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Szeroką gamę aktywności proponują organizacje (kluby) 

sportowe. A że miasto Bełchatów sportem stoi i obiekty ma 

nieprzeciętne, jest gdzie poćwiczyć i pograć oraz komu 

pokibicować. Do wykorzystania w czasie wolnym otworem 

stoją tereny zielone, a trasy rowerowe zapraszają. Widząc 

więc swoją pociechę zbyt często przed komputerem czy 
telewizorem, warto podjąć dyskusję na temat ofert spędza-

nia czasu wolnego. Warto wiedzieć, że dziecko ma w czym 

wybierać, musi tylko być odpowiednio zmotywowane, za-

chęcone. Gdy nasze dzieci przesiadują zbytnio przed kom-
puterem, oddając się zawzięcie grom komputerowym, łączą 

się z Internetem niekoniecznie w celach naukowych, warto 

je zaprosić na wspólny spacer, zaproponować rodzinny 

nordic walking. Warto wspólnie wybrać się choćby na 

mecz! Najważniejsze są tu świadomość  i osobisty przy-

kład. Rzec by można: „Powiedz mi, jak spędzasz czas wol-

ny, a powiem Ci, kim jesteś…” 

Wszystkim uczniom PG 4, wśród nich czytelnikom 

„Naszej Czwórki”, rodzicom i nauczycielom życzę owoc-

nego, przyjemnego wykorzystania czasu wolnego. Wiele 

odpoczynku i radości w okresie wakacyjnym oraz takiego 

gospodarowania czasem, by  w gąszczu obowiązków jeśli 

nie szkolnych i zawodowych, to domowych, rodzinnych i 

innych, znaleźć chwile pożytecznego relaksu. Chwile, któ-

re nas odprężą i ubogacą. Nas wszystkich, bez względu na 

wiek i status. Tylko że „Czego Jaś…”. Więc my, dorośli, 

dajmy przykład młodym!  

Anna Szczęsna -  dyrektor PG 4  

„Powiedz mi, jak spędzasz czas wolny, a powiem Ci, kim jesteś… ”  

Czas wolny młodzieży 

N 
adchodzące wakacje zbliżają nas do tematu „czasu 

wolnego”. Wg definicji encyklopedycznych czas 

wolny to: „czas, którym dysponuje człowiek po wy-

konaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności 

związane z codziennym życiem. Czas wolny dziecka natomiast 

to „okres, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków 
szkolnych, domowych, czynności organizacyjno - porządko-

wych, związanych  z zachowaniem zdrowia i higieny, czas, w 

którym może ono wykonywać czynności według swego upodo-

bania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokajaniem 

potrzeb wynikających z zainteresowań” .  

Znaczna część z nas, czytając o czasie wolnym, pewnie zare-

agowałaby, że nie wie lub dawno zapomniała, co to takiego. 

Jesteśmy w większości bardzo zajęci, zapracowani, zaanga-

żowani w wypełnianie różnorodnych ról społecznych. Jed-

nakże każdy z nas, nawet jeśli wolnych chwil ma niewiele, 

przeznacza je na wypoczynek, niejednokrotnie czynny, na 
coś, co go interesuje, co sprawia mu przyjemność, radość,  

jest źródłem relaksu i regeneracji sił.    

Jak wygląda sprawa z czasem wolnym dzieci i młodzieży? 
Ich czas wolny to ten, który pozostaje po zajęciach szkol-

nych, odrobieniu zadań domowych i wypełnieniu obowiąz-

ków wynikających z roli syna czy córki. Co w swym czasie 

wolnym mogą robić nasze dzieci?  

Atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania czasu wolnego jest 
turystyka szkolna: wycieczki, biwaki, zielone szkoły. Prze-

ważnie łączą one cele poznawcze z rozrywkowymi, czyli 

pożyteczne z przyjemnym lub odwrotnie – jak kto woli.  

Bogatą ofertę na spędzanie czasu pozostającego po wypełnie-

niu obowiązków serwują placówki kultury. W Bełchatowie 

są to: Miejskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Bi-

blioteczna Publiczna czy Muzeum Regionalne. Na stronach 
internetowych tych placówek zawsze można zapoznać się z 

aktualnymi propozycjami zajęć czy projektów dla młodzieży. 
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zjum nr 3 w Bełchatowie z zakresu 
profilaktyki, pod tytułem „Pokaż 
kotku, co masz w środku”. Konkurs 
przeznaczony był dla uczniów 
wszystkich szkół gimnazjalnych z 
Bełchatowa. I miejsce w konkursie 
zajęła Aleksandra Szura z klasy II b, 
II miejsce Paulina Giszter z klasy 
IIb oraz Anna Kulak z klasy Ib, wy-
różnienie natomiast zdobyła Julia 
Grzelak z klasy Ib 

12.Nasz szkolny chór "Fermata" zajął I 
miejsce w kategor ii: chóry-
gimnazjum w XIII Regionalnym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2013, 
którego przesłuchania odbyły się 14 
grudnia w MCK, a w niedzielę, 12 
stycznia, w Kościele Miłosierdzia 
Bożego - Koncert Laureatów. Duet: 
Julia Nowak i Olgierd Post zajął w 
tym samym festiwalu III miejsce. W 

roli konferansjerów Koncertu Laure-
atów sprawdzili się: Marta Kowalska 
i Wiktor Kuśmierz. Pomocą wykaza-
ła się także P. Wacława Szczepanik. 
Scenariusz koncertu napisała P. 
Anna Szczęsna - dyrektor naszego 
gimnazjum, a zaproszenia, dyplomy i 
podziękowania przygotował P. An-
drzej Gąciarz. 

13.W dniu 06.02.2014r. w PG1 odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w szachach 
w ramach Gimnazjady 2013/2014. 
Nasi uczniowie pod opieką  P. A. 
Kruka zajęli III miejsce. 

14.10.01.2014r. odbył się konkurs mu-
zyczny "Kreuj się, kto może" zorga-
nizowany przez SZSO nr 2. 
21.02.2014r. na scenie MCK nastąpi-
ło ogłoszenie wyników oraz koncert 
finałowy. II miejsce w kategorii gim-
nazjów zajęła Natalia Drobniewska 
(„Pogoda ducha”), natomiast III 
miejsce otrzymał Olgierd Post 
(„Remedium”). Opiekunem laurea-
tów był P. Arkadiusz Kruk. 

