
 

                       To już koniec trzeciego numeru  

                              SZKOŁY NON STOP 
 

 

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁREDAGOWANIA 

GAZETKI. 

 

JESTEŚMY OTWARCI NA WASZE POMYSŁY. 

 

CZEKAJCIE NA KOLEJNY NUMER!!! 

 

WASZE PROPOZYCJE PRZESYŁAJCIE 

 E-MAIL: 

 

gazetka-zsrokity@wp.pl  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cena: 0,50 zł                                      Luty 2014 

   
                                                      DRODZY CZYTELNICY! 

 
Czas mija, czas leci,                                                                                             

a my jesteśmy już w drugim semestrze. 
Jest to bardzo trudny czas,                                                           

gdyż trzeba od nowa zabrać się do pracy. 
 

Zakończyliśmy drugi semestr i z tej okazji                                           
chcielibyśmy pogratulować  

najlepszym uczniom                                                                     
Zespołu Szkół w Rokitach.  

 
Życzymy dalszych sukcesów w nauce                                                                                                              

oraz wzorowego zachowania           
w drugim semestrze roku szkolnego 

2013/2014!!! 
 

Zespół Redakcyjny                                                                                   

 

W tym numerze:  

 Nasze Orły, 

 Wywiad z najlepszym uczniem w szkole, 

 Wieści z życia Kaszubów wzięte. 

 Wieści z Przedszkola. 

SZKOŁA 

NON STOP 



 
 

Przedszkole: 

100 % frekwencja: Nikodem Osowski, Przemek Witka. 
 

Zerówka: 
100 % frekwencja: Dawid Formela. 

 
Klasa I:  

Hubert Witka, Karol Marszałkowski, Dawid Syldatk,                       

Mateusz Piotrowski, Monika Czaja. 
 

Klasa II:  
Dominika Syldatk, Dominika Bartelik, Natalia Lis,                       

Bartłomiej Mielewczyk, Martyna Lepińska. 
 

Klasa III:  
Szymon Domaszk, Martyna Driwa, Anna Serkowska. 

 
Klasa IV: 

Agata Domaszk (4,83), Wiktoria Stolc (4,58). 
 

Klasa V: 

Mikołaj Szczerba (5,15), Dominika Szczerba (4,92),                      

Agnieszka Dziadek (4,92). 
 

Klasa VI: 

Sandra Wiczk (5,11), Gracjana Lewna (5,11),                             
Magdalena Prądzińska ( 5,00), Kacper Wiczk (4,55). 

 
Klasa I G: 

Przemysław Jędrzejczyk (4,80), Alicja Szuster (4,73), 
Magdalena Gruchała (4,56). 

 
Klasa II G: 

                  Natalia Sywanycz (4,87), Artur Gruchała (4,87). 
 

Klasa III G: 
Martyna Szuster (5,13). 



 
 

Finał powiatowy w piłce siatkowej dziewcząt 
             

Dnia 19 grudnia 2013 roku nasze dziewczęta pojechały na finały powiatowe                     
w piłce siatkowej do Miastka. I miejsce zajęło SP Miastko, II miejsce SP Łubno,                

III SP Rokity, IV SP 2 Bytów. 
W składzie naszej drużyny zagrały: Dominika Szczerba, Sandra Wiczk, Karolina 

Piotrowska, Gracjana Lewna, Paulina Lis, Aleksandra Smentoch, Klaudia 

Chłopicka, Marcelina Zblewska, Ewa Zielonka, Julia Labuda. 

 

Finał powiatowy w piłce siatkowej chłopców 
 

Dnia 20 grudnia 2013 roku nasza reprezentacja chłopców pojechała                            
na finały powiatowe w piłce siatkowej do Bytowa. I miejsce SP 2 Bytów,                     

II miejsce SP Miastko, III miejsce SP Rokity. SP Kołczygłowy wycofało się                          
z zawodów. W składzie naszej drużyny zagrali: Przemysław Driwa, Adam 

Piotrowski, Mirosław Marszałkowski, Mikołaj Szczerba, Kacper Wiczk, Kacper 

Szturo, Karol Stolc, Rafał Mielewczyk, Damian Gliwa i Mariusz Miszk. 
 

Bieg Sylwestrowy w Kołczygłowach 
 

W sobotę 28.12.2013r. uczniowie naszej szkoły pojechali na kolejne biegi                            
z cyklu Cross Festival. Uczestniczyło w nich 31 uczniów naszej szkoły.                     

