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Wywiad z Małgosią Wojcieszek -

mistrzynią w kolarstwie

Co powinniśmy wiedzieć o 

        T U T O R I N G U

.

Rozmowa z Julią Duchnowską, 
mi.in.o jej spotkaniu z reżyserem filmu
pt."Za niebieskimi drzwiami" 
Mariuszem Palejem

A w tym numerze:
pasowanie na ucznia SP nr 38
tutoring
WAK! 
wywiady
i wiele innych

Zapraszamy do lektury!!!!
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czym jest? kim jest tutor? kiedy są spotkania? kto jest
tutorem?

                                    
                            TUTORING w naszej szkole

Czym jest, a czym nie jest TUTORING

Jest nowoczesną metodą
indywidualnej pracy
       z uczniem

Nie jest dodatkowym
przedmiotem, korepetycjami ,zajęciami
wyrównawczymi

Kim jest tutor?
Towarzyszący wam w rozwoju nauczyciel - doradca
Który: doradza, inspiruje, skłania do myślenia,
Dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą, Wspiera
w odkrywaniu talentów, a nie uczy przedmiotu
Wzmacnia wasze poczucie własnej wartości,
Pomaga rozwijać umiejętność twórczego,
samodzielnego myślenia.
Odkrywa razem z wami otaczający was świat wartości

Spotkania
•  Umawiamy się indywidualnie ze swoim tutorem raz
w miesiącu lub częściej – w zależności od potrzeb
•  Tutorial to cykl 7 spotkań w roku lub semestrze

Tutorzy w naszej szkole:
•  Ewa Chmielowiec
•  Justyna Duchnowska
•  Mariola Góra
•  Aldona Górska
•  Dorota Grudzień
•  Aleksandra Iwańska
•  Katarzyna Janczarska
•  Robert Karaś 

Tutorzy w naszej szkole:
•  Tamara Kołodziejczyk
•  Katarzyna Kuźma-Giorewa
•  Lidia Lisowaska-Duda
•  Barbara Malak-Kowalska
•  Edyta Murczkiewicz
•  Barbara Myszk
•  Magdalena Narusz
•  Marcin Radawiec
•  Magdalena Reszczyńska
•  Maria Terech
•  Monika Turska
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                              PASOWANIE NA UCZNIA
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16 października odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia. Mnóstwo
podekscytowanych pierwszoklasistów zostało tego dnia pełnoprawnymi uczniami. Na
uroczystości było wiele wspaniałych gości. Dzieci recytowały wiersze i opowiadały o
obowiązkach i prawach uczniów. 
Atmosfera była naprawdę przyjazna i wesoła. Życzmy pierwszoklasistom samych sukcesów i
wielu miłych chwil spędzonych w szkole.
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Wywiad z Julią Duchnowską- jurorką młodzieżowego
konkursu filmowego

-Witaj. Zostałaś wybrana jako juror do
festiwalu młodzieżowego filmu.
-Tak. Zostałam wybrana. Było ze mną kilka
osób. Pani wybrała, pytając czy mam czas,
czy mogę, jakie są moje zainteresowania.
Byłam bardzo zaskoczona tą propozycją, ale
uznałam, że to będzie ciekawe
doświadczenie.
-Kiedy odbył się konkurs?
-Pokazy filmowe trwały od do 4 października
tego roku.
-A gdzie się odbył?
-Odbywał się w Ośrodku Kultury w
Cieplewie, gdzie mieszkam.
-Ile osób było w jury?
-W jury ze mną było pięć osób.
Pracowaliśmy przy ocenianiu filmów
codziennie. Uczniowie różnych szkół  brali
udział w pokazach filmowych, .
-Jakie filmy zakwalifikowano do
konkursu?
-Wyświetlono dosyć dużo filmów między
innymi: „Za niebieskimi drzwiami”, który
zdobył uznanie jurorów. Głosami
publiczności wygrał zaś „Tekturek Florek”.
Obejrzeliśmy również bardzo fajny film
„nazywam się Cukinia”.
-Który film Tobie się podobał 
najbardziej?
-Zagłosowałam na wszystkie filmy, ale
najbardziej podobał mi się film
„Za niebieskimi drzwiami”, bo był
fascynujący,  bardzo magiczny.

- Co robiłaś oprócz oceniania filmów?
-Rozmawiałam z reżyserem filmu „Za
niebieskimi drzwiami” Mariuszem Palejem o
pracy nad filmem, o tym jak długo robili ten
film. Film powstawał cztery lata. Była to
bardzo trudna praca. Długo też trwało
poszukiwanie pieniędzy na produkcję.
Rozmawiałam też z aktorem, który grał
główną rolę. Opowiadał mi o swoich
 przygodach, emocjach podczas grania.
-Zajmujesz się nagrywaniem filmów?
-W tamtym roku chodziłam na zajęcia z
animacji poklatkowej. W tym roku także będę
się rozwijała w tym kierunku.
-Czy podobało się Tobie na festiwalu?
-Bardzo mi się podobało. Był to bardzo
ciekawe doświadczenie. Niesamowite
wyróżnienie. Chętnie bym to powtórzyła.
-Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas
festiwalu?
-Na pewno był to zachwyt, radość. Czułam
się wyróżniona. Również było to takie pełne
emocji spotkanie.
-Dziękuję za rozmowę.
Julia Kucharska
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- Wiemy, że często startujesz w wyścigach
rowerowych. Byłaś kiedyś na Młodzieżowym Tour
De Pologne?
- Tak. Startuję w tym wyścigu już od trzech lat.
- Gdzie się on odbywa?
- Jest to ośmiodniowy tour, który odbywa się w
różnych częściach Polski. Na przykład raz
rozpoczynaliśmy w Warszawie. Później pojechaliśmy
do Katowic. Przemierzaliśmy też trasę Krakowa,
Zakopanego.
- Ilu było uczestników?
- Dużo. Bardzo dużo.
- Które miejsce zajęłaś?
Podczas pierwszego startu zajęłam pierwsze miejsce.
W tym roku byłam w pierwszej dziesiątce.
- Czemu się zainteresowałaś kolarstwem?
- Całą moja rodzina ze strony mamy jeździ na
rowerach. Dziadek jest sędzią, kuzynki także sędziują
i jeżdżą, a wujek i ciocia prowadzą klub, więc prawie
cała rodzina jest zafascynowana kolarstwem.
- Jakie były twoje inne sukcesy?
- Zajęłam też pierwsze miejsce na mistrzostwach
Polski.
- Wow, gratulujemy.
Kiedy zaczęłaś jeździć na rowerze?
- Nauczyłam się jeździć na rowerze w wieku czterech
lat, a rok później zaczęłam trenować.
- Czy zawody sprawiają ci przyjemność?
- Jasne! Robię to, co kocham i to, co lubię. Faktycznie
spełniam się w tym sporcie.

Rozmawiali Domi Sz. i Marek M.

  
ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ WOJCIESZEK –

                MISTRZYNIĄ POLSKI W KOLARSTWIE
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