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Jak to z patronem było...
  „... Wszyscy marzymy, lecz nie tak samo. Ci co śnią nocą- w najgłębszych
zakamarkach umysłu- budzą się, by odkryć próżność swych snów; ci
natomiast co za dnia marzą, to ludzie niebezpieczni, ponieważ  mogą- oczy
mając otwarte- wprowadzać swoje marzenia w czyn.” /T.E.Lawrence
„Siedem filarów mądrości”.
         Miałam szczęście –poznałam takich, którzy marząc za dnia, swoje
zamiary wprowadzili w czyn. Ten fenomen to zespól wariatów kryjący się
pod nazwą Taternicki Klub Harcerzy. To oni, w chudych latach 70-tych snuli
marzenia o górach wysokich . TE marzenia przekuli w czyn – ich udziałem
były wyprawy w Alpy, Andy, Himalaje. Akcja „Nasz papież” , truskawkowe
żniwa w proszowickim zapewniły zakup sprzętu wspinaczkowego, a kwota
100 dolarów USA wyproszona u władz komunistycznych zapewniła ekipie
codziennie po 1 bagietce przez 3 tygodnie. Apetyt na góry rósł i zaowocował
myślą o wyprawie w Andy, do Ameryki Pd! Tym razem 2 lata przygotowań:
żebrania puszek z żywnością, wiz turystycznych, zdobywanie samochodów
na wyprawę ZDOBYWA-NIA FUNDUSZY: praca nocna przy sprzątaniu
kładki na ul. Opolskiej, szorowanie w każdy weekend przez pół roku okien w
halach produkcyjnych Huty im. Lenina (dziś Sendzimira). W końcu we
wrześniu 1984 roku z Gdańska wyruszył holownik– mała łupinka, unosząc
na mizernym pokładzie 2 stare u-azy (radziecka wersja jeepa)  oraz 8, czyli
uczestników wyprawy  w wieku 17- 22 lat. Ich wyprawa w Andy w roku
1984/85 zbiegła się z wejściem W. Rutkiewicz  na Aconqagua. Tu też poznali
himalaistkę. Byłam zafascynowana ich opowieściami  z wyprawy. Brałam w
niej udział, prowadząc przedwyprawową biurokrację, przepisując i wysyłając
do harcerskiej stacji radiowej listy uczestników wyprawy. Tak więc byłam
bardziej kibicem wysokogórskim niż wspinaczem. Tak naprawdę
kibicowałam marzycielom, pasjonatom, wizjonerom. To przeżycie było
jednym z najważniejszych w moim życiu. Dlatego gdy nadszedł czas na
wybór patrona naszej szkoły, myślałam o kimś, kto otworzy młodych ludzi
na świat marzeń, pasji.
       Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zgłoszono kandydatury: 
Dywizjonu 308 (a więc II wojna ), Stanisława Wyspiańskiego (a więc
sztuka).Moją propozycją był Arkady Fiedler (podróżnik, znawca dzikich
ostępów świata), którego książki fascynowały mnie od dziecka. I nagle
słyszę głos pani Anety Klęsk i zgłoszenie kandydata „WANDA
RUTKIEWICZ”. Wpisana na listę!!! Hurrra. Pozostała tylko wątpliwość: Kogo
wybierze młodzież? Okazało się, że uczniowie zdecydowanie poparli moją
cichą faworytkę. Hurra! Yes, yes, yes. Udało się. A tymczasem: puk, puk,
puk. „To ja, sołtys (ówczesny). Pani dyrektor a gdzie opinia wsi na temat
patrona NASZEJ szkoły. Musi zebrać się wieś i ZADECYDOWAĆ.” Z
punktu widzenia przepisów nie było to konieczne, ale obopólna zgoda była
najważniejsza dla egzystencji szkoły. Zebranie wiejskie 2 tygodnie później :
moje argumenty, sołtysa argumenty, argumenty rady sołeckiej, zapowiedź
głosowania, glosowanie , „Nie jest dobrze !”. „Ogłaszam wynik głosowania :
za kandydaturą Wandy Rutkiewicz WIĘKSZOŚĆ ….głosów.”- słyszę głos
przewodniczącego zebrania. Cud??? Tak, cud po postacią obywateli
Rząski. 

        Podczas uroczystości nadania szkole imienia obecni byli i moi koledzy
–marzyciele. To oni zorganizowali ekspozycję sprzętu wspinaczkowego,
postawili na scenie górę na miarę Everestu, z zaangażowaniem
uczestniczyli w akademii. Najważniejszym gościem był Wojciech Kurtyka-
najsłynniejszy polski himalaista, który nigdy nie ścigał się na ilość
zaliczonych szczytów ale na wyzwania. Sprostał najtrudniejszemu – jest
zdobywcą najtrudniejszej ściany górskiej na świecie- tzw. Świetlistej Ściany.
Z jego ust usłyszeliśmy wdzięczność za pamięć o „ Wandzi”, uznanie dla
całego spektaklu, który dzięki scenariuszowi pani Eweliny Trzaski
przekroczył artyzmem granicę zwykłej akademii. Uroczystość nadania
imienia odbyła się 18 czerwca 2005 r i była niezwykła. Udział w niej wzięli
poza panem Kurtyką -brat himalaistki Michał Błaszkiewicz i członkowie
Polskiego Związku Alpinizmu. Goście dokonali odsłonięcia tablicy
pamiątkowej naszej patronki, której autorem jest rzeźbiarz Andrzej
Szczepaniec.
  Czy spełniły się oczekiwania co do roli patronki w życiu naszych uczniów,
w życiu szkoły? Sami to oceńcie. Imię to nosi w Polsce 5 placówek
oświatowych (nawet przedszkole), ale żadna z nich nie zbudowała tradycji,
która istnieje tu w rząsieckiej szkole: statuetka „Przyjaciela szkoły” o
kształcie haka taternickiego czy nagroda „Mój Everest”. Ta ostatnia
przeznaczona jest dla ucznia – osobowości, indywidualności, która realizuje
swoje pasje, szuka dla siebie miejsca , walczy, odkrywa nowe rzeczy,
miejsca, słowem: jest widoczna na tle codziennej, szkolnej rzeczywistości
(niekoniecznie dotyczy to ocen). TO WY MACIE WSKAZAĆ TAKĄ OSOBĘ.
Postarajcie się nie zaprzepaścić tej nagrody i swoje wybory potraktować
serio.
„Każdy ma swój Everest”. Szerpa Tenzing –pierwszy współzdobywca
Everestu ma rację. Każdy z nas powinien zobaczyć przed sobą tę górę,
by ją pokonać, bo wspinaczka uszlachetnia, dodaje mocy i wiary w
siebie. Spróbujcie.
 
  Zwyczajem naszym stało się, by tematyka Święta Szkoły była za każdym
razem inna, ale jednak by za każdym razem łączyła się z patronką: Jej
dokonaniami, ważnymi dla nas cechami Jej charakteru itp. I tak kolejne
Święta Szkoły odbywały się pod hasłami: „Polscy himalaiści”, „Alfabet
tatrzański”, „Zdobywcy Korony Ziemi”, „Nasze pasje”, „Himalaje to nie tylko
góry-Tybet i jego walka o niepodległość” „Problemy dzieci we współczesnym
świecie”, Święto Szkoły jest okazją do spotkania z fantastycznymi ludźmi,
nawet z Tybetu, poszerzenia zainteresowań, zdobycia wiedzy z różnych
dziedzin nie tylko geografii.
  Nie bez powodu należymy do Klubu Szkół UNICEF, z którym do tej pory
zrealizowaliśmy szereg charytatywnych akcji. Pomoc dzieciom w Sudanie,
Kongo, Sri Lance uświadamia uczniom, że są takie miejsca na Ziemi, gdzie
o przeżyciu kolejnego roku decyduje jedna złotówka.
„Na wysoką wchodzę górę, na najwyższy idę szczyt…” śpiewa T. Nalepa.
To motto, które wybrzmiewa na sztandarze szkoły. Czy dla kogoś z nas
było/jest/będzie drogowskazem ???

Tyle wspomnienia. I ja tam byłam….
  

