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Wydanie specjalne
09/18

Nasz numer specjalny poświęcamy
wydarzeniom z czerwca, gdyż koniec roku
przynisł tyle różnych działań i niespodzianek,
że nie sposób było zajrzeć do naszego
redakcyjnego kącika i  rzetelnie stworzyć
relację z imprezy, dlatego przepraszamy za
nieterminowość i zapraszamy do wspomnień
z minionego roku szkolnego.
Redakcja Zlepka

NASZA REDAKCJA ZMIERZA DO WARSZAWY

RODZICE DZIECIOM
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 PRACA – DROGA DO SUKCESU 
Nasze kółko dziennikarskie zajęło drugie miejsce w konkursie na reportaż.
Byliśmy autorami tekstu, który nosił tytuł „Historia spod podłogi”.

Praca polegała na tym, że szukaliśmy informacji o dawnych dziejach
naszego miasta, a przede wszystkim o jego mieszkańcach – Niemcach.
Każdy z nas znalazł swoje źródło informacji, czyli korzystał z pamięci
rodziców, babć, dziadków, a także pani. Pozostałe informacje odnaleźliśmy
w naszej lokalnej gazecie, te które dotyczyły współczesności, czyli
powstania Stowarzyszenia Miast Partnerskich.

Dzięki wysiłkowi i pracy powstał nasz reportaż, a potem przyszedł sukces.
Wszyscy odkryliśmy trochę dawnych historii, miło spędziliśmy czas oraz
zdobyliśmy dodatkową wiedzę.

Debora Luberda, klasa VII c
 

          PIERWSZE SPOTKANIE
                  ZE STOLICĄ
W dniach 29- 30 maja  wraz z dwiema koleżankami z  naszej redakcji w 
związku wygraną w konkursie wyjechaliśmy  do Warszawy. Wydarzenie to
było dla mnie nie lada przeżyciem, co prawda w wielkich miastach już
bywałem, ale w naszej stolicy jeszcze nie.

Zaraz po wyjściu z pociągu zwiedzaliśmy Warszawę razem z kolegami z
innych równie zwycięskich redakcji. Sporo czasu spędziliśmy  na Starówce
oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy wycieczki byli też
zafascynowani architekturą Warszawy. Szkoda, że panował straszny upał,
bo wejścia do różnych kościołów miały dla nas charakter ochłody niż
podziwiania architektury sakralnej.

Drugiego dnia po śniadaniu wszyscy laureaci konkursu taksówką pojechali
do Ambasady Niemiec, gdzie czekało na nas wiele edukujących
niespodzianek.  Główną atrakcją tego dnia było spotkanie i rozmowa z
samym ambasadorem Niemiec.

Wszyscy do dziś miło wspominamy tamte chwile. Dla mnie wyprawa do
Warszawy była bardzo ekscytująca, ponieważ był to mój pierwszy raz w
stolicy. Najbardziej w tym wielkim mieście zachwyciło mnie tempo w jakim
rozrasta się Warszawa oraz tłok, który panuje w tej  metropolii. Ze spotkania
z ambasadorem Niemiec byłem tak szczęśliwy, że aż odebrało mi mowę.
Ogółem z miłą chęcią pojechałbym ponownie na taką wycieczkę. 

Tymoteusz Krakowski, VII c

Zlepek

Zlepek

                                    Oko w oko z ambasadorem
Drugiego dnia naszej wycieczki do Warszawy spotkaliśmy się z
ambasadorem Niemiec.  Na spotkaniu oprócz nas była ( według Tymka)
bardzo ładna pani tłumaczka, która tłumaczyła nam wszystko, ponieważ
ambasador nie mówił po polsku. Zadawaliśmy ambasadorowi bardzo dużo
pytań m.in "Co pan robi po pracy? Czy interesuje się pan jakimś sportem.
np. piłką nożną? 
Ambasador miło i z uśmiechem odpowiadał na nasze pytania. Widać, że był
zadowolony z naszej wizyty. Z miłą chęcią odwiedziłabym pana ambasadora
ponownie.   Julia Kasprzak, VII c

Zlepek

Zlepek
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     TYDZIEŃ PROJEKTÓW
Po raz drugi w czerwcu cała szkoła brała udział w świetnej edukacyjnej
zabawie - odbyła się druga edycja TYGODNIA PROJEKTÓW. Na czym
owa zabawa polega? Otóż wszyscy uczniowie naszej szkoły biorą udział w
jakimś określonym projekcie, którego tematykę poznajemy w maju.