15.01.03.2014r. reprezentacja chłopców 
w koszykówce zajęła II miejsce w 
rozgrywkach miejskich w ramach 
Gimnazjady. Zawody odbyły się w 
Publicznym Gimnazjum nr5. 

16.Zarówno dziewczęta jak i chłopcy z 
naszej szkoły zajęli I miejsce w piłce 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Boryna to bohater czterotomowej 

"epopei chłopskiej" pt. „Chłopi”, za któ-

rą jej autor – S.W. Reymont - w roku 

1924 otrzymał literacką nagrodę No-

bla. Powieść pokazuje realistyczny 

obraz życia zbiorowości chłopskiej 

przełomu XIX i XX wieku. 

Wigilijny jadłospis: 

Buraczany kwas, gotowany na grzy-

bach z ziemniakami całymi. 

Śledzie w mące obtaczane i smażone 

na oleju konopnym. 

Pszenne kluski z makiem. 

Kapusta z grzybami, olejem omaszczo-

na. 

Racuszki z gryczanej mąki z miodem 

zatarte i w makowym oleju uprażo-

ne. 

... a przegryzali to wszystko prostym 

chlebem, bo placka ni strucli, że z 

mlekiem i masłem były, nie godziło się 

jeść dnia tego... 

(Reymont, „Chłopi”) 

opr. Klaudia Pol 

 

1. 22 września 2013r. podczas VI edy-
cji „Pikniku Olimpijskiego" rozstrzy-
gnięto Plebiscyt sportowy szkół za 
rok szk. 2012/2013r. Po raz 4. z rzę-
du zdobyliśmy w nim  I miejsce, 
przed PG nr 5 i PG nr 1. Na 10 
najlepszych sportowców - 8 to ucz-
niowie (lub już dziś absolwenci) 
PG nr 4. Nagrodzono także 3 nau-
czycieli wychowania fizycznego z 
naszej szkoły.  

2. Uczniowie trzecich klas gimnazjal-
nych wzięli udział w konkursie „I ty 
możesz zostać Masterchefem!". Pa-
tronat nad wydarzeniem objął Prezy-
dent Miasta Bełchatowa. Wśród 
zwycięzców znalazła się nasza 
uczennica, Martyna Adamczyk. 

3. 14.11.2013r. w Łobudzicach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Bełchatow-
skiego w tenisie stołowym. Dziew-

częta w składzie: Patrycja Włódar-
czyk, Klaudia Jedlińska i Sandra 
Samborska zajęły III miejsce. 
Chłopcy w składzie: Mateusz Gał-
czyński, Sebastian Rózik i Artur 
Filipek zajęli również III miejsce. 

4. 21 listopada w Gimnazjum nr 5 w 
Piotrkowie Tryb. odbył się finałowy 
turniej w piłce ręcznej chłopców o 
miano mistrza Rejonu Bełchatow-
skiego. Powiat Bełchatowski repre-
zentowała drużyna chłopców z na-
szej szkoły, która przepustkę na ten 
turniej zdobyła wygrywając mistrzo-
stwo powiatu. W zmaganiach mi-
strzów I miejsce przypadło Gimna-
zjum w Piotrkowie Tryb., natomiast 
nasi chłopcy uplasowali się na IV 
miejscu. 

5. Drużyny zarówno dziewcząt jak i 
chłopców PG 4 reprezentowały Po-
wiat Bełchatowski w Mistrzostwach 
Rejonu Bełchatowskiego w Unihoke-
ju. W Gimnazjum w Gomunicach o 
awans do mistrzostw województwa 
rywalizowały najlepsze drużyny wy-
łonione w mistrzostwach powiatów. 
Drużyna dziewcząt zajęła po II 
miejsce, z kolej drużyna chłopców 
uplasowała się na najniższym stopniu 
podium. 

6. W dniach 24-25 listopada odbył się 
turniej regionalny Siatkarskich 

Ośrodków Szkolnych. Wzięły w nim 
udział reprezentacje województw 
podkarpackiego , małopolskiego, 
świętokrzyskiego i łódzkiego. Nasze 
województwo w kategorii młodzi-
ków reprezentowali uczniowie na-
szego gimnazjum zajęli III miejsce.  

7. W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy 
walkę od nowa o przechodni Krzyż 
Niepodległości. W tej edycji biegu 
organizowanego z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości zajęliśmy I 
miejsce. Na rok otrzymaliśmy więc 
Krzyż przechodni. 

8. Dnia 27. 11. 2013r. odbył się już 
XIII turniej dziewcząt o puchar Pre-
zydenta Miasta. Wzięły w nim udział 
trzy bełchatowskie gimnazja: PG nr 
1, PG nr 5 oraz gospodarze PG nr 4. 
Otwarcia zawodów dokonała Pani 
Dyr. Anna Szczęsna. I miejsce zajęły 

gospodynie turnieju, nie tracąc w 
rozgrywanych meczach nawet seta. 
Najlepszą zawodniczką z naszego 
gimnazjum została Cecylia Pietrusz-
ka. 

9. Dnia 10 grudnia 2013r. wzięliśmy 
udział w powiatowych konkursach 
organizowanych przez ZSO w Zelo-
wie z okazji święta ich Patrona - 
Obrońców Praw Człowieka. Obydwa 
konkursy - literacki i plastyczny - 
dotyczyły tematyki wolontariatu. W 
literackim I miejsce zajęła Klaudia 
Pol, a III Natalia Stolarek (obie 
uczennice IIIb - opiekun: P. Teresa 
Adamczyk). Konkurs plastyczny 
polegał na wykonaniu albumu pro-
mującego działalność wybranego 
wolontariusza. Pod opieką P. Anny 
Szczęsnej - dyrektora naszej szkoły - 
Julia Dyjach i Karolina Zgolak z 
kl. IIId, które zajęły I miejsce. 
Uczennice odebrały nagrody podczas 
uroczystej akademii w ZSO w Zelo-
wie. 

