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Kreatywna i innowacyjna szkoła w Rząsce

       Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego
będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. Celem kształcenia nie jest
jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy. Jest nim nauka
pracy w zespole, nauka „uczenia się”. Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy
w międzynarodowym programie edukacyjnym rozwijania kreatywności
„Destination Imagination”. Założenia programu opierają się na teorii
inteligencji wielorakich Gartnera, który mówił: „przestańcie dzieciom dawać
ścięte kwiaty, pozwólcie im je samodzielnie wyhodować”. Metody, które
wspomagają kształcenie kreatywności wykorzystujemy na zajęciach od
oddziału przedszkolnego po ostatnie klasy gimnazjalne, gdzie przy
współdziałaniu w grupie, dzieci uczą się: skutecznie porozumiewać, tworzyć
narzędzia do rozwiązania zadanego problemu, rozpoznają swoje talenty i
wykorzystywać je, samodzielnie myśleć i dążyć do wyznaczonego celu.
Socjolodzy wskazują, że te kompetencję będą ważne w zawodach
przyszłości.
        W roku szkolnym 2016/2017 trzy grupy z Zespołu Szkół w Rząsce
podjęły się wykonania zadania długoterminowego i prezentacji swojego
rozwiązania na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu.
Grupa uczniów z III klasy Szkoły Podstawowej pod opieką pani Jadwigi
Baściuk pracowała nad wyzwaniem naukowym, w którym musiała zbadać i
zastosować metody kryptografii i steganografii, aby ujawnić sekretną
wiadomość. Uczniowie z Gimnazjum, którzy pracowali w dwóch grupach
prowadzonych przez panią Violettę Kramek i pana Przemysława Biela,
wybrali wyzwanie techniczne, w którym musieli zaprojektować, zbudować i
przetestować kilka wolnostojących konstrukcji, które stworzą jeden zestaw
działający wspólnie. Obciążanie konstrukcji połączone było z
przedstawieniem, w którym drużyna musiała pokazać kreatywne
rozwiązanie globalnego problemu oparte na współpracy pomiędzy dwoma
wybranymi narodami. 
       Oprócz wyzwania głównego drużyny zmierzyły się również z
„Wyzwaniami na już”, czyli krótkimi zadaniami, którym przyświeca idea:
„spodziewaj się niespodziewanego”. Uczniowie świetnie poradzili sobie
zarówno z wyzwaniem technicznym, które polegało na zbudowaniu dwóch
wolnostojących konstrukcji, jak i z wyzwaniem komunikacyjnym, gdzie
trzeba było przekazać informacje o miejscu i obiekcie bez użycia słów.

.

..

        
         W tym roku zdobyliśmy III miejsce w wyzwaniu konstrukcyjnym,
konkurując z drużynami licealnymi. Uczennica Marcelina Malik z klasy III
Szkoły Podstawowej została uhonorowana prestiżową nagrodą specjalną
„Ducha DI” przyznawaną za szczególną postawę w trakcie trwania
Olimpiady Kreatywności. 
         Udział naszych drużyn w programie pozwolił nam na zdobycie
kolejnego certyfikatu przyznawanego przez Fundację Wspierania
Kreatywności w Otwocku: Szkoła Kreatywności i Innowacji – 2017 roku,
który potwierdza liczne działania podejmowane przez naszych nauczycieli
i uczniów Zespołu Szkół w Rząsce.

                                                              Przemysław Biel
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NASZ SKROMNY, MĄDRY, NIEPOWTARZALNY...

    
           Mateusz Wygoda – nasz szkolny omnibus, człowiek encyklopedia,
laureat Małopolskiego Konkursu Geograficznego, Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza”, finalista Konkursu z Fizyki,  uczeń klasy III A, lakoniczny
do bólu, skromny… Długo trzeba było go namawiać. żeby zgodził się
udzielić nam krótkiego wywiadu, o sobie, szkole, miłości…. Ale udało nam
się w końcu. I oto świeżutki, gorący wywiad, tylko na łamach „Szczytu
Wszystkiego”.

- Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole?
- Nie ma takiego, lubię fizykę.
- Czy wolisz przedmioty ścisłe czy humanistyczne?
- Nie ma to dla mnie znaczenia.
- A czy jest jakiś przedmiot, który sprawia Ci trudności?
- Tak, język niemiecki.
- W jaki sposób spędzasz wolny czas?
- Jeżdżę na rowerze, spotykam się z kolegami.
- Czy interesujesz się sportem?
- Tak, lubię bieganie, gry zespołowe, czasami kibicuję drużynie narodowej w
piłce nożnej.
-  KFC czy McDonalds?
- Nie ma znaczenia.
- Jaką szkołę wybrałeś po gimnazjum?
- Jeszcze nie wiem.
- Czy wiesz już, co chciałbyś robić w przyszłości?
- Chciałbym zarządzać instytucją, która wysyłałaby ludzi w kosmos.
- W jedną stronę?
- Nie, w obie ;)
- Czy zauważyłeś, czy interesują się Tobą dziewczyny?
- Nie.
- Brunetka czy blondynka?
- To nie ma znaczenia.
- Wysoka czy niska?
- To nie jest ważne, najważniejsza jest … miłość.
- Inteligencja czy uroda?
- …Miłość.
- Czy warto się uczyć?
- Zależy czego, jeżeli coś daje ci satysfakcję, to tak.
- Czy dużo czytasz?
- Nie, ale mam postanowienie, że będę czytał więcej.
- Czy czytałeś kiedykolwiek naszą gazetkę?
- Czasami czytam.
- Dziękujemy za wywiad.

I kto by się spodziewał? Udało nam się zdobyć te parę skromnych
wypowiedzi między odbiorem jednej nagrody a potwierdzeniem dojścia do
finału, niemalże na progu wyjścia z naszego gimnazjum…. Ale szczerze,
Mateusz, GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów!

