursach, a kiedy nie ma podium, Pani wyzna-

cza chłopakowi kolejne wyzwania. Dzięki temu 

Patryk osiąga coraz to lepsze wyniki, a w tym roku 

szkolnym znalazł się w czołówce uczniów, którzy 

zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. 

Pewnie, że nauce języka poświęca dużo czasu, ale 

na jego sukces złożyła się również praca nauczy-

ciela i rodzica.  

Jeśli ktoś powie o sobie, że sam zapracował na 

swój sukces, nie uwierzę.  

Amelia Michta, kl. VIII 

    Kuratorium w Szczecinie ogłosiło konkurs na 

pracę literacką pt. Znajdź swoja pamiątkę rodzin-

ną i opisz jej historię”. Pracy tej podjęła się Julia 

Majko. My drukujemy fragmenty pracy. Uważa-

my, że jest ciekawa, chociaż nie zakwalifikowała 

się do ścisłej czołówki.     

    (…)Z opowiadań taty wiem, że dziadek nosił 

odznakę z dumą. Swoją przygodę z OSP dziadek 

rozpoczął w wieku trzydziestu pięciu lat, a więc od 

1967 roku. W straży pożarnej służył siedemnaście 

lat. Odznakę STRAŻAK WZOROWY otrzymał 

dlatego, że zawsze podczas udziału w akcjach sta-

rał się dawać z siebie wszystko. Zawsze był dyspo-

nowany, w każdej chwili gotowy do wyjazdu do 

pożarów. Starał się pomóc każdemu w trudnych i 

niebezpiecznych sytuacjach. Był na pewno wspa-

niałym strażakiem!  

(…)Pamiątka po dziadku ma dla mnie dużą war-

tość sentymentalną. W końcu dziadek nosił ją z 

dumą na swojej piersi 40 lat temu. Otrzymał ją po 

ślubowaniu, wyszkoleniu i długoletnim stażu w 

OSP w Krzęcinie. Praca strażaków nigdy nie bę-

dzie należała do najłatwiejszych, ale mimo wszyst-

ko kiedyś było o wiele trudniej gasić pożar. Nie 

było tyle wyposażenia i sprzętu co teraz, nie było 

też tak znakomitych wozów strażackich, jakie są 

dzisiaj. I tak nie ma już w Krzęcinie dawnego bu-

dynku straży, który mieścił się obok Urzędu Gmi-

ny, został on zburzony. Chowano do niego pojazd 

strażacki, tzw. żuka, który był wyposażony w heł-

my, drabiny, węże, motopompy pompujące wodę  

      Dostrzegam wartość pamiątek pozostałych po bliskich... 
prosto w stronę pożaru z naturalnych zbiorników 

wodnych. Gdy ich nie było w pobliżu pożaru, wo-

dę pobierano z hydrantów, które stały kiedyś na 

ulicznych chodnikach. Aktualnie straże ich nie po-

trzebują, ponieważ w wozach strażackich są wy-

starczająco duże zbiorniki, by przewozić w nich 

wodę. Hydranty zostały zlikwidowane. (…) 

      Nie znałam swojego dziadka. Tym bardziej 

więc jest dla mnie wielką satysfakcją, że dzisiaj 

mogę dotknąć tak wspaniałej rzeczy należącej do 

niego, którą trzymał tak dawno temu w swoich 

dłoniach.  

      Uważam, że pamięć o naszych przodkach bę-

dzie żywa w każdej rodzinie tak długo, dopóki my 

sami, przy różnych okazjach, będziemy przypomi-

nać o ich dokonaniach. Sama dostrzegam wartość 

pamiątek pozostałych po bliskich, które wiele mó-

wią o ich 

życiu w 

minionych 

czasach, ich 

zaintereso-

waniach i 

pracy. Dla 

mnie jest to 

rzecz war-

tościowa, 

ważna i po-

trzebna. 