10.Julia Krawczyk z kl. Ib wygrała 
miejski konkurs na najładniejszą 
Gwiazdę Betlejemską. W nagrodę 
Gwiazda prowadziła II edycję Beł-
chatowskiego Orszaku Trzech Króli. 

11.19 grudnia 2013 roku został roz-
strzygnięty konkurs plastyczny zor-
ganizowany przez Publiczne Gimna-

Czas na podsumowanie – osiągnięcia PG4 w r.szk. 2013/2014 
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najciekawszy strój ekologiczny z 
makulatury zwyciężyli uczniowie 
kl.Ic.  

28.W dniu 22 maja obiektach SMS 
Łódź odbył się finał województwa 
łódzkiego rozgrywek Coca Cola Cup 
2014. W rywalizacji dziewcząt wzię-
ło udział 8, a wśród chłopców 16 
najlepszych drużyn w województwie, 
wyłonionych we wcześniejszych 
eliminacjach. Nasze dziewczęta zdo-
były srebro i tym samym uzyskały 
najlepszy wynik w historii szkoły w 
rozgrywkach Coca Cola Cup. Chłop-
cy uplasowali się na czwartym miej-
scu. 

29.W dniu 24 maja na obiektach sporto-
wych naszego gimnazjum odbyły się 
Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce 
Nożnej Dziewcząt. W rywalizacji 
wzięły udział reprezentacje wszyst-

kich bełchatowskich gimnazjów. 
Nasze dziewczęta nie dały szans 
rywalkom, odnosząc komplet zwy-
cięstw. 

30.30 maja br. poznaliśmy laureatów 
XIII Powiatowego Konkursu 
„Książka – obiekt artystyczny”, or-
ganizowanego przez MiPBP w Beł-
chatowie. Młodzi twórcy łączyli do-
wolną technikę plastyczną z utworem 
literackim, tworząc małe dzieła sztu-
ki. W kategorii szkół gimnazjalnych 
I miejsce zdobyła nasza uczennica 
Angelika Mizera. Mecenasem suk-
cesu jest p. Ilona Simińska. 

31.11 czerwca uczennica klasy IIIb 
Natalia Stolarek wraz z opiekunem 
P. Wacławą Szczepanik wzięła 
udział w uroczystej gali podsumowu-
jącej piątą, jubileuszową edycję 
Ogólnopolskiego konkursu o czasach 
i osobie Karola Wojtyły – Jana Paw-
ła II „Papież Słowianin”. Uroczy-
stość odbyła się w sali lustrzanej 
Pałacu Poznańskich w Łodzi. Wzięli 
w niej udział gimnazjaliści z całego 
kraju, którzy w maju przystąpili do 
etapu centralnego konkursu. Laurea-
ci, finaliści i uczestnicy ogólnopol-
skiego konkursu wiedzy o Janie 
Pawle II otrzymali nagrody, dyplomy 
i zaświadczenia. 

siatkowej w kategorii: gimnazja. 
17.Dnia 7 marca 2014r. w Szkole Pod-

stawowej nr 5 w Bełchatowie odbyły 
się eliminacje miejskie Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega pożarom i 
chroni Środowisko" w trzech gru-
pach wiekowych: szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły ponadgimna-
zjalne. Zuzanna Piatka – uczennica 
klasy 1 d, zajęła I miejsce i reprezen-
towała nasze gimnazjum w elimina-
cjach powiatowych, które odbyły się 
dnia 12 marca 2014r. (opiekun: P. 
Jadwiga Góra). W kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne I miejsce zajęła 
Iza Olejnik, a III miejsce – Artur 
Dworzyński – absolwenci naszego 
gimnazjum. 

18.11.03.2014 uczniowie naszego gim-

nazjum uczestniczyli w Mistrzo-
stwach Rejonu w piłce siatkowej. 
Turniej odbył się w hali sportowej w 
Działoszynie. Chłopcy zajęli I miej-
sce, natomiast dziewczęta - II miej-
sce. 

19.Uczennica kl. III B, Natalia Stolarek 
zakwalifikowała się do wojewódz-
kiego etapu V jubileuszowej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o 
czasach i osobie Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II Papież Słowianin, or-
ganizowanego przez Łódzkiego Ku-
ratora Oświaty, w porozumieniu z 
innymi Kuratorami Oświaty w Pol-
sce. 

20.Uczeń klasy IIId - Miłosz Adamus 
zajął I miejsce w konkursie foto-
graficznym „Busola" zorganizowa-
nym dla młodzieży klas III ze szkół 
gimnazjalnych powiatu bełchatow-
skiego. 

21.Dnia 20 marca 2014r. odbył się po 
raz pierwszy w naszym gimnazjum 
Wiosenny turniej piłki siatkowej dla 
rodzeństw. Uczniowie szkoły two-
rzyli duety siatkarskie ze swoimi 
braćmi, którzy również uczęszczają 
do naszego gimnazjum lub są jego 
absolwentami. Najlepszym duetem 
rodzeństwa okazali się bracia: Adam-
czyk – I miejsce (15 pkt), Członka 
– II miejsce (13 pkt) – najlepszy 

(Ciąg dalszy ze strony 2) duet szkolny, Posmyk – III miejsce 
(11 pkt) 

22.27 marca 2014r. w Publicznym Gim-
nazjum nr 5 odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w koszykówce chłopców w 
ramach Gimnazjady. Reprezentanci 
naszej szkoły wywalczyli II miejsce. 
Opiekun: P. Arkadiusz Kruk 

23.W dniu 26 marca br.w Buczku odby-
ła się I runda rozgrywek Coca Cola 
Cup 2014 w kategorii dziewcząt. W 
rywalizacji wzięły udział cztery dru-
żyny, które rywalizowały systemem 
„ każdy z każdym”. Nasze dziewczę-
ta nie dały szans rywalkom, odno-
sząc komplet zwycięstw. 

