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SZCZYT WSZYSTKIEGO na konferencji
prasowej Kraków Airport

.

  Zapewne wielu z was kończąc stary rok, zrobiło sobie podsumowanie oraz
zaplanowało zadania na rok następny. Tak też było w przypadku Kraków
Airport, który zorganizował konferencję prasową, by przedstawić osiągnięcia
i plany. Na konferencję została również zaproszona grupa początkujących
dziennikarzy z redakcji “Szczyt Wszystkiego”.
     Jako nowicjusze, uczniowie byli zestresowani, gdyż to był ich pierwszy
kontakt z tak autentycznym i profesjonalnym środowiskiem reporterów. Sam
widok przygotowań każdego cala przedsięwzięcia zrobił  wrażenie, a kiedy
złożyło się to w jedną całość, ukazywała się niewiarygodna praca i dbałość o
szczegóły składające się na efekt końcowy. Również osobistości, które
zawitały na konferencję, nie mogą przejść bez echa: Radio Kraków, TVN 24,
TVP3 Kraków, Radio ESKA oraz wiele gazet i portali internetowych.
Wszyscy czekali w napięciu na przybycie pana Radosława Włoszka,
prezesa Kraków Airport. 
     Zdarzenie związane z operacyjnym działaniem lotniska spowodowało
opóźnienie konferencji. Szczególnie dla młodych dziennikarzy było to nowe
doświadczenie. Bacznie obserwowali spokój i rozluźnienie w zachowaniu
doświadczonych „osób z branży”. Wkrótce pojawiła się informacja, że
konferencja nie odbędzie się, ponieważ Pan Prezes Radosław Włoszek ze
względu ma obowiązki służbowe, musiał pozostać na lotnisku. W tej sytuacji
najbardziej zrezygnowani byli najmłodsi uczestnicy. Bo jak tu napisać artykuł
o czymś, czego nie było? Wówczas nie pojmowali słów starszych
dziennikarzy, którzy chcieli ich pocieszyć mówiąc, że: „dobra wiadomość, to
zła wiadomość.” Teraz wiedzą, że uczestniczyć w konferencji prasowej, to
nic nadzwyczajnego, ale w konferencji pełnej zwrotów akcji to znaczy
znaleźć się w centrum właściwego, niepowtarzalnego wydarzenia. Jakież
było ich zdziwienie, gdy znów otrzymali  zaproszenie na konferencję. 
     Tym razem zostali powitani przez samego pana Prezesa, a następnie
zaproszeni przez rzecznika prasowego lotniska do zaangażowania się w
organizację  wydarzenia. Pojawiając się drugi raz na konferencji byli bardziej
śmiali, choć jeszcze nie jak zawodowcy, których mieli okazję oglądać w
akcji. Czuli się wyróżnieni, gdy na początku prezentacji usłyszeli słowa
przedstawiające początkującą redakcję, wypowiedziane przez pana Prezesa
Radosława Włoszka: “Oto młodzi adepci, którzy zostali zaproszeni, aby
mogli poznać warsztat nie tylko krakowskiego dziennikarstwa”.
     Prezentacja  podsumowała  2017 rok oraz przedstawiała  plany na 2018
rok. Lotnisko może się pochwalić takimi osiągnięciami jak: obsłużenie
powyżej 5,8 mln pasażerów, nowe logo, nagroda ASQ, efekty 9 edycji
programu “Wspieramy Sąsiadów”, nowymi połączeniami  (było ich aż 28, w
tym np. Kraków-Chicago). Plany na 2018 rok to: inwestycje, rozwój siatki
połączeń, nowi przewoźnicy, udogodnienia w terminalu pasażerskim m.in.
place zabaw i mini czytelnia.
   Następnie był czas dla telewizji i pytań dziennikarzy. Również “Szczyt
Wszystkiego” zadał swoje pytanie i uzyskał na nie wyczerpującą odpowiedź.
Młodzi adepci poznali pracowników lotniska, dziennikarzy, którzy
 opowiedzieli  im o swoim zawodzie. Dostali  zaproszenie do współpracy od
jednej z redakcji, co otwiera im nową drogę do profesjonalnego
dziennikarstwa.
     Była to pierwsza “poważna” konferencja nowicjuszy ze szkoły w Rząsce,
którzy mają nadzieję, że jeszcze wezmą udział w takim wydarzeniu.
Spotkanie tak doświadczonych, inteligentnych i otwartych ludzi było dla nich
wspaniałym doświadczeniem. Można powiedzieć, że zdobyli kolejny szczyt
w doświadczeniu zawodowym
                                         Dominika Baster
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Co lepsze, kino czy teatr? Czym w dzisiejszych czasach
jest miłosierdzie?

     Postawiono przede mną trudne zadanie. Mam rozstrzygnąć, czy lepiej
jest chodzić do kina czy do teatru? Myślę, że na to pytanie nie da się
jednoznacznie odpowiedzieć. W dobie kina 3D i różnych nowoczesnych
urządzeń używanych do produkcji filmów, moim zdaniem, film nie jest w
stanie zastąpić sztuki teatralnej. Postaram się poprzeć moje zdanie
argumentami i udowodnić, że teatr to coś więcej.
     Teatr i kino to dwa podobne, a jednocześnie różne miejsca. Każde z
nich wzbudza inne emocje. Dla miłośników teatru sztuka na żywo to
niezapomniane doświadczenie. Z kolei zwolennicy wielkiego ekranu cenią
sobie w kinie doskonałe efekty dźwiękowe, światowej sławy aktorów, a
także przyciemnioną salę, która dodaje magicznego klimatu. Teatr to
wyjątkowe miejsce, które cieszy się duża popularnością, ma wielu
miłośników. Żywa dekoracja, gra aktorska pełna potu i krwi – to sprawia, że
niejeden repertuar wciąga bardziej niż kinowy hit. W teatrze mamy do
czynienia z żywymi aktorami, którzy wywołują u nas prawdziwe emocje
napięcia, współczucia i radości. Każda sztuka teatralna to nowe,
niezapomniane doświadczenie.
      Trzeba powiedzieć, że praca w teatrze wymaga większej doskonałości,
tutaj nie ma miejsca na pomyłki i wpadki, natomiast w filmie można sobie
pozwolić na wiele więcej, ponieważ zawsze można coś wyciąć, pomyłkę
powtarzać tyle razy, aż będzie idealnie nagrane na taśmę. Próby w teatrze
ciągną się miesiącami, pracuje się tam o wiele ciężej niż przy produkcji
filmu. A co najważniejsze, pracują tam aktorzy wyłącznie z dyplomem, co
zupełnie nie jest wymagane w filmie. Kiedy aktor pomyli się w teatrze, musi
umieć wybrnąć z tego umiejętnie, dodać coś od siebie, zmienić coś tak,
żeby publiczność nie zauważyła pomyłki. 
        Warto wspomnieć o tym, że wyjście do teatru jest jak wielkie święto.
Nie każdy może tam pójść, nie w każdym mieście jest teatr, a ludzie
młodzi uważają, że to nuda i nie dzieje się tam nic ciekawego. Wyjście do
teatru jest wyjątkowe, ponieważ ubieramy się na galowo z szacunku do
aktorów i samego miejsca, jakim jest teatr. Nie zasiadamy przed sceną w
dresach i z paczką popcornu, co można zrobić przed telewizorem czy w
kinie. Poza tym kostiumy, w których czasem grają aktorzy, są zjawiskowe
i nie da się tego oddać w filmie. 
  Podsumowując moje rozważania, teatr to więcej niż deska, na której
występują aktorzy. To miejsce, które jest odskocznią od rzeczywistości,
zabiera nas w inny wymiar, rozwija i kształtuje nasze różne cechy. Każda
sztuka niesie ze sobą jakiś sens, przesłanie. Wymaga od nas
błyskotliwości i spostrzeżenia, teatr to nie tylko sztuka, to również nauka.
Wywołuje w nas pewne uczucia, stajemy się wrażliwi na piękno i
otaczający nas świat. 