 

 

 

Julia Majko, kl. VIII 
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Sport w szkole 

     We wtorek 19 listopada w Bierzwniku odbył się Powiatowy Turniej Unihokeja Chłopców w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2005- 2006), chłopcy reprezentujący Szkołę Podstawową w Krzęci-

nie pomimo tego, że nie przegrali żadnego spotkania zajęli ostatecznie drugie miejsce. Najskuteczniej-

szym zawodnikiem drużyny został Jakub Ligęza, który w całym turnieju zdobył 9 bramek. Powiat 

Choszczeński w dalszej fazie rozgrywek reprezentować będzie Szkoła Podstawowa z  Bierzwnika, która 

pomimo porażki z hokeistami z Krzęcina w końcowej klasyfikacji zdobyła jeden punkt więcej.  

D R U Ż Y N A   S P   K R Z Ę C I N 

III MIEJSCE HOKEISTÓW W BIERZWNIKU 
W poniedziałek 4 listopada w Bierzwniku odbył się 

Powiatowy Turniej Unihokeja Chłopców w ramach 

Igrzysk Szkolnych Dzieci (rocznik 2007 i młodsi). 

Do rywalizacji przystąpiło pięć szkół podstawo-

wych z Powiatu Choszczeńskiego: SP Krzęcin, SP 

Bierzwnik, SP Zieleniewo, SP Łasko, SP Pełczy-

ce. Zawody rozgrywane były systemem „każdy z 

każdym”, a hokeiści reprezentujący Szkołę Podsta-

wową w Krzęcinie zajęli ostatecznie 3 miejsce uzy-

skując następujące rezultaty:  

SP Bierzwnik : SP Krzęcin 2:1 (I. Staszczyk) 

SP Zieleniewo : SP Krzęcin 1:3 (I. Staszczyk, A. 

Gorzynik, D. Komorek) 

SP Łasko : SP Krzęcin 2:3 (I. Staszczyk, B. Misztal, 

I. Staszczyk) 

SP Pełczyce : SP Krzęcin 5:0 

Zabrakło jednego punktu 

 

(od lewej) Maciej Kamiński, Wiktor Kowalski, Aleks Hess, Bra-
jan Misztal, Julian Kowalski, Erwin Władyczak, Dominik Komo-
rek, Alan Michalak, Igor Staszczyk, Alan Gorzynik 

Fot. Paweł Sadkowski 

 Skład dru-
żyny: Kuba 
Kucybała, 
Filip 
 Kolański, 
Dawid 
Abraś,  
Filip Bury, 
Jakub 
 Ligęza, 
Artur  
Kolański, 
Krzysztof 
Cepak, 
Szymon 
Goławski, 
Kacper Li-
gęza, Mar-
cel Herma-
nowicz, Fi-
lip Okoń.  

Fot. Paweł Sadkowski 
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Kącik rozrywki—pokoloruj 
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Szkoła uczestniczy w akcji charytatywnej, uczniowie zbierają nakrętki. 

Ponieważ mieli określony dzień na przyniesienie nakrętek, nauczyciel 

sprawdza efekty. Zaniepokojony ich znikomą ilością, pyta: 

- Dlaczego tak mało nakrętek? Obiecaliście włączyć się w akcję. Zapo-

mnieliście? 

Stojący obok nauczyciela uczeń z zupełnie innej klasy natychmiast odpo-

wiada: 

- Proszę pani, oni po prostu zmęczyli się już zbieraniem kasztanów. 

Publikujemy tylko nasze humory, zasłyszane w szkole. 

    Działania profilaktyczne w klasie VI b 

W SP w KRZĘCINIE wszyscy zbieramy nakrętki! 

Klasa V zadowolona, bo w ciągu tygodnia uzbierała worek nakrętek 

 

 

Fot. B. Biesiada 

    Listopad i grudzień obfitował 

w liczne działania profilaktycz-

ne, które realizowane były 

przez uczniów klasy VI b w 

trakcie cotygodniowych spo-

tkań z wychowawcą. Wśród 

nich znalazły się: obchody 

Światowego Dnia Rzucenia Pa-

lenia, omówienie zjawiska cy-

berprzemocy i zagrożeń wyni-

kających z nieprawidłowego 

korzystania z Internetu.  

  