24.W dniu 2 kwietnia w naszym gimna-
zjum odbyła się I runda rozgrywek 
Coca Cola Cup 2014 w kategorii 
chłopców. Nasza drużyna nie dała 
szans rywalom, odnosząc komplet 

zwycięstw. 
25.25 kwietnia odbył się w MCK I Beł-

chatowski Przegląd Piosenki Tury-
stycznej i Żeglarskiej. Duet z naszej 
szkoły Anna Kulak i Julia Nowak 
ponownie pokazał się z dobrej stro-
ny. Jury doceniło "Balladę o Wikin-
gu" w wykonaniu dziewcząt, przy-
znając im II miejsce. 

26.W dniu 6 kwietnia w naszym gimna-
zjum odbyła się II runda rozgrywek 
Coca Cola Cup 2014 w kategorii 
chłopców, natomiast 7 maja w Ra-
domsku - w kategorii dziewcząt. W 
rywalizacji wzięły udział cztery dru-
żyny, które rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. Nasi uczniowie 
nie dali szans rywalom odnosząc 
komplet zwycięstw. 

27.W dniu 29 kwietnia br. w związku z 
obchodami Dnia Ziemi w naszej 
szkole odbył się Konkurs Regionalno 
–Ekologiczny „Moja eko-
przestrzeń” . Konkurs w ramach rea-
lizacji projektu edukacyjnego przy-
gotowały i poprowadziły uczennice 
kl. II d – Anna Kłucjasz, Anna Krę-
cijasz, Iwona Kurant. Zadania 
były przeznaczone dla uczniów klas 
pierwszych. Aleksandra Zarzecka (I 
d) zajęła I miejsce, Zuzanna Piatka (I 
d) – II miejsce, Artur Członka (I c) - 
III miejsce. W rywalizacji klas na 
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Moje hobby - harcerstwo. 

Wakacyjne zajęcie czy pasja na lata ? 

W 
akacje to czas, kiedy jesteśmy zwolnieni ze 

szkolnych obowiązków i mamy mnóstwo wol-

nego czasu. Te cieple dwa miesiące spędzamy 

na spotkaniach  z przyjaciółmi, wyjazdach nad wodę czy 

po prostu leniuchowaniu przed telewizorem lub kompute-

rem. Już za kilka dni rozpoczną się upragnione przez 

wszystkich wakacje. Może warto w tym roku zmienić swój 

„repertuar” zajęć na ten wspaniały czas? Taką refleksję 

wywołała w mojej głowie rozmowa z koleżanką z klasy, 

Natalią Rośniak, która z mundurem har-

cerskim nie rozstaje się przez cały rok, a 

zwłaszcza w wakacje. Jest drużynową 4 

GZ „ Leśne Skrzaty”. A tym, co od niej 

usłyszałam, chcę podzielić się z wami. 

Mam nadzieję, że przysłuchując się tej 

rozmowie, chociaż parę osób pomyśli po-

dobnie jak ja. 

- Czym  ogólnie zajmuje się harcerstwo ? 

- Harcerstwo jest przede wszystkim służbą 

Bogu, ludziom i ojczyźnie. Jednak to nie 

tylko wzniosłe hasła, to również wspaniała 

zabawa, biwaki, zloty, rajdy, obozy, to 

wielkie i jakże trwałe przyjaźnie, to magia.  

- Co skłoniło cię do wstąpienia do harcer-

stwa ? 

- Do harcerstwa nakłoniła mnie koleżanka 

z podwórka. Usłyszała w szkole o naborze, 

a że właśnie zaczęły się wakacje, kiedy mamy mnóstwo 

wolnego czasu, który warto jakoś spożytkować, postanowi-

ła pójść na zbiórkę. Powiedziała mi o swoim zamiarze, 

więc i ja wybrałam się razem z nią. Był dokładnie 10 

czerwca 2008 roku. Nie miałam nikogo Oprócz tej koleżan-

ki nie miałam żadnych przyjaciół, ale to miało się nieba-

wem zmienić. Zostałam zaproszona do wspólnej zabawy 

i ...tak się zaczęło. 

- Harcerstwo kojarzy mi się z wyjazdami na obozy. Do-

brze? 

- Oczywiście, ze tak. Co roku w wakacje organizowane są 

trzytygodniowe obozy. Jeździmy w rożne miejsca: Biesz-

czady, Tatry czy Mazury. Zdobywamy tam różnego rodzaju 

sprawności, które są dowodem na nasze samodoskonalenie 

się. To duża satysfakcja pokonywać własne słabości. 

- Jak często spotykacie się? Powinnam zapytać, jak często 

odbywają się zbiórki ? 

- W większości drużyn należących do ZHP przyjęła się 

zasada Roberta Baden – Powella: „Największe sukcesy 

osiągają te drużyny, w których najbardziej zaufano zastępo-

wi.” Zbiórki drużyny odbywają się raz na 

dwa tygodnie w harcówce. Metoda mniej-

szych grup – zastępów pozwala na organi-

zowanie cotygodniowych spotkań. Każde-

go dnia w naszej harcówce gości inny za-

stęp. Zbiorki odbywają się popołudniami. 

- Czym zajmujecie się na zbiórkach ?  

Podczas naszych spotkań uczymy się tzw. 

węzłów, samarytanki, terenoznawstwa itp. 

Wzajemnie sobie pomagamy, organizuje-

my wspólne wycieczki rowerowe, wypady 

na basen czy lodowisko. Uczymy się przez 

zabawę, np. przywiązując druha drużyno-

wego do drzewa, poznajemy węzły, zdo-

bywając trochę wody, mąki ziemniaczanej 

i cukru, przygotowujemy pyszne placki B 

– P. Zbiorki są fantastyczną okazją do 

poznania wielu ludzi. Harcerstwo jest ma-

gią, której powinien doznać każdy. 

- A zatem, zastanówmy się, ile czasu marnujemy w czasie 

wakacji i nie tylko na nic niezrobienie, gdy mamy trochę 

wolnego czasu. A przecież każda chwila jest bezcenna i nie 

wolni jej zmarnować.. Może najwyższa pora, aby zrezygno-

wać z bezrefleksyjnego oglądania  telewizji, wyjść z domu i 

zająć się czymś pożytecznym. Jednym z takich zajęć może 

być właśnie harcerstwo, do którego razem z Natalią bardzo 

was zachęcamy. Wakacje to najlepsza pora, by dać się mu 

porwać. 