                                                     Karolina Walkiewicz 3a

  Mówi się, że w dzisiejszych czasach ludzie nie robią nic bezinteresownie,
nie są miłosierni. Myślą tylko o sobie, są egoistami. Mogłoby się wydawać,
że idą po trupach do celu, a ich motto życiowe to “Cel uświęca środki”. Czy
znajdziemy w dzisiejszych czasach osobę, dla której nie liczy się czubek
własnego nosa?
      Cytując powszechną, popularną encyklopedię internetową wikipedię:
“Miłosierdzie- aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym
działaniu, polegającym na bezinteresownej pomocy” możemy dowiedzieć się
z naukowego punktu widzenia, co to pojęcie znaczy. Na świecie jest wiele
samolubnych osób, które nie znają go, ale znajdziemy też ludzi, którzy chcą
bezinteresownie pomagać. Możemy zauważyć wiele fundacji np. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy z Jurkiem Owsiakiem na czele; Caritas,
któremu przewodzi ks. prałat Marian Subocz, czy Polska Akcja
Humanitarna, którą zorganizowała Janina Ochojska. Są to instytucje, które
przeznaczają zebrany kapitał na wyznaczony wcześniej szczytny cel, dzięki
któremu pomogą innym. Działają przez cały rok lub w wybranym dniu w
danym roku. Dzięki takim akcjom uczymy się przekazywać dobro innym i
nie oczekiwać niczego w zamian.
  Jednak nie każdy angażuje się życie fundacji, wiele osób jest znieczulona
na potrzeby innych. Młodzież siedząca w autobusie udaje, że nie widzi
starszej osoby, która z pewnością nie pogardziłby miejscem siedzącym, czy
też przechodzień, który widzi osobę leżącą na chodniku i jego jedyną myślą
jest: “Pewnie to jakiś alkoholik…”, po czym omijają i zostawiają. Tak często
wygląda obraz dzisiejszego świata, świata, który sami stworzyliśmy.
Wykreowaliśmy takie zachowania, nie mając czasu na nic, bo wciąż gonimy
za pieniędzmi, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne. Są też osoby,
które wyniosły miłosierdzie z domu, pomagają nawet wtedy, gdy nie muszą.
Takie zachowanie się ceni, ale nie jest wymagane od wszystkich. Ważne,
żeby każdy z nas starał się pomagać na tyle, na ile go stać. Nikt nie każe
płacić tysiąca złotych, tylko dlatego, że to jest miłosierne. Można pomagać
inaczej, bez pieniędzy. Choćby jednym z przykładów jest UNICEF, który
wykreował akcję polegającą na uszyciu szmacianej laleczki, która następnie
jest sprzedawana na aukcji, a pieniądze wykorzystane na zakup
szczepionek ratujących życie. Jest to łatwiejsze, bo nie trzeba wydawać
pieniędzy, a jednak pomagamy. 
        Można pomagać fundacjom, ale są też inne sposoby, dzięki którym
możemy pokazać swoje dobre serce. Są to drobne gesty, które nie
wymagają dużego wysiłku np. wrzucenie paru złotych do puszki
bezdomnego, czy kupienie mu kubka gorącej herbaty. Nie kosztuje nas to
dużo, wszyscy o tym wiemy. A jednak nie możemy  się przełamać do
bezinteresownej pomocy.
  Musimy się nauczyć pomagać wszystkim, bez względu na wygląd, status
społeczny czy charakter i nie wstydzić się tego. Każda osoba zasługuje na
spełnienie marzeń i jeżeli mamy możliwość, to powinniśmy pomagać, a za to
na pewno otrzymamy w przyszłości nagrodę.
                           
                                                             Dominika Baster 3a
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Europa- to MY
     - tak dziewięciu nauczycieli z Zespołu Szkół w Rząsce nazwało swój
projekt, w ramach którego szkoła miała stać się bardziej nowoczesna,
otwarta na Europę. Wówczas, pod koniec 2015 roku chyba nikt z nas nie
przypuszczał do jak dużych przemian w szkole się przyczynimy.
Ale, od początku:
       We wrześniu 2015 roku dowiedzieliśmy się o możliwości otrzymania
dofinansowania w ramach Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego
w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na działania mające na celu nabycie kompetencji kluczowych
i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty
dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. To było coś dla nas!
      Przeanalizowaliśmy nasze potrzeby i określiliśmy najważniejsze cele dla
naszej szkoły: kształtowanie kreatywnych i otwartych na wielokulturowość
postaw uczniów, wypracowanie przez naszą szkołę swojej indywidualności,
uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez zdobycie przez nauczycieli nowych
umiejętności. Na realizację projektu Europa to MY otrzymaliśmy fundusz 103
640,90 zł.
Najważniejszym wydało nam się kształcenie młodzieży otwartej na
wielokulturowość. A ponieważ przykład idzie z góry: dziewięciu nauczycieli
różnych przedmiotów wzięło udział w dwutygodniowych szkoleniach
językowych za granicą: Szkocja, Wielka Brytania, Francja, Malta, Niemcy. 
Dla większości było to duże wyzwanie, gdyż nie wszyscy nauczyciele biegle
posługują się językiem obcym, a pracowaliśmy w zespołach
międzynarodowych. Oprócz pogłębiania znajomości języka obcego 
poznawaliśmy kulturę i historię danego kraju, nawiązywaliśmy znajomości z
ludźmi z krajów z całego świata i te bezpośrednie kontakty stały się
najcenniejszym doświadczeniem.  Również my dzieliliśmy się wiedzą o
naszej szkole, regionie, kraju, jego historią, zwyczajami i współczesnością.
Dzięki zajęciom na kursie przekonaliśmy się, że warto inspirować młodzież
do pracy w zespołach osób o różnych umiejętnościach, upodobaniach i
stopniu koleżeństwa. Powołanie się na nasze doświadczenie i pokazanie
korzyści, jakie wynikają z wyjścia poza schemat, stopniowo przekonały
młodzież do takich działań. Opowiadaliśmy młodzieży o kulturze,
zwyczajach danego kraju, o spotkaniach z ludźmi różnych kultur i o tym,
jakie zmiany w nasze życie wniosły nowe znajomości. O trudnościach w
przełamywaniu barier językowych i satysfakcji z wzajemnych kontaktów.
Informacje zwrotne od uczniów dały nam potwierdzenie, że otwartość
nauczycieli na wielokulturowość daje przykład młodzieży, a przez to i
rodzicom oraz całemu środowisku, aby nie bać się różnorodności, lecz
warto się o niej więcej dowiedzieć i zrozumieć. 
       Teraz, po zakończonych szkoleniach, nauczyciele z chęcią nawiązują
kontakty i zapraszają na swoje lekcje wolontariuszy z różnych krajów, którzy
goszczą w naszej szkole. Zmienia się sposób prowadzenia zajęć. Staramy
się formułować zadania dla uczniów w formie bardziej kreatywnej,
nowoczesnej, np. kręcenie filmów, korzystanie z gier  edukacyjnych, częste
korzystanie z technologii informacyjnej, samodzielne przygotowywanie i
prowadzenie lekcji przez uczniów, opieranie zadań na pracy zespołowej. 
      Elementy języka obcego często goszczą w naszej szkole:  powstała
klasa dwujęzyczna- matematyka i biologia nauczane są w j. angielskim
(jedna z nauczycielek zdobyła kwalifikacje do nauczania w j. angielskim),
nauczyciele stale szkolą się i realizują wspólnie z nauczycielami i uczniami z
innych krajów projekty krajowe i międzynarodowe na platformie e- twinning
(w  tym roku szkolnym będą to co najmniej 22 projekty),uczniowie dzięki
otwartości nauczycieli różnych przedmiotów spotykają się podczas zajęć