  Niczym zaskakującym nie jest, że projekty w roku 2017/18 związane były z
obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
  Klasy IV robiły zdjęcia, które mogłyby znaleźć się w wydaniu „Pana
Tadeusza”. Oczywiście tematyka dotyczyła grzybobrania czy innych
zrozumiałych dla czwartoklasistów fragmentów epopei.

Zadaniem klas V było przygotowanie żywych obrazów inspirowanych
dziełami Jana Matejki. VI i VII klasy zajęły się naszą małą ojczyzną i
przygotowały makiety charakterystycznych zabytków Chojnowa.

  Moja klasa wykonała makietę. Mogliśmy wykorzystać materiały, jakie
chcieliśmy. Najtrudniej było wykonać naszą budowlę w odpowiednich
proporcjach, tu już nie obyło się bez pomocy pań matematyczek. Po
pokonaniu tych trudności, reszta poszła znakomicie. Efekty naszej pracy
widoczne są na zdjęciach.

Martyna Merunowicz, klasa VII c
 

RODZINA  ARTYSTY

W czerwcu już ubiegłego roku szkolnego w
naszej szkole były realizowane różne projekty,
my robiłyśmy zdjęcia tzw. żywych obrazów.
Nasza klasa - wtedy V b, miała za zadanie
przygotować obraz Jana Matejki pt. Dzieci
artysty.

Kilka osób z naszej klasy przygotowywało
dekorację, nie było to specjalnie trudne zadanie.
Więcej czasu, poszukiwaniom odpowiednich
strojów, musiały poświęcić osoby, które wcieliły
się w postacie z obrazu, czyli Dominika Hołda,
Magda Trzeciak, Monika Kucyk oraz Jakub
Waganiak. To właśnie oni wcielili się w dzieci Jana
Matejki.

Było to bardzo ciekawe i nowe dla nas
doświadczenie i przy okazji super zabawa.

  Dominika Hołda, klasa VI b

Dzieci artysty - oryginał

Dzieci artysty w naszym wykonaniu

Zlepek

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 09/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZlepek

        DZIECI RODZICOM
Do ponad piętnastoletniej tradycji należą nasze szkolne prezentacje
uczniowskich talentów na scenie chojnowskiego MDK-u.  Tak również stało
się i w tym roku.
15 czerwca dzieci z zespołu teatralnego CZWÓRKA zaprosiły rodziców na
przedstawienie „A niech to Gęś kopnie”. W imieniu dyrekcji gości w osobach
rodziców i nauczycieli przywitała pani wicedyrektor Małgorzata Cieśla.  

Występy rozpoczął pokaz młodziutkiego zespołu Rytm & Reeplay
prowadzonego przez panią Jagodę Zderską. Taniec maluchów  od razu
zdobył sympatię publiczności. Potem na scenie pojawiła się Gęś (Laura
Janczyńska), która zaofiarowała siebie jako obiad  Lisowi (Wiktor Cieśla),
ponieważ nie umiała znaleźć sensu w swoim życiu. Lis okazał się
zwierzakiem z wielkim sercem i wyprowadzając Gęś poza  podwórko,
pokazał jej świat pełen różnych możliwości. I jak to zwykle w bajkach bywa,
wszystko skończyło się szczęśliwie – Gęś znalazła sens życia, a Lis –
przyjaciółkę. Tę barwną i mądrą, a jednocześnie pełną humoru historię
pokazał nam zespół teatralny prowadzony do wielu lat przez panią Barbarę
Słotwińską. Finałową piosenkę wykonały dwie uczennice z klasy VIIa –
Kasia Sobon i Salma Rabeei. Impreza może była skromniejsza niż w latach
poprzednich, ale Czwórka jak zwykle pokazała, że potrafi śpiewać, tańczyć i
ma świetny szkolny teatr. 