Klaudia Pol 

Zabawa w  Sherlocka Holmesa,  

czyli „Pokaż mi swój kosz na śmieci, a powiem ci, kim jesteś” 

J 
ednym z zadań, jakie postawiono przed gimnazjalista-
mi w związku z udziałem naszej szkoły w w projekcie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Łodzi było napisanie 
pracy  pn. „Eko- badacze z „Czwórki” w 

cieniu bełchatowskich kominów”. Grzeba-
nie w cudzych śmieciach nie jest przyjemne, 
ale, jak się okazuje, bardzo pożyteczne. A 
wnioski, jeśli posłużyć się słynną metodą 
dedukcji genialnego detektywa, która pomo-
gła mu rozwiązać setki kryminalnych zaga-
dek, mogą zaskoczyć niejednego zjadacza, a 
raczej „wyrzucacza” chleba. Udowodniła to 
w swej pracy nasza redakcyjna koleżanka, 
zdobywczyni I nagrody, Natalia Stolarek.  Przeczytajmy jej 
fragmenty. 
„zawartość koszy na śmieci różni się w zależności od zamoż-

ności ludzi mieszkających w danym rejonie miasta. Na pod-
stawie zawartości koszy na śmieci można określić, czym się 
ludzie odżywiają, jakich kosmetyków używają, jakie rzeczy 

wyrzucają i w jakim stanie, czy segregują 
śmieci, co i ile piją. Jak wynika z badań w 
koszach ludzi żyjących w „biedniejszych” 
osiedlach znaleźć można mnóstwo obierek 
od ziemniaków, kości od schabu, resztek 
kurczaka, masę obierek od warzyw i owo-
ców. Student socjologii twierdzi, iż świad-
czy to o tym, że ci ludzie gotują sami, jedzą 
sporo warzyw i owoców oraz prawdziwego 
mięsa. Natomiast w bogatszych osiedlach w 
koszach znajduje się bardzo dużo opakowań 

po gotowych daniach, np. zupy w proszku, opakowania po 
produktach delikatesowych takich jak włoskie pesto, szynka 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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mu, gospodynie korzystają z mrożonek i gotowych dań, 
- Polacy są coraz bogatszym społeczeństwem, bo stać nas na 
wyrzucanie jedzenia i działającego jeszcze sprzętu AGD.  
Na stronie internetowej www.nto.pl przeczytałam rozmowę 
z Panem Romanem z Opola, który jest osobą bezdomną. 
Jesteś ciekawa co powiedział? Przytoczę Ci dosłownie jego 
słowa:  
- „Dla nas, bezdomnych śmietnik to prawdziwa skarbnica. 
To nie pomoc społeczna nas ubiera, lecz właśnie śmietniska. 
Ja znalazłem w kuble nie tylko bluzę, ale spodnie i buty. Na 
zimę to tam nawet koce i poduszki znajdziemy. ... O jedzenie 
na śmieciach jest najłatwiej. Chleba tam dosyć. Wcale nie 
jest czerstwy. Ale ludzie nie szanują chleba, bo wrzucając go 
nawet nie włożą do oddzielnej torebki, aby ktoś sobie mógł 
go wziąć.” 
W ogóle wyrzucanie żywności to wielki problem. Na lekcji 
WOS dowiedziałam się, że na świecie, co roku wyrzucamy 
1,3 mld ton jedzenia. Stanowi to 1/3 ilości produkowanej 
żywności nadającej się do spożycia. W Europie marnuje się 
89 mln ton żywności. Średnio w Europie i Ameryce Północ-
nej przeciętna osoba wyrzuca od 95-115 kg jedzenia rocznie. 
Dla porównania w krajach Afryki Subsaharysjkiej wynosi 
odpowiednio 6-11 kg. W krajach rozwiniętych spożywa się 
rocznie około 900 kg żywności na osobę, natomiast w kra-
jach rozwijających się ta ilość jest mniejsza o połowę i wy-
nosi około 460 kg. W krajach rozwiniętych i rozwijających 
się marnuje się podobna ilość żywności tj. 670 i 630 mln ton. 
Na świecie najwięcej marnuje się owoców i warzyw. Praw-
da, że te dane są zatrważające? (...) 
Rzeczywiście "śmieci mówią o nas". To co wyrzucamy i 
gdzie to robimy świadczy o naszej kulturze i przyzwyczaje-
niach. Analizując zawartość naszego kosza, możemy dowie-
dzieć się wiele o nas i gospodarce.  

parmeńska, szwajcarskie sery, a także butelki po dużej ilości 
alkoholu. (...) Bardzo zaskoczyło mnie stwierdzenie, że 
"biedniejsi ludzie jedzą zdecydowanie lepiej, zdrowiej i natu-
ralniej". Potwierdza to także polski naukowiec dr Włodzi-
mierz Pessel, który z warszawskich śmietników czerpie wie-
dzę o życiu mieszkańców naszej stolicy i o zachodzących 
przemianach społecznych. Zauważył on, że "im szybsze tem-
po życia, tym mniej refleksji nad tym, co się je, co się kupuje 
i wreszcie - co się wyrzuca. Żyjący w pędzie kupują dużo 
produktów gotowych, ale także sporo naturalnych, bo wie-
dzą, że są zdrowe. Rezultat jest taki, że zjadają rzeczy prze-
tworzone, a naturalne wyrzucają, bo nie zdążą ich przero-
bić." (...)  
Z toruńskich badań na podstawie śmieci wyciągnąć można 
jeszcze jeden ważny wniosek. A mianowicie, że ludzie nie 
chronią swoich danych osobowych. Do koszy wyrzucają 
rachunki telefoniczne wraz z bilingami, karteczki z banku z 
kodem pin do karty, wyciągi z konta, wyniki badań lekar-
skich, wezwania do zapłaty.  
A teraz zadam Ci pytanie. Czy wiesz co oznacza słowo gar-
bologia? Istnieje specjalna nauka, która zajmuje się spraw-
dzaniem zawartości naszych śmietników i na tej podstawie 
oceniana jest kondycja społeczeństwa. Jest to właśnie garbo-
logia. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa garbage czyli 
śmieć. Garbolodzy twierdzą, że grzebiąc w odpadach, może-
my dowiedzieć się znacznie więcej o życiu ludzi, firm, spo-
łeczeństw i całych cywilizacji, niż z eksponatów zgromadzo-
nych w muzeach, galeriach lub zwiedzając ruiny starych 
budowli.   
Badacze tej dziedziny wysnuli między innymi następujące 
wnioski: 
- coraz mniej potraw świątecznych przygotowuje się w do-
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Chipsy, hamburgery, frytki, pizza, kebab - smaczne, ale czy zdrowe ?  