z wolontariuszami z Iranu, Brazylii, Gruzji, Turcji, uczestniczą w wymianach
z uczniami z Sewilli w Hiszpanii, goszczą w swoich domach kolegów z
Hiszpanii oraz wolontariuszy z różnych krajów. Wzięli udział w spektaklu
teatralnym w j. angielskim, zaprezentowanym podczas Gminnego Konkursu
Wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Międzynarodowym Dniu Matematyki.
Niedługo odbędzie się dla uczniów wyjazd do Szwajcarii, którego głównym
celem będzie zwiedzanie centrum badawczego CERN w Genewie. Wielu
nauczycieli doskonali znajomość języków obcych, uczestniczą w
konferencjach międzynarodowych na temat nowoczesnych kierunków
zmian w oświacie.
       Przeprowadziliśmy debaty młodzieży i konkurs plastyczny na temat
różnic międzykulturowych. Dowodem na umiejętność analizy przez naszych
uczniów trudnych zagadnień związanych z wielokulturowością jest opinia
młodzieży wyrażona podczas debaty oxfordzkiej przeprowadzonej 8 lutego
2018 w klasie 3 gimnazjalnej. Temat: „Czy wielokulturowość jest nam
potrzebna?” Z jednej strony pojawiły się argumenty „za”: mieszanie się kultur
skłania nas do uczenia się języków obcych, poznania specyfiki innych
krajów, czerpania z ich dorobku i dziedzictwa kulturowego. Natomiast strona
przeciwna argumentowała, że tak naprawdę nie wiemy w 100%, kto do nas
przyjeżdża, co może stwarzać różnego rodzaju konflikty i zagrożenia.
Wszyscy uczestnicy debaty wykazali się znajomością bieżącej sytuacji
międzynarodowej oraz historią naszego państwa.
     Dzięki funduszom otrzymanym na realizację projektu Europa to MY: 9
nauczycieli uczestniczyło w zagranicznych szkoleniach, do szkoły został
zakupiony sprzęt komputerowy wykorzystywany do realizacji projektów
międzynarodowych oraz pomoce dydaktyczne i  nagrody do konkursów, a
także opłaciliśmy materiały reklamowe. Przede wszystkim jednak nasza
szkoła zmienia się w nowoczesną, stosującą nowoczesne metody i techniki
nauczania, której młodzież i nauczyciele pogłębiają znajomość języków
obcych, są otwarci na nowe kontakty, doceniają znaczenie wkładu różnych
kultur w rozwój cywilizacji, pracują i uczą się kreatywnymi metodami,
wszyscy są zaangażowani w działania na rzecz pomocy potrzebującym w
kraju i za granicą.
                                     Violetta Kramek
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    W dzisiejszych czasach patriotyzm wydaje się być pojęciem dość
pospolitym, ale zarazem zapomnianym. Co więc tak naprawdę oznacza?
Kogo można określić mianem patrioty? Czy trzeba spełniać specjalne
warunki, aby być patriotą?
    Jestem świadoma, jak trudnym zadaniem jest pojąć tak gigantyczne
zagadnienie. Wiem jednak, że nie będę miała do siebie żalu i pretensji, jeżeli:
zachowam się właściwie w danej sytuacji w życiu, zwłaszcza pod jego dużą
presją. Ludzie uczą się tego od wieków. Swoją wiedzę przekazują
następnym pokoleniom, które z kolei przekażą je dalej. Nie liczy się czas,
który im to zajmie, ale sposób, w jaki to zrobią.
Osobą, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie w poznawaniu patriotyzmu,
jest Danuta Siedzikówna, czyli Inka. Urodziła się w Guszczewinie, koło
Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej w 1928 roku. Była pogodnym
dzieckiem, niestety miała uszkodzone mięśnie, które utworzyły nienaturalny
grymas na jej twarzy. Danusia musiała radzić sobie z docinkami ze strony
rówieśników. Rodzice przekazali jej miłość do ojczyzny, którą okazali, ginąc
za nią. Ojciec zginął w trakcie drugiego zesłania na Syberię, a matka została
wydana gestapowcom. Oprócz rodziców Danusię wychowywała babcia-
Helena Tymińska, która była dla niej ogromnym autorytetem. Po śmierci
rodziców razem ze starszą siostrą Wiesią wstąpiła do AK. Danka była
również bardzo zdolną uczennicą, uczyła się sama pod okiem mamy i babci.
W wieku siedemnastu lat została aresztowana przez UB , jednak udało jej
się uciec i dołączyć do 5 Wileńskiej Brygady AK. Właśnie tam zaczęła
używać pseudonimu ,,Inka”, ku pamięci szkolnej przyjaciółki.
     W tym czasie UB próbowało odnaleźć dziewczynę, przesłuchując siostrę
Wiesię. Na pomoc przyszedł przyjaciel ich ojca, który załatwił Dance
fałszywe papiery na swoje nazwisko. Wydawało się, że dziewczyna zacznie
nowe życie. Jednak w tym czasie przez Polskę przeszła fala strajków, a
sama Inka pamiętała o przysiędze, którą złożyła swojej ojczyźnie i nie mogła
pozwolić sobie na jej zaniedbanie. Zamiast czekać na dyplomatyczne
rozwiązanie sprawy polskiej, walczyła do końca o wolną Polskę. Pokazała
wszystkim, że ojczyzna jest dla niej priorytetem. Na tym między innymi
polega jej bohaterstwo. Została zamknięta w gdańskim więzieniu. Skazana
na śmierć, czekała samotnie w izolatce na egzekucję. Jej ostatnią szansą na
przeżycie byłaby prośba o otrzymanie prawa łaski od Bolesława Bieruta.
Odrzuciła ją. Zaledwie 6 dni przed osiągnięciem pełnoletniości została zabita.
W trakcie egzekucji wykazała się niezwykłą odwagą. Nie bała się śmierci,
przyjęła ją ze spokojem i dumą. Ona wiedziała, co ją czeka i podeszła do
tego z uniesioną głową. Prosiła, aby przekazać jej babci ostatnie słowa, jakie
wypowiedziała przed śmiercią: ,,… zachowałam się jak trzeba…”.
     Dla mnie szczególnie wyjątkową sytuacją było przez moment poczuć się
skromną Danką Siedzikówną. Spróbować zacząć myśleć podobnie i
traktować chwile z jej życia jak swoje własne. Możliwość bycia przez
moment Inką pokazała mi w bardziej emocjonalny sposób to, jak człowiek
musi cierpieć z powodu chęci obrony swojego kraju, swojej rodziny. 