jk Zlepek

Redakcja szkolnej gazetki "Zlepek" ;  Ten nr zredagowali :Debora Luberda, Julia Kasprzak,  Tymoteusz Krakowski, Dominika Hołda, Julia Florczyk, Martyna
Merunowicz
opiekunki: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

         RODZICE DZIECIOM
  Tuż przed wakacjami mogliśmy uczestniczyć w festynie Rodzice
Dzieciom, czyli zabawie zorganizowanej przez szkołę i jak sama nazwa
wskazuje - rodziców.

  Już na samym wstępie czekały atrakcje zarówno dla młodszych jak i
starszych uczestników. Animatorzy zapewnili rozrywkę dzieciom od klas 
pierwszych do trzecich. Poza tym dzieci mogły bawić się w dmuchanym,
podwodnym królestwie lub łowić drewniane rybki. Natomiast na trochę
starsze dzieci czekały: ogromny dmuchany tor przeszkód, bieg z okularami
tworzącymi podwójny obraz, kręciołek (uczestnicy stoją w wyznaczonym
miejscu i muszą skakać nad kręcącą się tyczką) oraz dmuchane kule, na
które trzeba skakać. Nie zapominajmy o strefie z jedzeniem, bo przecież na
takich festynach ona ma równie wielkie powodzenie. Na miejscu można było
kupić watę cukrową, popcorn oraz napoje. Nie ważne, że nic tam nie było
zdrowego. Przecież od czasu do czasu można poszaleć z fast foodami.

  Rozrywka na tym festynie była świetna. Na pewno każdy mógł wybrać coś
dla siebie. Tylko malkontenci narzekali, że to rozrywka dla maluchów. Myślę,
że warto było przyjść na ten festyn i bawić się razem z naszą szkołą.

                                                                              Julia Florczyk, klasa 7d

.

.

Zlepek
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D O D A T E K   S P E C J A L N Y, czyli nasz reportaż

                   H I S T O R I A    S P O D   S T A R E J   P O D Ł O G I

REMONT

Pamiętam, że kiedyś przeprowadzaliśmy w
mieszkaniu remont. Tato wyciągnął spod starych
podłogowych desek gazetę. Spojrzałam na datę  -
rok 1923. Ale nie to mnie zaskoczyło… Gazeta
nie była pisana po polsku. Tato powiedział, że to
niemiecka gazeta. Jak to – zdziwiłam się – co
może pod podłogą robić ta gazeta, skąd się tu
wzięła?

Ojciec wyjaśnił mi, że ten dom kiedyś
zamieszkiwali Niemcy i oni go zbudowali. Zdziwiło
mnie, że w czasach dzieciństwa babci tu, gdzie
teraz mieszkamy, był inny  kraj. Ale nie drążyłam
tematu. Dopiero, gdy zaczęłam uczyć się historii i
rozumieć co nieco, przypomniała mi się to
zdarzenie z gazetą.

POSTANOWIENIE
Pomyślałam, że moja przygoda z gazetą mogłaby
być początkiem poszukiwań zdarzeń z dawnych
lat. Namówiłam koleżanki i kolegów z redakcji, by
spróbowali ze mną przepytać najbliższych, jak
wyglądał tu świat ponad 70 lat temu. Jakie były
początki naszych rodzin w tym mieście i czy
teraz chojnowianie utrzymują kontakty z dawnymi
mieszkańcami, a właściwie ich potomkami. W ten
właśnie sposób  natrafiłam z koleżankami na
działalność Chojnowskiego Stowarzyszenia
Miast  Partnerskich. Ale zacznijmy od początku…

WSPOMNIENIA

Podczas jednego ze spotkań podzieliliśmy się
informacjami, które poznaliśmy od członków
naszych rodzin. Niektórzy nasi przodkowie
pamiętają czasy, w których Niemcy
zamieszkiwali tereny dzisiejszego Chojnowa.
Wiele starszych osób zamieszkujących Dolny
Śląsk zostały na te tereny przesiedlone po II
wojnie światowej.