koktajl, miksując je z jogurtem naturalnym. Niemal jak 
lody! Arbuz nie ma prawie żadnych kalorii. Dozwolony w 
każdych ilościach, a jest sycący i słodki. Na obiad kala-
fior, fasolka lub bób. Kolorowe sałatki możemy tworzyć 
ze wszystkich warzyw. 

3. Nie żałujmy sobie ruchu. Chodźmy na spacery! To istna 
przyjemność o tej porze roku! Róbmy  wycieczki rowero-
we w miłym towarzystwie. Zaaplikujmy sobie ostatni hit, 
czyli hula-hop z masującymi wypustkami. Rewelacja! 

4. Nie zapomnijmy o uzupełnianiu płynów.  Postawmy na 
wodę z cytryną lub zieloną herbatę. Doskonale gaszą pra-
gnienie i...nie tuczą! W upalne dni dozwolone są też natu-
ralne sorbety owocowe i owocowe galaretki, które zastą-
pią niezbyt zdrowe napoje  gazowane i lody.  

5. Skorzystajmy z przepisów i dobrych praktyk, z którymi 
mogliśmy zapoznać 30 czerwca, kiedy to w naszej szkole 
odbył się  „Festyn zdrowia”. Na naszym szkolnym orliku 
odbywały się konkurencje sportowe m.in. „sztafeta z 
ogórkiem”, podczas której uczestnicy zamiast pałeczki 
przekazywali sobie ogórek – symbol zdrowego odżywia-
nia się. Niespodzianką byli dla uczestników sztafety beł-
chatowscy sportowcy, którzy razem z uczniami rywalizo-
wali o miejsce na najwyższym podium. W sali gimna-

K 
iedy przychodzi  wiosna, a później lato, coraz czę-
ściej wychodzimy z domu. I niestety, trudno nam 
się oprzeć produktom oferowanym przez  budki z 

lodami, zapiekankami, goframi czy kebabami.  Jaką cenę 
musimy zapłacić za to „niebo w gębie” ( nie w PLN!) 
Otóż, robi się gorąco, słoneczko przypieka - wyskakujemy 
więc ze swetrów i długich dżinsów.  Wyciągamy z szafy 
letnie ubrania, kostium kąpielowy i ...uśmiech znika z na-
szych twarzy. Ulubiona letnia bluzka nas opina, a kostium 
nie wygląda tak spektakularnie jak rok temu. Czujemy się 
ciężko, a przecież za 3 tygodnie wyjazd! Co robić ? Wystar-
czy zastosować się do kilku prostych rad, a na pewno szybko 
pozbędziemy się niewygodnych kilogramów, utrzymamy 
wymarzoną wagę i poczujemy się o wiele lepiej w swoim 
ciele, mogąc w pełni cieszyć się latem.  
1. Przede wszystkim: bez paniki. Żadnych głodówek lub diet

-cud! Spokojnie przeanalizujmy swój codzienny jadłospis.  
2. Latem mamy dużo większe możliwości wzbogacenia na-

szej diety. Świeże warzywa i owoce  są tanie i dużo 
zdrowsze od mrożonek odsmażanych na patelni. Tak więc 
wybierzmy się na bazar i zakupmy same sezonowe pro-
dukty. Cieszmy się nimi, póki są, zimą będzie nam ich 
brakować. Polecam truskawki z których możemy zrobić 
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Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia....  

G 
imnazjum to okres trzech lat, wydaje się, że tak 

mało znaczących w życiu młodego człowieka.  

Jest to dla nas bardzo trudny, a jednocześnie, więc 

paradoksalnie przyjemny okres dorastania. 

Pierwszą klasę pamiętam jak przez mgłę. Na początku był 

strach. Bałam się, że nie zostanę zaakceptowana w nowym 

środowisku. Zupełnie niepotrzebnie, jak się okazało, bo w 

naszej „Czwórce” przyjęto nas niezwykle ciepło i przyjaź-

nie. Przez pierwszy rok skupiałam się głównie na poznawa-

niu szkoły i kolegów. Choć jestem osobą dość zamkniętą w 

sobie, poznałam wiele nowych osób. Zaczęłam coraz lepiej 

dogadywać się z klasą, z ludźmi, z którymi miałam spędzić 

kolejne trzy lata życia. Pierwszy rok nauki nie zakończyłam 

za dobrze, ale pozostała nadzieja na lepsze oceny w następ-

nej klasie, zdobycie przyjaciół i odnalezienie własnej drogi. 

Druga klasa już nie była tak beztroska jak pierwsza. Pozna-

łam smak porażki, kiedy pierwszy raz w życiu miałam oce-

nę dostateczną na świadectwie.  Porażką były również dla 

mnie niektóre znajomości. Nie mogłam zrozumieć, dlacze-

go przyjaciele, którzy kiedyś znaczyli dla siebie tak wiele, 

teraz nie potrafią zamienić ze sobą słowa. W drugiej klasie 

towarzyszyły mi mieszane uczucia. Nie byłam już małą 

dziewczynką, ale nie dorosłam jeszcze... Bardzo zżyłam się 

wtedy z niektórymi ludźmi. Stanowiliśmy świetną paczkę. 

Zaczęłam przemieniać się z dziecka w coraz bardziej doj-

rzałą, młodą osobę. Trzecia klasa to ciągła nauka. Uczyłam 

się, aby mieć dobre oceny, na egzaminy, ale  to był, moim 

zdaniem, najlepszy rok gimnazjum. Narodziły się prawdzi-

we więzy przyjaźni. Te z wcześniejszych lat nie przetrwały. 