                                                       Redakcja "

.
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Biznesplan kawiarenki matematycznej

          
    Słowo „sklepik” często kojarzyło nam się z bieganiną P. Klęsk, która
zabraniała sprzedawania drożdżówek i popcornu, gdyż to niezdrowe. Sklepik
był miejscem, gdzie uczniowie, którzy nic nie kupowali, nie zważali na
uczniów kupujących, tylko zajmowali miejsca siedzące i zaciekle
dyskutowali nie wiedzieć o czym. Zmieniło się to od czasu rozpoczęcia
naszego projektu gimnazjalnego.
       Postanowiliśmy wprowadzić zmiany nie tylko ze względu na uczniów,
ale ideą stworzenia kawiarenki było nasze zainteresowanie królową nauk –
matematyką. Aby rozpocząć prace, zaczęliśmy o zapoznania się z
życiorysami sławnych matematyków, którzy w okresie międzywojennym
spotykali się w kawiarni i dla rozrywki rozwiązywali zadania matematyczne.
A byli to najważniejsi matematycy: Stefan Banach, Hugo Steinhaus oraz
Stanisław Mazur. Pewnie zastanawiacie się, jaki związek z kawiarenką mają
ci matematycy. Otóż spotykali się oni w Kawiarni Szkockiej we Lwowie,
która była naszym pierwowzorem. Po zapoznaniu się z ich historią
przystąpiliśmy do praktycznych rzeczy np. sprzątanie lub wynoszenie
niepotrzebnych przedmiotów.
       Po dokładnym wysprzątaniu zabraliśmy się za przyjemniejszą część
rewolucji, czyli dekorowanie. Ozdabialiśmy meble, a także
przygotowywaliśmy drugą część sklepiku, która przemienialiśmy w
kawiarenkę. Ostatecznie przyszedł czas na zakończenie naszego
przedsięwzięcia. Chcieliśmy dopiąć wszystko na ostatni guzik. Nareszcie
doczekaliśmy się dnia przedstawiania naszego projektu. Bardzo
stresowaliśmy się prezentacją, ponieważ włożyliśmy w to dużo pracy i
serca. Nasza prezentacja odbyła się 14 marca, w dzień wyjątkowy pod
względem matematycznym. Dlaczego? Bo w tym dniu obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, urodziny Alberta Einsteina, Wacława
Sierpińskiego, a także nadchodzące urodziny jednego z matematyków –
Stefana Banacha. Pod koniec projektu wszyscy mogli spróbować „Stefanki”,
czyli tortu upieczonego specjalnie na tę okazję. Po degustacji komisja i
widownia pogratulowali nam w duchu matematyki.
        Jesteśmy dumni z naszej pracy, którą dzięki pomocy Pani Iwony
Turnau oraz Pani Barbary Wszołek udało nam się wykonać. Wytrwaliśmy od
początku do końca projektu, chociaż czasami na naszej drodze pojawiały się
problemy.
                           Natalia Bartoszewska i Oliwia Maak

.
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Iwona Turnau

Iwona Turnau
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JADOWICIE ZDROWE czy ŚMIERTELNIE POTRZEBNE?

    Być może wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że trujące rośliny i
jadowite zwierzęta można wykorzystać również w środkach ratujących
życie.
       Na przykład z jadu stożka tekstylnego, najbardziej jadowitego gatunku
ślimaka zamieszkującego ciepłe morza i oceany, można wyprodukować leki
przeciwpadaczkowe.
Naparstnica purpurowa, mimo wywoływania konwulsji podczas zatrucia, jest
wykorzystywana jako lek wzmacniający serce.
      Mak lekarski zawiera niebezpieczne narkotyki. Co ciekawe, mak lekarski
wykorzystuje się przy nowotworach oraz do produkcji środków
przeciwkaszlowych.
      Być może nie zdajecie sobie sprawy z tego, że niebezpieczne zwierzęta
występują również w Morzu Bałtyckim. Przykładem takiego zwierzęcia jest
ostrosz- ryba, która potrafi zakopywać się w piasku. Niestety, człowiek
może nadziać się na jego kolec. Mimo to, ryba po odpowiednim
przygotowaniu, jest zdolna do zjedzenia.
      Oprócz ostrosza, niebezpieczną rybą jest też rozdymka, która jest
przygotowywana w japońskich restauracjach. Niestety, zjedzenie źle
przygotowanej ryby może doprowadzić do śmierci. Co ciekawe, rozdymka
potrafi zabić aż 30 osób! Niestety, nie znamy antidotum.
      Nawet rośliny, które mamy w domu, mogą okazać się niebezpieczne.
Konwalia majowa, którą wiele osób trzyma w wazonach, zawiera niezwykłą
toksynę. Przedawkowanie liści bądź innych jej części może wywołać
widzenie świata w odcieniach żółci. Nie polecam jej próbowania.
      Zapewne każdy wie, co to ziemniak. Jednak w tej samej rodzinie roślin
(psiankowatych) znajduje się również bieluń, który może wywoływać
halucynacje. Roślina ta odurza już samym zapachem. Przedawkowanie
może spowodować śmierć.
      Nawet niewinnie wyglądający różanecznik jest silnie trujący. Z jego
nektaru można teoretycznie wyprodukować miód, jednak jego spożycie
może wywołać silny ból brzucha. Pamiętajmy, że nie jest to śmiertelne.
      Czasami arachnofobia (strach przed pająkami) może nawet uratować
życie! Niektóre gatunki pająków są niezwykle trujące. Na przykład wałęsak
brazylijski może wywołać m.in. ślinotok, a nawet śmierć! W Polsce można
go znaleźć w bananach.

  

     Nawet niewinne plażowanie u północnych wybrzeży Australii jest
niebezpieczne. Osa morska, gatunek meduzy, może zabić 60 osób
dorosłych lub aż 120 dzieci w ciągu 10 minut! Jej jad atakuje system
nerwowy.
      Jak dobrze wiecie, węże też mogą być niebezpieczne.
Kobra królewska wytwarza bardzo silny jad. Potrafi on zabić w ciągu 15
minut. Jego jad jest niezwykle dla niego cenny, więc rzadko go wpuszcza do
ciała ofiary.
    Tajpan zawiera najgroźniejszy jad wśród węży. Może on zabić nawet 100
osób! Jest to wąż wolny, leniwy oraz mało agresywny. Można go znaleźć w
Australii z daleka od ludzkich osad.

      Jesteś pewny/a, że potrafisz czytać ze zrozumieniem? Możesz to
sprawdzić, odpowiadając na kilka poniższych pytań dotyczących tego
tekstu.