Dobra pogoda sprzyjała frekwencji i rywalizacji. W tym roku uczniowie biegali 
nowymi trasami, przy szkole w Kołczygłowach. Trasy nie należały do łatwych. 

Mimo trudności uczniowie naszej szkoły uplasowali się na wysokich miejscach.       
Po biegu organizator przygotował ciepłą zupę dla wszystkich uczestników biegu 

sylwestrowego. 
 

Najlepsze miejsca zajęli: 

Rocznik 2005-2006: Martyna Driwa (4). 
Rocznik 2003-2004: Maciej Brzeski (1), Andrzej Klejna (3). 

Rocznik 2001-2002: Mikołaj Szczerba: (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 WOŚP w Czarnej Dąbrówce 
 

 
 
 
 
 
 

12 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce 
po raz 22 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

 
Orkiestra od 22 lat cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. Jej celem jest działalność     
w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności 

dzieci, oraz działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Jej zadaniem jest także promocja 
zdrowia i profilaktyki zdrowotne. 

Podczas tegorocznego grania zbierano środki na zakup specjalistycznego sprzętu                              
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

 
W tym roku na terenie naszej gminy kwestowało około 40 wolontariuszy, byli oni widoczni 

niemalże w każdej części gminy, naklejali orkiestrowe serduszka wszystkim darczyńcom. 
 

Zwieńczeniem zbiórki był wielki finał na Sali GOKSiT w Czarnej Dąbrówce. Na deskach 
sceny sali widowiskowej jako pierwszy wystąpił Bytowski zespół FAZA 77, następnie 
debiutujący młodzieżowy zespół z Rokit MUSICAL który otrzymał gorące owacje od 

publiczności. Wystąpił także duet z Czarnej Dąbrówki IGA I ADAM a gwiazdą wieczoru 
był zespół Rock and Roll-owy "SUNNY MONEY". 

 
Najbardziej ekscytującym punktem finału była loteria, na której można było wylicytować 
gadżety przesłane przez Juka Owsiaka, Barbary Kosmowskiej, Urzędu Gminy, GOKSiT 
oraz prywatnych darczyńców. Zwycięzcą tegorocznej licytacji był fotoobraz Stanisława i 

Klaudii Winiarskich pt. "Tańcząca z Falami" który został wylicytowany za 350 zł. 
Podczas imprezy przygotowano stoisko z loteria fantową (każdy los wygrany) a panie z 
Koła Gospodyń "Cztery Pory Roku" z Czarnej Dąbrówki przygotowały pyszne przekąski 

oraz domowe słodkości, które można było nabyć i dodatkowo zasilić kasę WOŚP. 
Dodatkowo OSP Czarna Dąbrówka przygotowała pokaz ratownictwa przedmedycznego. 

 
Na zakończenie imprezy tradycyjnie o godzinie 20.00 rozbłysło światełko do nieba. 

 
W gminie Czarna Dąbrówka zebrano łącznie 6.250 złotych. 

Serdecznie Dziękujemy wszystkim darczyńcom. 



Wywiad z najlepszym uczniem                  
w Zespole Szkół w Rokitach 

 

Rozmowa z Mikołajem Szczerba, uczniem klasy V,                            

który w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 

uzyskał najwyższą średnią w szkole- 5,15. Brawo!!! 

 

1) Czy dużo czasu poświęcasz na naukę i przygotowania do 
lekcji? 

-Bywa różnie w zależności od ilości i trudności materiału,                      
od 30min do ok 2godz. Oczywiście codziennie. 

  

2) Jaka część Twojej wiedzy to zapamiętywanie z lekcji? 
-Z lekcji staram się zapamiętać jak najwięcej,                               

myślę , że jest to ok 75%. 
 

3) Jaka była twoja najgorsza ocena i z jakiego przedmiotu? 
-W tym roku najgorszą oceną jest 1, którą dostałem                                    

z j. kaszubskiego. 
 

4) Czy słuchanie na lekcji pozwala na krótsze przygotowanie 

się do sprawdzianu? 

-Zdecydowanie tak, bo skraca czas nauki w domu                                         
i mam wtedy więcej czasu na sport, zabawę i gry komputerowe. 

 

5) Czy jest to twoja najwyższa średnia w porównaniu do 

poprzedniej klasy? 
- Na zakończenie 4 klasy uzyskałem średnią -5,17. 

 

Dziękujemy za rozmowę 
 i życzymy dalszych sukcesów nauce. 

