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Wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+ 
 
Zespół Szkół w Grodku gości od październiku 2014 dwie zagraniczne wolontariuszki – Andreę 
z Hiszpanii oraz Inę z Białorusi. Dziewczyny są w Gródku dzięki projektowi Wolontariatu Eu-
ropejskiego  – przygotowanemu przez Stowarzyszenie ANAWOJ z Michałowa i Bożenę Gą-
sowską – nauczyciela Zespołu Szkół w Gródku. 
„Wolontariat Europejski” to część unijnego programu Erasmus+, umożliwiający młodym lu-
dziom z całej Europy wyjazd do innego kraju jako wolontariusze. Młodzi ludzie w ramach 
swoich działań mogą aktywnie wspierać organizacje lub instytucje, które ich goszczą w  in-
nym kraju. Daje to niepowtarzalną okazję do nauki samodzielności, nauki języka obce-
go  oraz poznania odmiennej kultury.  Corocznie kilkaset wolontariusze przyjeżdża do nasze-
go kraju w ramach Wolontariatu Europejskiego, ale i  podobna liczba młodych Polaków wy-
jeżdża. 
 
Wolontariuszki Andrea i Ina będą przez cały rok szkolny wspierać uczniów i nauczycieli Ze-
społu Szkół w rożnych obszarach edukacji. Podczas lekcji języka angielskiego, czy białoruskie-
go, pomagają uczniom wykonać zadania, asystują uczniom pracującym wolniej, czy potrze-
bującym powtórzenia. Poświęcają czas po lekcjach, aby chętni uczniowie mogli utrwalić ma-
teriał z lekcji, czy uzyskać pomoc przy odrabianiu pracy domowej. Dzięki obecności wolonta-
riuszek uczniowie Zespołu Szkół w Gródku mają możliwość konwersować z 'native speakere-
mi' – rodzimymi użytkownikami języków - białoruskiego i hiszpańskiego, w bezpośredniej 
rozmowie, czy poprzez gry językowe, co pozwala im nabrać śmiałości w mówieniu w obcych 
językach. Dodatkowo wolontariuszki zapoznają uczniów z kulturą, geografią, historią i trady-
cjami swoich krajów. Andrea i Ina przygotowują i prowadzą własne zajęcia z zakresu naucza-
nia języków obcych – języka angielskiego, języka białoruskiego i języka hiszpańskiego oraz 
zajęcia plastyczne, sportowe, czy zabawy językowe przygotowane m.in. na potrzeby świetli-
cy szkolnej. W listopadzie np. pomogły przygotować i przeprowadzić otwartą lekcję języka 
angielskiego w gimnazjum z p. Małgorzatą Sapieżko. Pomagają również przy organizacji im-
prez i uroczystości szkolnych. 
Koordynatorami projektu „Wolontariat Europejski” w Zespole Szkół w Gródku są pani Boże-
na Gąsowska i pani Małgorzata Sapieżko. Opiekunem wolontariuszy w czasie wolnym jest 
pani Anna Siegieńczuk. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Gródek, aby aktywnie włączali się w integra-
cję  wolontariuszy w nowe dla nich środowisko, aby wyjeżdżając z Gródka mogli oni powie-
dzieć, że był to dla nich wspaniały czas. 
Anna-Sophia Pappai (Stowarzyszenie ANAWOJ) 
Małgorzata Sapieżko (Zespół Szkół w Gródku) 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+” 
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 ♥ Dzień Kobiet ♥ 
Dnia 8 marca świętujemy Dzień Kobiet. Chyba każda z dziewczyn chciałaby coś dostać, kwiatek, 

czekoladę, laurkę naprawdę cokolwiek! Więc drodzy chłopcy oto parę pomysłów: 

♥  Pójść do jakiejś kwiaciarni i kupić różę, tulipana lub inny ładny kwiatek. 

♥ Jeśli w pobliżu nie ma żadnej kwiaciarni, możesz kupić smaczną czekoladę, każda z nas    się 

ucieszy ze smacznego prezentu. 

♥ Jeśli masz większe ambicje możesz zrobić coś własnoręcznie np. laurkę, kwiat z bibuły lub upiec 

babeczki. 