1. Które zwierzę przygotowuje się w japońskich restauracjach?
a) Kobra królewska
b) Osa morska
c) Rozdymka
d) Stożek tekstylny

2. Który wąż mimo tego, iż nie jest agresywny, zawiera bardzo silny jad?

3. Które zwierzę można znaleźć u wybrzeży Bałtyku?
a) Ostrosz
b) Wałęsak brazylijski
c) Tajpan
d) Stożek tekstylny

4. Która z roślin zawiera w sobie niebezpieczne narkotyki?

5. Czy zjedzenie miodu wyprodukowanego z nektaru różanecznika może
być śmiertelne?

6. Która roślina odurza już samym zapachem?

7. Wymień nazwy wężów wspomnianych w tekście.

8. Czym jest arachnofobia?
a) Lęk wysokości
b) Strach przed pająkami
c) Strach przed mrówkami
d) Strach przed delfinami

9. Czy rośliny trujące mogą występować również w naszych domach?

10. Z jadu jakiego zwierzęcia można wyprodukować leki
przeciwpadaczkowe?

                                                          red. Adam Mroczek

Różanecznik



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 12 04/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzczyt Wszystkiego

Motyw labiryntu w literaturze i sztuce
        Celem w tym projekcie gimnazjalnym było ukazanie motywu labiryntu w
literaturze i sztuce. Na wstępie chciałabym przedstawić definicję labiryntu
obecną w słowniku języka polskiego i etymologię wyrazu. Labirynt - w
starożytności: budowla o bardzo zawiłym układzie sal i korytarzy,
skomplikowana sytuacja, z której trudno znaleźć wyjście. (źródło: Słownik
Języka Polskiego PWN). Wyraz ten prawdopodobnie został zaczerpnięty z
przedgreckiego języka pelazgijskiego. Labirynt znany jest od czasów
starożytnych, z mitologii. Został zbudowany przez Dedala i znajdował się w
pałacu w Knossos, na Krecie. W nim, według greckiego mitu, uwięziony był
potwór Minotaur. Labrysy (topory) do obrony przed Minotaurem, miały się
jakoby znajdować w komnacie króla Minosa- stąd tę komnatę, a także cały
pałac, nazwano Labyrinthos.
       Labirynt możemy podzielić na dwa rodzaje. Labirynt w rozumieniu
humanistycznym jest budowlą, w której istnieje wiele fałszywych dróg, a
człowiek ma jednak możliwość znalezienia tej jednej właściwej. Istnieje
nadzieja na wyjście z labiryntu i możliwość zaistnienia procesu komunikacji.
Jest to idea pozwalająca optymistycznie postrzegać los ludzki.
         Współczesna wizja świata, to nie labirynt z nicią Ariadny, ale kłącze -
rhizoma. Wizja współczesnego świata, jako czegoś splątanego i
niepoznawalnego dominuje w nowej sztuce. Człowiek nie może odnaleźć się
w tak hybrydycznym kształcie, jaki został mu zaproponowany przez
artystów i filozofów. Z labiryntu rhizony nie ma wyjścia, można tylko po nim
bez końca błądzić.
       Motyw labiryntu jest również obecny w literaturze. Jedną z książek jest  
„Bitwa w labiryncie” autorstwa Ricka Riordana, w której nasz motyw jest
zapożyczony z mitologii greckiej. Ukazany został jako ogromna podziemna
kraina, gdzie główny bohater i jego przyjaciele muszą przedostać się przez
tajemnicze korytarze w poszukiwaniu wynalazcy labiryntu Dedala, który
pomoże im ochronić Olimp przed zagładą tytanów.
         „Grę w klasy” autorstwa Julio Cortazara cechuje nietypowy sposób
czytania, albowiem robi się to wg klucza. Motywów labiryntu możemy w niej
znaleźć wiele. W przypadku labiryntu rhizony, są to m.in. dyskusje
bohaterów-nic z nich nie wynika, dlatego tworzą labirynt bez wyjścia.
„Więzień labiryntu” to książka Jamesa Dashnera opowiadająca o niezwykłej
przygodzie nastolatków, którzy próbują wydostać się poza mury labiryntu
otaczającego polanę, na której się znaleźli.
        Książka autorstwa Matthew Quick przedstawia kolejny motyw labiryntu.
Powieść opowiada o Leonardzie, który w dniu swoich 18 urodzin postanawia
obciąć włosy na łyso, obdarować swoich przyjaciół prezentami, a także
zabiera pistolet do szkoły, aby zamordować swojego byłego przyjaciela
Ashera, a na koniec, jako wisienka na torcie, popełnić samobójstwo. Motyw
labiryntu został tutaj przedstawiony jako nasze życie, w którym błądzimy w
korytarzach, znajdujemy przeszkody a także osoby, które pomagają nam
wydostać się w tej budowli.
        Kolejnym punktem jest wiersz wspaniałej poetki Wisławy Szymborskiej.
Oto fragment jej wiersza zatytułowanego „Labirynt”: ...a teraz kilka kroków od
ściany do ściany,/ tymi schodkami w górę,/ czy tamtymi w dół,/ a potem
trochę w lewo,/ jeżeli nie w prawo, od muru/ w głębi muru do siódmego
progu,/ skądkolwiek, dokądkolwiek aż do skrzyżowania,/ gdzie się zbiegają,
żeby się rozbiegnąć/ twoje nadzieje, pomyłki, porażki,/ próby, zamiary i nowe
nadzieje.... Szymborska ukazała w tym wierszu,jakie ludzkie życie jest
skomplikowane, odkrywając nowe rzeczy, zmieniając otoczenie,  gdzie
człowiek, chodząc po różnych ścieżkach, gubi stare pasje

A kiedy już zauważy, że idzie złą drogą, wyjście jest dalej niż myśli.
Należy również wspomnieć o występowaniu labiryntu w muzyce. Dead can
dance-into the labyrinth- jak nazwa wskazuje, duet z Melbourne zabiera nas
swoją muzyką w podróż po labiryncie. Mimo licznych nawiązań do mitologii i
obecnego w niej labiryntu humanistycznego, album ten zdecydowanie
prezentuje rhizonę, z której nie ma wyjścia.
Z kolei film pt. „Labirynt” rozpoczyna się od zaginięcia dwóch córek,
pochodzących z dwóch rodzin. Główni bohaterowie (Detektyw Loki oraz
ojciec jednej z córek - Mr.Dover) starają się odnaleźć porwane dzieci.
Motywu labiryntu w tym filmie możemy doszukać się w mieszkaniu jednego
z porywaczy, gdzie na ścianach są namalowane labirynty. Drugi motyw
znajduje się w umysłach dwóch porywaczy. Zostali oni uprowadzeni w
dzieciństwie, ich umysł się zmienił i myślą inaczej.
        Motyw labiryntu można również znaleźć w architekturze- bardzo często
jest motywem przewodnim w ogrodnictwie. Za labirynt można uznać także
korytarze największych na świecie drapaczy chmur (np. Shanghai Tower).
     Nasz temat był bardzo rozbudowany i co chwile przychodziły nam nowe
pomysły na udoskonalenie go, jednak musieliśmy się na coś zdecydować.
Zrealizowaliśmy go najlepiej jak umieliśmy, w czym pomógł nam nasz
opiekun- p. Przemysław Biel. 