                                                      Jolanta Syrek
                                                     Dyrektor ZS w Rząsce
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Konkurs wiedzy o Wandzie Rutkiewicz

1. Które szczyty Wanda Rutkiewicz zdobyła jako pierwsza kobieta?
(zaznacz dwie odpowiedzi) -2p
a) Mont Everest            b) Nanga Parbat
c) Annapurna                d) K2
2. Jak nazywa się dziedzina himalaizmu stworzona przez Wandę Rutkiewicz
1p
….............................................................................
3. Jak inaczej nazywana jest Kanczendzonga? 1p
…...............................................................................
4.Jaką tragedię Wanda Rutkiewicz przeżyła w dzieciństwie? 1p
….............................................................................
5.Co i gdzie studiowała Wanda Rutkiewicz? 2p
…..................................................................................
6.Który rok był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Kobiet? 
a) 1985                    b) 1975              c) 1990                  d) 1970
7. Na jaki szczyt Wanda Rutkiewicz chciała zorganizować kobiecą
wyprawę? 1p
…...........................................................................
8. Dlaczego w 1978 roku Niemcy zabrali Wandę Rutkiewicz na wyprawę na
Mont Everest? 
…....................................................................................
9. Jaką drugą pasję, oprócz wspinaczki, miała W. Rutkiewicz? 1
…....................................................................................
10. W której wyprawie Wanda Rutkiewicz wzięła udział, idąc o kulach? Podaj
nazwę góry.1p
….............................................................................
11. W którym roku Wanda Rutkiewicz osiągnęła szczyt K2 i za którym
podejściem? 2p
…..........................................................................
12. Jak nazywa się współtowarzyszka Wandy z wypraw kobiecych? 1p
…...........................................................................
13. Ile osób z najbliższego otoczenia Wandy Rutkiewicz zginęło w górach
(do 1990 roku)? 
…...................................................................................
14. Na czym polegała wg Wandy Rutkiewicz „Karawana do marzeń”? 1p
…..................................................................................
15. Zdobycie, którego szczytu zakwestionowano Rutkiewicz? 1
…...................................................................................
16. Podaj dokładną datę zaginięcia Wandy Rutkiewicz. 1p
…...............................................................................
17. Podaj nazwę miejscowości, w której urodziła się Wanda.
...........................…………………
18 Jak nazywał się partner Wandy Rutkiewicz podczas jej ostatniej
wyprawy?1p.
……………………………………..
19. Jakim motocyklem jeździła Wanda Rutkiewicz 1p
……………………………………
20. Podaj nazwę jednego z wielu odznaczeń, które otrzymała Wanda
Rutkiewicz 1p

                     Małgorzata Kuśtrowska
                          i Zofia Galos

                             Odpowiedzi do pytań

1. Mont Everest; K2
2. himalaizm kobiecy
3. Święta Góra
4. na oczach Wandy Rutkiewicz niewypał rozszarpał jej brata lub

zabranie ojca przez Milicję
5. Elektronika na Politechnice Wrocławskiej
6. 1975
7. Gaszerbrum III
8. żeby pomogła wejść niemieckiej wspinaczce
9. rajdy samochodowe

10. K2 1982 r.
11. 1986, za trzecim razem
12. Anna Czerwińska
13. 30 osób
14. na zdobyciu wszystkich ośmiotysięczników
15. Annapurny
16. 12 maja 1992 r. 
17. Płungiany na Litwie
18. Carlos Carsolio
19. motocykl Junak
20. W swojej kolekcji wiele medali i odznaczeń. Medal Za Wybitne

Osiągnięcia Sportowe dostała siedmiokrotnie, w tym trzy razy
złoty. Otrzymała również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Puchar Ministra Spraw Zagranicznych oraz nagrody i
odznaczenia zagraniczne: Rolex Award Enterprise, Raichle
Abenteurerpreis, francuski Victor of Adventure, włoską Premio
Minerva, pakistański order Sitara-e Imtiaz i belgijski Medal Zasługi
Króla Alberta I.

. .
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     Wiersze nagrodzone w konkursie literackim 
              na poziomie szkoły podstawowej

.

               „Everest przyjaźni”

Patrząc w dal na ośnieżone szczyty,
Brnąc cierpliwie pod wiatr.
Spoglądając czasem w bezdenną przepaść,
W górę podążam i nie poddaję się.
 
 Wszędzie ślisko,
  każdy krok nie lada wyzwaniem.
  Ja jednak cel swój mam
  I w górę cierpliwie podążam.

Gdy byłam prawie już na szczycie,
spełniając marzenie swe,
przeciwności na mnie zesłał los:
 ze szczytu spadł kamieni stos!

  Droga zasypana, wkoło pustka,
  Głucha cisza straszy mnie,
  A ja ciągle boję się!
  Rozpacz czarna mnie ogarnia, leję łzy…

Ciągle jednak mam nadzieję,
więc zaczynam  żwawo iść, lecz upadam…
co za pech!
Teraz nic już nie uratuje mnie.

   Jednak wiara mi powraca,
  Bo znajoma twarz tuż za mną.
  To przyjaciel wspina się pod górę z całych sił.
  Chce mi pomóc! Czuję to.

Rękę zaraz mi podaje i wybawia z opresji.
Teraz w razem w górę, biegiem!
Damy radę, wierzę w ciebie!

  Tylko razem podwójną siłę mamy!
  Tylko razem nigdy się nie poddamy!

                             Milena Ślusarczyk – kl. V   

.
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        Praca nagrodzona na poziomie gimnazjum w kategorii
                              LIST   Z    WYPRAWY   W   GÓRY

                                           Kochana Aniu!
  Piszę do Ciebie, bo muszę podzielić się z Tobą ostatnimi wydarzeniami z
mojego życia. Były one tak ekscytujące i ekstremalne, że stwierdziłam, iż
napiszę właśnie do żądnej przygód osoby, takiej jak Ty.
  W te wakacje postanowiłam odpuścić sobie wylegiwanie się na plaży czy
pływanie żaglówką, chciałam zrobić coś innego, innego niż wszyscy.
Wakacje na Mazurach czy na plaży we Władysławowie spędza prawie
każdy, a ja pragnęłam zrobić coś ekstremalnego. Podjęłam się więc chyba
najtrudniejszego zadania na świecie. Wyjście na  Mount Everest. Najwyższy
szczyt Ziemi, ale coż, jak szaleć to na całego.
  Przygotowania zaczęły się dwa miesiące przed wyprawą. Pakowanie
zajęło dwa tygodnie, ale przygotowania organizmu do ogromnych mrozów i
wysokości były trudniejszym wyzwaniem. Im wyżej tym mniej tlenu,
większe ciśnienie i mróz. Dlatego półtora miesiąca jeździliśmy w Tatry, a
później jeszcze wyższe góry, by przygotować mój organizm do życia na
ponad 8 tys. metrów n.p.m.
  Nadszedł dzień wyprawy, dzień załamki emocjonalnej. Wtedy zaczęłam
najbardziej zastanawiać  się „czy dam radę?”, „czy podołam zadaniu?” i „
czy zginę?”. Emocje szarpały mną jak flagą na wietrze. Byłam
podekscytowana i pełna pozytywnych emocji, ale bałam się i denerwowałam
jak diabli. Lecąc nad pięknymi pasmami gór, przykrytymi śniegiem,
pochłoniętymi przez białe obłoki, pokonałam strach, uświadomiłam sobie, że
przecież nie jestem osobą, która łatwo się poddaje. Walczyłam o siłę, która
przezwycięży strach i pozwoli mi na dalsze kroki, kroki na szczyt. Lecąc w
śmigłowcu, widziałam słońce, dużą kulę światła, która oślepiała nawet przez
przyciemnianą szybę. Promyki słońca padały na góry i leżący na nich śnieg.
Odbijały się od puchu i skał, tworząc bajeczny krajobraz, niczym z „Królowej
śniegu”.
  Po dwóch godzinach lotu, wylądowaliśmy w pierwszym  obozie. Czułam
zatkane od ciśnienia uszy i znaczną różnicę w oddychaniu. Zamiast jednego
oddechu tam musiałam zrobić dwa. A to był dopiero pierwszy obóz, do
szczytu jeszcze trzy. W tym obozie zostaliśmy trochę dłużej, żebyśmy
mogli przyzwyczaić się do klimatu.
    Powiem Ci trochę o naszej drużynie. Więc nasza czternastoosobowa
grupa składała się z ośmiu mężczyzn  w wieku od 21do 28 i czterech kobiet
w wieku od 20 do 27 oraz ja najmłodsza ale najbardziej szalona osoba w
składzie, czyli dziewiętnastoletnia Emi. Jak dotąd najbardziej bliska jest mi
22-letnia Andy-studentka prawa, która chciała trochę oderwać się od
codzienności. Zapomniałabym o naszym przewodniku Josh-u,
najzabawniejszym człowieku pod słońcem. Ma 29 lat i dziewięcioletnie
doświadczenie. Chodził po górach już od małego razem ze swoim ojcem. A
teraz chodzi z grupkami ludzi, którzy chcą zobaczyć świat z innej
perspektywy.
  Dobra, nie przedłużając, przejdę już do wejścia na szczyt, bo pewnie to
będzie interesowało Cię najbardziej. W ten dzień wszyscy musieliśmy być
dobrze wypoczęci, więc poprzedniego dnia położyliśmy się spać bardzo
wcześnie. W obozie czwartym pogoda nie była taka piękna jak 1000 metrów
niżej. Wiał silny wiatr, ale słońce wciąż świeciło nad naszymi głowami.
Wstaliśmy bardzo wcześnie, by przygotować się do wyprawy. Josh
stwierdził, że pogoda jest całkiem niezła i jego wewnętrzne poczucie humoru
pozwoliło mu dodać: „raczej nie umrzemy”. Przez dwa kolejne miesiące
pobytu z nim wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do jego żarcików, toteż  nikt
nic sobie z tego nie robił. Tak z uśmiechami i podekscytowaniem na twarzy
wyruszyliśmy w górę. Byliśmy przywiązani do siebie linami, „więc jak zginąć
to wszyscy razem”-żartowaliśmy. Otaczały nas skały, lód i wszechobecny
śnieg. Skały były śliskie i ostre, dlatego musieliśmy zachować szczególną
ostrożność.