♥  może masz artystyczną duszę? Tak? W takim razie napisz jakiś wiersz, namaluj ładny obrazek to 

też się sprawdzi! 

Mam nadzieję że spodobało ci się te parę pomysłów i zrobisz coś miłego dla swojej wybranki. 

☺☺☺ 

 



WYWIAD Z NAUCZYCIELEM  

 

                       Przeprowadzała: Redaktorka             Odpowiadała: Pani Monika Jaroszuk  

R: Dzień dobry! Czy mogę przeprowadzić z Panią wywiad? 

Pani Monika: Tak, oczywiście. 

R:Od kiedy pracuje Pani w naszej szkole? 

Pani Monika:  Pracę w tej szkole zaczęłam 2 grudnia ubiegłego wieku. 

R: Co lubi Pani w swojej pracy? 

Pani Monika:  Kontakt z uczniami. Dzięki temu czuję się zawsze młoda. 

R: Dlaczego chciała zostać Pani nauczycielką? 

Pani Monika: Chciałam zostać nauczycielką, ponieważ chciałam mieć wakacje. 

R: Gdyby nie została pani nauczycielką to kim by Pani chciała zostać? 

Pani Monika: Wtedy chciałabym pracować w zoo we Wrocławiu jako opiekun zwierząt. 

R: Czy ma pani jakieś marzenie? 

Pani Monika: Chciałabym zwiedzić świat. 

R: Ma pani jakieś zainteresowania? 

Pani Monika: Moje zainteresowania to biologia i czytanie książek, najlepiej tych przyrod-

niczych. 

R: O jakim zawodzie marzyła Pani, gdy była Pani małą dziewczynką? 

Pani Monika: Gdy byłam mała, marzyłam o zostaniu weterynarzem. 

R: Dlaczego lubi Pani swoich uczniów? 

Pani Monika: Moi uczniowie są lepsi, niż dorośli. 

R: Czy była Pani w dzieciństwie pilną uczennicą? 

Pani Monika: Zawsze się starałam by być pilną uczennicą. 

R: Wiemy już, że chcę Pani podróżować, czy robi Pani coś w tym kierunku? 

Pani Monika: Staram się oszczędzić pieniążki na moją wymarzoną podróż do Meksyku. 

R: Czego nie lubi Pani w swoich uczniach? 

Pani Monika: Najgorsza cecha u ucznia to według mnie, to niechęć do pracy i lenistwo. 

R: Dobrze, myślę że wystarczy tych pytań. Dziękuje, za odpowiedzi. Do widzenia! 

 



 

 

 
Przepis na „Placuszki z jabłkami” 

 

czas: ok. 30 minut                        liczba porcji: dla 3–4 osób; ok. 40 placuszków 

Krok 1 

Jabłka obieram ze skórki i kroję na plasterki. 

Krok 2 

Oddzielam białko od żółtka i białko ubijam na sztywną pianę. Następnie do piany dodaję mąkę, mleko i 

żółtko i chwilę miksuję na gładką, puszystą masę. 

Krok 3 

Każde jabłko zanurzam w masie i nakładam "z nadmiarem" ciasta na patelnię, na której jest olej. 

Krok 4 

Placuszki smażę na złocisty kolor z obydwu stron. Przed podaniem posypuję cukrem pudrem. 

                                                                                                                           Smacznego!   

 

  Czy wiesz, że … 
  Czy wiesz, że Mount Everest leży na granicy Nepalu i Tybetu? 

 Czy wiesz, że Elbrus jest najwyższym wulkanem północnej półkuli? 

 Czy wiesz, że wiatr na Ziemi nie może wiać szybciej niż 520 km/h? 

 Czy wiesz, że  170 kotów pracuje w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie walcząc z my-

szami? 

 Czy wiesz, że 34 miliony cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie? 



 

•Goblin Książkowy• 

  Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu zwanym Baśniobo-

rem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. 

Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz przeciwnie. Kendra i jej brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek jest obecnym 

opiekunem Baśnioboru. W otoczonym murami lesie pradawne reguły wprowadzają porządek między chciwymi trol-

lami, złośliwymi satyrami, kłótliwymi wiedźmami, psotnymi chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. Gdy jednak zasady 

te zostają złamane, ujawniają się potężne moce zła, a Kendra i jej brat muszą zmierzyć się z największym w swym 

życiu wyzwaniem, by uratować rodzinę, Baśniobór, a może i cały świat...  

  W Giżycku spotykają się wcześniej nieznające się nastolatki. Dla każdego z nich wakacyjny 

wyjazd oznacza coś innego – przykry obowiązek, długo oczekiwaną okazję, by się wyszaleć, lub dwa tygodnie spoko-

ju od nadopiekuńczych rodziców. W grupie szybko wyróżniają się takie indywidualności, jak Wanda, Szprycha, Kle-

ma czy Marita, a spośród chłopaków Kajtek, Maks, Zyga, Franek. Szprycha i Zyga zakładają się w pewnej honorowej 

sprawie, a ich zwolennicy pomagają im zakład wygrać, wykonując różne ryzykowne zadania. Kto okaże się zwycięz-

cą? O tym opowie ta pełna humoru powieść wakacyjna, której akcja obfituje w zaskakujące sytuacje, dramatyczne 

sceny i niesamowite nocne eskapady. 

  Eleanor, Kordelia i Brendan razem z rodzicami przeprowadzają się do wielkiego domu, który 

należał kiedyś do tajemniczego pisarza, Denvera Kristoffa. Po niezapowiedzianej wizycie jego córki, niepokojącej 

staruszki, rodzeństwo trafia do groźnego świata, w którym czyhają na nich olbrzymy, piraci, Wichrowa Wiedźma i 

Król Burz. Jaką tajemnicę kryje historia ich własnej rodziny? Czy rodzeństwu uda się w końcu odnaleźć drogę do do-

mu? 

 

 



 

       NUDA JUŻ NIE GROZI – SPOSOBY NA NUDĘ 

Każdemu czasem się nudzi. Nie wiemy co mamy robić i bezsensownie pałętamy się po domu. 

Każdy na pewno ma jakieś hobby. Podam wam kilka przykładów co można robić. Każdy znajdzie coś dla siebie . 

Oto przykłady: 

Kolekcjonowanie – zbieractwo, świadome gromadzenie przedmiotów o ustalonym zakresie merytorycznym jest teraz 

popularne na całym świecie, spróbuj i ty! 

Kolekcjonuj znaczki 

Pamiątki z wakacji 

Figurki                                                

Muszelki 

Naklejki, 

Kamyczki 

 

Zrób coś kreatywnego - Może sprawdzisz się w rysowaniu lub szydełkowaniu? 

Rysowanie 

Lepienie z modeliny 

Robienie bransoletek 

Robienie z bibuły 

Szydełkowanie 

 

Pisz pamiętnik - Jeśli nie jemu, to komu masz powiedzieć swoje tajemnice? Do prowadzenia takiego pamiętniczka wy-

starczy tylko zwykły zeszyt lub dziennik i długopis!  Pamiętaj tylko o odpowiedniej kryjówce, nie chcesz chyba by 

twój pamiętnik został przeczytany przez wścibskie rodzeństwo? 

 

 Czytanie książek nie jest dla kujonów! Może masz jakąś książkę, która się już kurzy i czeka na zajrzenie do niej? Ko-

niecznie ją przeczytaj! Możesz też przeczytać lekturę, zamiast uczyć się  streszczenia.  

 

Ugotuj lub upiecz coś - Chyba czas najwyższy na eksperymenty w kuchni! Zaproponuj rodzicom, że zrobisz obiad lub 

coś na deser. Na pewno będą zadowoleni, gdy wrócą z pracy, a na stole będzie ciepły posiłek. Jeśli nie jesteś do-

świadczony, poproś kogoś starszego o pomoc. 

 



 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny:  

Gabriela Ciuńczyk, Julia Deryng, Sonia Sulżyk, Wiktoria Sadowska, Karolina Leszczyńska pod 

opieką p. Haliny Popławskiej  

 

 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

 - Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 