Dlaczego? Były za mało dojrzałe lub zwyczajnie, nie 

potrafiliśmy się zaangażować. Po prostu potrzebowałam 

tych trzech lat gimnazjum, aby dorosnąć. Wspaniała przy-

goda z gimnazjum się kończy. „Baczyński” zawsze pozo-

stanie w moim sercu, nie tylko jako miejsce, ale też jako 

społeczność. Nauczyciele i przyjaciele to ludzie, którzy 

mnie bardzo wiele nauczyli. Ci pierwsi wpajali nam 

wszystkim wiedzę z wielu przedmiotów, ale też pomogli 

nam „rozwinąć skrzydła”, stali się naszymi autorytetami. 

Niektórzy z nich dali mi do zrozumienia, że moje zdanie też 

się liczy. Przyjaciele to ludzie, dzięki którym to wszystko, 

czego nauczyli mnie nauczyciele „zadziałało”, wspierali 

mnie, byli ze mną, pomagali mi. To właśnie zapamiętam z 

gimnazjum - ludzi. Bez nich nasze gimnazjum nie byłoby 

tak wspaniałe. Pod słowem „wspaniałe” nie kryją się tylko 

osiągnięcia w nauce, ale też więź uczniów, nauczycieli i 

wszystkich osób związanych ze szkołą. Niestety moja przy-

goda z gimnazjum już się skończy. Choć przeżywałam tu 

wzloty i upadki, szkoła pozostanie na zawsze w moim ser-

cu, jako jedna z najlepszych rzeczy, które mnie do tej pory 

w życiu spotkały. 

Nie tylko szkolna wycieczka 

O 
statnie miesiące roku szkolnego to czas wyjazdów 

klas na wycieczki. Naszą planowaliśmy starannie 

od dawna, bo już na początku trzeciej klasy wy-

znaczyliśmy jej trasę i zaczęliśmy się do niej przygotowy-

wać merytorycznie i duchowo. Miała nam w tym pomóc 

lektura opowiadań Tadeusza Borowskiego i Zofii Nałkow-

skiej. I tak, 10 czerwca wraz z kolegami z klas: II a, II c i I 

c wyruszyliśmy do Krakowa. Wiele jest w tym sławnym 

mieście miejsc godnych zobaczenia, ale my wybraliśmy 

wyjątkowe pod każdym względem – Muzeum Armii Krajo-

wej, które w skali kraju jest, obok Muzeum Powstania War-

szawskiego, najważniejszym muzeum czynu zbrojnego 

Polski Walczącej w XX wieku, jest też jedyną tego typu 

placówką na świecie, ukazującą całokształt tematyki zwią-

zanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym. 

Podzieleni na dwie grupy przemierzaliśmy po wodzą nie-

zwykle kompetentnych przewodników kolejne pomieszcze-

nia, poznając historię II Rzeczpospolitej, przebieg kampanii 

wrześniowej, życie w obozach jenieckich. Mogliśmy zoba-

czyć  m.in. rekonstrukcję czołgu Vickers (zrobioną m.in. z 

oryginalnych części z czołgu zniszczonego w 1939 r.), ba-

raki dla jeńców, a także setki dokumentów i pamiątek z lat 

wojny (np. naboje i pagony oficerskie przywiezione przez 

żołnierza AK z katyńskich mogił). Od razu rozpoznaliśmy 

rikszę rowerową, podobną do tej, którą zarabiał na życie 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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Nie tylko szkolna wycieczka 

Alek z „Kamieni na szaniec”. Wolno nam było dotknąć 

kadłuba brytyjskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów 

dla żołnierzy AK, obejrzeć wnętrze rakiety V-2, której roz-

pracowanie było największym sukcesem wywiadu AK. Dla 

mnie osobiście największym przeżyciem stał się pobyt z 

kilkorgiem kolegów w zrekonstruowanym ubeckim karce-

rze i to ja w dodatku miałam ich uwolnić. Pobyt w muzeum 

sprawił, że nieobce są nam już nazwiska i biografie gen. 

Emila Fieldorfa „Nila” czy  rotm. Witolda Pileckiego. To 

była wspaniała, bo owocna i nienużąca, choć prawie dwu-

godzinna lekcja historii.  

A potem już tylko z okien autokaru zobaczyliśmy słynne 

„okno papieskie” na Franciszkańskiej 3 i bardzo krótko 

pobyliśmy  na Rynku Głównym z kościołem Mariackim, 

Sukiennicami, wieża ratuszową, pomnikiem Adama Mic-

kiewicza. Bo dalsza trasa wycieczki wiodła nas do Muzeum 

Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Co to za miejsce nie 

muszę nikomu tłumaczyć, ale zobaczenie go robi porażają-

ce wrażenie. Obecnie historycy oceniają, że ogółem do obo-

zu trafiło co najmniej 1,3 miliona osób, w tym: 1,1 mln 

Żydów, do 150 tysięcy Polaków i ponad 50 tysięcy osób 

innych narodowości. Liczba zabitych sięgnęła prawie 1,1 

mln osób. 90% ofiar to Żydzi.  