Niewielu potrafi stanąć oko w oko z wrogiem, wiedząc, że jest się słabszym,
młodszym i dodatkowo nie bać się bronić swoich przekonań.  Oczywiście
niektórzy powiedzą, że Ince było łatwiej okazać patriotyzm, bo żyła i działała
w okresie II wojny światowej, że w tamtym czasie przejaw takiego oddania
ojczyźnie był szczególnie potrzebny. Jednak jak bardzo trudne było to dla
dorosłego człowieka, a co dopiero dla młodej dziewczyny? Zastanawiam się,
jak postąpiłaby młodzież w dzisiejszych czasach, jak ja bym postąpiła. Czy
wystarczyłoby mi odwagi na tak szlachetne poświęcenie, gdyby postawiono
mnie w takiej samej sytuacji jak Inkę? Zadawałabym sobie wiele
najrozmaitszych pytań. Z dnia na dzień przestać żyć? Dobrowolnie
zakończyć swoją egzystencję? Czy będę jeszcze gdziekolwiek istnieć? Czy
tak krótkie życie jest tego warte?
    W obecnych czasach, w Polsce, nie jesteśmy w stanie okazać w taki
sposób patriotyzmu, ponieważ nie ma na szczęście ku temu powodów. Nie
ma wojny, która wzywa nas do obrony i poświęceń. Natomiast
rekompensujemy to pamięcią o bohaterach narodowych takich jak Inka i
wielu innych. Pokazujemy, że wiemy, komu zawdzięczamy, naszą wolność.
Ci sami bohaterowie są dla nas inspiracją, wzorcem do naśladowania, dają
nam – Polakom poczucie wartości i dumy.
      My, Polacy, lubimy narzekać, ale może jest to przyczyną braku innego
zajęcia? Zawsze znajdzie się jakiś niedostatek. Miłość jest jednym z
największych uczuć, jakie władają człowiekiem, więc nie jest łatwo ją
okiełznać. Z tego powodu każdy z nas okazuje ją trochę inaczej, aby na
końcu każdy ze sposobów połączył ją w jedną całość. Powinniśmy
dziękować osobom, które przekazały nam te cenne wartości, być dumni ze
swojego pochodzenia i przekazywać wszystkie te wartości następnym
pokoleniom. Ojczyzna to przecież nie ziemia, ale ludzie, z którymi dzielimy
język, kulturę, tradycję, jak pisał Max Frisch: ,,Ojczyzna to ludzie, których
rozumiemy i którzy nas rozumieją”. Doceniajmy to.
Nie ten jest patriotą dzisiaj, który walczy, lecz ten, który walce zapobiega.

poniżej publikujemy w obszernych fragmentach pracę konkursową uczennicy Gimnazjum- Aleksandry Bzukały. Uroczyste
podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu „Ojczyzna to kraina, która się w sercu zaczyna” nastąpiło podczas obchodów III Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Naramie objętych Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ola zajęła I miejsce,
jej praca, według jury, okazała się bezkonkurencyjna!!! wśród  nadesłanych ok. 70 prac.

                                BYŁAM INKĄ...

. .
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SZKOLNE PRZERWY

      W naszej szkole na przerwach każdy jest czymś zajęty.
Najczęściej jest to korzystanie z telefonu, zabawa z przyjaciółmi, rozmowy,
bądź uczenie się przed sprawdzianem na najbliższą  lekcję. Wiemy, że ,,nie
warto" chodzić do toalety na przerwie, skoro można stracić kawałek lekcji…
np. polskiego. Wszyscy wiemy jak jest, ale jaka jest odpowiedź na pytanie: 
dlaczego tak jest?
      Sami widzicie, że nie jest najgorzej, przecież bawimy się, rozmawiamy
lub jemy śniadanie. Można by rzec: jesteśmy na dobrej drodze jeśli chodzi o
zredukowanie korzystania z telefonu pomiędzy kolejnymi lekcjami.
Przyczynia się do tego np. PRZERWA BEZ TELEFONU. 
       Wiem, że nie zawsze jest taka możliwość, ale można pod opieką
nauczyciela pójść na salę gimnastyczną albo zagrać w ping ponga. Może
ogranicza was tyko wasza wyobraźnia?
       Po przeczytaniu tego artykułu, proszę, zastanówcie się choć przez
chwilkę, jaka jest wasza WYMARZONA PRZERWA. A potem…….
uczyńcie  przerwę, waszą wymarzoną .
      Bo to WY jesteście KREATYWNI, pamiętajcie o tym.
Oczywiście wszystko z zasadami szkolnymi i z rozsądkiem.

                                 Zuza Wolas uczennica klasy 5 SP NIE LUBIĘ PONIEDZIAŁKÓW!

        Bo kto może lubić poniedziałek w naszej szkole? Chyba tylko
nauczyciele, którzy potem przez całe pięć dni wyżywają się na uczniach za
pomocą kartkówek i sprawdzianów. A przecież my, uczniowie,
potrzebujemy więcej wolnego czasu. Ale może jednak te poniedziałki da się
trochę lubić? Sprawdźmy obie opcje w punktach.

   ZA:
- spotkanie ze znajomymi po długim weekendzie,
- (dla kujonów) pochwalenie się odrobionym zadaniem domowym,
- pokazanie nowych rzeczy (np. odjazdowych nowych ciuchów).
   PRZECIW:
- pierwsza w tygodniu pobudka rano o nie wiadomo której godzinie (środek
nocy?),
- ponowne spotkanie z wrogami, którzy tylko czekają aż nauczyciel
odwróci wzrok, żeby Ci pokazać język!
- niezapowiedziana kartkówka, bo nauczyciel chyba musi się jakoś
pozbierać po weekendzie (PS. ja go rozumiem, całe dwa dni bez
odpytywania przy tablicy, musi się jakoś rozruszać).

     Chyba mam rozwiązanie! Skoro poniedziałki są takie trudne, to zamiast
je polubić.... może zaczynalibyśmy lekcje od wtorku?! :-)

                                                                 EH

.

.

.

.
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                         Opowiadania z kózką w roli głównej
                     - czyli kreatywna twórczość klasy IIIB SP

                                Elegancki Farmer

      Dawno, dawno temu była sobie farma. Żył tam farmer w garniturze i
kapeluszu. Pewnej nocy koza zaczęła strasznie beczeć, bo kradli kury, a
jedna kura była przyjaciółką kozy. Farmer wyszedł z lampą:
-Co się dzieje, dlaczego, kozo, beczysz?
-Me me me.
-Za chwilę obudzisz sąsiadów!
Farmer rozglądnął się:
-Aha, kury mi zginęły. O to chodziło. Musimy je odnaleźć! Może są w
kurniku? Nie ma!? A może na polanie?
Nagle wrzasnął z radości:
-Hura! Udało mi się je odnaleźć!
Gdy nastał dzień, farmer nakarmił kury i zbudował im kurnik.

                                             Piotr Futoma i Marek Jarosz

 
                           Koza, która była królewną

     Dawno, dawno temu żyła sobie koza, która była królewną. Zawsze była
elegancka. Pewnego dnia zgubiła sukienkę. Szukała jej po całym zamku i po
polu. Nigdzie jej nie było. Pytała ludzi i w końcu  znalazła sukienkę. Poszła
do zamku,  żeby ją ubrać, ale okazało się, że była za mała, ponieważ
pomyliła sobie sukienki. Ta sukienka jej się podobała, więc poszła do
krawca, żeby uszył taką samą, ale większą.
   Za dwa dni poszła do krawca. Sukienka była gotowa, więc zadowolona
udała się do zamku.
                               