  Po dwóch godzinach wędrówki wszyscy byliśmy wyczerpani, a do szczytu
było  jeszcze 200 metrów. Zrobiliśmy krótką przerwę na picie i żeby nasze
mięśnie mogły odpocząć. Zauważyliśmy znaczną zmianę pogody, słońce
przestało padać nam ma twarze, a chmury zmieniły swój biało-popielaty
kolor na ciemnoszary. Wiatr wiał mocnej, a my na  tak dużej wysokości
musieliśmy oddychać jeszcze szybciej, bo tlenu było coraz mniej. Josh
zaczynał zastanawiać się, czy dalsza wyprawa jest bezpieczna. Wszyscy,
choć prawie bez sił chcieliśmy brnąć dalej do góry, choć nasz przewodnik
był przeciwny. Warunki były coraz gorsze. Mieliśmy przewagę liczebną,
toteż ruszyliśmy dalej, ale Josh ostrzegł nas, że robimy to na własną
odpowiedzialność. Miny nam zrzedły, a wiatr, coraz silniej wiał nam w oczy.
Wtedy nie było czasu na rozmowy towarzyskie, tam każdy walczył ze sobą,
by móc iść dalej. Dalsza wędrówka była praktycznie niemożliwa, ale my
wciąż brnęliśmy przez lodowate skały pokryte mrożącym dłonie śniegiem.
Wokół nas panowała cisza, słyszeliśmy tylko dźwięk wiejącego wiatru.
Nagle lina pomiędzy mną a Andy przerwała się, widziałam przerażenie  w jej
oczach i odwzajemniałam to uczucie, bo strach, który odczuwałam przez
najbliższe dni, zaczynał mnie przerastać. W tamtej chwili poczułam, jak
Andy przestaje być częścią mnie. Lina, która łączyła nas przez tak długi
czas, była dla mnie naturalna, całkiem jakbyśmy były razem od zawsze, a
wtedy wszystko się zmieniło. Moja koleżanka z drużyny w  ułamku sekundy
zaczęła zsuwać się w dół. Widziałam, jak jej wiotka i delikatna postura
płynnie zsuwała się po śnieżnobiałym puchu. Byłam na skraju załamania
nerwowego, bo Andy zmierzała ku śmierci, a ja byłam bezsilna. Gdyby nie
krzyk, który wydała ostatkami sił, nikt z drużyny nie zauważyłby ostatnich
chwil z jej życia. Nie powinna tak umrzeć, nie zasługiwała na to. Po chwili nie
byliśmy w stanie dojrzeć już jej ciała, ani usłyszeć jej głosu. I nigdy nie będę
miała okazji, posłuchać jej rad lub przytulić się do jej ramienia. Wtedy
strumienie łez zaczęły cieknąć mi z oczu jak z cebra. Pewnie teraz myślisz
sobie, że przecież jestem dorosła, mam 19 lat i nie powinnam beczeć jak
dziecko, ale ja i Andy przez te dwa miesiące naprawdę stałyśmy się sobie
bliskie, prawie jak siostry. Kiedy widziałam jej krótką i żałosną śmierć,
wszystkie nasze wspólne chwile zaczęły przelatywać mi przed oczami. W
tamtym czasie w oddali usłyszałam głos Josha, który krzyknął: „Idziemy
dalej!”. Zrobił to tak bezdusznie, że płakałam jeszcze mocniej. Część łez
zdążyła zamarznąć na mojej czerwonej od mrozu twarzy. Potrzebowałam
trochę czasu, ale pozbierałam się. Szłam dalej do góry, bo teraz moim celem
było wyjść na szczyt, dla siebie, ale przede wszystkim dla Andy.
   Po jakimś czasie zobaczyliśmy szczyt, był tak niedaleko, a pogoda
poprawiała się. Słońce wyszło zza chmur i zaczęło rozmrażać łzy, które były
przylepione do mojej twarzy. Ostatnie kroki na szczyt były najtrudniejsze,
choć widoki motywowały, ostatnie wydarzenia działały na mnie negatywnie.
„Jestem silna”-mówiłam sobie w myślach.  Stanęłam na szczycie.
Zobaczyłam niesamowity widok, który jest niewyobrażalny dla człowieka,
zanim go nie ujrzy. Choć słońce raziło mnie i moich kompanów w oczy,
każdy z nas starał się ich nie zamykać, tylko po to, by móc podziwiać ten
krajobraz dalej. Wbiliśmy flagę, by wiedziano, że tu byliśmy. Mark miał
markera i wpadł na świetny pomysł podpisania wszystkich na materiale.
Cała drużyna złożyła swoje podpisy na fladze, a ja podpisałam się również
za Andy, która mimo silnej  woli walki  nie dotarła na szczyt , bo  los jej w
tym przeszkodził. Nadszedł czas na przerwę, w końcu, po długiej wyprawie.
Mogliśmy usiąść, nacieszyć się zwycięstwem wyjścia na szczyt. Nadszedł
czas na powrót-zejście. Było równie trudne jak wyjście, tylko pogoda była o
niebo lepsza. W obozie czekał na nas helikopter, który zabierze nas do
starego życia. Ja i tak będę musiała zacząć od nowa, bo przygoda, którą
przeżyłam, całkowicie mnie odmieniła. 
                    Pozdrawiam i całuję- Emi (W. Pajerska kl 2a)
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     ,,Życie nie jest sumą oddechów, ale sumą chwil 
                   zapierających dech w piersiach."
       Życie – bardzo trudna do sprecyzowania definicja. To otwarcie się
człowieka na rzeczywistość. Jest to otaczający mnie świat ludzkich myśli,
pragnień, doznań, wyobrażeń i wartości moralnych. Dla mnie to dar olbrzymi,
dany każdemu tylko raz.
      Urodziłem się.... Skończyłem szkołę podstawową, gimnazjum, potem
szkołę średnią. Naukę ukończyłem w roku ....... z tytułem magistra bądź
inżyniera. Przepracowałem całe swoje życie w jednym zakładzie pracy.
Zmarłem ......
Takie to banalne, wręcz nudne. Przychodzimy bowiem na świat pośród
innych ludzi i z nimi żyjemy. Nie oznacza to jednak, że nie możemy żyć
inaczej. Ciekawiej.
      Dla mnie ważna jest teraźniejszość. Życie moje ciągle się tworzy. Minuta
po minucie, godzina po godzinie, rok po roku. To ja nadaję mu kształt.Ode
mnie zależy jego intensywność i bogactwo przeżywania każdego dnia.
Nadawania mu znaczenia i ważności. Tak głębokiego i tak interesującego,
jak to jest tylko możliwe. W tym szukaniu i realizowaniu się będę ponosił
porażki. Na pewno nieraz ludzie nadużyją mojego zaufania, zawiodą. Nie
oznacza to jednak, że ma mnie to zniechęcać do dalszego działania. Wiem,
że osiąganie celu daje wielką radość. Ona z kolei jest potrzebą serca i bez
niej człowiek nie może się rozwijać.
        Życie powinno być pełne chwil zapierających dech w piersiach.
Ekscytujących, wywołujących dreszcz na ciele. Pełne wspomnień,
zrealizowanych marzeń i zamierzeń. Niebanalne i zupełnie niepodobne do
życia innych. Ubogacone przeżyciami z pogranicza fantazji i mobilizujące do
dalszego działania. Wywołujące ogrom emocji i chęć przekraczania nowych
barier. Mierzenia się z samym sobą. Wiary, że mogę wszystko i zależy to
tylko ode mnie.        
Życie na sto procent jest bardzo ryzykowne, ale dostarcza dużo adrenaliny.
Niejednokrotnie musimy liczyć się z konsekwencjami takiego wyboru.
Czasami jest to niewyobrażalny sukces, ale może również zdarzyć się
zupełna klęska. Wierzę w to, że to ja zdecyduję, czy przejdę przez życie
pełne chwil zapierających dech w piersiach czy nie.                                                     
  Wojciech Księżyc

         Ludzie na świcie mają bardzo zróżnicowane podejście do życia.
Niektórzy ludzie lubią prowadzić spokojne życie, pozbawione wszelkich
niespodzianek oraz silnych wrażeń. Inni zaś nie przejmują się życiem,
bowiem uważają, że i tak nie zmienią swoim postępowaniem losu lub są
strasznie leniwi i nie chce im się poznawać świata. Również są ludzie,
którzy lubią silne wrażenia, lubią czasem poczuć adrenalinę i nie boją się
wyzwań. Właśnie tego typu ludzi mottem życiowym jest cytat Maya-i
Angelou: „Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale sumą chwil, które
zapierają dech w piersiach.”
       Cytat ten oznacza, że w życiu przede wszystkim liczą się chwile, w
których jesteśmy pod wpływem wielkich emocji oraz że trzeba cieszyć się
chwilą. Autorka tego cytatu daje do zrozumienia, że powinno się żyć tak,
aby pod koniec swojego życia mieć co wspominać i opowiadać.
Przekazuje nam również, że nie warto zwracać uwagę na nieistotne
rzeczy, gdyż nie mają one żadnego znaczenia w życiu. Słowa te mówią
nam, że życie jest krótkie i trzeba je w stu procentach wykorzystać, aby
mieć jak najwięcej tych chwil zapierających dech w piersiach. Słowa tej
autorki nie tylko są skierowane do wielu ludzi aktywnych fizycznie, którzy
są ciekawi świata i lubią ryzyko, ale także zachęcają ludzi leniwych do
zaczerpnięcia bardziej emocjonującego życia.
        Ja jestem typem człowieka aktywnego i ciekawego świata. W związku
z czym ja również uważam, że w życiu najważniejsze są chwile, w których
odczuwamy najwięcej pozytywnych emocji.