Każdy z nas dostał słuchawki i odbiornik, by lepiej słyszeć 

przewodniczkę, ponieważ w tej samej sali znajdowało się 

kilka grup. Weszliśmy przez bramę Auschwitz z napisem 

Arbeit macht frei, która przyprawia o dreszcze. Obok bra-

my ogrodzenie z drutów, kiedyś pod napięciem, każde zbli-

żenie groziło śmiercią. Wchodząc do kolejnych  bloków  

każdy z nas odczuwał nasilające się dławienie w gardle, 

niejeden uronił łzę. Zdjęcia umieszczone na ścianach były 

przerażające. Małe dzieci idące na śmierć, wychudzone 

kobiety. To wszystko budziło w nas grozę. W oszklonych 

(Ciąg dalszy ze strony 6) pomieszczeniach znajdowały się stosy butów, garnków i 

przedmiotów codziennego użytku, które ludzie zabierali ze 

sobą z nadzieją na lepsze życie. I te kłębiące się włosy lu-

dzi, których przeznaczeniem była komora gazowa. Przera-

żające! Idąc obozowymi uliczkami, rozmyślałam o tych, 

którzy nie byli tu na wycieczce, o ich strachu, cierpieniu, 

śmierci.  Odkąd ludzie przekroczyli bramy Auschwitz sta-

wali się numerami, tracili dotychczasową tożsamość. Te 

„numery” z ogolonymi czaszkami, ubrane w obozowe pa-

siaki spoglądały na nas z dziesiątków zdjęć. Współczucie, 

żal – to czuliśmy wszyscy. Blok 11, blok śmierci, w którym 

umierał śmiercią głodową za współwięźnia dziś święty 

Maksymilian Maria Kolbe, ściana śmierci, komora gazowa 

i krematorium. Nie jestem w stanie jeszcze opisać swoich 

wrażeń. I Birkenau: bloki, prycze, uwłaczający ludzkiej 

godności blok sanitarny, rampa kolejowa. Jednym słowem: 

piekło na ziemi. Najgorsze, że jak pisała Nałkowska, to 

„Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Nadzieją dla świata są 

tacy ludzie jak wspomniany już św. Ojciec Kolbe, a także  

Stanisława Leszczyńska, położna, która stanowczo prze-

ciwstawiła się zabijaniu noworodków, działając wbrew 

rozkazom „anioła śmierci” dr Mengele. Jej życie dowodzi, 

że nie ma takich warunków, w których można zmusić ko-

goś do zabicia dziecka, nawet w obozie śmierci. Wychodzi-

łam stamtąd zdruzgotana tym, co ujrzałam, ale jednocześnie 

byłam dumna z moich kolegów, że swoim godnym zacho-

waniem na tym największym cmentarzu świata oddali hołd 

tym, którym w tak bestialski sposób zadano śmierć. Wiele 

osób odradzało nam taką wycieczkę na koniec gimnazjum, 

ale ja myślę, że nie mieli racji. Dzięki niej dorośliśmy, doj-

rzeliśmy jako ludzie i Polacy. To nie była tylko szkolna 

wycieczka... 

stycznej można było wziąć udział w nauce zumby, a w 
czytelni natomiast powstał szwedzki stół uginający się od 
przeróżnych zdrowych smakołyków, które zostały przy-
gotowane przez gimnazjalistów. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) Stosując parę tych krótkich i prostych zasad, na pewno nie 
będziemy musieli przejmować się zbędnymi kilogramami, a 
będziemy mogli się cieszyć piękną figurą i, co najważniej-
sze, dobrym samopoczuciem.  

Klaudia Pol 

Fot. 4 Fot. 5 Fot. 6 
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REDAKCJA 

Książki rekomendowane na wakacje 

Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania. 

Są książki, które pochłaniają czytającego. 

1. Elkeles Simone : Ideaalna chemia JEDNA Z NAJ-

LEPSZYCH POWIEŚCI O MIŁOŚCI 

WSZECH CZASÓW. Według czytelni-

czek największego portalu czytelniczego 

Goodreads 4. miejsce pomiędzy „Dumą i 

uprzedzeniem” a „Zmierzchem” na li-

ście NAJLEPSZYCH POWIEŚCI O MI-

ŁOŚCI WSZECH CZASÓW. Współcze-

sna wersja Romea i Julii. 

2. Ransom Riggs: Osobliwy dom pani Peregrine  Życie 

Jacoba nie zapowiadało się ekscytująco. 

Pogodził się z myślą, że nigdy nie zostanie 

odkrywcą i nigdy nie będzie miał wielu 

przyjaciół. Ważne miejsce w jego życiu zaj-

mował dziadek. To on najbardziej mu impo-

nował i to on opowiadał mu najlepsze histo-

rie na dobranoc o pogodnym sierocińcu na 

walijskiej wysepce, ukrytym przed złem, 

wojną i potworami. 

3. Zoe Marriott: Cienie na Księżycu  Kilkunastoletnia 

Suzume orientuje się, że ojczym, z którym 

mieszka, jest odpowiedzialny za śmierć jej 

ojca. Postanawia się zemścić. Dzięki swoim 

umiejętnościom magicznym ukrywa się w 

kuchni pałacu ojczyma, ucieka na ulice nie-

znanego miasta, trafia do więzienia…  

Wie, że musi zdobyć względy wszechwład-

nego Księżycowego Księcia, aby pomścić 

śmierć ojca. 

4. Damian Dibben: Strażnicy historii Rodzice Jake’a 

Djonesa zaginęli bez wieści i nie wiadomo, w 

jakim są miejscu na Ziemi i w jakim momencie 

historii. Jake poznaje ich zdumiewający sekret: 

oboje należą do Tajnych Służb Straży Historii, 

stowarzyszenia, którego członkowie podróżują 

przez stulecia, aby udaremniać poczynania zło-

czyńców manipulujących przy dziejach świata. 

W poszukiwaniu rodziców Jake przenosi się z Londynu 

XXI. 

5. Rick Riordan: Olimpijscy Herosi. Syn Neptuna  

To drugi tom bestsellerowej serii książek dla 

młodzieży zatytułowanej „Olimpijscy Herosi”, 

której autorem jest Rick Riordan. Riordan To 

wielokrotnie nagradzany autor bestsellerowej 

serii dla młodzieży Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy. 

6. Maria Pruszkowska: Przyślę panu list i klucze Autor -

ka tej niewielkiej objętościowo książki, zadedy-

kowała ją maniakom czytania. I sama dedyka-

cja jest tu najlepszą rekomendacją. Bo to książ-

ka o czytaniu, czytelnikach i o skutkach tegoż 

nałogu. Oto rodzina: ojciec, którego jedynym 

hobby są książki, dwie córki – dorastające pan-

ny, które odziedziczyły po nim tego fioła oraz 

matka, niepodzielająca pasji pozostałych członków rodzi-

ny. Bohaterowie czytają przy jedzeniu, w pociągu, tram-

waju i na przystanku, po południu, wieczorem i rano. 

Staje się ta pasja źródłem wielu zabawnych nieporozu-

mień. Miłej lektury!  

Opr. Mateusz Gawora 