 
 

Zespół redakcyjny ;)  

 
 



Młodzi Studenci 
 

 W dniu 03.01.2014r.przedstawiciele poszczególnych klas wybrali się 

wraz z p. dyrektor Mariolą Klasa i  nauczycielką p. Marzeną Bartelik na 
Politechnikę Gdańską. Kiedy dojechaliśmy na miejsce okazało się, że tym 
razem będą aż trzy wykłady: dwa małego naukowca i jeden dużego. Przed 
wykładami puszczana była prezentacja o budowie komórki. Pierwszy wykład 
poprowadziła Karolina Bargańska z kl. VI szkoły podstawowej.  Przekazała 
nam bardzo dużo informacji na temat papużek falistych. Dowiedzieliśmy się 

m. in., że papużka 14 dni wysiaduje jedno jajko, papuzica to choroba, na 
którą człowiek może zachorować gdy hoduje papużki, a środowisko 
naturalne papużek to Australia. Martynka Driwa z kl. III Szkoły 
Podstawowej zapamiętała z wykładu Karoliny, że interesuje się ona 
papużkami od 4 lat, a w domu ma ich aż 28. 
             Drugi wykład dotyczył surrealizmu, poprowadził go Cezary 

Miecznikowski. Czarek powiedział nam czym jest surrealizm, opowiedział 
nam o współczesnych polskich malarzach-  surrealistach, przedstawił nam 
obrazy jego ulubionych surrealistów oraz krótkometrażowy film Destino, 
który został wydany w 2003r. Z tego wykładu Martynka zapamiętała, że 
Czarek interesuje się surrealizmem od 2 lat oraz to , że jeden z obrazów,  
które przedstawił nam Czarek nosił tytuł „Magiczne Rybki”.                

             Trzecim wykładem był referat dużego naukowca pt. Czy mosty 
potrzebują lekarza?, który poprowadziła pani mgr Anna Banaś. Pani  Ania 
przekazała nam bardzo dużo informacji o pierwszych mostach ,które były 
tworzone przez naturę, o najdłuższym moście na świecie  oraz o tym jak się 
bada mosty.  

              Po wykładach na Politechnice pojechaliśmy do sali czerwonej. 
Niestety mieliśmy bardzo mało czasu i obejrzeliśmy tylko jedno 
pomieszczenie, ale za to bardzo dużo się o nim dowiedzieliśmy. Martynce 
spodobał się tam kominek, w którym nigdy nie było ognia i który był 
podświetlany czerwoną lampką. Martynka powiedziała, że wyjazd jej się 
bardzo podobał. Mi również bardzo się podobało, ponieważ dowiedziałam się 

bardzo dużo ciekawych rzeczy.    

 

 

Natalia Sywanycz 
Uczennica klasy II Gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wieści z życia Kaszubów wzięte… 
 

„Świat w legendzie zaklęty” 
Uczniowie klasy VI Zespołu Szkół w Rokitach wzięli udział                                            

w szkolnym konkursie legend. Każdy zacięcie rywalizował                                               
o najlepsze miejsce. Mieli bardzo trudną komisje,                                                                  

gdyż byli to uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej. 
I miejsce: Gracjana Lewna, Sandra Wiczk, Michał Massowa. 

II miejsce: Aleksandra Smentoch. 

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
12.01.2014r. Zespół Kaszubski „Roczitkòwé Jagòdë” pojechał na występ                                           

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.                                                                                           
Tańczyli i śpiewali na scenach 22. Finału w Kołczygłowach i Maszewie.  

Po występie organizatorzy 22. Finału WOŚP w Maszewie                                                 

zaprosili nas na poczęstunek.                                                                               
Bardzo zmęczeni, lecz zadowoleni wróciliśmy do domu. 

GWIAZDKA W SIERAKOWICACH                                                                                                     

17.12.2013r. gwiazdka z Rokit odwiedziła szkołę w Sierakowicach. Na 
początku zaśpiewaliśmy kaszubską kolędę i z uśmiechami na twarzy 
zaczęliśmy przedstawienie. Wręczyliśmy na ręce nauczyciela słodkie 
upominki dla dzieci. A za nasz występ dostaliśmy domek z piernika,                   

który był bardzo smaczny.                                                                     

GWIAZDKA W ROKITKACH I ROKITACH                                                        

20.12.2013r. w naszej szkole również wystąpiła gwiazdka.                                              
O 17.00 spotkaliśmy się u p. Bożenki w Rokitkach i zaczęliśmy odwiedzać 

domy. Wszyscy przywitali nas bardzo serdecznie i zapraszali za rok.                                  
Z powodu złej pogody w Rokitach zdołaliśmy odwiedzić tylko niektóre rodziny.    

