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Oddajemy Wam w ręce najnowszy numer naszej szkolnej 
gazetki. Z pewnością zastanawia Was, skąd taki tytuł. Nie jest  to 
n o w a n a z w a . W r a c a m y b o w i e m d o t e g o , c o j u ż 
było. ,,Kolejówkę” wydawano już  na początku pierwszej dekady 
tego stulecia. Ponieważ usytuowanie szkoły ma ścisły związek z 
koleją (placówka znajduje się między torami, na ulicy Kolejowej), 
chcemy to zaakcentować.  

Gazetka szkolna to nasze wspólne dzieło. Wszystkich, którzy 
chcieliby dołączyć do redakcji, serdecznie zapraszamy. 
Wszelkich informacji udziela opiekun i redaktor naczelna 
gazetki. 
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Dnia 3 września br. w budynku sali gimnastycznej 
naszej szkoły odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2018/19.  
Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia 
pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania 
hymnu narodowego. Następnie Pani dyrektor 
Ewa Omelczuk powitała wszystkich nauczycieli, 
pracowników i uczniów. 
W tym roku dołączyły do nas dwie klasy licealne, 
tyle samo technicznych oraz jedna klasa 
branżowa.  
Poza nowymi koleżankami i kolegami w CKZiU 
powitaliśmy pięcioro nowych nauczycieli: p. Annę 
Szulc, p. Edytę Urbanek, p. Barbarę Pieńkowską, 
p. Kamila Feliszewskiego, p. Kamila Kromskiego i 
p. Dawida Furmana.  
Po uroczystości rozpoczęcia udaliśmy się do klas 
na spotkania z wychowawcami. 
Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w 
nadchodzącym roku szkolnym. 

Uroczyste 
rozpoczęcie roku 

szkolnego 2018/19

„Na dzień chłopaka rzecz dzieje się taka, że 
dziewczyna w aucie wymienia kołpaka .Na 
podnośniku samochód podnosi, chłopaka się o 
pomoc nie prosi. Bo chłopak świętuje ten 
niezwykły dzień od rana, wszystko za niego 
rob i dz iewczyna kochana” - Karo l ina 
Winiarz ,Martyna Kawecka , Kamila Suwiczak.  
Dnia 1 października w naszej szkole odbył się 
Dzień Chłopaka. Atrakcjami między innymi 
by ły rozdawane przez nasze cudowne 
dziewczyny cukierki. Chłopcy ogromnie się 
c i eszy l i o raz i ch humory pop raw i ły 
porozwieszane po szkole wierszyki o tematyce 
tego jakże pięknego dnia.  
Życzymy wszystkiego najlepszego! 

Dzień chłopaka



 

We wrześniu klasy pierwsze spędzały wspólnie 
czas na integracji, która odbyła się nad jeziorem w 
Niesulicach oraz w Wędrzynie. Zajęcia, w jakich 
uczestniczyli najmłodsi koledzy, to pływanie 
żaglówkami, oraz zajęcia z Panią Pedagog. Takie 
atrakcje zapewniono im nad wodą, natomiast na 
poligonie, mieli okazję strzelać z broni, mogli 
również zobaczyć sprzęt wojskowy i zdobyć cenną 
wiedzę, rozmawiając  z żołnierzami. Uczestnikom 
dopisywał humor, ale także wspaniała, słoneczna 
pogoda. Uczniowie mieli możliwość poznać się 
lepiej i zawrzeć nowe znajomości. Wspomnienia 
po tak ciekawym wypoczynku na pewno zostaną 
w ich głowach na długi czas.        

Pierwszaku! Pamiętaj, że w nowej szkole masz 
czystą kartę.  
Bądź tym, kim chcesz być!  