                                                        Wiktor Stachura

. .. .
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Młodzież z gimnazjum w Rząsce w Hiszpanii

   
           W marcu 2017 roku młodzież z gimnazjum w Rząsce gościła grupę
uczniów ze szkoły IES ITACA w Tomares - Sewilla (Hiszpania). Nasi goście
zwiedzili Kraków, Kopalnię Soli w  Wieliczce oraz Obóz Koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau. Mieli oni również okazję spróbować papieskich
kremówek w rodzinnym mieście św. Jana Pawła II -  Wadowicach. Jeden
dzień spędzili w Zakopanem, gdzie największą atrakcją był zalegający
jeszcze gdzieniegdzie śnieg, którego wielu z nich nie miało okazji wcześniej
zobaczyć. Bariera językowa została szybko pokonana, dzięki czemu
narodziły się prawdziwe przyjaźnie. Młodzi Hiszpanie oraz ich opiekunka, 
pani Carmen Lazaro, byli zachwyceni polską gościnnością, gdyż rodziny
przyjmujące uczniów z wymiany otoczyły ich serdeczną opieką.
      Miesiąc później grupa polskich uczniów wraz z dwoma nauczycielkami 
(p. Dominiką Tokar i Katarzyną Puchalską-Miętus) wyjechały do Hiszpanii.
Kraków żegnał ich zimową pogodą, a Sewilla powitała słońcem i
temperaturami powyżej 25 stopni Celcjusza. Najgorętsze jednak było
powitanie zgotowane przez oczekującą z niecierpliwością hiszpańską
młodzież. Okrzykom radości nie było końca - dał o sobie znać południowy
temperament  naszych gospodarzy. Tym razem to hiszpańskie rodziny
podejmowały polskich uczniów i uczyniły to też z ogromną serdecznością.    
          Młodzież z Polski wraz z opiekunami miała okazję skosztować
hiszpańskich przysmaków, uczestniczyć w szkolnych zajęciach (w tym
lekcjach tańca), zwiedzić uroczą Sewillę (również na rowerach, co było dużą
atrakcją) oraz Italicę - przepięknie zachowane ruiny rzymskiej osady, w
której, nota bene, kręcone były sceny do serialu „Gra o tron”. Wszyscy
uczniowie spędzili również radosny i beztroski dzień na przepięknej plaży
nad Oceanem Atlantyckim, którego niska temperatura nie zniechęciła
śmiałków do pierwszych w tym roku kąpieli.

        Jednakże to, co jest wartością bezcenną każdej wymiany to przyjaźnie,
które się nawiązują. Dzieje się tak dzięki coraz większej biegłości naszej
młodzieży w językach obcych, szczególnie języku angielskim. Takie
wyjazdy, podczas których uczniowie zdani są często tylko na siebie,
uświadamiają im, jak ważna jest dobra znajomość przynajmniej języka
angielskiego w dzisiejszym świecie, dzięki któremu mogą bez przeszkód
komunikować się z rówieśnikami i ich rodzinami.
Wspaniałe wspomnienia przeżytych chwil na długo zagoszczą w naszej
pamięci, a nawiązane znajomości, mamy nadzieję, przetrwają próbę czasu.
        W nadchodzącym roku  nasza szkoła będzie zabiegać o kolejne
wymiany, również z innymi krajami.
          

                                               Katarzyna Puchalska-Miętus

. .. .
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Tańcem przez życie
Zaczynali od niczego, wszystkiego musieli nauczyć się od początku-
współpracy, synchronizacji, kroków tanecznych z różnych tańców, estetyki
ruchu. W mozole, trudzie, łzach osiągnęli prawdziwy sukces.

Wasz najnowszy sukces?
Pod koniec kwietnia nasze dwie grupy taneczne wzięły udział w III
Otwartych Prezentacjach Tanecznych "Zadziw Świat Tańcem" w Skawinie. 
Grupa młodsza EVEREST JUNIOR wystąpiła z układem cheerleaders i hip
hop, natomiast starsze dziewczęta z grupy EVEREST wystąpiły w kategorii
gimnazjów i zaprezentowały choreografię w stylu nowoczesnym. Oby dwa
zespoły dały z siebie wszystko, a ich występy zostały nagrodzone gromkimi
brawami. 
EVEREST zajął II miejsce w swojej kategorii, natomiast EVEREST JUNIOR
otrzymał nagrodę specjalną za najlepszy występ-Puchar Dyrektora Szkoły
nr 1 w Skawinie.
Nagrodę dla najlepszej tancerki otrzymała wspaniale prezentująca się na
scenie Maja Kordzi.

Jak wyglądały przygotowania do występu?
Nasi tancerze ciężko pracowali na ten sukces pod okiem naszej
nauczycielki p. Dominiki Tokar. Na sali gimnastycznej zostawiliśmy litry
potu, ale jesteśmy zgodni co do stwierdzenia, że taniec jest dla nas wielką
przyjemnością i z radością braliśmy udział w próbach. Przed zawodami
ćwiczyliśmy kilka razy w tygodniu po 2-3 godziny. Ale na sukces niektórzy
pracowali znacznie dłużej, gdyż w skład zespołu wchodzą osoby należące
od 5 lat, a niektórzy doszli dopiero w tym roku. A działamy w dwóch grupach:
Everest Junior: Maja Kordzi, Ewelina Świtoń, Melwe Yalcinkaya, Gabrysia
Domagalska, Matylda Ząbecka, Marcelina Malik, Ola Buła, Amelka
Nowakowska, Sonia Chodór, Milena Piszczek, Staś Rospond, Piotrek
Futoma, Gabryś Woźnicki.
Everest: Wiktoria Malec, Rita Sobol, Kasia Puchalska, Klaudia Rurak,
Karolina Solińska, Julia Bożek, Lila Krzywicka, Wiktoria Pajerska, Dominika
Baster, Ola Salicka, Asia Radoń, Daria Ciastoń, Natalia Cieślik, Iza Bruzda.

Skąd pomysł na układy i wybór piosenek?
Choreografią zajmuje się nasza mentorka p. Dominika Tokar. Muzykę zaś
wybieraliśmy wspólnie, a kierowaliśmy się, tym aby była rytmiczna, z
pazurem, z filingiem.

Wiemy, że uczestniczyliście w projekcie. Skąd pomysł na jego
napisanie?
Tak. Część zajęć tanecznych prowadzonych było w ramach projektu
"Tańcem przez życie" autorstwa p. Dominiki Tokar dofinansowanego przez
gminę Zabierzów w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań
Publicznych na terenie gminy Zabierzów.  Dzięki temu mogliśmy zakupić
stroje taneczne i sprzęt nagłaśniający, co wpłynęło na końcowy efekt i nasz
najnowszy sukces. Młodsza grupa wzięła udział się już w kolejnym
konkursie, na którego wyniki właśnie czekamy. Trzymajcie kciuki za
zwycięstwo.

Gratulujemy młodym tancerzom i życzymy dalszych sukcesów na
scenie!!!
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 W poszukiwaniu ludzi z pasją
         Kiedy rozpoczęłam poszukiwania wśród naszych
gimnazjalistów jednostek, które wyróżniają się na tle
innych i dopytywałam nauczycieli o ich typy, p. Aneta
Klęsk bez wahania wskazała dwie osoby- dwóch
młodzieńców, którzy wiedzą czego chcą i żyją z pasją.
          Pierwszych z wybrańców jest Jakub Dukała- uczeń
klasy IIIB, którego pasją stała się siłownia.