WYCIECZKA NA BASEN DO REDZIKOWA                                   

16.01.2014r. za zebrane pieniądze 11 uczniów i p. Bożenka jako opiekun 
pojechało do Redzikowa na basen. Na basenie spędziliśmy 2 godziny, a w 

drodze powrotnej pani kupiła nam jedzenie i napoje.                                            
Wycieczka była bardzo udana. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



W oczach Przedszkola 
 
 

Aniołki z masy solnej 
Dnia 13 stycznia 2014r. przedszkolaczki podjęły się bardzo trudnego zadania, 
które miało związek z „Dniem Babci i Dziadka”. Mianowicie robiły aniołki                  
z masy solnej. W tym trudnym zadaniu pomogły przedszkolakom uczennice               

klasy II Gimnazjum, które w ramach Projektu Gimnazjalnego często odwiedzają 
nasze przedszkole. Zabawa z masą solną dała dużo radości i wspaniałej zabawy, 
zarówno przedszkolakom jak i uczennicom gimnazjum. Efektem wspólnej pracy    

są przepiękne aniołki, którymi zostaną obdarowane Babcie i Dziadkowie podczas 
Ich święta. Dzieci już nie mogą się doczekać kolejnych odwiedzin swoich 

starszych koleżanek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Święta i ważne daty w lutym 2014 roku 
 

 

Data Nazwa święta / wydarzenia 

2 lutego  (niedziela) 

 

 Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej),                                                                                                                                      

Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca 

3 lutego  (poniedziałek) Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 

8 lutego  (sobota) Święto Służby Więziennej, Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 lutego  (niedziela) Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11 lutego  (wtorek) Światowy Dzień Chorych  

14 lutego  (piątek) Dzień Zakochanych (Walentynki)  

15 lutego  (sobota) Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

17 lutego  (poniedziałek) Dzień Kota 

20 lutego  (czwartek) Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

21 lutego  (piątek) Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

22 lutego  (sobota) Dzień Ofiar Przestępstw  

23 lutego  (niedziela) Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

27 lutego  (czwartek) Tłusty czwartek 
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Gaz z Łupków 
             

               Przygotowany przeze mnie artykuł dotyczy budzącej w ostatnich latach wiele 

emocji w kwestii wydobywania gazu z łupków. Są to tematy niezwykle ważne 

w dzisiejszym świecie, zmierzającym wielkimi krokami w stronę kryzysu energetycznego. 

Nie można jednak zapominać o roli nas wszystkich – konsumentów ogromnej ilości 

energii elektrycznej i cieplnej. To, czy będziemy korzystać z niej w sposób odpowiedzialny 

i świadomy, z pewnością nie pozostanie bez wpływu na przyszłość energetyczną naszego 

kraju i planety. 

Gaz z łupków                                                                                                                                

Gaz ziemny wydobywany z pokładów skał łupkowych, pod względem chemicznym jest 

identyczny jak ten wydobywany w konwencjonalny sposób.                                                       

Wpływ wydobycia gazu z łupków na środowisko                                                                                               

a) na gospodarkę wodną – płyn szczelinujący zawiera duże ilości różnorodnych 

związków chemicznych, jednak ryzyko przedostania się szkodliwych związków do wód 

gruntowych lub powierzchniowych jest niewielkie; następuje duże zużycie wody podczas 

procesu wydobywczego, powstają duże ilości ścieków,                                                                       

b) na krajobraz – degradacja krajobrazu jest niewielka; największe zmiany mają                                         

miejsce w trakcie budowy wiertu, zdecydowana większość obszaru jest rekultywowana                       

i powraca do pierwotnej funkcji (np. jeśli były to pola uprawne, to stają się nimi                                          

z powrotem); trwałą zmianą w krajobrazie są rurociągi służące do transportu gazu,                                 

c) na atmosferę – wiercenia są źródłem emisji hałasu, wydobyciu towarzyszy znaczna 

emisja gazów i pyłów z urządzeń wiertniczych, ponadto mamy do czynienia z dużą emisją 

gazów i pyłów podczas korzystania z transportu kołowego.                                                         

