
//29

Golub-Dobrzyń/RypinGolub-Dobrzyń/Rypin

www.pomorska.plGazeta Pomorska 
Piątek, 27 listopada 2015

W poniedziałek kończymy gło-
sowanie na uczestników Plebi-
scytu Mała Miss, Mały Mister 
oraz Małe Talenty. Jak na razie 
w naszym regionie liderką 
w młodszej kategorii miss jest 
Nadia Zuzanna Bołotow z To-
runia, która zgromadziła 1466 
głosów. W starszej prowadziła 
Eliza Stachowska z Lubicza 
z wynikiem 162 głosów. 

Aby oddać głos na milusiń-
skich, wysyłamy SMS-y na nu-
mer 71321 (koszt 1,23 zł). W treś-

ci wpisujemy prefiks przypo-
rządkowany kandydatowi. 
Szczegóły w ramce. Głosować 
można też bezpłatnie za po-
mocą kliknięć na naszej stronie 
www.pomorska.pl/ malamiss.  

Dla laureatów mamy cztery 
zagraniczne wycieczki oraz 
osiem voucherów do sklepu 
Decathlon. Podsumowanie ple-
biscytu odbędzie się 6 grudnia 
w Focus Mall w Bydgoszczy. a

W skrócie

GOLUB-DOBRZYŃ 
Historia bez tajemnic 
Biblioteka zaprasza dziś 
o godz. 17 na spotkanie po-
święcone m.in. wspomnie-
niom dotyczącym Golubia-
Dobrzynia. Pojawi się na nim 
Marian Pniewski. Od godz. 15 
do 16.30 będzie on pełnił dy-
żur dotyczący wyszukiwania 
informacji w archiwach i two-
rzenia drzew genealogicz-
nych. (KR)

GOLUB-DOBRZYŃ/RYPIN 
Programy kulturalne 
na andrzejki 
Dom Kultury w Golubiu-Do-
brzyniu w niedzielę o godz. 17 
zaprasza na Andrzejki Celty-
ckie. Wystąpią zespół Jig Reel 
Maniacs oraz formacja tańca 
irlandzkiego Ellorien. Bilety  
30 i 40 zł. O tej samej porze 
RDK organizuje program ro-
zrywkowy - Misz Masz An-
drzejkowy. (KR)

b UKS ”SOKÓŁ” Wielkie Rychnowo rozpoczął już przygotowania 
do przyszłorocznego sezonu kolarskiego. Podczas zebrania 
organizacyjnego sekcji kolarskiej klubu, zaproponowano 
szkolenie najlepszych zawodników z gminy Kowalewo Pomorskie, 
którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Gminy Szkół Podstawowych 
o Puchar Burmistrza. Ponadto prezes klubu Marian Krych i trener 
Dariusz Osmański podsumowali sezon. Zaprezentowano też nowe 
rowery dla klubowiczów, które pozyskano w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Kolarstwa.KR
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Nowe rowery, nowi zawodnicy

Matura próbna juz od kilku lat 
jest prowadzona we współpra-
cy z wydawnictwem Operon. 

- W Zespole Szkół nr 1 
do próbnych egzaminów przy-
stąpiło 88 uczniów. Kładziemy 
duży nacisk na procedury. 
Chcemy, by próba przypomina-
ła jak najbardziej właściwy eg-
zamin, który czeka uczniów 
w maju – informuje Dariusz 
Guzowski, wicedyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzy-
niu. 

Stąd celem dyrektorów 
i nauczycieli szkół w regionie 
jest stworzenie warunków, ja-
kie będą podczas majowych eg-
zaminów. Dotyczy to przygoto-
wania sal, wywieszania harmo-
nogramów, działalności komi-
sji egzaminacyjnych, spraw-
dzania dokumentów tożsamoś-
ci przed wejściem na sale czy 
przestrzegania czasu trwania 
egzaminu. Organizacja prób 

jest sporym wyzwaniem orga-
nizacyjnym, ponieważ trwa rok 
szkolny i powołanie komisji 
wiąże się m.in. z organizacją za-
stępstw lekcyjnych za nauczy-
cieli.  