Jeden z naszych redaktorów opowiedział nam
historię o swojej prababci i jej rodzinie, która po
wojnie przyjechała pociągiem z niemieckiego
miasta Iserlohn do wsi Grobla, gdzie dostali dom 
w ramach przesiedleń. Ale prababcia długo tam
nie mieszkała, gdyż jej mąż (był Polakiem) dostał
pracę w Chojnowie. W mieście  zaoferowano
prababci  dom jednorodzinny, ale Otylia, bo tak
miała na imię prababcia, nie zgodziła się, gdyż w
domu nie było prądu, a miała małe dzieci.
Ostatecznie Otylia ze swą rodziną zamieszkała
przy ul. Kilinskiego w Chojnowie. 

Również nauczyciele wiele wiedzieli na temat
pierwszych dni nowych mieszkańców Chojnowa.
Nasza pani przypomniała sobie  o opowieściach
swojej babci, która przyjechała do  Chojnowa w
roku 1945.

Miasto nie zamieszkiwało wielu ludzi, część z
nich uciekła, gdy zaczął zbliżać się front wojenny.
Ale nie wszyscy udali się do Niemiec, ludzie starsi
nie chcieli opuścić swoich domostw, w których
mieszkali całe życie, chcieli tu w miejscu swojego
urodzenie zostawić swoje kości. I nasza pani
pamięta takie dwie starsze kobiety – Anę i Erickę
(jedna nigdy nie nauczyła się mówić po polsku) ze
swojej kamienicy przy ulicy Kościuszki. W latach
siedemdziesiątych w mieście można było jeszcze
spotkać  autochtonów (rdzennych mieszkańców).
Później ludność zasymilowała się.
Przede wszystkim na początku w miasteczku
było niebezpiecznie. Ludzie osiedlali się w
opuszczonych domach, zajmowali puste
mieszkania. Nie wszyscy tak robili. Niektórzy
wyrzucali dawnych mieszkańców, tak jak i ich
kiedyś wyrzucano z domów na wschodzie, które
po wojnie nagle znalazły się na terytorium innego
państwa.  Ze wspomnień babci koleżanki,
dowiedziałam się, że jej dziadkowie, wchodząc do
jednego z poniemieckich domów, zobaczyli na
stole szklankę z niedopitym kompotem.
Wszystko działo się szybko i w pośpiechu…

Nowi chojnowianie starali się osiedlać rodzinami,
by czuć się bezpieczniej. Nie wiadomo, kto miał
broń. Kto był dobry, kto zły. Jedno jest pewne - 
większość dość miała wojny i pragnęła powrotu
do normalnego życia.
W latach siedemdziesiątych Chojnów zaczęli
odwiedzać dawni mieszkańcy. Niemcy mieli
paszporty i mogli poruszać się po Europie, dlatego
część z nich chciała pokazać swoim bliskim
miejsce urodzenia. Nasza pani, kiedy sama była
uczennicą szkoły podstawowej,  pamięta takie
spotkanie z ulicy Kościuszki. Było ono
sympatyczne i kulturalne, ale czuło się dystans i
nieufność z obu stron. Cóż – wojna była jeszcze
świeżym wspomnieniem.