Ścieki podczas wydobywania gazu z łupków– od 10% do 70 % wody wykorzystywanej 

podczas procesu wydobywczego powraca z powrotem na powierzchnię Ziemi . Jest ona 

przechowywana czasowo w szczelnych zbiornikach w pobliżu obszaru wierceń. Ważne 

jest odpowiednie zabezpieczanie takich zbiorników w celu zapobiegania ewentualnym 

przeciekom. Część wody może zostać użyta ponownie w procesie wydobywczym, 

a pozostała część jest przewożona cysternami do oczyszczalni ścieków lub wtłaczana do 

głębszych warstw skalnych w specjalnych otworach utylizacyjnych.                                                  

Zasoby gazu z łupków na świecie                                                                                                    

-  największe złoża zlokalizowane są w Chinach ,                                                                              

- zasoby Europy stanowią 8 % światowych złóż .                                                                              

Zasoby gazu z łupków w Polsce                                                                                                

Wielkość złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego w Polsce szacuje się na 1,4 bln. m3 

(Wood Mackenzie) lub według innych szacunków na 3 bln. m3 (Advanced Resources 

International). Natomiast zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Państwowy 

Instytut Geologiczny w Polsce może być około 150 mld. m3 gazu z łupków. 

Poszukiwania gazu z łupków w Polsce                                                                                      

Obecnie nie dysponujemy badaniami, które pozwalałyby na dokładne oszacowanie 

zasobów gazu z łupków w Polsce. Dopiero badania prowadzone na przestrzeni 

następnych kilku lat dadzą odpowiedź na pytanie czy jego eksploatacja jest ekonomicznie 



uzasadniona. Pierwsze wiercenie w Polsce rozpoczęło się  w czerwcu 2010 r. w rejonie 

Łebienia (woj. pomorskie). Wiercenia oraz inne prace geologiczne składające się na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu z łupków będą prowadzone przez podmioty, 

które uzyskały odpowiednie koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze. Kontrolę nad 

poszukiwaniami gazu z łupków sprawuje Ministerstwo Środowiska. Do pierwszego 

wydobycia gazu z łupków dojdzie prawdopodobnie na Pomorzu w 2015 roku. 

Korzyści i zagrożenia wynikające z wydobycia gazu z łupków: 
 
 Korzyści Zagrożenia 

 

 

Społeczne 

• przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego 
i cywilizacyjnego, 
• gaz dostępny będzie w większej 
liczbie miejscowości, 
• możliwość zaspokojenia popytu 
konsumentów na opał 
(w 2011 r. zabrakło węgla na rynku), 
• uniezależnienie od 
zewnętrznych dostawców, 
• nowe miejsca pracy. 

• konflikty społeczne, 
• pogorszenie 
warunków 
życia/otoczenia, 
• brak zysków dla 
społeczeństw 
lokalnych/pieniądze 
wyłącznie 
dla zagranicznych 
korporacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiczne 

• spadek cen gazu, 
• rozwój infrastruktury przemysłowej, 
• uzyskanie znaczącej pozycji na 
europejskim rynku gazowym, 
• transformacja całego sektora 
energetycznego, 
• budowa nowych elektrowni gazowych, 
• stworzenie silnego sektora 
usługowego 
związanego z węglowodorami, 
• rozwój sektora chemicznego 
i metalurgicznego, 
• uniezależnienie od zewnętrznych 
dostawców, 
• rozwój infrastruktury przesyłowej 
i rozdzielczej, 
• dodatkowe źródło dochodu dla gmin 
z tytułu podatków od wydobycia gazu 
(szacuje się, że ich dochody 
wzrosną czterokrotnie), 
• dochody dla właścicieli ziemi 
(umowy dzierżawne). 

• ryzyko 
nieopłacalnego 
wydobycia, 
• brak zysków dla 
społeczeństw 
lokalnych/pieniądze 
wyłącznie 
dla zagranicznych 
korporacji. 

 

 

 

Środowiskowe 

• odchodzenie od wydobycia węgla 
(mniejsza dewastacja terenu, 
obniżenie emisji dwutlenku węgla, 
większa dywersyfikacja źródeł energii), 
• obniżenie krajowej emisji 
dwutlenku węgla. 

• zagrożenia dla 
gospodarki wód, 
• zagrożenia dla 
krajobrazu, 
• zagrożenia dla 
atmosfery, 
• zagrożenie hałasem 
(więcej informacji 
w scenariuszu pt. 
„Gaz z łupków 
a środowisko”). 

 

Na podstawie : http://www.razemolupkach.pl/ 

http://www.razemolupkach.pl/sites/default/files/Materia%C5%82y%20dydaktyczne%20i%20scenariu

sze%20lekcji.pdf 

                                                                                                        Martyna Szuster, III Gimnazjum 
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