Gdzie realizujesz swoje zainteresowania?
W „Manufakturze zdrowia” w Business parku w Zabierzowie.
Dlaczego tam? Czy to przypadek?
Tam mam łatwy dojazd, odpowiada mi cena za karnet. Ponadto chodzę tam
już 3 lata i nie nudzi mi się to miejsce.
Skąd wziął się pomysł na siłownię?
Trochę się opuściłem i chciałem zbić zbędne kilogramy. Potem ten sposób
na zdrowie zaciekawił mnie i stał się moim hobby.
Czy siłownia to tylko mechanicznie powtarzane ćwiczenia, czy wymaga
czegoś więcej, jakiejś wiedzy?
Aby dobrze ćwiczyć, trzeba się o tym uczyć. Na przykład jak nie
nadwyrężać stawów a rozwijać mięśnie, w jakiej kolejności wykonywać
ćwiczenia, aby był efekt. Kiedy ja zaczynałem, trener personalny rozpisał mi
właściwy dla mnie plan, potem kolejny, który był już mocniejszy. Ponadto
oglądałem różne poradniki, jak ćwiczyć dane partie mięśniowe, jak je
najlepiej dokrwić, jak dobrać ciężar pod ilość powtórzeń. Cenne są również
wskazówki osób, które ćwiczą dłużej ode mnie i podpowiadają, jak robić
poprawnie, aby nie zrobić sobie krzywdy. Nigdy nie wyśmiewają.
Twój cel? Jeden czy więcej?
Chcę uzyskać większy zarys mięśni. Kiedy osiąga się jeden cel, przychodzi
kolejny, do którego znów chce się dążyć. Ja chcę być bardziej zdrowy.
Ćwiczę dla samego siebie. Nie robię tego pod sylwetkę, ale żeby mieć
więcej siły, którą spożytkuję w domu, pomagając innym. Wygląd przychodzi
sam.
Czy nie przeszkadza ci zapach potu po wysiłku?
Zapach jest denerwujący, ale świadczy o wysiłku i dobrze wykonanych
ćwiczeniach. Ja po treningu zawsze idę pod prysznic i używam
antyperspirantu i perfum.
Jak często ćwiczysz i czy stosujesz dietę?
Ćwiczę cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Unikam fast foodów, staram
się jeść dużo białka i mikroelementów, czyli mięso i warzywa.
Czy przy takiej ilości treningów nie brakuje ci czasu np. na naukę?
Mam usystematyzowany harmonogram dnia. Dlatego mam czas na naukę,
pasję, znajomych i rodzinę.
Czy zachęciłeś już jakiegoś kolegę, aby zaczął uprawiać sport?
Ze szkoły jeszcze nie, bo im się nie chce. Wolą komputer i gry.
Życzę zatem samorealizacji i zadowolenia z osiągniętych celów.

Rozmowa z Kubą była dla mnie ogromną przyjemnością. Ukazał mi się
z zupełnie innym obliczem niż to, które mam okazję oglądać podczas
lekcji przedmiotowych. Teraz oceniam go jeszcze pozytywniej niż
dotychczas. Kuba, gratuluję i trzymam za Ciebie kciuki. 

                                                             Ewelina Trzaska

           "To jest pasja, to jest to co mnie trzyma,

             Moja odskocznia, najpiękniejsza dziewczyna,

             To jest pasja, mój latający dywan,

             To coś co pozwala mi żyć na wyżynach,

             To jest pasja , woda dla spragnionych życia,

             Pomaga mi odnaleźć w sobie wyższe uczucia

             To jest pasja, która płynie w moich żyłach

              i daje mi moc, że czuję się na siłach."

                                                                        Juras & Ero
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W poszukiwaniu ludzi z pasją - ciąg dalszy

Dalsze poszukiwania przyniosły kolejne wielkie odkrycie. Jest nim Leon Gniadek- niepozorny z
wyglądu uczeń klasy IA. 

Dowiedziałam się, że twoją pasją jest żeglarstwo. Trochę nietypowy sport, szczególnie wśród
uczniów naszej szkoły.
Tak. Pływam od 10 roku życia. Kiedy zaczyna się sezon żeglarski, biorę udział w wielu imprezach.
Niedawno wróciłem z Pucka, z eliminacji na Mistrzostwa Świata i Europy. Teraz jadę na Ogólnopolską
Olimpiadę Młodzieży w Gdyni.
Jak to się zaczęło?
Mój tato, będąc dzieckiem, pływał w Lubinie, na Zalewie Małomickim i tam trenował. Wyjeżdżał na
zawody, ale kiedy zalew wysechł, musiał zakończyć dobrze zapowiadającą się karierę. Ale pasja w
nim tkwiła zawsze. Kiedy przeprowadziliśmy się do Krakowa, znalazł klub żeglarski i tym razem mnie
zaproponował żeglarstwo. Spodobało mi się i tak pływam już trzeci rok.
Czy masz na swoim koncie jakieś osiągnięcia?
W pierwszym roku żeglowania okazało się, że mam do tego talent. Po dwóch pierwszych miesiącach
pływania już wygrałem swoje pierwsze zawody, konkurując z osobami z większym doświadczeniem.
To były zawody o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Ten tytuł obroniłem już trzy razy. W tym roku są
kolejne zawody i mam nadzieję, że i tym razem się uda. W rankingu wyników z kolejnych regat
prowadzonym przez Polski Związek Żeglarski i Polskie Stowarzyszenie Klasy Optymist, czyli w
zawodach ogólnopolskich, na 500 startujących łódek byłem 18.
Jak wyglądają takie regaty?
Przede wszystkim w regatach obowiązują zasady, przepisy, których łamanie może doprowadzić do
dyskwalifikacji. Ważne są ustawienia flag- to taki język żeglarski. Ale najistotniejszy w całym wyścigu
jest dobry start, od niego zależy końcowy wynik, on daje szansę na wygraną. 

I tu zaczyna się cały opis zapierający dech w piersiach laika, zawierający cały zestaw profesjonalnego
słownictwa, z którego udało mi się zanotować to, co następuje: trzeba płynąć z czystym wiatrem,
halsówka, kurs wolny czyli pełny, okrążasz jedną z dwóch bojek, bagsztag, layline, stożek, icki, szoty,
rozprze itd. Taki wyścig trwa około 1 godzinę, a wyścigów jest 4 dziennie przez 5 dni. To bardzo
wysiłkowy sport, trzeba dużo myśleć przed wyścigiem o taktyce, podporządkować wiele pod wiejący
wiatr, gdyż wtedy trzeba balastować, żeby łódka nie była przechylona na zawietrzną, bo to się wiąże ze
stratami prędkości i ostrości.
Czy zdarzają się porażki?
Tak. Na początku było mi ciężko pogodzić się z przegraną. Ale teraz umiem już radzić sobie ze
stresem i porażką.
A treningi?
Trenuję 3 razy w tygodniu po 4 godziny. W sezonie trenujemy na wodzie, zaś w zimie treningi są na
hali, w formie gimnastyki sportowej, żeby utrzymać kondycję. A mój dzień wygląda tak: po szkole uczę
się, potem jadę na trening, wracam o 22.00, szybko do spania, żeby na 8.00 być wypoczętym i w miarę
w kondycji na lekcjach. Muszę myśleć wcześniej o ocenach, bo gdy zaczyna się sezon, to mam dużo
wyjazdów, np. zgrupowanie w Hiszpanii, trwające cały miesiąc, ale to też podsumowanie całego roku.
Na te wyjazdy zabieram książki, uczę się, żeby nie mieć zaległości w szkole. 

Słuchając Leona, stwierdziłam, że on mógłby tak jeszcze długo, długo… A opowiada o
wszystkim z taką pasją, mając przy tym ogromną wiedzę i próbuje przekonać rozmówcę, że to
jest proste i da się opanować. Niestety muszę stwierdzić- NIE DA SIĘ. Na pewno nie w ciągu
godziny.

                                                            Ewelina Trzaska

.

.

.
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Relacja z Dnia Otwartego        Trzecioklasiści 
       o naszej szkole

      
      Liczba osób odwiedzających naszą szkołę przeszła nasze
wyobrażenia… Od godziny 10 do 13 gościliśmy w murach naszej szkoły
przyszłych uczniów wraz z rodzicami. Mieli oni okazję spotkać się
i porozmawiać z nauczycielami, zwiedzić budynek placówki oraz sprawdzić
swoją wiedzę i umiejętności w przeróżnych mini-warsztatach,
których stanowiska rozmieszczone zostały na terenie całej szkoły.
Przedziwnych atrakcji można było doświadczyć: bawiąc się, malując
i integrując w oddziale przedszkolnym, pracowni fizyczno – chemicznej,
uczestnicząc w eksperymentach pod czujnym okiem młodych chemików,
w kąciku szachowym, kąciku kulinarnym- robiąc smaczne babeczki,
w matematycznej kawiarence lub doświadczając matematyki na dywanie,
w redakcji gazetki szkolnej „Szczyt Wszystkiego”, udzielając wywiadu
i otrzymując najświeższy numer gazety, DI – czyli zajęciach kreatywności,
Scottie Go – bawiąc się w programowanie, bibliotece szkolnej z centrum
multimedialnym, sali gimnastycznej, gdzie odbywała się wspólna nauka
egzotycznej zumby.
     Przy okazji każdy „uczestnik wyprawy”, ten mały i ten trochę większy,
zbierał pieczątki i potwierdzenia, by po tak wyczerpującym spacerze
po naszej szkole odebrać  zasłużoną nagrodę – drobny upominek.
    Dzień otwarty stał się również okazją do przeprowadzenia wywiadów z
odwiedzającymi.

A oto kilka wypowiedzi rodziców
- Co podoba się panu w naszej szkole?
- Najbardziej wyposażenie sal lekcyjnych oraz szerokie, przestronne
korytarze.
- Na co pani zwróciła uwagę, zwiedzając naszą szkołę?
- Dla mnie ważne jest to, żeby moje dziecko mogło korzystać ze stołówki
oraz ze świetlicy szkolnej, ponieważ oboje z mężem pracujemy.
- Czy państwa syn będzie uczniem naszej szkoły w przyszłym roku?
- Tak, postanowiliśmy zapisać syna do 7 klasy, bardzo podoba nam się
pomysł z klasą dwujęzyczną, wyjazdy zagraniczne oraz atmosfera.