Integracja



 

Kalendarz dni nietypowych   

Dzień Pocałunku 

Dzień Pocałunku, obchodzony 28 października, 
powsta ł, aby promować i zachęcać do 
całowania. W tym dniu w niektórych krajach 
organizowane są coraz popularniejsze 
maratony całowania, bicie rekordów w długości 
całowania i różne inne zabawy dla par. 
Naukowcy co roku udowadniają, iż pocałunek 
przynosi same pozytywne rezultaty. W jego 
trakcie wzrasta puls, człowiek szybciej oddycha, 
do jego płuc dociera więcej tlenu, w mózgu 
uaktywniają się elementy odpowiedzialne za 
emocje, przez co wzrasta produkcja serotoniny, 
która to zapewnia dobry nastrój. Ludzie, którzy 
regularnie się całują, żyją nawet do 5 lat dłużej 
od tych, co się nie całują.  

Dnia 8 października podczas przerwy w holu 
CKZiU nasze cheerleaderki zaprezentowały 
układ taneczny, chcąc w ten sposób zachęcić 
uczniów do wstąpienia w ich szeregi. 
Serdecznie zapraszamy do udzia łu w 
zajęciach w każdy poniedziałek o godz. 16.00 
do hali gimnastycznej.

Cheerleaderki zapraszają Dzień Patrona 

Dnia 16 października w naszej szkole odbył 
się Dzień Patrona, którego organizatorami 
była klasa 2a. Przygotowali oni konkurs, który 
opierał się na grze planszowej w chińczyka. 
Klasy zostały podzielone na trzy grupy, które 
stawały ze sobą w pojedynku. Wygrany mógł 
być tylko jeden. Zacięta walka i dobra zabawa  
nie opuszczała zawodników. Podczas jednej 
godziny lekcyjnej udało się nam poszerzyć 
wiedzę o Janie Pawle II.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim i czekamy 
na to, co będzie za rok!  



 
 

Dzień Nauczyciela 

Nauczyciel dobrze wie 
Ile w głowie zmieści się 
Nauczyciel dobrze wie 

Że nauka to super sprawa! 

12 października klasa 1a zaprezentowała 
krótkie przedstawienie dla naszych kochanych 
nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczniowie, jak i nauczyciele byli bardzo 
zainteresowani skeczem kabaretowym o 
współczesnej edukacji. Uśmiechy nie schodziły 
z naszych twarzy. 
Wszystkim pracownikom szkoły pragniemy raz 
jeszcze złożyć najserdeczniejsze 
życzenia. Rekolekcje 

W dniach 17-19 października odbywały się rekolekcje. 
Dla niektórych był to czas pojednania z Bogiem, 
przemyśleń i zmian na lepsze. Do naszego kościoła 
przyjechał ks. Piotr ze Strzelec Krajeńskich. Już 
pierwszego dnia zyskał naszą sympatię. Czy jest ktoś, 
kto nie pamięta historii o dachowaniu?  
Jego wypowiedzi były przepełnione szczerą wiarą i 
miłością.  Starał się do nas dotrzeć. 
Opowieści, które do nas kierował, dotyczyły realnych 
wydarzeń, rozbawiały i skłaniały do refleksji.  
W ramach rekolekcji przyjechała do nas także grupa 
Arkadio. Przedstawiony przez artystów program nosił 
nazwę: „Rób to, co kochasz”. 
Lider grupy ukazał nam skrawek swojego życia, które 
było bolesne i pozostawiło złe wspomnienia. Pokazał, że 
z pomocą osoby, która go kocha, wyszedł na prostą, 
osiągnął sukces.  
Teksty jego piosenek miały sens życiowy i mogą być 
drogowskazami. 



 

GWIAZDA NUMERU: MARIUSZ KRÓL 

„Gwiazda Numeru” to nowy, stały cykl w naszej gazetce. Chcielibyśmy, abyście poznawali 
swoich nauczycieli z innej perspektywy, dlatego też będziemy zapraszali do rozmowy 
naszych kochanych belfrów. Pierwszą gwiazdą numeru jest Pan Mariusz Król.