                             Amelia Nowakowska I Szymon Wożniak

                                     Różowa Róża

    Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka o imieniu Róża. Pewnego
wieczoru mama Róży powiedziała, żeby poszła już spać. Przyśniło się jej,
że jest królewną.
     Na drugi dzień okazało się, że jednak nie jest w zamku i nie est królewną.
Przyszła smutna do kuchni, gdzie czekało ją pyszne śniadanko. Mama
powiedziała, żeby się pospieszyła, bo jest już późno. Poszła do szkoły
trochę spóźniona. „Ale pech- jednak nie jestem księżniczką. To był tylko
sen.”- westchnęła dziewczynka. „Och, zapomniałam torby basenowej. Róża,
ty zapominalska.”- pomyślała.
-Zadzwonię do pani Jadzi, że spóźnisz się na pierwszą lekcję. I żeby mi to
było ostatni raz. – powiedziała mama do Róży, gdy ta wróciła ponownie do
domu.
      Od tej pory Róża wiedziała, że może zostać królewną jedynie w swoich
snach.
                                      Zosia Mucha i Jadzia Radoń

                              Koza i Księżniczka

    Dawno, dawno temu, podróżowała przez świat koza. Szła po górach,
dolinach i lasach. Trafiła do zamku, gdzie mieszkała Księżniczka Justyna.
Najpierw Księżniczka zobaczyła kózkę na dziedzińcu.  Księżniczka Justyna
zapytała się ojca, czy może zabrać kozę do swojej komnaty. Ojciec zgodził
się na kózkę. Justyna wzięła kozę do pokoju. Koza zobaczyła dużą suknię,
która wyglądała bardzo apetycznie. Łakome zwierzę zjadło najpiękniejszą
suknię Justyny. Justyna weszła do pokoju i zobaczyła, że jej suknia na bal
jest pogryziona przez kozę. Rozpłakała się i powiedziała, że już nie chce
mieć kozy.
                                      Maja Kordzi i Milena Piszczek 

                               „Magiczna farma”

      Dawno, dawno temu była sobie farma. Na farmie mieszkał rolnik i
zwierzęta. Pewnego ranka rolnik wyszedł z domu i …
- Co to jest?  Kury siedzą przy stoliczku w garniturach i cylindrach.
- Sio,  sio, sio - woła rolnik.- A to co? Idzie koza ubrana w garnitur i cylinder,
znowu!  Och, och,  och?  Co by tu zrobić? To chyba magia?- dziwi się rolnik.
– Jak by to odmienić? Pójdę do czarodzieja!
- Czarodzieju, czarodzieju! Daj mi spray  na zwierzęcą głupotę.
      Jak poprosił, tak dostał. Psik, psik, psik i po sprawie. Od tego dnia była to
magiczna farma. Bo trochę po tym zdarzały się podobne sytuacje.

                                        Matylda Ząbecka i Jerzy Kaszuba

                               Głodna Kózka 

     Dawno, dawno temu żyła sobie mała kózka. Miała na imię Henia.
Pewnego dnia poszła do zamku do królowej Agatki. Henia zobaczyła różową
sukienkę na wieszaku.
- Jaka różowa!!! I pachnie różami!
     Kózka pomyślała: „ Może smakuje jak wata cukrowa?” Kózka ugryzła
kawałek sukienki i stwierdziła, że jest pyszna. I jadła, i jadła, aż zjadła całą
sukienkę. Przyszła królewna Agatka i powiedziała:
- Zjadłaś całą moją sukienkę!
- Przepraszam. Była taka różowa i pachnąca.
- Dobrze, wybaczam. Mam ich jeszcze tysiąc. Ty niegrzeczna kózko.

                                        Julia Bartoszewska i Ewelina Świtoń

          Redakcja    dziękuje    p. Basi  Mieleckiej 
za    udostępnienie   prac   i   liczy   na   dalszą
owocną    współpracę:)
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Talenty świetlicy SP

Mapa z mojej wyobraźni

Święty Mikołaj

Wielbłąd w Egipcie

Renifer gadający z kurą

Marcel Błachut

Borys Szutkowski

Marcel Błachut

Marcel Błachut
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Kocica . .

Wiktoria Kowalska Maja Kordzi Maja Kordzi

Wiktoria Kowalska Wiktoria Kowalska Wiktoria Kowalska

. . .
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                                  Część PIERWSZA
  James miał jeszcze około 5 minut do domu. Jego kolega Thomas mieszkał
na tej samej ulicy co on, ale Tom musiał  za karę zostać w szkole po
lekcjach, bo pobił się z Markusem. James, jak na trzynastolatka, był dość
spokojny, co nie zmieniało faktu, że dobrze się bronił.
  Nagle usłyszał trzask. Odwrócił się gwałtownie i zobaczył chłopaka w
wieku 15, może 16 lat.
- Skąd ty się tu wziąłeś?
- James Ardoon?- spytał chłopak, jakby nie dosłyszał pytania.
„Skąd on zna moje imię? Mam uciekać?”- pomyślał James.
- Tak- zaryzykował.
- To chyba o ciebie chodziło dyrektorowi.
- Dyrektorowi Black’owi?
- Nie. A tak w ogóle jestem Frank. Frank Knightly.
- Nie kojarzę.
- Na pewno nie kojarzysz! Przyszedłem tu, żeby zabrać cię do pozostałych.
- Jakich pozostałych?!
- Chodź a zobaczysz!- krzyknął, rozmywając się w powietrzu.
  James czuł, że świat dookoła wiruje. Nic nie widział. Nagle, wirowanie
ustało, ale dopiero po chwili odzyskał wzrok. Obok niego stał Frank.
- Gdzie ja jestem?
- Witaj w BRAVELAND……
                                    Część DRUGA
-Braveland? - James po raz pierwszy słyszał taką nazwę.- To jakieś miasto?
-Braveland to szkoła dla rycerzy - odpowiedział Frank.
-Rycerzy? Przecież epoka rycerzy dawno się skończyła!
-Ale nie epoka Rycerzy Amuletu.
-Zaraz, zaraz, powiedziałeś rycerzy czego?
-Rycerzy Amuletu, strażników magii - powiedział chłopak, który nagle pojawił
się tuż za nimi.
-Arthur?- Frank sprawiał wrażenie poważnego, a jednak Jamesowi
wydawało się, że przez chwilę widział na jego twarzy zdziwienie i
zdenerwowanie.
-Witaj, Franku Knightly. Dawno się nie widzieliśmy, czyż nie?
-James, oto mój zaufany przyjaciel, Arthur McArrow. Arturze, oto James
Ardoon.
-Hmmm,... nowy uczeń? Dawno żadnych nowych nie było w Braveland.
-Też mnie to zdziwiło. Ale zapomniałeś chyba, że u Ardoonów Braveland to
rodzinna tradycja.
-Rodzinna tradycja? - James nic nie rozumiał.
-Dyrektor Hawk wszystko ci wytłumaczy. Chodźmy już -Frank zrobił jeden
krok do przodu i zniknął. James zrobił to samo i po chwili siedział na krześle
w gabinecie dyrektora. Naprzeciw niego siedział mężczyzna w średnim
wieku z czarnymi włosami i ciemną brodą. Ale dla Jamesa najbardziej
charakterystyczną cechą mężczyzny były jego oczy- brązowe i
zaskakująco podobne do oczu jastrzębia.
- Witaj, James-powiedział.
- Dzień dobry panie dyrektorze.
- Pewnie zastanawiasz się, po co tu jesteś?
-Tak.
-Czy słyszałeś coś o rodzinnych tradycjach Ardoonów?
-Nie
-A ten posąg?- spytał James, wskazując kamiennego rycerza  trzymającego
złoty, lśniący miecz. -Czy posiada jakąś moc ?
-To tylko Złoty Strażnik. Ma za zadanie bronić Braveland. A poza tym
widziałeś już wszystko na dworze.