Wypowiedzi dzieci/ młodzieży
- Czy chciałabyś chodzić do szkoły w Rząsce?
- Tak! Byłam na ciekawych zajęciach w pracowni chemicznej, było super.
- A tobie co się podobało?
- Mnie się podobały dziewczyny, które tańczyły zumbę, ciekawe czy w
przyszłym roku będę mogła się zapisać do tej grupy tanecznej.
- Co zrobiło na tobie największe wrażenie?
- To, że są w szkole dwie sale gimnastyczne i taka fajna, przytulna świetlica
z dużym telewizorem.
                                                             
                                red.Małgorzata Kuśtrowska

       Po długiej pracy, czyli licznych rozmowach z uczniami klas
trzecich, którzy mają największy bagaż doświadczeń szkolnych, w 
kooperacji z Dominiką Baster powstał finalnie następujący "skrót
przeprowadzonych wywiadów". A dlaczego skrót? gdyż wiele
wypowiedzi było bardzo podobnych:
 
        Jako iż zbliża się koniec roku szkolnego, nasze gimnazjum
opuszczają kolejni uczniowie- obecne klasy trzecie. Specjalnie dla szkolnej
gazetki przeprowadziłem z nimi serię wywiadów, aby poznać ich opinie o
naszej szkole po 3 latach nauki.
       Odpowiedzi, ku mojemu zaskoczeniu, były jednoznacznie pozytywne.
Większość z trzecioklasistów jest zadowolona z wyboru i poleciłaby naszą
szkołę swoim znajomym jako dobre miejsce do rozpoczęcia nauki, również
w przypadku chęci zmiany swojej dotychczasowej szkoły.
        Wszyscy pytani przez mnie uczniowie są bardzo zadowoleni z naszej
placówki, gdyż oferuje ona różne możliwości rozwoju własnych pasji, miłe
towarzystwo i nauczycieli, którzy z pasją uczą swoich podopiecznych.
                                                 
                                                 Michał Janas

. .
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Każdą wyprawę trzeba
doprowadzić do końca

Wakacje tuż, tuż ...

 

  Każdy z nas na co dzień musi uporać się z wyprawami, które przygotowuje
nam życie. Dla niektórych wyprawą będzie przejechanie rowerem 5 km, a
dla innych będzie to błahostka. Termin „wyprawa” brzmi nieco dziwnie,
dlatego będę go zastępowała słowem „przygoda”. 

 Jakakolwiek rzecz, którą zaczniemy realizować, nasz cel, czy po prostu
zadanie do wykonania, jest wyprawą, przygodą, dzięki której zdobywamy
nowe doświadczenia i uczymy się życia. Czy każdą wyprawę trzeba
doprowadzić do końca? Tego jeszcze nie wiem, ale postaram się rozważyć
wszystkie opcje. Największą trudność sprawia mi słowo „trzeba”, ale jest
ono kluczowe w moim temacie, gdyż wskazuje ono na to, że gdy coś
zaczniemy, musimy to zakończyć.
    
  Pierwsza sytuacja, na którą się powołam, to akcja, kiedy wybraliśmy się na
jakąś wędrówkę i naszym celem jest dojść do określonego miejsca. Choć
nasze nogi nam na to nie pozwalają, my nie poddajemy się i idziemy dalej.
Po jakimś czasie nasz plan zostaje zrealizowany, a my jesteśmy dumni z
siebie. Z tej sytuacji plusem doprowadzenia naszej wyprawy do końca jest
duma z osiągniętego przez nas celu i pokonywanie własnych słabości.
     
 Kolejne zdarzenie, kiedy zaczynamy uczyć się obcego języka np.
francuskiego, ale po kilku lekcjach zaczyna być on dla nas nudny i
stwierdzamy, że jest za trudny i nie posiadamy takich możliwości
językowych, by móc kontynuować naukę. W takich okolicznościach czas,
który poświęciliśmy na lekcje francuskiego, jest stracony, gdyż nie
wykorzystaliśmy go w stu procentach.
      
 Ostatnim argumentem okoliczności, kiedy bardzo chcielibyśmy kupić sobie
jakąś rzecz, ale jest ona obecnie nieosiągalna, gdyż nasze środki płatnicze
są zbyt małe. W takiej sytuacji musielibyśmy podjąć się pracy i samodzielnie
na nią zarobić. Jeżeli doprowadzimy nasz cel do końca i kupimy sobie
wymarzoną rzecz, będziemy odczuwać satysfakcję z tego, że  osiągnęliśmy
nasz cel.
      
Nadszedł czas na podsumowanie. Ostatecznie uważam, że powinniśmy
dążyć do zakończenia tego, co zaczęliśmy, ponieważ są tego same plusy, o
których wspomniałam wcześniej. Nie jestem pewna, czy zawsze jest to
możliwe, ale jeżeli tak, to warto doprowadzić swoją wyprawę do końca. 
                                      

                                     red.  Wiktoria Pajerska 

 Powoli zbliżają się wakacje, a co za tym idzie, upragniony przez wszystkich
odpoczynek od szkoły i wszystkiego co męczące! Mimo że wakacje z
pewnością są porą, gdzie rozleniwiamy się i regenerujemy siły na następny
rok szkolny, nie powinno się jednak całkowicie zaprzestawać wszelakiej
aktywności i całe dnie spędzać w łóżku, przykutym do telefonu.
Ludzkie ciało działa jak bateria w telefonie. Trzymanie cały czas tylko kilku
procent energii, może sprawić, że wyładuje się w najmniej odpowiednim
momencie. Za to permanentne podłączenie go do ładowarki powoduje, że
bateria zniszczy się i kiedy zajdzie taka potrzeba, nie będzie w stanie
przetrzymać tych kilku godzin, kiedy dostęp do gniazdka przepadnie.
   
   W tym artykule przedstawię więc kilka rodzajów aktywnego wypoczynku,
który naprawdę polecam! 
- Pozwiedzaj!
''Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma'', czyż nie?
Zwiedzanie jest jedną z najpopularniejszych form spędzania wakacyjnego
czasu. Jeśli wyjeżdżamy gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy, ale nawet
zostając w domu, też można by lepiej poznać okolicę. Kojarzysz ten stary
młyn, albo tamten klasztor? Nie? Pora to zmienić!
- Wyjdź gdzieś ze znajomymi!
Nawet najgorsze dni stają się barwniejsze, jeśli spędza się je w dobrym
towarzystwie.
Nawet zwykły wypad na pizzę lup shopping może zapewnić rozrywkę i
oderwać od prostokątnych ekranów. Jest do dobry czas na załatwienie
spraw, na które w dobie sprawdzianów nie było czasu.
-Idź popływać!
Chyba nie ma nic przyjemniejszego w upalne dni niż chłodna woda. Jeśli
niekoniecznie masz na stanie morze, a jezior też ani widu ani słychu, wstąp
na basen! Pływanie jest bardzo dobrą formą aktywności fizycznej. Nie
obciąża układu ruchu, a wysiłek rozkłada się równomiernie na całe ciało.
Może warto spróbować?
- Zorganizuj wycieczkę rowerową!
Tego typu wycieczki, na przykład w gronie rodziny, to idealny sposób, by
zacieśnić więzy, jednocześnie zażywając trochę ruchu. Trasa nie musie być
jakaś kosmiczna, by dobrze się bawić. Wystarczy krótki wyjazd do lasu, i
być może piknik na łonie natury...?
- Powędkuj!
Tak, dokładnie! Może brzmi to jak z poradnika dla starszych, kluskowatych
panów, ale taka aktywność, choć nieco bierna, pomaga się wyciszyć i
rozluźnia. No, i można złapać obiad...
       To tylko przykłady. Nie zapominaj o tym, że wystarczy nawet wyjść z
psem na spacer, by zapewnić organizmowi trochę ruchu. Ważne jest, żeby
robić to, co sprawia nam przyjemność, a nie na siłę cisnąć się do muzeum
historii fotografii, czy innego skansenu.
       I przede wszystkim - bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

                                                              Amelia Szewczyk
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Nauczyciel Miesiąca wybrany przez uczniów Szkoły Podstawowej

Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w głosowaniu na
NAUCZYCIELA MIESIĄCA - MAJA. W pierwszym rankingu został nim
nauczyciel geografii i przyrody- pan Piotr Jawień.
-Czy cieszy się Pan, że został Pan wybrany przez uczniów Szkoły
Podstawowej na nauczyciela miesiąca?
-Tak, bardzo się cieszę.
-Jak wspomina Pan swoje lata szkolne?
-Raczej dobrze.
-Czy od początku chciał Pan zostać nauczycielem?
-Nie, dopiero pod koniec studiów.
-Dlaczego chciał Pan uczyć akurat geografii, w przypadku szkoły
podstawowej przyrody?
-Geografia zawsze była moim ulubionym przedmiotem i wydawało mi się
naturalne, że jeżeli już uczyć, to tego co się lubi, z czym się jest związanym,
na czym się człowiek zna.
-Czy zastanawiał się Pan kiedyś, jakby to było jednak zdecydować się
na inną ścieżkę kariery?
-Tak, owszem, zastanawiałem się.
-Jaką wspomina Pan najśmieszniejszą sytuację z naszej szkoły?
-Było ich pewnie sporo… Pamiętam jedną, którą później moi uczniowie
powtarzali podczas komersów w klasie 3 gimnazjum: Uczyliśmy się o
różnych półkulach z podziałem na półkulę wschodnią i zachodnią. Wówczas
była mowa o południku „0” i opowiadałem o południku Greenwich – „stoisz
jedną nogą na półkuli zachodniej a drugą nad południkiem „0” na wschodniej.
Zatem pomiędzy co masz?” Prawidłowa odpowiedź, to oczywiście południk
„0”… Oni zrozumieli to nieco inaczej 
-Jakie emocje, uczucia wywołuje w Panu wstawianie złych ocen?
-Nie lubię wstawiać złych ocen, w ogóle uważam, że ocenianie jest bardzo
trudną sztuką, zwłaszcza jeśli ocenia się wypowiedź ustną lub nie do końca
wymierną, no bo jeżeli są punkty, to sprawa jest oczywista. Więc ocenianie
jest dla mnie trudną sztuką, dużym wyzwaniem i czasami długo nad tym
myślę.
-I ostatnie pytanie: Czy lubi Pan swoich uczniów?
-Bardzo lubię swoich uczniów. Nawet jak mi dokuczają, próbuję przywołać
ich do porządku, ale szybko im to wybaczam.
-Dziękujemy Panu za rozmowę! 