- Chociaż to tylko próba, to 
jest stres. Naprawdę spory był, 
gdy wchodziliśmy na duże sale 
egzaminacyjne. W przypadku 
próby z języków było już spo-
kojniej, ponieważ egzamin był 

w małych grupach, w obecnoś-
ci naszej nauczycielki – uważa 
Małgorzata Kozakiewicz 
z „Wazówny”. 

Uczniowie zgodnie twier-
dzą, że próbne egzaminy poz-
walają wyciągnąć wnioski i le-
piej przygotować się do właści-
wych. 

- Bardzo dobrze, że można 
zobaczyć, jak wyglądają egza-
miny pisemne. Jakieś wyobra-

żanie już mieliśmy, bo za nami 
testy szóstoklasistów i egzami-
ny gimnazjalne. Szkoda, że nie 
ma próbnych egzaminów ust-
nych. Debiutować będziemy 
na maturze – mówi Sylwia Zie-
lińska, uczennica „Wazówny”. 

We wtorek maturzyści pisa-
li egzamin z języka polskiego. 
Pojawiły się na nim fragmenty 
“Antygony” Sofoklesa i wiersza 
“Księga ubogich” autorstwa Ja-
na Kasprowicza. Czy rozum 
jest siłą czy klęską? To temat 
wypracowania na podstawie 
„Antygony”. - Był dość skom-
plikowany – mówią uczniowie. 

Maturzyści zgodnie twier-
dzą, że trudny był egzamin 
z matematyki, który odbył się 
w środę. 

- Zadania zamknięte do ła-
twych nie należały, a poziomu 
otwartych to już nawet wolę nie 
komentować – uważa Sylwia. 

Wczoraj maturzyści spraw-
dzali swoje umiejętności lin-
gwistyczne. 

- Egzamin z angielskiego był 
dość łatwy. Bez problemu napi-
sałem cały list. Choć teraz to się 
zastanawiam, czy tam nie było 
czegoś podchwytliwego – mó-
wi Kamil Błaszczyk. 

Dziś uczniowie piszą prób-
ne egzaminy z przedmiotów 
dodatkowych – fizyki, biologii, 
geografii, historii i chemii.a ¹

Matura na próbę, ale emocje 
i procedury to na poważnie
Region

Karolina Rokitnicka 
karolina.rokitnicka@pomorska.pl

Setki uczniów z powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego 
i rypińskiego w tym tygodniu 
zmagają się z próbnymi egza-
minami maturalnymi.

Mała Miss, Mały Mister do 5 lat   
imię i nazwisko miejscowość SMS o treści: 
Aleksandra Foksińska Szafarnia mm.14
Alicja Siemieniecka Bogusławki mm.37
Anastazy Jadziński Długie mm.72
Hubert Jan Tekliński Golub Dobrzyń mm.61
Jonasz Mucha Toruń mm.60
Kacper Mucha Toruń mm.59
Katarzyna Iwanowska Toruń mm.56
Kornelia Badziąg Łąkorz mm.43
Lena Badziąg Łąkorz mm.44
Nadia Zuzanna Bołotow Toruń mm.62
Olga Ottenbreit  Toruń mm.35
Patrycja Trzepałkowska Szczepanki mm.42
Mała Miss, Mały Mister od 5 do 10 lat 
Eliza Stachowska Grabowiec m.27
Kacper Siemieniecki Bogusławki m.8
Maksymilian Stachowski Grabowiec m.28
Małe Talenty od 5 do 10 lat  
Maksymilian Stachowski Grabowiec t.22

b Małgorzata Kozakiewicz, Kamil Błaszczyk i Sylwia Zielińska 
z ZS1 tuż po wczorajszym egzaminie z języka angielskiego.
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Organizator

Mecenas

Dyżur reportera 
Karolina Rokitnicka 

510 026 102 (od godz. 8-15) 
facebook.pl/gazeta pomorska

Nasi Czytelnicy zdecydują kto otrzyma 
zaszczytne tytuły i atrakcyjne nagrody
Plebiscyt

Karolina Rokitnicka 
karolina.rokitnicka@pomorska.pl

Tylko od państwa zależy kto 
pojedzie na zagraniczną wy-
cieczkę, będzie mógł poszaleć 
na zakupach i otrzyma zasz-
czytny tytuł. 

Jak głosować?
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