red. Dominika Baster, Natalia Tarnowska, Wiktoria Pajerska, 
Bartosz Tarnowski, Kacper Kaleta, Hubert Bielecki
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      Temat projektu zachęcał do poszukiwań, więc szukaliśmy ich dwoma
grupami i na dwa sposoby:
SPOSÓB 1. obrany przez Wiktora, Dawida, Adriana i Patryka:
    Tropiąc typy męskie znane w przeszłości poszukiwaliśmy typu
męskiego w sam raz na obecne czasy. Poszukiwania zaprowadziły nas
tysiące lat wcześniej. Nasz umowny Adam przybierał postacie:
•  biblijną, czyli Adama Właściwego, pantoflarza, który spełniając kaprys
Ewy skazał ...”cały ród ludzki na poniewierkę”.
•  macho, „mięśniaka”, któremu wydaje się, że dla kobiety ciało męskie
ważniejsze jest od zawartości mózgu.
•  rycerza; mężczyzny, o którym marzą dziewczyny, ale dziś nadaremno
ich poszukują (może dlatego, że i dam dziś nie ma).
•  gentelmana – lepszej wersji rycerza. Tacy dzisiaj są, ale….. miejsc nie
ma, drzwi za wąskie, itd.
•  Piotrusia Pana. Nie, nie chodzi o bohatera stworzonego przez J. Barriego,
ale o wiecznych chłopców, nieodpowiedzialnych, niedojrzałych i
niedorastających jak….. Kuba Wojewódzki.
•  singla, który nie szuka pary, żyje dla siebie jak na bezludnej wyspie.
•  mężczyzny/ kobiety czyli Adama metro seksualnego, zadbanego,
wypachnionego, wystrojonego.
Na dodatek koleżanki w ankiecie wyraziły życzenie, byśmy bardziej
przypominali Lucjana Boskiego, a w żadnym wypadku Ferdka Kiepskiego.
     Jacy więc powinniśmy być?
     Doszliśmy do wniosku, że chyba nie ma już jednego przepisu na
męskość. Istnieje cała masa możliwości i ich kombinacji. Myślimy, że
współczesne męskie role to te, w których my chłopcy /mężczyźni czujemy
się dobrze i w których chcemy i możemy się realizować. Możemy być
macho, możemy być nieustraszeni, możemy z mopem biegać po
mieszkaniu i nie przejmować się opinią anonimowej większości.

  „I want to break free”- chciałoby się zaśpiewać 
         za Freddim Mercury i Queen.

        GDZIE CI MĘŻCZYŹNI, czyli 
   w poszukiwaniu "typu XXI wieku"

.

     Nieprzypadkowo mówi się, że mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus.
Bo faktycznie płcie te różnią diametralnie, choć przecież żyją razem, w
jednym świecie. Czym się różnią? Kobiety wolą rozwiązywać problemy
praktyczne, panowie są lepsi w myśleniu abstrakcyjnym. Mężczyźni
świetnie rozumieją mapy, kobiety potrafią czytać z twarzy jak z książki.
  Mężczyźni mają: gorszy słuch, posługują się swobodnym słownictwem,
mają lepsze wyczucie perspektywy, myślą abstrakcyjnie, ogólnie, łatwiej
zapamiętują informacje, lepiej orientują się na mapie, mają potrzebę
rywalizacji, MAJĄ DOBRZE ROZWINIĘTE PRZEKONANIE O WŁASNEJ
WARTOŚCI, WIĘKSZĄ PEWNOŚĆ SIEBIE I WIARĘ WE WŁASNE SIŁY.
  Chłopcy sięgają po klocki, bawią się wszelkimi rodzajami pojazdów i
wszystkim, co działa, obojętnie, czy jest to klamka od drzwi, czy kontakt
elektryczny. Z powodu znacznie wyższego niż u kobiet poziomu
testosteronu mężczyźni są od kobiet bardziej agresywni. W relacjach
szkolnych oznacza to, że chłopcy: oceniają dziewczyny według wyglądu i
sposobu bycia, pamiętają tylko rzeczy ważne, kierują się szkiełkiem i okiem,
myślą „globalnie”, co oznacza, że ogarniają całość, przemawiają do nich
liczby i fakty, nie mają kompleksów.
  Kobiety za to mają: lepszy słuch i lepszą pamięć wzrokową, posługują się
bardziej słownictwem potocznym niż wyszukanym, zapamiętują więcej
szczegółów, mają większą empatię i cierpliwość, posiadają intuicję,
dysponują większą znajomością ludzkich charakterów i szybciej je
rozpoznają, lepiej zapamiętują zdarzenia z przeszłości. W relacjach
szkolnych oznacza to, że dziewczyny: pamiętają wszystko, zależy im na
relacjach i więzi, w sytuacjach konfliktowych dążą do załagodzenia sporu,
ich samoocena jest niższa niż męska.
Jaki obraz mężczyzny budują nasze koleżanki? Przeprowadzona przez nas
ankieta ustaliła męski wzorzec współczesnego mężczyzny: czuły,
opiekuńczy, kulturalny, zadbany, przystojny. A jakich mężczyzn nie
chcemy? - Zazdrosnych, chamskich, aroganckich i zaborczych.
  To, że MY i ONI różnimy się, jest ciekawe, bo czyni nas wartymi poznania,
możemy w pełni wykorzystać różnorodność cech płci, jakie darowała nam
NATURA.
  Uświadomienie sobie różnic między NAMI a NIMI może pomóc w
układaniu właściwych relacji damsko - męskich zarówno w szkole jak i poza
nią.
             red. Aleksandra Salicka i Gabriela Trzaska

         MĘŻCZYŹNI  SĄ  Z  MARSA,
               KOBIETY Z WENUS

.. .
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Z EKOLOGIĄ NA TY Wielkanoc w Polsce i na świecie

           22 kwietnia jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej
okazji ludzie zbierają śmieci, sadzą sadzonki, organizują happeningi itp.
krótko mówiąc, w większości starają się w szczególny sposób zadbać,
uszanować, docenić naszą planetę. Ten dzień to również okazja do
uświadamiania tym, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak szkodliwe
może być ich bezmyślne zachowanie, zaśmiecanie środowiska.Dlatego
poniżej podajemy kilka zatrważających faktów, które można zatytułować:
                         DO WIADOMOŚCI I KU PRZESTRODZE!