Przeprowadziłyśmy również rozmowy z uczniami, czym kierowali się
podczas głosowania i co zadecydowało o wyborze Pana Piotra Jawienia.
Oto wybrane odpowiedzi:

ANIA:
-Dlaczego zagłosowałaś na Pana Jawienia?
-Ponieważ według mnie jest bardzo fajny i trudno wyprowadzić go z
równowagi, dlatego rzadko się na nas gniewa.
-Czy zdarzyło Ci się kiedyś jednak złamać barierę Jego cierpliwości?
-Nie, nigdy.

NADIA:
-Dlaczego oddałaś swój głos na Pana Piotra Jawienia?
-Zagłosowałam na niego, bo bardzo dobrze uczy, po każdej lekcji robimy
ćwiczenia, co pozwala utrwalić nam wiadomości, a sprawdziany są
wymagające, jednak po takiej lekcji bardzo łatwo jest je napisać. Pan jest
śmieszny i często z nami żartuje, a ja bardzo go lubię.

                                 Rozmowę z p. Piotrem Jawieniem 
                               i wybranymi uczniami przeprowadziły
                                              Milena Ślusarczyk 
                                              i Sara Tomasik

Zwycięzca w otoczeniu klasy VI

                    Gratulujemy i z niecierpliwością 

                   czekamy na kolejnych zwycięzców

.
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Tutoring w naszej szkole. Co to takiego?

 Edukacja zindywidualizowana – zorientowana na potrzeby i
możliwości ucznia - staje się jednym z dominujących trendów
współczesnej edukacji. W swym rozwoju czerpie z dorobku
sprawdzonych form pracy indywidualnej, takich jak mentoring,
coaching czy tutoring - metoda pracy pedagogicznej o korzeniach
anglosaskich mająca wielowiekowe tradycje (powstała w XVI w. na
uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge). W Polsce programy
tutorskie od pewnego czasu realizowane są w środowiskach
akademickich i organizacjach pozarządowych. Również niektóre
szkoły, stosują tę metodę.
  Tutor - nauczyciel pracujący indywidualnie z uczniem.
  Tutor jest nauczycielem, który pracuje indywidualnie z uczniem: to
podstawowa forma pracy. Możliwa jest praca z dwoma, trzema
podopiecznymi równocześnie, zwłaszcza w początkowej fazie współpracy.
Dobrze jest, gdy podopieczny ma wpływ na wybór tutora. Tutor spotyka się z
podopiecznym nie rzadziej niż raz w miesiącu na ok. 45 minut (tzw. tutorial) i
przynajmniej raz w tygodniu na 10 - 15 minut (te spotkania mogą mieć
charakter spontaniczny i nieformalny). Tutoriale są wcześniej starannie
planowane. Tutor powinien dobrze przygotować się do każdego tutorialu.
Odbywają się one w szkole. O działaniach tutora powinni być poinformowani
rodzice podopiecznego, wychowawcy, inni nauczyciele oraz dyrekcja
szkoły. Ważne jest wsparcie i zrozumienie pracy tutora przez innych
uczestników życia szkolnego. Tutoring jest procesem składającym się z
pięciu wyraźnych etapów: poznania podopiecznego (budowania dobrych
relacji, zaufania i bezpieczeństwa), wyznaczania celów rozwojowych,
planowania rozwoju, realizacji planów (motywowania, monitorowania) i ocena
rezultatów (ewaluacji). Zakłada się, że tutor pracuje z podopiecznym w
trzyletnim cyklu kształcenia. Celem współpracy jest rozwój osobowy i
naukowy podopiecznego, a jej istota polega na wspólnym zaangażowaniu w
działanie obu podmiotów, przy czym bardzo ważne jest zakreślenie granic
tego zaangażowania. Zadaniem tutora nie jest rozwiązywanie problemów
podopiecznego, ale wspólne działanie dające satysfakcję obu stronom.
  Tutor – mentor korzystający z narzędzi coacha.
  Tutor spełnia wobec podopiecznego rolę mentora. Jest dobrym
nauczycielem, mądrym doradcą i człowiekiem godnym zaufania, stara się
być dla podopiecznego wzorem osobowym. Wierzy w jego możliwości,
wspiera go i doradza, inspiruje i skłania do myślenia, dzieli się własnym
doświadczeniem i wiedzą, nie stroni od własnej oceny i jasno ją wyraża.
Przede wszystkim zaś buduje dobre, oparte na zaufaniu i szacunku relacje,
które mogą stać się dla podopiecznego modelem postępowania z innymi
ludźmi. Czasem jest adwokatem podopiecznego, może być też dla niego
pośrednikiem pomiędzy szkołą a innymi instytucjami i osobami. Pomaga mu
w zorganizowaniu warsztatu pracy i pobudza refleksję nad własnym
rozwojem, sensem wykonywanej pracy, wyborami naukowymi i
zawodowymi. Stymuluje samodzielną eksplorację oraz stawia i egzekwuje
wymagania. Stara się przygotować podopiecznego do samodzielności
poprzez wzmacnianie jego odpowiedzialności i wolności. Z czasem może
stać się ważnym punktem odniesienia dla podopiecznego. Tutor dba o to,
aby jego działania były jednoznaczne i czytelne dla podopiecznego, a
intencje czyste.
      

 Tutor pomaga poznać podopiecznemu jego mocne i słabe strony.
Wzmacnia te pierwsze i pomaga neutralizować drugie. Umiejętność
koncentrowania się na mocnych stronach podopiecznego jest podstawową
kompetencją tutorską. Tutor nie podejmuje się pracy terapeutycznej, choć
jego działania mogą mieć takie konsekwencje. „Pracuje” przede wszystkim
na przyszłości podopiecznego: co możesz, co możemy zrobić? Nie skupia
się na problemach, ale na możliwościach ich rozwiązania. Tutor powinien
być świadomy swych kompetencji i granic swojego działania. Wie, kiedy
odwołać się do pomocy innych specjalistów (psychologa, pedagoga), i w
razie potrzeby sam korzysta z ich pomocy.
Przygotowanie do pracy tutora
Nauczyciele z zasady przygotowani są do pracy z grupą uczniów – klasą.
Niektórzy z nich radzą sobie świetnie w pracy indywidualnej i dzięki swojemu
doświadczeniu mogą podjąć się roli tutora bez formalnego przygotowania.
Jednak praca tutora staje się efektywniejsza dzięki dodatkowym szkoleniom
i superwizji innego doświadczonego tutora - konsultanta.
                      
                         Opracowała: Agata Mazanek
           Źródło: materiały szkoleniowe ze „Szkoły Tutorów”

Obecnie w naszej szkole, są przeprowadzane pilotażowe spotkania z
uczniami, mają one na celu pokazanie zainteresowanym uczniom czym jest
tutoring. W przyszłym roku szkolnym chciałabym wdrożyć model pracy
tutorskiej w naszej szkole.
Z uczniami, którzy zgodzili się wziąć udział w pierwszym spotkaniu z
tutorem, są już pierwsze rezultaty tej współpracy. Poniżej publikuję za ich
zgodą, indywidualną pracę uczniów, którzy zgłosili się do tutoringu. W mojej
opinii, to co daje tutoring, to przede wszystkim pozwala sięgnąć głębiej do
swojego wnętrza, wydobyć swoje potrzeby, cele, wartości, wzmocnić
motywację, wprowadzić zmiany a na końcu inspirować do Wielkości.

UCZEŃ 1 - kl. I gimnazjum
1.  Jakie doświadczenie edukacyjne było dla Ciebie do tej pory najważniejsze
i dlaczego? Które doświadczenie edukacyjne najbardziej Cię zmieniło i jakie
są tego efekty?
Do tej pory najważniejszym doświadczeniem edukacyjnym, był egzamin po
6 klasie, ponieważ przygotowywałem się już do niego od zerówki.
Najbardziej zmienił mnie również ten egzamin, efektem jest to że stałem się
człowiekiem bardziej otwartym, i przestałem się tak bardzo stresować.

