
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Ireny Sendlerowej w
Kielcach
ul. Targowa 3
25-520, Kielce
Wydanie specjalne
05/16

Numer specjalny 
ROK W BIBLIOTECE

Treść:
Kilka słów na początek
Spotkanie z pisarzem:
Tom Justyniarski 
Spotkanie z Edytą
Jungowską
Pamiętny dzień z życia
Karola Bieleckiego
Z wizytą na kieleckim
kirkucie 
Zaproszenie na
obchody 50-lecia
Szkoły Podstawowej nr
19 imienia Ireny
Sendlerowej w Kielcach
fotogalerie
oraz wiele innych

Kilka słów na początek

Witamy Was w kolejnym numerze naszej szkolnej gazetki! Będziemy w niej zamieszczać
artykuły o naszych zainteresowaniach oraz o najważniejszych wydarzeniach z  różnych
stron, a przede wszystkim z naszej szkoły oraz ze szkolnej biblioteki. Mamy nadzieję, że
zainteresują Was nasze artykuły. 

Życzymy miłej lektury!
W imieniu zespołu redakcyjnego -

Julka Ślewa i Marysia Włodarczyk

PS We wstępie do Wydania Specjalnego 19+net pojawiły się pewne nieścisłości.
Informujemy, że do grona  zespołu redakcyjnego gazetki należy także Oskar Karnkowski   z
kl. 5a.

Julia Ślewa i Maria Włodarczyk

SPOTKANIE AUTORSKIE 1 kwietnia 2016r. w SP19 to
nie żart!

Nasze wrażenia po spotkaniu z Tomem Justyniarskim
autorem książki „Psie troski ”  są bardzo pozytywne.
Pisarz opowiadał nam o swojej pracy i zainteresowaniach,
które wiążą się ze światem zwierząt. Usłyszeliśmy od
naszego gościa m. in. o tym,  jak uratował bociana, którego
sam uczył latać i o którym powstała „świeżo” wydana
książka pt. „Mój przyjaciel bocian” (pisarz zdradził naszej
pani bibliotekarce, że to druga część z planowanej „trylogii” 
o zwierzętach). W trakcie spotkania dzieliliśmy się także
naszymi doświadczeniami dotyczącymi pomocy chorym lub
bezdomnym zwierzętom. Pan Tom Justyniarski przywiózł
ze sobą małą suczkę chihuahua, która wabi się Lucy.
Pisarzowi towarzyszyli inni goście: pani Inez  - obrończyni
zwierząt oraz przedstawicielka Akademii Kreatywności w
Kielcach, także ze swoim psim pupilem.

(ciąg dalszy na stronie 2)
   

Sandra Garbat

Z wizytą na kieleckim
kirkucie

Jestem uczennicą klasy
szóstej. Postanowiłam, że
opiszę Wam, drodzy
Czytelnicy „19+net”, moje
emocje i niezwykłe
wydarzenie, w jakim brałam
udział 26 października 2015
roku. Wszystko zaczęło się
od tego, że p. Iwona
Krzemińska zaproponowała
mnie i Oli Tracz wyjście na
spotkanie z młodzieżą
izraelską na cmentarz
żydowski na Pakoszu. 

(ciąg dalszy na stronie 2)

Jędrzej Szwach

Pamiętny dzień z życia Karola Bieleckiego

11 czerwca 2010 roku zapisze się na zawsze w pamięci Karola Bieleckiego. Tego dnia
wybitny  szczypiornista  zespołu Vive Targi Kielce, w czasie meczu z Chorwacją, doznał
poważnej kontuzji – stracił oko.
(ciąg dalszy na stronie 2)

Spotkanie z Edytą
Jungowską

23 listopada 2015 r.
uczniowie klas czwartych
naszej szkoły wzięli udział w
spotkaniu autorskim
zorganizowanym przez
Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich
ze znaną aktorką Edytą
Jungowską. Audiobooki z
nagraniami utworów Astrid
Lindgren pani Edyta
prezentowała w WDK. Było
dużo radości i entuzjazmu,
widownia brała czynny
udział w odtwarzaniu ról
bohaterów „Dzieci z
Bullerbyn” i innych utworów. 