-Wszyscy twoi dziadkowie byli doskonałymi Rycerzami Amuletu.
-Naprawdę? - James nie wiedział, czego jeszcze ma się spodziewać.
-Owszem. Ale tylko jedna rzecz jest przyczyną tego, że teraz tutaj jesteś.
Mike Ardoon. Tak, twój dziadek- odpowiedział na myśli Jamesa.
-Co on ma wspólnego z tym, że tu jestem?
-Tego musisz dowiedzieć się sam. Wiem, że zastanawia cię, czym zajmują
się Rycerze Amuletu.
-Tak, to prawda.
-Strzegą oni magii przed złem, a dokładniej jej Źródła.
-Co to jest Źródło?
-Źródło to Orli Kamień. Ale nie jest on jedynym Źródłem. Kiedyś część magii
zostało skradzione ze Źródła przez sługę Lorda Doomvila i uwięziona w
Rubinie Zatracenia- krysztale umieszczonym w berle Lorda.
-Lord Doomvile?- zapytał James.
-Lord demonów -odpowiedział dyrektor- Czarnoksiężnik i....  wróg Braveland.
A teraz idź z Frankiem. Oprowadzi cię po Braveland.
W tym momencie drzwi do gabinetu się otworzyły, a za nimi stał Frank.
-A przy okazji może znajdziesz przyczynę tego, dlaczego tu jesteś? - dodał
dyrektor.
-Do widzenia!-powiedział James, wstając z krzesła, poszedł za Frankiem.
Znajdowali się teraz w długim korytarzu, na którego drugim końcu
znajdowały się spiralne schody na dół. Kiedy nimi zeszli, oczom Jamesa
ukazała się ogromna sala z wielkimi żyrandolami.
- Oto wielka Sala Braveland- odezwał się Frank.
-Jest niesamowita! Nigdy nie widziałem tak wielkiego pomieszczenia!-
powiedział James.
Przeszli na środek Sali.
-A teraz pokażę ci pola treningowe - dodał Frank.
-A gdzie jest wyjście?- James rozglądał się po Sali ,ale nigdzie nie było
widać drzwi.
-Tuż przed tobą Frank podszedł do ściany naprzeciw nich i szeptem
wypowiedział jakieś słowo.
Z początku nic się nie działo, lecz po chwili ściana przed nimi się rozwarła, a
za nią rozciągał się obszerny dziedziniec. James oszołomiony patrzył na
wrota, których przed chwilą jeszcze nie było.
-Zwykła magia- powiedział spokojnie Frank.- Idziemy.
James przeszedł za nim przez dziedziniec, po którym chodziło wielu
rycerzy, po czym doszli do murów.
Frank chwilę porozmawiał ze strażnikiem, po czym ten otworzył bramę.
Część muru upadła, tworząc most zwodzony, który zamknął się, kiedy po
nim przeszli.
-Musimy jeszcze przejść przez Strażnicę, czyli te dwie wieże i bramę, które
widzisz przed sobą.
Kiedy zostali skontrolowani przez strażników i brama została otwarta,
odsłoniła wielkie pola ciągnące się aż po horyzont.
-Tu są kolejne pola treningowe, tu mieszka kowal, a tu rycerze trenują
strzelanie do celu.-chłopak pokazywał mu kolejno wszystkie miejsca, które
mijali.
-A ten posąg?- spytał James, wskazując kamiennego rycerza  trzymającego
złoty, lśniący miecz. -Czy posiada jakąś moc ?
-To tylko Złoty Strażnik. Ma za zadanie bronić Braveland. A poza tym
widziałeś już wszystko na dworze.

                                                    RYCERZE AMULETU 
                                                   powieść w odcinkach
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GOŚĆ Z DALEKIEGO KRAJU-To ja wrócę do zamku.
-Dobra, aby znaleźć swój pokój, musisz mieć odpowiedni klucz.
-Gdzie go znajdę ?
-Kluczy do pokoi zazwyczaj pilnuje Hugon Keyler. Powinien być gdzieś w
okolicach zamku.
-Spróbuję go znaleźć.
James poszedł w stronę bramy. Ponownie przeszedł przez Strażnicę i
most zwodzony.
Spytał się jednego ze strażników o Hugona Keylera i dowiedział się, że
klucznik jest w zamku, w swoim gabinecie.
Wszedł do Sali Głównej i usłyszał głos zza pleców.
-Szukasz Hugona Keylera?- chłopak odwrócił się i zobaczył Arthura.
-Tak, jego gabinetu.
-Drzwi po prawej- odparł Arthur.
James się odwrócił i zobaczył drzwi przed sobą. Zanim zdążył
podziękować za pomoc, Arthur zniknął.
Zapukał do drzwi i wszedł do środka. Nagle stanął oko w oko ze starszym
mężczyzną.
-James Ardoon - mruknął mężczyzna i zaczął czegoś szukać w skrzyni.
Po chwili wyciągnął srebrny klucz i oznajmił:
-Klucz do twojego pokoju.
-Eee... dziękuję...
-A teraz już idź, mam mnóstwo rzeczy na głowie.
-Do widzenia- powiedział James i wyszedł.
Od razu poczuł jak, klucz wibruje i wyrywa się w stronę jednego z
korytarzy.
Szedł tam, gdzie kierował go klucz, ale w pewnym momencie przedmiot
znieruchomiał. Wyrwał się Jamesowi z ręki i wleciał w dziurkę od klucza
drzwi obok. Chłopak usłyszał zgrzyt i drzwi się otwarły. Wszedł do pokoju.
Nie był on duży, a jedynym meblem w pokoju było łóżko. Pokój oświetlany
był jedynie przez świecę wiszącą na ścianie. James zamknął drzwi,
schował klucz i opadł na łóżko. Po chwili już spał.

ciąg dalszy nastąpi...
                                                  CZARNY RYCERZ

    W chłodny zimowy dzień w progu mojego domu pojawiła się 22- letnia
wolontariuszka AIESEC o miłym imieniu Sophie. Sprawiała wrażenie
przeciętnej dziewczyny. Ubrana w zwykły sweter, granatowe jeansy, na
nosie miała dosyć duże okulary. Niewysoka, chuda dziewczyna z dużą i
bardzo ciężką walizką.
    Oczywiście moja mama od razu wyskoczyła z pytaniem, czy Sophie
chce coś zjeść. Odpowiedź brzmiała „tak”, bo kto nie byłby zmęczony i
głodny po tak wyczerpującej podróży. Gdy tylko Sophie zjadła, nie było
czasu na rozmowę, od razu ruszyła do pokoju, rzuciła się na łóżko i zasnęła
w sekundę.
     Dopiero od następnego dnia, kiedy odpoczęła, zaczęła dochodzić do
siebie. Po śniadaniu razem udałyśmy się do szkoły. Niestety w szkole
Sophie miała tak napięty grafik zajęć w różnych klasach, że nie mogłyśmy
spędzić ze sobą więcej czasu i każda z nas poszła w swoją stronę. Po
lekcjach spotkałyśmy się znów i razem wróciłyśmy do mojego domu.
Najpierw poszłyśmy do jadalni zobaczyć, czy jest obiad i nie myliłyśmy się,
obiad był gotowy. Mama zadbała o wszystko i wreszcie przy stole
rozpoczęła się rozmowa oczywiście w języku angielskim. Dowiedziałam się
tak wielu interesujących rzeczy, że aż trudno w nie było uwierzyć. Na
przykład to Sophie zafundowała sobie kolczyk w pępku, przez co nie może
pływać przez pół roku, nie lubi kiszonych ogórków, bardzo lubi herbatę
malinową, nie lubi zimy i w roku 2017 zwiedziła aż 8 krajów!
     Okazało się, że nasza wolontariuszka z Australii zna biegle kilka języków,
skończyła dwa uniwersytety i jest niesamowitą podróżniczką.
Już na najbliższy weekend planowała wyjazd ze swoimi przyjaciółmi do
Wiednia, tak więc nie było jej całą sobotę i niedzielę.
Od poniedziałku do czwartku dni minęły bardzo szybko. Cała moja rodzina
trenowała angielski, rozmawialiśmy, ile się dało. Sophie miała dla nas
pamiątki z Indonezji i Australii, między innymi był to piórniczek, zakładka do
książki i wachlarz.
    Pożegnanie z nią nie należało do najmilszych, no ale cóż, przecież kiedyś
musiała jechać dalej.
Ogólnie z Sophie było super, więc jeżeli jeszcze raz będę miała okazję
przyjąć jakąś wolontariuszkę, to z chęcią to zrobię.
                                                   Nikola Wóltańska  kl  5 SP