2.  Czy w ramach tego doświadczenia pojawiła się osoba, która odegrała
ważną rolę? Jeśli tak, to co ją charakteryzowało i jaka była jej rola?
Tak była to moja przyjaciółka która pomogła mi przejść przez to
doświadczenie bez stresu i na luzie. Charakteryzowało ją to że nie
stresowała się byle czym, jej mottem przewodnim były słowa:  „Co ma być,
to będzie”. Pomagała mi w trudnych chwilach i pocieszała a także
pozytywnie mnie nastawiała do życia.
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1.  Gdybyś mógł wybrać jakąkolwiek osobę na świecie na swojego tutora,
mistrza, kim byłaby ta osoba i nad czym chciałabyś/chciałbyś z nią/nim
pracować?
Gdybym miał wybrać mojego tutora była by to Pani od doradztwa
zawodowego. Chciałbym z tą osobą popracować nad rozwijaniem swoich
pasji, odkrywania moich talentów a także odkrywania moich mocnych stron.

UCZEŃ 2 – kl. I gimnazjum
1.  Jakie doświadczenie edukacyjne było dla Ciebie do tej pory najważniejsze
i dlaczego? Które doświadczenie edukacyjne najbardziej Cię zmieniło i jakie
są tego efekty?
Zmiana szkoły była dla mnie najważniejsza do tej pory, ponieważ do Szkoły
Podstawowej chodziłam 8 lat licząc razem z przedszkolem. Przychodząc do
gimnazjum znałam tylko 1 osobę, która trafiła do innej klasy niż ja.
Wraz ze zmianą szkoły, towarzyszyły mi różne obawy, czy się
zaaklimatyzuje, czy znajdę nowych przyjaciół, jak będzie.
Chodząc do nowej szkoły już ponad 8 miesięcy, oswoiłam swoje lęki,
obawy. Okazało się, że chodzę do wspaniałej klasy, mam nowych
przyjaciół. 

2.  Czy w ramach tego doświadczenia pojawiła się osoba, która odegrała
ważną rolę? Jeśli tak, to co ją charakteryzowało i jaka była jej rola?
Moim wsparciem była rodzina i przyjaciółka z tamtej szkoły. Rodzina i
przyjaciółka poprzez rozmowy udzielali mi wsparcia, pocieszali, wzmacniali
dobrym słowem.  Cechą, która wyróżnia moich bliskich jest umiejętność
słuchania i rozumienia i rozmowy.

3.  Gdybyś mógł wybrać jakąkolwiek osobę na świecie na swojego tutora,
mistrza, kim byłaby ta osoba i nad czym chciałabyś/chciałbyś z nią/nim
pracować?
Tutorem może być dla mnie osoba, która nie boi się opinii innych. Tutor w
mojej opinii to osoba, która robi to co chce a nie to co  „musi”  zrobić.  Z
tutorem chciałabym popracować, nad odkrywaniem moich pasji. 

UCZEŃ 3 - kl. I gimnazjum
1.  Jakie doświadczenie edukacyjne było dla Ciebie do tej pory najważniejsze
i dlaczego? Które doświadczenie edukacyjne najbardziej Cię zmieniło i jakie
są tego efekty?
Do tej pory najważniejszym doświadczeniem edukacyjnym w moim życiu
była zmiana szkoły. Do klasy III uczęszczałem do szkoły podstawowej w
Brzoskwini. Cała szkoła liczyła 50 osób, a moja klasa tylko 3 (łącznie ze
mną). Panowała miła i rodzinna atmosfera. Niespodziewanie w sierpniu (tuż
przed rozpoczęciem klasy IV) okazało się, że w mojej klasie zostają tylko 2
osoby. Wspólnie z rodzicami podjęliśmy decyzję, że przeniosę się do IV
klasy do szkoły podstawowej w Balicach. Praktycznie z dnia na dzień
musiałem stać się samodzielny. Do szkoły jeździłem sam autobusem MPK,
a miałem tylko 10 lat. Musiałem też przyzwyczaić się do tego, że w klasie
było teraz 22 osoby i panowała tam zupełna inna atmosfera i inne były relacje
z dziećmi. Przez niektórych byłem lubiany, a inni nie darzyli mnie zbytnią
sympatią. Również nauczyciele nie byli tak rodzinni i chętni wysłuchiwać
moich opowieści, byli po prostu służbistami. Musiałem przyzwyczaić się do
pracy w grupie, co często nie było łatwe. Teraz z perspektywy myślę, że
była to dobra zmiana i dzięki niej nauczyłem współpracy z innymi. Pójście do
gimnazjum nie sprawiło mi już większego problemu. Nie musiałem się
zbytnio klimatyzować.

2.  Czy w ramach tego doświadczenia pojawiła się osoba, która odegrała
ważną rolę? Jeśli tak, to co ją charakteryzowało i jaka była jej rola?
Ważną osobą, która wspierała mnie w trudnych chwilach, a przede
wszystkim służyła radą była moja mama. Po przyjściu ze szkoły
opowiadałem jej wówczas różne sytuacje, z którymi nie wiedziałem jak sobie
poradzić. Ona zawsze miała dla mnie czas i to dzięki niej w miarę szybko
wdrożyłem się w nową sytuację. Nie byłem sam, więc było mi lżej i łatwiej.
3.  Gdybyś mógł wybrać jakąkolwiek osobę na świecie na swojego tutora,
mistrza, kim byłaby ta osoba i nad czym chciałabyś/chciałbyś z nią/nim
pracować?
Chciałbym, żeby moim tutorem została moja mama. Ona zna mnie najlepiej i
dokładnie wie, które cechy mojego charakteru wymagają korekty. Czasami
nawet ja nie jestem tego w pełni świadomy. Myślę, że dzięki wspólnej pracy
osiągnęlibyśmy sukces. Nie byłbym wówczas tak bardzo niecierpliwy jak
teraz, i myślę, że nabrałbym większego zapału do różnych rzeczy.

. .



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 13 05/2017 | Strona 17 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szczyt Wszystkiego

. .




	Jak to z patronem było...
	Konkurs wiedzy o Wandzie Rutkiewicz
	Wiersze nagrodzone w konkursie literackim                na poziomie szkoły podstawowej
	„Everest przyjaźni”
	Patrząc w dal na ośnieżone szczyty,
	Brnąc cierpliwie pod wiatr. Spoglądając czasem w bezdenną przepaść, W górę podążam i nie poddaję się.
	Wszędzie ślisko,   każdy krok nie lada wyzwaniem.   Ja jednak cel swój mam   I w górę cierpliwie podążam.
	Gdy byłam prawie już na szczycie, spełniając marzenie swe, przeciwności na mnie zesłał los:  ze szczytu spadł kamieni stos!
	Droga zasypana, wkoło pustka,   Głucha cisza straszy mnie,   A ja ciągle boję się!   Rozpacz czarna mnie ogarnia, leję łzy…
	Ciągle jednak mam nadzieję, więc zaczynam  żwawo iść, lecz upadam… co za pech! Teraz nic już nie uratuje mnie.
	Jednak wiara mi powraca,   Bo znajoma twarz tuż za mną.   To przyjaciel wspina się pod górę z całych sił.   Chce mi pomóc! Czuję to.
	Rękę zaraz mi podaje i wybawia z opresji. Teraz w razem w górę, biegiem! Damy radę, wierzę w ciebie!
	Tylko razem podwójną siłę mamy!   Tylko razem nigdy się nie poddamy!
	Milena Ślusarczyk – kl. V
	Praca nagrodzona na poziomie gimnazjum w kategorii                               LIST   Z    WYPRAWY   W   GÓRY


	K
	O
	M
	I
	K
	S
	,,Życie nie jest sumą oddechów, ale sumą chwil                     zapierających dech w piersiach."
	Młodzież z gimnazjum w Rząsce w Hiszpanii

	Tańcem przez życie
	W poszukiwaniu ludzi z pasją
	Kiedy rozpoczęłam poszukiwania wśród naszych gimnazjalistów jednostek, które wyróżniają się na tle innych i dopytywałam nauczycieli o ich typy, p. Aneta Klęsk bez wahania wskazała dwie osoby- dwóch młodzieńców, którzy wiedzą czego chcą i żyją z pasją.
	Pierwszych z wybrańców jest Jakub Dukała- uczeń klasy IIIB, którego pasją stała się siłownia.
	W poszukiwaniu ludzi z pasją - ciąg dalszy
	Dalsze poszukiwania przyniosły kolejne wielkie odkrycie. Jest nim Leon Gniadek- niepozorny z wyglądu uczeń klasy IA.
	Słuchając Leona, stwierdziłam, że on mógłby tak jeszcze długo, długo… A opowiada o wszystkim z taką pasją, mając przy tym ogromną wiedzę i próbuje przekonać rozmówcę, że to jest proste i da się opanować. Niestety muszę stwierdzić- NIE DA SIĘ. Na pewno nie w ciągu godziny.

	Relacja z Dnia Otwartego
	Trzecioklasiści         o naszej szkole
	Wakacje tuż, tuż ...

	Każdą wyprawę trzeba doprowadzić do końca
	Nauczyciel Miesiąca wybrany przez uczniów Szkoły Podstawowej
	Gratulujemy i z niecierpliwością                      czekamy na kolejnych zwycięzców
	Tutoring w naszej szkole. Co to takiego?