(ciąg dalszy na stronie 2)
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Spotkanie z Edytą Jungowską 
(ciąg dalszy ze strony 1)

Po spotkaniu wręczyliśmy p. Edycie piernikowe serce, zrobiliśmy sobie
zdjęcie z aktorką, następnie poprosiliśmy o autografy na zakupionych
książkach do słuchania. Wszyscy czwartoklasiści naszej szkoły byli
zachwyceni tym, czego doświadczyli w czasie spotkania autorskiego i
zachęceni do słuchania audiobooków p. Edyty Jungowskiej i nie tylko.

Uczestnicy spotkania

Edyta Jungowska (ur. 1 lutego 1966 roku w Warszawie) – polska
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna.  Od 2010 r. również właścicielka
wydawnictwa "Jungoffska" wydającego audiobooki oraz książki dla dzieci i
młodzieży.

Jędrzej Szwach 
Pamiętny dzień z życia Karola Bieleckiego

Oto fragment  wywiadu , którego udzielił po tym przykrym zdarzeniu: 
Reporter: Niestety , sprawdził się czarny scenariusz...
Karol: Niestety,  nic się nie dało zrobić . W środę po drugiej operacji  lekarze
powiedzieli mi, że nie będzie kolejnych operacji , bo nie ma sensu mnie dalej
męczyć. I tak to nic nie da…
Jednak Karol Bielecki nie poddał się, powrócił do grania z trwałym
uszczerbkiem  na zdrowiu. Odnalazł w sobie siłę, znalazł motywacje i teraz
osiąga nie lada sukcesy. Na pewno może być dla nas wzorem do
naśladowania!
*Karol Bielecki (ur. 23 stycznia 1982 r. w Sandomierzu) – polski piłkarz
ręczny, reprezentant Polski, medalista mistrzostw świata. Od 1 lipca 2012 r.
reprezentuje ponownie barwy Vive Targi Kielce.

Julia Ślewa i Maria Włodarczyk

SPOTKANIE AUTORSKIE 1 kwietnia 2016 r. w SP19 to nie żart!
(ciąg dalszy ze strony 1)

Wszyscy uczniowie biorący udział w spotkaniu z zaciekawieniem słuchali opowieści pisarza, po czym większość uczniów zakupiło „Psie troski” i otrzymało
autograf Toma Justyniarskiego* (musimy dodać, że fragmenty tej lektury czytaliśmy dwa dni wcześniej  w ramach Tygodnia Głośnego Czytania Książki w
naszej szkole). Wierzymy, że spotkanie  z pisarzem – obrońcą zwierząt - przyczyni się do uwrażliwienia całej społeczności „Dziewiętnastki” na problemy nie
tylko zwierząt, ale przede wszystkim ludzi, którzy żyją wokół nas i często potrzebują choćby dobrego słowa...

Tom Justyniarski - pisarz, obrońca praw zwierząt, autor lektury szkolnej "Psie troski".

Oskar Karnkowski
Kilka słów o programie "Książki naszych marzeń"

(ciąg dalszy ze strony 1)

Kiedy na początku grudnia br. jak zwykle rano przyszedłem z kolegą do
biblioteki szkolnej, okazało się, że pani bibliotekarka - mgr Iwona Krzemińska
– poprosiła nas o pomoc w przyklejaniu kodów kreskowych i folii ochronnych
na "książki marzeń". Potem wytłumaczyła nam, gdzie należy postawić
pieczątki biblioteki SP19, żeby pani mogła obok nich wpisać odpowiedni
numer inwentarzowy i wprowadzić książki do programu MOL.         
Z radością braliśmy do rąk nowiutkie, pachnące drukarnią książki, pięknie
wydane, w twardych i miękkich oprawach. Szczególną radość sprawiły nam
takie pozycje, jak: "Charlie i fabryka czekolady", "Dziennik cwaniaczka",
"Igrzyska Śmierci", "Baśniobór", "Pięciopsiaczki", a także niektóre tytuły z
serii "Zaopiekuj się mną" i "Mój niesforny szczeniak". Po dwóch dniach
wytężonej pracy nad ewidencją nowych książek uczniowie "Dziewiątnastki"
mogli się ustawiać w kolejce po oczekiwaną lekturę. "Dziennik cwaniaczka"
natychmiast zniknął z półek! 
Zachęcam uczniów i nauczycieli do wypożyczania nowych książek z
biblioteki szkolnej. Ja rozpocząłem czytanie od lektury "Samotne święta
Oskara" – mojego imiennika.

*Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym
2015/2016. Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do bibliotek
szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Sandra Garbat
Z wizytą na kieleckim kirkucie

(ciąg dalszy ze strony 1)

Pomyślałam, że jeśli interesuję się historią Polski, to czemu nie miałabym
wziąć udziału w takim wydarzeniu. Spodziewałam się, że nasi goście będą
wobec nas mili, ale to, czego doświadczyłam, przerosło moje oczekiwania!
Prawie wszyscy chcieli sobie zrobić z nami zdjęcia lub nas przytulić. Padło
wiele miłych słów, nasza opiekunka przypomniała krótko o działalności
patronki naszej szkoły – Ireny Sendlerowej - oraz o działaniach
antydyskryminacyjnych, jakie podejmuje się w „Dziewiętnastce”.

Podczas spotkania dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy z czasów,
kiedy  Żydzi mieszkali na terenie Polski i Kielc. 

Według mnie, młodzież izraelska potrzebowała takiego wsparcia z naszej
strony, gdyż często jest źle traktowana w innych krajach Europy i świata.
Cieszę się, że mogłyśmy uszczęśliwić nieco starszych kolegów i koleżanki
z Izraela naszą obecnością, dobrym słowem i miłym gestem.
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Julia Ślewa
XVII Międzynarodowy  Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

W październiku 2015 r. odbył się Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pewnie nie każdy z czytelników wie, kiedy po raz pierwszy
odbyła się ta światowej rangi impreza muzyczna... Otóż po raz pierwszy odbył się on w Warszawie w 1927 roku. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych i
sławnych konkursów na świecie, odbywa się co 5 lat. 
W tegorocznym konkursie wzięło udział 84 uczestników z 20 krajów, w tym 14 Polaków. Jednak do I etapu zakwalifikowało się 78 uczestników. W tym roku w skład jury wchodzili:

Prof. Katarzyna Popowa - Zydroń (przewodnicząca),
zwycięzcy poprzednich Konkursów Chopinowskich:
Adam Harasiewicz, Martha Argerich, Garrick Ohlsson, Yundi. 
Pozostali jurorzy:
Dmitri Alexeev, Akiko Ebi, Philippe Entremont, Nelson Goerner, Andrzej Jasiński, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, John Rink, Wojciech
Świtała, Dang Thai Son i Dina Yoffe.

Wyniki XVII Konkursu Chopinowskiego 2015:
Nagrody główne zdobyli:
I nagroda- Seong Jin Cho
II nagroda- Charles Richard Hamelin
III nagroda- Kate Liu
IV nagroda- Eric Lu
V nagroda- Yike (Tony) Yang
VI nagroda- Dymitrij Szyszkin
Wyróżnienia:
Alijosa Jurinić, Aimi Kobayashi, Szymon Nehring ( Polak) , Georgijs Osokins.

Barbara Winiarczyk
Ciekawostki o sztuce 

Felix Gonzales – Torres „Bez tytułu”

Instalacja Gonzalesa – Torresa  to ogromna góra cukierków owiniętych  w
czerwone, białe i niebieskie papierki, która znajduje się w Museum of Modern
Art w Nowym Yorku w USA. Waży ona 80 kg. Słodycze mogą jeść
zwiedzający, a  pracownicy muzeum uzupełniają wtedy rzeźbę, by zawsze
ważyła tyle samo. 
Przeczytałam o niej w  „Sztuce” Sebastiana Cichockiego oraz w książce
Susie Hodge „Przewodnik po sztuce współczesnej. Dlaczego pięciolatek nie
mógł tego zrobić?” . 
Zdaniem pierwszego autora ta sterta cukierków przedstawia przyjaciela
artysty Rossa, który zmarł po ciężkiej chorobie, podczas której  bardzo
schudł. Słodycze to symbol choroby Rossa. Pracownicy muzeum gdy 
uzupełniają rzeźbę cukierkami, przywracają Rossa do zdrowia.
Według  Susie Hodge góra cukierków przedstawia współczesne USA, bo
papierki są w kolorach flagi Stanów Zjednoczonych.
Ta instalacja jest wyjątkowa, ponieważ można ją nie tylko zobaczyć, ale też
dotknąć, poczuć i posmakować!  Każdy może zinterpretować po swojemu tę
górę słodyczy. A co według Was oznacza ta instalacja?