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach,
guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na
wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.
W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest
kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od
60%-80%.
Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat!
Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala
zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki
przez 4 godziny.
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7%
masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30%
wszystkich odpadów.
Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu
etylu (PET), ustawione jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości
28 mln km, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na
wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% można by
wykorzystać ponownie poprzez segregację.
Niezwykle wygodne dla matek i dzieci- pieluchy jednorazowe, po
zużyciu zajmują aż 4% zawartości wszystkich wysypisk.
Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co
stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.
Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO RZEKI LUB
KANALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION LITRÓW
WODY!!!
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które
można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie
wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej
spaleniu jednego litra paliwa.
Około 2mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek
połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.
Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez
ostatnie 20 lat. Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła
się dwukrotnie.

                                                    Ciekawostki wybrała
      ze strony http://www.pgrproeko.pl/mam-czas-ciekawostki-ekologiczne
                                                            Zuzanna Wolas

       Z  obchodami świąt wielkanocnych związanych je wiele zwyczajów
ludowych m.in. pisanki, śniadanie wielkanocne i palmy wielkanocne. W
Polsce jest taki zwyczaj, że rodzina zasiada do uroczystego śniadania
wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się
święconką z koszyka. Na stołach znajdują się m.in. wędliny, wielkanocne
baby i mazurki (ciasto). Stoły są zdobione bukietami bazi. Niedziela,
podobnie jak i poniedziałek, są w Polsce dniami wolnymi od pracy i
tradycyjnie spędza się je w domu, w gronie rodzinnym. W Polsce jest
również obchodzony Śmigus-dyngus, który polega na oblewaniu się wodą.
Dla żartów mogą być polewane nawet osoby nieznajome.
         A jak wyglądają zwyczaje wielkanocne na świecie?
W Czechach już w piątek maluje się wielkanocne pisanki, innym
zwyczajem jest szmirus, który polega na tym, że dzieci chodzą z
koszyczkami po domach i zbierają słodycze w zamian za śpiew i życzenia.
We Włoszech najważniejszym momentem jest obiad, na którym podawana
jest tradycyjnie baranina lub jagnięcina. Tradycyjne ciasto Włochów to
colomba. W nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę obchodzi się veglia
pasquale, czyli czuwanie paschalne.
W Meksyku Święty Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej.
Meksykanie uczestniczą w procesji i święcą gałązki palm, które później
zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypania głów.
W Niemczech podobnie jak w Polsce są obchodzone dni wielkanocne, a w
Niedzielę Wielkanocną rodzice chowają pomalowane jaja, czekoladowe
zajączki, które dzieci szukają po całym domu lub ogrodzie.
          Ale nie trzeba daleko szukać różnic. Znajdziemy je także w samej
Polsce, w zależności od rejonu.
  W  Wielkanoc Kaszubi jeszcze dziś, starym zwyczajem, chodzą o świcie
do strumienia, nad jezioro lub nad rzekę, aby – symbolicznie – zmyć z
siebie grzechy, choroby i… rzucone uroki. Pisanki są tu pomalowane na
jeden kolor, na świątecznym stole kilka wierzbowych gałązek, a na
niedzielne śniadanie – wielka jajecznica na boczku. Tymczasem dyngus
(deguse) uchodzi Kaszubom na sucho. Zamiast polewać się wodą,
Kaszubi tłuką się rózgami z gałęzi jałowca. Odeszli już jednak od tradycji
jedzenia na okrągło przez 40 dni postu żuru i solonych śledzi.
        Na Podhalu zaś jeszcze paręnaście lat temu w pierwszy dzień świąt
każda młoda panna budziła się przed świtem. Zanim zrobiło się jasno,
obcinała kosmyk włosów a następnie biegła do potoku i tam myła głowę.
Dzięki temu fryzura była piękniejsza.
                                                        red. Mateusz Chojna
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Bieg przełajowy     Wolontariusz z Brazylii o pobycie
           w Polsce i naszej szkole