.. Z RODZINĄ W KOMPLECIE.
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OPOWIEŚĆ O NIEZWYKŁYM CHŁOPAKU- cz. 1

      Jestem zwykłym chłopcem w wieku 14 lat. Chodzę do normalnej szkoły i
jak ktoś podejrzewa, że jest we mnie choćby nuta nienormalności, to
znaczy, że mnie nie zna. To znaczy tak było do marca, gdy zaczęło dziać
się coś dziwnego.
  Zaczęło się niewinnie. Zawsze jak ktoś mnie tępił, to przychodził ktoś i
odciągał ode mnie oprawcę. A trzeba powiedzieć, że nigdy nie byłem lubiany,
wręcz jak ktoś mi dokuczał, to wszyscy się śmiali i się dołączali. Coraz
częściej zacząłem widywać dziwnych ludzi: chodzili w garniturach i jeździli
czarnymi Mercedesami. Uznałbym to za przypadek, ale ci ludzie byli
wszędzie, a do tego byli to ciągle ci sami ludzie.
      Pewnego dnia, jak zawsze, jechałem do szkoły autobusem. Gdy z niego
wysiadłem, czarny Mercedes ruszył z piskiem opon. Przez okno tego auta
wypadła karteczka i… niestety ją podniosłem. Na karteczce było napisane
„zmieńcie te auta i te ciuchy, bo obiekt się połapie”. Cały dzień nie mogłem
skupić się na lekcjach. Jednak, będąc w szkole, zauważyłem, że ludzie,
którzy mnie bronili, mają bardzo dużo pieniędzy, normalnie pomyślałbym:
„Nie moja sprawa.” Gdyby nie ich dziwne zachowanie, czyli właśnie
pomaganie mi, pożyczanie mi pieniędzy. A oni mnie przecież nie lubili.
      Kiedyś po szkole zobaczyłem, jak jeden z tych, co byli dla mnie mili,
dostawał kasę od jakiegoś faceta. Przejrzałem szybko pamięć i
zorientowałem się, że ja go znam. To był jeden z tych, którzy mnie śledzili.
Natężyłem słuch i usłyszałem krótką wymianę zdań:
-Dobra, młody, przekażesz kasę reszcie-powiedział podejrzany facet.
-Jasne jak słonce-powiedział mój „kolega”.
-Przelicz- powiedział z uśmieszkiem szpieg.
-Jest za dużo-po przeliczeniu stwierdził chłopak.
-No właśnie w tym miesiącu on ma być szczególnie szczęśliwy, bo w jego
mieście będzie pan prezydent, więc musicie go czymś zająć, bo nie może
tam być. Jasne?-skończył rozmowę facet.
       Ja szybko wskoczyłem w krzaki, czym zaalarmowałem rozmówców.
Przybiegł „Przyjaciel”, wyciągnął mnie stamtąd i zapytał:
-Co ty tam robiłeś?- powiedział ze strachem w oczach.
-Wrzucili mnie tam chłopaki z naszej klasy.
-Ok-powiedział chłopak.
       Przyszedłem do domu i zacząłem wypisywać poszlaki:
1 Dziwne zachowanie uczniów
2 Masa identycznych ludzi wokół mnie
3 Jeden z identycznych ludzi dający pieniądze uczniowi
4 Rozmowa o wizycie prezydenta
Postanowiłem zebrać ekipę. Lecz moje plany przerwało to, że przecież nie
mam osób, którym mogę zaufać. Postanowiłem zrobić to sam, czyli wziąć
aparat do szkoły i zrobić im zdjęcia.
      Poszedłem do szkoły i zacząłem kompletować zdjęcia. Na początku
wziąłem drut i porysowałem auto jednego z tych agentów. Ten wybiegł, a ja
zrobiłem mu od razu zdjęcie. Miałem za to wielkie problemy, więc
postanowiłem działać ostrożniej. Na szczęście wywabienie ich do zdjęć było
bardzo łatwe.
     Od razu, gdy wróciłem do domy, wrzuciłem wszystkie fotografie do
Internetu i włączyłem wsteczne wyszukiwanie zdjęć. Wszystkie- oprócz
jednego- prowadziły do strony internetowej agencji detektywistycznej Siła i
Honor. Lecz jednego zdjęcia tam nie było, czyli mężczyzny, który dawał
pieniądze chłopakom. Postanowiłem 

wrzucić jego zdjęcie na forum internetowe z pytaniem „Kim jest ten facet?”
      Po dwudziestu pięciu minutach dostałem odpowiedź, która brzmiała tak:
„Jest to prawdziwy szef agencji detektywistycznej Siła i Honor” Następnie
mój wpis został usunięty przez administrację.
      Wszystkie tropy prowadzą do tej agencji. Coś faktycznie jest na rzeczy,
ale co, tego nie wiem.

                                                                  Jerzy Kucharski

Kadr z filmu "Cudowny chłopak"

              MINIRECENZJA
   Głównym bohaterem filmu "Cudowny chłopak" jest Auggie. W
chłopca wcielił się znakomity Jacob Tremblay, pamiętany z fenomenalnej
roli w filmie “Pokój”. Auggie to niezwykle inteligentny, zabawny i
przepełniony marzeniami dzieciak, kochający pasjami “Gwiezdne wojny”
(jego ulubiona postać to Boba Fett). Jednak los zgotował niezbyt miłą
niespodziankę, towarzyszącą mu od urodzenia do końca życia. Na skutek
niezwykle rzadkiej mutacji genów Auggie urodził się ze zdeformowaną
twarzą.
  Ta dopiero po licznych operacjach zaczęła choć trochę przypominać
ludzką twarz. Fakt jednak jest taki, że Auggie, biorąc pod uwagę
obowiązujące standardy piękna, jest odrażająco brzydki.
Chłopak marzy o byciu kosmonautą i przy okazji próbuje ukrywać swą
twarz przed światem, chodząc w hełmie astronauty przez sporą część
dnia. Prawdziwy test jednak dopiero przed nim. Jego rodzice zdecydowali,
że po latach nauczania w domu, nadeszła pora, aby Auggie poszedł w
końcu do publicznej szkoły i zmierzył się ze światem oraz ludźmi.
   Film jest naprawdę godny polecenia, o czym już przekonali się niektórzy
uczniowie naszej szkoły.                           B. Pudełek

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 16 03/2018 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szczyt Wszystkiego

            KONKURS XXVI Finał WOŚP w naszej szkole

                              Zadanie do wykonania:

-Wykonanie dekoracji świątecznej, w której baranek, zajączek lub jajka
świąteczne będą stanowić istotę zagadnienia, lub narysować rysunek
związany z Wielkanocą. 