Felix Gonzales – Torres - amerykański artysta plastyk, znany ze swoich
minimalistycznych instalacji i rzeźb.
 
 

Edyta Jungowska
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Bartek Świtalski, Tobiasz Ciuryło, kl. Va
Zamachy w Paryżu

16.11.2015 w Paryżu  terroryści zaatakowali niemal jednocześnie w sześciu różnych miejscach – w ścisłym centrum miasta,  przy stadionie Stade de
France, na którym trwał właśnie mecz reprezentacji Francji i Niemiec. Pierwszy i ostatni atak dzieliło od siebie zaledwie 30 minut.
O godz. 21:20 zamachowcy-samobójcy zdetonowali ładunki wybuchowe  w sąsiedztwie stadionu Stade de France, przed kawiarniami "Event"  i "Coeur de
Ble". Dziesięć minut później rozległy się kolejne eksplozje. Zginęło pięć osób, w tym trzech napastników. Dziewięć osób jest w stanie krytycznym, a
kilkadziesiąt zostało rannych. Władze poinformowały,  że napastnicy próbowali się dostać na stadion, ale nie udało im się to, dlatego przeprowadzili ataki w
okolicy.
5 minut później w X dzielnicy Paryża (na rogu ulic Alibert i Bichat) napastnicy strzelają do gości siedzących na zewnątrz dwóch restauracji: "Le Petit
Cambodge" i "Le Carillon". Ginie około 15 osób. Około 20 jest rannych.
21.35 - w XI dzielnicy Paryża, przy Rue de la Fontaine au Roi w pobliżu Placu Republiki, zaatakowana została pizzeria "La Cosa Nostra". Napastnicy oddali
serię strzałów z broni automatycznej, zabijając pięć osób. A około 16 osób zostało rannych.
O godz. 21.50 - został dokonany atak na salę koncertową Bataclan (na Boulevard Voltaire) . W Bataclan trwał koncert amerykańskiej grupy rockowej Eagles
of Death Metal, na sali było około 1500 osób. Napastnicy  zaczeli strzelać do ludzi , według relacji świadków strzelali do leżących na ziemi. Policja
rozpoczęła odbijanie zakładników. Tragedia w sali Bataclan trwała prawie trzy godziny. Zginęło ponad 80 osób.
Zamachy, które mają być zemstą Państwa Islamskiego za francuskie zaangażowanie w konflikt w Syrii, to największa tragedia, jaka dotknęła
Francję od czasów drugiej wojny światowej. W sześciu atakach życie straciło co najmniej 129 osób, a około 350 zostało rannych.
Bezpośrednio po atakach w Paryżu zapanował chaos. Policja doradzała mieszkańcom miasta pozostanie w domach. Na ulice francuskiej stolicy wysłano
tysiące policjantów i ponad 1,5 tys. żołnierzy. Zawieszono kursowanie kilku linii metra, a część centrum miasta została wyłączona z ruchu. Od rana ulice
Paryża wysłano wzmocnione patrole policji z długą bronią.
W związku z tragicznymi wydarzeniami prezydent Hollande ogłosił stan wyjątkowy oraz podjął decyzję o wznowieniu kontroli granicznych. Hollande
zapowiedział możliwość wprowadzenia zakazu ruchu drogowego i zwiększenie uprawnień sił bezpieczeństwa, które będą mogły zatrzymywać i
przeszukiwać wszystkich uznanych za podejrzanych. Powołano specjalny sztab kryzysowy, który ma koordynować akcję przeciwko zamachowcom.
Prezydent Hollandezapowiedział, że stan wyjątkowy może zostać przedłużony o 3 miesiące. Będzie to wymagało zgody francuskiego parlamentu.
Po zamachach ogłoszono 3 dniową żałobę w całym kraju. Francuzi składają kwiaty i palą znicze w miejscach zamachów. Europa zjednoczyła się
przeciw terroryzmowi. 