             Dnia 30 marca odbył bieg przełajowy w Rudawie. Startowali
uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej (klasy 3 – 6). Bieg podzielono na
trzy grupy: 1. roczniki 07 i 06, 2. roczniki 05 i 04, 3. roczniki 03, 02 i 01,
osobno dla dziewczyn i chłopaków. Uczestnikami roczników 07 i 06
reprezentującymi naszą szkołę byli: Kamil Anuszkiewicz, Alek Nowakowski,
Michał Pawełkiewicz, Michał Starczewski, Stanisław Rospąd i Jakub
Stachura.
           Kuba w swojej kategorii wiekowej zajął pierwsze miejsce!!! Staszek
dziewiąte, Michał Starczewski dziesiąte, Michał Pawełkiewicz osiemnaste,
Alek dwudzieste ósme, a Kamil trzydzieste czwarte. W tej kategorii
wystartowało 37 osób. Po zliczeniu punktów nasza drużyna zajęła na
podium drugie miejsce!
           Normalnie drugie miejsce grupowe kwalifikuje do etapu powiatowego,
niestety w tym roku zasady zostały zmienione i roczniki 06 i 07 nie dostały
się wyżej. Jedynie Kuba pojedzie na kolejny etap w biegu indywidualnym.
Trzymamy za niego kciuki. Następną szansę nasza szkoła będzie miała we
wrześniu w tym samym miejscu podczas biegu ze sztachetą.
       Z roczników 07, 06, 05 i 04 dziewczyny nie startowały, może im by się
poszczęściło. Dziewczyny z podstawówki biegły ok. 600m, a chłopcy ok.
850m. Gimnazjaliści zaś biegli ok. 1200m.
             Podsumowując: Mimo że roczniki 06, 07 nie dostały się do etapu
powiatowego, to i tak drugie miejsce to wielki sukces. Niektórzy zawodnicy
są nieco rozczarowani tym, że nie dostali się do etapu powiatowego. Nie
zawsze się udaje. W następnym roku szkolnym wrócą z większą pasją i siłą
i znowu postarają się przejść dalej. Może nawet uda się zdobyć jeszcze
lepsze miejsce? Istnieje możliwość, że nasza szkoła dostanie się do
rywalizacji już w całym województwie. Nie możemy się nakręcać, ale
możliwość zawsze jest. Możemy mieć jedynie nadzieję. Nie zaszkodzi, lecz
zmotywuje. Wystarczy podejść to do tego z pasją. Wszystkim naszym
zawodnikom życzymy więcej szczęścia.
              Dla nich srebrny medal to za mało. W następnym roku będą
walczyć o złoto i o przejście do następnego etapu. Może się uda, a może
nie. Nie wiemy tego i nie dowiemy aż do września. Oni wiedzą, że
reprezentują naszą szkołę i wiedzą, że za rok będzie tylko lepiej. Postarają
się bardziej i będą bardziej zmotywowani. Będziemy na nich liczyć. Oni chcą
więcej, oni chcą złoto, oni chcą przejście  do dalszego etapu, oni chcą być
coraz lepsi i szybsi, oni chcą być najlepsi, chcą wygrać ten konkurs. Pragną
tego i przy szczęściu to zdobędą. Wszystko jest możliwe. Dobrze by było,
gdyby udało się osiągnąć jeszcze większy sukces niż ten, który już
osiągnęli. Srebrny medal to już coś, ale oni chcą więcej. Nie więcej- oni chcą
wszystko, chcą wygrać. Przy szczęściu wszystko może się udać. Zapewne
będą robili sobie więcej treningów, bo jak głosi stare mądre przysłowie
,,Trening czyni mistrza”. Będą mieli większe doświadczenie i lepiej im
pójdzie, ale na razie muszą zadowalać się drugim miejscem.

                                                  red. Michał Pawełkiewicz 

         ( Powyższy tekst jest przykładem, jak można połączyć pasję
trenowania z pasją pisania. BRAWO, MICHAŁ!
                                              red. nacz. . E. Trzaska)

Na dzień przed opuszczeniem murów naszej szkoły tym razem przez
wolontariusza z Brazylii -Cristiano,, uczniowie- Alexandra Jagło i Tomek
Przegaliński  przeprowadzili z nim krótką rozmowę:

A: Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w Polsce?
B:Chciałbym, żeby ludzie mniej palili oraz żeby byli bardziej otwarci i
kontaktowi.
A:Tak się zastanawiam, jakie były twoje pierwsze wrażenie po
przyjeździe do Polski?
B:Moim zdaniem, był to strach, bo jest to pierwsza moja podróż za granicę,
a poza tym to samotność, gdyż nie znałem tu nikogo.
A:Jaka jest według ciebie największa różnica pomiędzy Polską a
Brazylią?
B:Myślę, że ludzie są tutaj bardzo zamknięci i nie tak kontaktowi jak w
Brazylii.
A:Czy przed twoim przyjazdem tutaj kiedykolwiek słyszałeś o Polsce?
B:Oczywiście, podczas moich studiów wiele razy słyszałem o Polsce, a
najczęściej podczas wykładów historii, na przykład dotyczących  II wojny
światowej.
A: Czy jest coś, co chciałbyś opowiedzieć o swoim kraju?
B: Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest kuchnia.
Sądzę, że jest ona lepsza od polskiej, a co do kultury, to wiele osób mówi,
że w Brazylii najlepsi są ludzie i ich podejście do życia, co nie zmienia
faktu, że mamy wiele problemów.
A:Czy chciałbyś odwiedzić Polskę kiedyś ponownie?
B:Tak, jednak jeśli miałbym to robić, to już z rodziną.
A: Jako że spędziłeś już około tygodnia w naszej szkole, mógłbyś nam
powiedzieć, co sądzisz o edukacji?
B:Uważam, że edukacja w Polsce jest o wiele lepsza od tej w Brazylii,
ponieważ szkoły są bardzo dobrze wyposażone i uczniowie uczą się tu o
wiele bardziej zaawansowanych rzeczy niż w Brazylii.
A:Czy jest taka rzecz, którą chciałbyś ,,przywieźć” z Brazylii do
Polski?
B:Myślę, że byłyby to moje koty albo klimat.
A: Co ci się najbardziej podoba w Polsce?
B: Ponieważ jest to kraj stary, to posiada wiele zabytków i gdziekolwiek się
pójdzie, tam można znaleźć coś ciekawego do zwiedzania.

Już z niecierpliwością czekamy na kolejnych wolontariuszy.
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GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE

    Żyjemy z jednej strony w łatwych, ale z drugiej strony w trudnych
czasach, gdzie dobra materialne stają się dominujące w naszym życiu. To,
w jaki sposób się zachowujemy i postępujemy, świadczy o nas. Dobre
wychowanie to nie tylko słowa, ale również strój, jaki nosimy. Niezależnie
gdzie się znajdujemy, powinniśmy pamiętać o tym, co wypada założyć.
   Każdy przyzna, że w tym, w czym chodzimy na plażę, nie pójdziemy do
szkoły lub też do kościoła.Każdy z nas lubi sprawiać innym radość, również
nam sprawia radość, gdy jesteśmy lubiani przez innych, ale żeby tak było,
musimy okazywać innym szacunek. Dobre wychowanie powoduje, że
umiemy zachować się w każdej sytuacji, nie przynosimy innym wstydu, a
nawet osiągamy sukcesy w życiu osobistym, szkolnym, a w przyszłości-
zawodowym.
    Kultura to dobro nas wszystkich, świadczą o tym np. przysłowia ludowe.
Wiadomo, że są mądrością narodu, i niektóre z nich przestrzegają nas, że
powinniśmy być kulturalni. Czym skorupka za młodu nasiąknie, na starość
trąci. Z tym powiedzeniem jest tak jak z jazdą na rowerze- gdy raz się tego
nauczysz, będziesz to robił potem odruchowo przez długie lata. Tak samo,
gdy nauczymy się zachowań, dobrych lub złych, będziemy je powtarzać w
naszym dorosłym życiu.
     Osoby, które postępują kulturalni, są również powszechnie szanowane.
Przez dobre zachowanie możemy osiągnąć sukces. Przykładem jest
szukanie pracy- przecież nie będziemy niegrzeczni dla swojego
pracodawcy, jeżeli chcemy dostać tę pracę. Osoby dobrze wychowane nie
przynoszą wstydu swojej rodzinie, są lubiani przez innych. Według
ankietowanych przez CBOS z sierpnia 2013 roku wynika, że dla Polaków
bardzo ważne są wartości i normy oraz szacunek i uczciwe życie. Jesteśmy
częścią społeczeństwa i jeżeli chcemy w nim funkcjonować, powinniśmy
przestrzegać pewnych norm np. jako kierowca na drodze, uczeń na lekcji.
Naszą drugą skórą powinno być nasze wychowanie.
    Czy spotkaliście się kiedyś z osobą, która z pozoru jest dobrze
wychowana, jednak po pewnym czasie okazało się, że to jedynie maska
skrywająca jej prawdziwe, podłe wnętrze? Najpewniej tak, w końcu jest ich
wiele. Każda z nich traktuje savoir- vivre jako coś na pokaz, a później
przyjmuje postawę zupełnie pozbawioną jakichkolwiek dobrych manier.
Dowodzi to, że często z pozornie dobrym wychowaniem w parze idzie
zakłamanie i hipokryzja.

Inną ważną kwestią jest to, że w wielu sytuacjach zasady dobrego
wychowania mogą okazać się niemałym utrudnieniem. Przykładowo,
każdemu z nas choć raz przytrafiła się sytuacja, w której nie byliśmy pewni,
czy druga osoba jest świadoma tego, że to ona jako pierwsza powinna
podać rękę i powiedzieć dzień dobry. Coś takiego może wprawić nas w
niemałe zakłopotanie, a co więcej, w oczach drugiej osoby możemy być
przez to postrzegani jako osoby niekulturalne, pomimo tego, iż do savoir-
vivre zastosowaliśmy się wzorowo.
     Zasady dobrego wychowania były formułowane wiele lat temu i dzisiaj jest
to widoczne. Kobiety nie czują się komfortowo, będąc całowane w rękę
przez obcych mężczyzn, dziewczyny pod salami lekcyjnymi denerwują się,
gdy chłopcy nakładają maski dżentelmenów i usiłują przepuścić każdą z
dziewczyn przed sobą, a jedyne co przez to osiągają, to tłok i zamieszanie
pod drzwiami. Mężczyźni, choć nie dadzą tego po sobie poznać, nie czują
się zbyt miło w momencie, kiedy zbliża się najbardziej wyczekiwany
moment ich związku, a kobieta mówi: „niestety, takie rzeczy tylko po ślubie!”
Podsumowując tę część, naszym zdaniem, zasady te są przestarzałe i nie
pasują do czasów współczesnych.
     Tekst Antoniego Czechowa pt. „Śmierć urzędnika” doskonale pokazuje
nam, do czego prowadzić może przesadne trzymanie się zasad dobrego
wychowania. Urzędnik, chcąc przeprosić generała za niewłaściwe
zachowanie w teatrze, stał się bardzo natrętny, a na sam koniec umarł
załamany negatywną reakcją generała na ciągłe przepraszanie. Pokazuje
nam to, że często sztywne trzymanie się zasad dobrego wychowania może
mieć skutek zupełnie odwrotny niż zamierzony, bo nikt nie będzie postrzegał
osoby natrętnej za dobrze wychowaną. Również nam nie będzie miło w
momencie, gdy nasze starania spotkają się z negatywnym odbiorem. Jest to
równocześnie dowód na to, że dobre wychowanie wcale nie pomoże nam w
osiąganiu sukcesów w życiu osobistym, szkolnym czy też zawodowym,
zresztą jak sami dobrze wiemy-odpowiadają za to zupełnie inne czynniki.
    Grupa psychologów uniwersytetu w Stanford przeprowadziła tzw. test
więzienny. Uczestników podzielono na grupę więźniów i strażników. Po
krótkim czasie eksperyment trzeba było przerwać, ponieważ grupa
strażników zaczęła znęcać się nad grupą więźniów. Eksperyment dowiódł,
że w sprzyjających do tego warunkach, dobrzy ludzie mogą zmienić się w
okrutnych oprawców. Efekt ten nazwany został efektem Lucyfera i w
zupełności obala przysłowie „Czym skorupka za młodu nasiąknie, na
starość trąci”, a tym samym podważa wiarygodność tezy mówiącej, że
przysłowia są mądrościami narodu.
                         
                                                  uczniowie klasy IA i II B
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             Kilka cennych porad przed egzaminem dla naszych …
                biednych zestresowanych uczniów klas trzecich

Egzamin gimnazjalny już za pasem. To on zdecyduje, czy dostaniesz
się do dobrego liceum czy technikum, a może do szkoły zawodowej?.
Może to brzmi nieco groźnie, ale od niego może zależeć Twoja
przyszłość. I jak tu nie zwariować i do egzaminu podejść bez stresu?

Najważniejsze jest dobre samopoczucie, które części z Was- to fakt-
nie opuszcza od trzech lat ;) Wiadomo, że w kilka nocy tuż przed
egzaminem gimnazjalnym nikt już nie zapamięta całego materiału.
Zatem dla spokoju sumienia wybierz kilka losowo wybranych tematów z
ulubionych przedmiotów. Ucząc się, podkreślaj ważne rzeczy, tak by
łatwo było ci do nich wrócić. Rób notatki, najlepiej nietypowe,
rysunkowe, graficzne, w oryginalnych miejscach- na ręce, na nodze, na
czole, w ostateczności na ścianie, by zaangażować do pracy obie
półkule mózgowe.
Przed egzaminem gimnazjalnym zdrowo jest się nieco przewietrzyć,
dlatego dzień przed idź na długi spacer, zabierz kolegę, koleżankę,
ewentualnie psa. Zadbaj o to, by przynajmniej przez godzinę być na
dworze i aktywnie spędzić ostatni przed egzaminem czas.
Nie idź spać późno i nie zapomnij o nastawieniu budzika na odpowiednią
godzinę.! Rano rodzice nie będą mogli Cię dobudzić, a przez to możesz
spóźnić się na egzamin gimnazjalny. Po drugie, jeśli będziesz
niewyspany, to nie skupisz się na poleceniach z testu i katastrofa
gotowa! A czego jak czego, ale tego z pewnością nie chcesz.
Na pewno nie ucz się ostatniej nocy: tak naprawdę z nocnej nauki
niewiele zapamiętujesz. Nie zapomnij wieczorem umieścić pod
poduszką notatek, zeszytów, książek, na pewno to nie zwiększy Twojej
wiedzy, ale będziesz miał czyste sumienie – zrobiłeś wszystko, co było
w Twojej mocy.
W drodze do szkoły, na egzamin, nie zapomnij wstąpić do kościoła, bo
być może w sytuacji niektórych, to ostatnia deska ratunku.