 Gdy będzie wykonana dekoracja lub rysunek wielkanocny, proszę zrobić
zdjęcie i wysłać na facebook’a (Patryk Nowak).

Ogłoszenie wyników odbędzie się na Apelu wielkanocnym.

Nagroda - Niespodzianka!!!

                              Organizator: Patryk Nowak i Mateusz Chojna

Poniżej podaję, jak może wyglądać rysunek lub dekoracja.

.

      
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce pieniędzy na
rzecz WOŚP-u. Tym razem również pobiliśmy rekord !Wolontariusze z
naszej szkoły zebrali łączne aż 23.599,29zł,co stanowi 40%kwoty zebranej
przez zabierzowski sztab .W tym roku celem zbiórki było pozyskanie
środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Wszyscy
uczniowie świetnie spisali się zbierając pieniądze na ten szczytny cel. 
Oto wyniki każdej z grup:

1. Dominika Baster, Michał Morys, Bartek Tarnowski  3599,28 zł
2. Maciek Pacek,  Anna Mazur,  Ola Bzukała,  Kamil Kołodziejczyk     
3233,74 zł
3. Wojciech Kuciel, Oliwia Mak  3087,00 zł
4. Iwona Baran  1903,96 zł
5. Katarzyna Puchalska, Milena Zawiła, Gabriela Nosal  1818,48 zł
6. Marcelina Malik  1726,26 zł
7. Bartosz Ziębiński, Mateusz Kukułka  1723,81 zł
8. Agata Baran  1549,62 zł
9. Aleksandra Roge,  Natalia Bartoszewska,  Gabriela Trzaska  1171,04 zł
10. Sonia Chodór  1009,15 zł
11. Mateusz Chojna, Gertruda Józefczyk  899,73 zł
12. Dawid Wieczorkowski, Georginia Józefczyk, Magdalena Pieprzak    
743,50 zł
13. Natalia Cieślik,  Daria Ciastoń,  Izabela Bruzda,  Asia Radoń 544,46 zł
14. Oliwia Kofin, Natalia Odrzywolska, Jakub Kula  429,88 zł
15. Dawid Woda, Tobiasz Korzonek, Michał Janas  418,55 zł
16. Wiktoria Malec, Gloria Józefczyk  47,78 zł

.

.

.
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        Czego nie wiemy o naszych nauczycielach?

     Pani Beata Kubina - Kokor         Pani Katarzyna Miętus

1.Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki?
Tancerka, sportowiec (biegi długodystansowe), fotograf
2.Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych, i czy zdobyła Pani kiedyś
ocenę niedostateczną?
Geografia. Oczywiście, że oceny niedostateczne się zdarzały, ale jedną
zapamiętam do końca życia. To była dwója z fizyki, która do dziennika
została wpisana z gwiazdką. Na moje pytanie, co oznacza ten symbol,
profesor odparł, że taką ocenę można poprawić tylko w kosmosie.
3.Hobby?
Czytanie książek i oglądanie filmów (ale naprawdę dobrych), chodzenie po
górach, spędzanie czasu z przyjaciółmi.
4.Drugie i trzecie imię?
Jadwiga, Joanna
5.Ulubiona potrawa?
Wszystkie zupy kremy.
6.Imię pierwszej sympatii?
Krzysiu
7.Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego?
Sobotni poranek, który zazwyczaj oznacza spacer po Lasku Wolskim z
mężem i ukochanym psem Kubą (oczywiście mąż też jest kochany J)
8.Ulubiony zespół/piosenkarz?
Przez lata fascynacji było wiele, ale zawsze klasyczny jazz.
9.Egzotyczne miejsce, gdzie chciałaby Pani pojechać?
Nowa Zelandia
10.Co budzi w Pani lęk, a co radość?
Lęk- zawsze o najbliższych- nieodwracalności śmierci.
Radość- byle drobiazg (w ubiegłym tygodniu zdany egzamin i pouczenie
zamiast mandatu!)
11.Znak zodiaku i czy wierzy Pani w horoskopy?
Baran. W horoskopy nie wierzę.
12. Wzorzec/autorytet Pani?
Może być każdy- dobry i mądry. Jestem osobą poszukującą, ale gdybym
miała wymienić jedno nazwisko, to będzie to ksiądz Adam Boniecki.
13.Do pracy wstaje Pani o godzinie:
Około godziny 6:00.
14.Jakie są Pani wrażenia po hinduskim weselu?
Niezapomniane. Przez trzy dni byłam w innym świecie – niezwykle
egzotycznym, kolorowym i radosnym. Po prostu Bollywood.

1.Jeśli nie zawód nauczyciela, to jaki?
Psycholog.
2.Ulubiony przedmiot w czasach szkolnych, i czy zdobyła Pani kiedyś
ocenę niedostateczną?
Geografia i historia. Ależ tak, zdarzyło mi się dostać ocenę niedostateczną.
3.Hobby?
Narciarstwo, pływanie. Wędrówki górskie. Musicale.
4.Drugie i trzecie imię?
Maria, Elżbieta
5.Ulubiona potrawa?
Makarony z różnymi sosami.
6.Imię pierwszej sympatii?
Rafał
7.Ulubiony dzień tygodnia i dlaczego?
Piątek - to zapowiedź weekendu, choć wiele miłych chwil zdarza się w
środku tygodnia. Każdy dzień może przynieść coś ciekawego -
szczególnie w szkole.
8.Ulubiony zespół/piosenkarz?
Uwielbiam muzykę klasyczną. Ale też włoskie przeboje Erosa
Ramazzottiego, Claudio Baglioni czy Laury Pausini. Na co dzień słucham
radia, czyli urozmaiconej muzyki.
9.Egzotyczne miejsce, gdzie chciałaby Pani pojechać?
Seszele - bo wizja relaksu na jednej z piaszczystych plaż od razu daje miłe
odczucie. Ale mogłaby, to też być Japonia, ze względu na kulturę czy
choćby jakaś alpejska trasa narciarska, ze względu na moje hobby.
10.Co budzi w Pani lęk, a co radość?
Lęk - choroba i że czas tak szybko biegnie, a niektórzy tracą go na rzeczy
nieistotne.
Radość - zdrowie i szczęście bliskich, sukcesy uczniów.
11.Znak zodiaku i czy wierzy Pani w horoskopy?
Panna. Niekoniecznie, choć zawsze mnie ciekawi jaki kto ma znak
zodiaku.
12. Wzorzec/autorytet Pani?
Moi rodzice. A szerzej trudno wskazać jednoznacznie - na pewno ludzie,
którzy nie poddają się mimo przeciwności, jakie ich spotykają.
13.Do pracy wstaje Pani o godzinie:
Przed szóstą, niekiedy nawet wcześniej.
14.Czy wybrała już Pani imię dla dziecka?
Mam dwa, trzy imiona na myśli, ale decyzja będzie wspólna. Dużo do
powiedzenia w tej kwestii będą miały moje córki. Póki co starsza typuje
imiona ulubionych kolegów, a młodsza bohaterów bajek.

~Ludzkość nie przeżyje, jeżeli nie
nauczy się podstawowej prawdy: że

drugi ma też prawo do życia i ma prawo
do tego, by być uznanym.~

     „Träume   nicht   dein   Leben  –   lebe   deinen   Traum
.”
                 Nie śnij o swoim życiu – przeżyj swoje życie.
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