Jędrzej Szwach

Strojenie drzewek przed „Dziewiętnastką” fragmentami z „książek
marzeń”

W czerwcu 2015 rozpoczęła się w naszej szkole realizacja programu
„książki naszych marzeń”. Pierwsze działanie polegało na tym, że każda
klasa miała zapisać co najmniej dziesięć tytułów ulubionych książek, mając
nadzieję, że pojawi się ona na półkach szkolnej biblioteki. Po niedługim
czasie ich marzenia się spełniły – w szkolnej bibliotece m. in. zagościły:
„Charlie i fabryka czekolady”, „Dzienniczek cwaniaczka”czy „Baśniobór”.
Pani bibliotekarka i nauczyciele zachęcają uczniów do czytania zakupionych
lektur, urządzając różne akcje, m.in. czytamy wybrane fragmenty „książek
marzeń” w czasie lekcji. Wielu uczniów od razu wypożyczyło niektóre z nich,
np. „Dziennik cwaniaczka” zniknął z półek w ciągu jednego dnia (25
egzemplarzy!). Pozostałe, np. „Baśniobór” czy „Kroniki Archeo”
wypożyczymy później. 
14 grudnia b.r. pani bibliotekarka zachęciła wszystkie klasy z
„Dziewiętnastki”, żeby przystroiły drzewka iglaste przed budynkiem szkoły
oraz choinkę stojącą na korytarzu 1. piętra przed biblioteką kartkami
świątecznymi z przepisanymi fragmentami z ulubionych „książek marzeń”,
które niosą jakieś przesłanie. Przez cały poniedziałek, wg wcześniej
ustalonego harmonogramu, stroiliśmy drzewka. Każda klasa starała się
piękniej od innych wystroić przydzielone drzewko. Efekt był zachwycający!
Rodzice przybywający na zebrania klasowe podchodzili do choinek, czytając
fragmenty tekstów. Nawet przechodnie zdobywali się na odwagę, by wejść
na teren szkoły i oglądać wystrojone drzewka. Mamy nadzieję, że oni także
zamarzyli o jakiejś ciekawej lekturze na Święta!
 

Julia Ślewa, kl. Va

Japonia

Cześć, jestem Julka. Mam 11 lat i interesuję się różnymi krajami i ich
obyczajami. Najbardziej ciekawi mnie kultura azjatycka i amerykańska, lecz
w serii krótkich artykułów do gazetki szkolnej opowiem trochę o Azji.  Skupię
się głównie  na Chinach, Japonii i Korei Południowej. 
Rozpocznę od Japonii, bo jest ona wyjątkowa, różna od całego świata.
Kultywuje się w niej wiele niecodziennych zwyczajów, dzięki czemu temu
Japonia jest niepowtarzalna.
Wymienię kilka z nich:

zawsze trzeba zdejmować buty, wchodząc do czyjegoś mieszkania lub
świątyni,
głośne czyszczenie nosa w miejscu publicznym nie jest mile widziane,
Japończycy raczej unikają bezpośredniego kontaktu wzrokowego z
drugą osobą.

  Zazwyczaj Japończycy są mili, uprzejmi, uczynni, pomocni  i bardzo
starają się spełnić czyjąś prośbę. Czasem, gdy nie potrafią pomóc, np. w
informacji turystycznej, zamiast powiedzieć, że nie wiedzą, to mówią, że nie
jest to możliwe lub że się nie da.
  W następnym artykule opowiem nieco o Korei Południowej.
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Edyta Jungowska z naszymi uczennicami Tom Justyniarski w SP 19

Książki marzeń - tablica na korytarzu

Książki marzeń - tablica w bibliotece Książki marzeń - IIIb stroi drzewko

J. Wielicka

I. Krzemińska

I. Krzemińska I. Krzemińska
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Książki marzeń - drzewko kl. Va Klasa I z wychowawczynią J. Kojac

Drzewko klas pierwszych Drzewko klasy VIb

I. Krzemińska I. Krzemińska

I. Krzemińska I. Krzemińska