W sali egzaminacyjnej włącz już tylko pozytywne myślenie. Mów sobie:
jestem dobry, wszystko pamiętam, zdam, przecież wczoraj w końcu się
uczyłem.
Myśl o czymś miłym, np. o tym, że jak skończysz tę syzyfową pracę,
to za niedługo spotkasz się z kimś miłym, zjesz dobry obiad, weźmiesz
smartfona do ręki i zagrasz w swoją ulubioną grę lub…. itd. itd. 

      Wszystkim życzymy powodzenia, wypisania 
       długopisów, trzymamy kciuki.

                                  Małgorzata Kuśtrowska i Ewelina Trzaska
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W ŚWIECIE PRZYRODY NIE TYLKO NA WIOSNĘ

              Marta Walkowiak

                                „Wiosna i kwiaty”

                 Skryła się wiosna w słońca promykach,
                   swym ciepłem każdy kwiatek dotyka.
                  W lasach, na łąkach, polach, ogrodach
                         wiosna w kwiatach się chowa. 

                     Razem z wiosna przychodzi ranek,
                      budzą zaspany drobny rumianek.
                         I fioletowy, wysmukły łubin
                  z sąsiadką trawą wcześnie wstać lubi. 

                     Złoty promyczek usiadł na łące,
                     trąca nieśmiało fiołki pachnące.
              Słyszy go dzwonek – dzwoni dzwonkami -
                tak grzecznie wita się z wrotyczkami. 

                 Cykorie, jaskry, kwiat koniczyny
                   stroją do wiosny radosne miny.
                    Chabry, bławatki i maki polne
               wiosną się czują szczęśliwe, wolne. 

           To dzięki deszczom, słońca promieniom,
                 tak pachną pola, łąki się mienią.

                       Julia Walkowiak

                        
                                   „Wiosna” 

                       Już słoneczko mocniej świeci,
                            uśmiechnięte buzie dzieci,
                        już wiosenka przyszła do nas
                              taka pięknie ukwiecona.
                       Ptaszek ćwierka, żabka skacze,
                               teraz będzie już inaczej,
                         bo gdy wiosna jest wśród nas
                             śpiewa łąka, śpiewa las.
                         I nam wszystkim jest weselej
                             moi drodzy przyjaciele.

                    DRUGIE ŻYCIE PANI KAROLINY

Chyba każdy zna panią Karolinę Kielian. Ale czy wiedzieliście, że
chciała kiedyś zostać pisarką, a w czasie wolnym pływa i kopie grządki?
Nie?
Musicie to natychmiast nadrobić!
Przeprowadziliśmy krótki wywiad panią od biologii i dowiedzieliśmy się
kilku ciekawych rzeczy. 
Zapraszamy do czytania!

Amelia Szewczyk: Czy lubi pani swoją pracę?
Pani Karolina Kielian: Lubię.
A.SZ.: Jaki jest pani ulubiony kolor?
K.K.: Zielony
A.SZ.: Dlaczego?
K.K: Bo kojarzy mi się z przyrodą, z lasem konkretnie.
A.SZ.: Co robi pani w czasie wolnym?
K.K.: Uprawiam nordic walking, jak się da to pływam... Bardzo lubię
fotografować, interesuję się decoupagem. Robię różnego rodzaju
prezentacje, niekoniecznie związane z zajęciami. Swego czasu tworzyłam
filmy. Śpiewam i robię rozmaite nagrania, prywatnie albo dla znajomych.
Zajmuję się swoimi zwierzętami... Pracuję w ogródku...I to chyba tyle.
A.SZ.: Jakie pani ma zwierzęta?
K.K.: Kota i czasami jeszcze przychodzi do mnie taki pies. Oba są
"znajdami", czyli to takie... zwierzaki przygarnięte, nie moje osobiste.
A.SZ.: Lubi pani dzieci?
K.K.: Lubię.
A.SZ.: Nawet takie małe, wrzeszczące i biegające dookoła?
K.K.: Takie trochę mniej. Same dzieci lubię, ale wrzasków już nie.
A.SZ.: A co pani sądzi o nauczycielach?
K.K.: Że są zapracowani, czasem przemęczeni, że się starają z całych
swoich sił coś wtłoczyć do głów uczniowskich. Czasami z różnym
skutkiem... No i na pewno, myślę, powinni lubić młodzież.
A.SZ.: Ma pani jakieś motto życiowe?
K.K.: Jako takiego wybranego motta życiowego nie mam, ale bardzo podoba
mi się powiedzenie "Żyj i daj żyć innym".
A.SZ.: Kim chciała pani byś, jak była pani mała?
K.K.: Chyba pisarką.
A.SZ.: Pisarką? A jakich książek?
K.K.: Przygodowych, aha, i swego czasu chciałam jeszcze być... no, może
to za dużo powiedziane ale poetką... związać się z literaturą w każdym razie.
A.SZ.: Czyli lubi pani tworzyć?
K.K.: Dawniej bardzo lubiłam pisać wiersze, sentencje, utrwalałam rozmaite
rymowanki, przysłowia i opowiadania. W szkole podstawowej uwielbiałam
pisać. Kochałam wręcz. To było moje hobby.
A.SZ.: Czy uważa się pani za szczęśliwą osobę?
K.K.: Tak, chociaż szczęście to pojęcie względne.

A.SZ.: Ciekawe jakie zagadki i ciekawostki kryją w sobie
inni nauczyciele?
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