CHOJNOWSKIE STOWARZYSZENIE MIAST
PARTNERSKICH

Dziś miasto, w którym mieszkamy, nie ma
uprzedzeń. W roku 2005  powstało Chojnowskie
Stowarzyszenie Miast Partnerskich. Pierwszym z
takich miast było niemieckie Egelsbach, w którym
po wojnie znaleźli się też byli chojnowianie.
Celem zakładania takich stowarzyszeń była
integracja i budowanie partnerskich relacji
pomiędzy narodami. Dzięki stowarzyszeniu
mieszkańcy obu miast poznają się, poznają swoje
zwyczaje, kulturę, odwiedzają się i zaczynają
siebie rozumieć. Takie spotkania burzą stereotypy
o wzajemnym postrzeganiu siebie – Polaków i
Niemców.
Dzięki spotkaniom zawarto wiele trwałych
przyjaźni i nie są to czcze słowa, bo chojnowianie
mogli gościć pod swym dachem przez kilka dni
mieszkańców Egelsbach i odwrotnie. 
Spotkania mieszkańców (przy dobrej znajomości
języków) wykraczały poza oficjalne wizyty.
Spójrzmy na ogłoszenie z Gazety Chojnowskiej ,
które świadczy o tym, że każdy mieszkaniec
mógł gościć egelsbachczyka:
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Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin
(Miast) Partnerskich zwraca się z prośbą do
mieszkańców Chojnowa, którzy wyrażają 
goszczenia w swoich domach mieszkańców
Egelsbach o kontakt z redakcją gazety  ( Gazeta
Chojnowska , nr 13/ lipiec 2006)

Działalność stowarzyszenia to nie tylko spotkania,
zabawy i poznawanie kultury obu narodów.
Stowarzyszenie podjęło się też pomocy
charytatywnej. Prezes Stowarzyszenia pani
Elżbieta Kłapcińska powiedziała:
Prowadzimy też wspólne działania charytatywne.
Przez te lata udało nam się pozyskać kilka ton
pościeli, 25 inwalidzkich wózków, specjalistyczne
łóżka dla obłożnie chorych, dziesiątki
glukometrów, ciśnieniomierze  i odzież. (
wypowiedź z 2014r. Gazeta Chojnowska)
Mieszkańcy Egelsbach i Chojnowa działający w
stowarzyszeniu poznają też okolice miast i
regionów, w których znajdują się miasta
partnerskie. Wspólne wycieczki, rozmowy
zacieśniają więzi między mieszkańcami oraz
budują zaufanie i zrozumienie.

PIERWSZE WIZYTY

Egelsbach to niewielkie dziesięciotysięczne
miasteczko, którego mieszkańcy zapraszają
chojnowian również na swoje święta i związane z
nimi tradycje.
Tak też wydarzyło się w czerwcu 2006r., kiedy to
chojnowianie uczestniczyli w Klammerfest .

Święto to upamiętnia wydarzenia sprzed
kilkudziesięciu lat, kiedy to mieszkańcy zarabiali
na chleb, strugając klamerki. Dziś o tych
wydarzeniach przypomina jedynie stojąca na
środku miasta fontanna, która przedstawia kobietę
z klamerkami.
Tego dnia w Egelsbach odbywa się festyn i
mieszkańcy mogą spotkać się przy tradycyjnych
szerokich stołach, czas upływa im na
towarzyskich rozmowach.

W takiej miłej atmosferze czas spędziła również
delegacja z Chojnowa.

:JAK ZMIENIŁ SIĘ   ŚWIAT

Gazeta, którą znalazłam pod starą podłogą, 
wydaje się mieć niewiele wspólnego ze
spotkaniami chojnowian  z mieszkańcami
Egelsbach. Nie mniej jednak pokazuje, jak zmienił
sięświat, jak powoli wyzbywamy się uprzedzeń
wobec innych. Właściwie moi rówieśnicy nie
powinni ulegać stereotypom, powinni 
widziećświat otwartym, pełnym ciekawych ludzi.
Gdy dziś oglądamy telewizję, wydaje się, że
ludzie zaczynają się znowu nie lubić…..
Może przykład mieszkańców Chojnowa i
Egelsbach pokaże innym, że warto siebie
poznawać i nie ulegać stereotypom.

Tekst zredagował zespół "Zlepka"
( Debora Lubreda, Julia Kasprzak, Tymoteusz
Krakowski;  
Hubert Kupczyński  - strona atavist
https://zlepek-1.atavist.com/untitled-project-
5bfmw)

CHOJNÓW DAWNIEJ I DZIŚ
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