K.A.: Dzień dobry, ten wywiad ma na celu przybliżyć pana 
uczniom. Zacznijmy więc od pierwszego pytania. Czy w 
przeszłości miał pan inne plany na własne życie zawodowe? 
M.K.: Zawsze byłem mocno związany ze sportem. Na początku 
chciałem być marynarzem czy leśniczym, lecz gdy zacząłem 
trenować, związałem swoje życie z aktywnością fizyczną. A to, że 
zostałem nauczycielem, okazało się dopiero po studiach. 
K.A.: Czy czerpie pan satysfakcję z tego, że jest pan 
nauczycielem? 
M.K.: Satysfakcję mam bardzo dużą. Nie wyobrażam sobie innej 
pracy niż tej z młodzieżą.  

K.A.: Czy miał pan sytuację, że zmienił coś pan w życiu młodego człowieka? 
M.K.: Niejednokrotnie, ale młodzi ludzie też zmienili moje życie. 
K.A.: Czy ma pan jakąś anegdotę z bycia nauczycielem? Czy jakieś wspomnienie pozostanie z 
panem na zawsze? 
M.K.: Oczywiście. Zawsze następuje taki moment, kiedy pierwszaki poczują luz i następuje hałas. 
Chcąc ich uciszyć, mam trochę dziwne metody i mówię: ,,Jestem już stary, w końcu mam 72 lata”, na 
to jedna z uczennic: ,,Przecież wygląda pan na 60 lat”. Wspomnień bardzo dużo. Miałem tutaj 
wychowanków, którzy później zdobywali tytuły wicemistrzów. Kiedy zamykam oczy, widzę te chwilę 
sprzed 15 czy 20 lat. 
K.A: Jak czuje się pan jako wychowawca? 
M.K.: Powiem tak, kiedyś wychowawca spełniał swoją funkcję w pełni. W tej chwili jako nauczyciel 
mam tyle obowiązków, że brakuje czasu, aby poświęcić się klasie. Szkole poświęcam większość 
swojego czasu. 
K.A.: Czy ma pan jakieś inne zainteresowania? 
M.K.: Oczywiście, maluję i piszę fraszki. Pomaga mi się to odciąć od problemów. 
K.A.: Jak pan odbiera dzisiejszą młodzież?  
M.K.: Młodzi spędzają teraz za dużo czasu w wirtualnym świecie. Powiem tak, kiedy zepsuł się nam 
telewizor, wraz z rodziną inaczej planowaliśmy czas. Mój syn stwierdził, że to były najlepsze chwile z 
rodziną. Spróbujcie na 3 dni wyłączyć telefon. 
K.A.: Co pan sądzi o klasach pierwszych? 
M.K.: Niech przychodzi ich jak najwięcej! Sądzę, że poczują się swobodnie wśród nas po Dniu 
Pierwszaka.  
K.A.: Czy wyobraża sobie pan życie bez szkoły? 
M.K.: Gdybym miał wybierać raz jeszcze, podjąłbym taką samą decyzję. 
K.A.: W imieniu redakcji gazetki chciałabym podziękować za ten wywiad. 
M.K.: Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie aby odwiedzać nauczycieli, ponieważ to daje nam radość. 
Kiedyś ktoś powiedział, żebyście nie przechodzili na drugą stronę, ponieważ my na niej jesteśmy. Ja 
mam to szczęście, że większość moich wychowanków przechodzi na stronę, po której idę.

Rozmowę przeprowadziła 
Kamila Augustyniak.



SUCHARY MIESIĄCA

- Co mi jest? 
- To tylko zadrapanie na nodze. 
- Mogę zobaczyć? 
- Noga jedzie inną karetką. 

Jeśli nie chce ci się 
gotować wody za 
każdym razem, gdy 
robisz makaron, możesz 
zagotować zawczasu 
kilka litrów i zamrozić na 
później.  

Następny numer „Kolejówki” ukaże się w grudniu!
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