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                     ,,Śladami historii Lubina”

Wywiad z Panią Agatą Grzelińską i Panem Michałem
Surowiec, przewodnikami Lubińskiego Muzeum
Historycznego.

A.K   Dzień dobry
A. G  Dzień dobry
M. S  Dzień dobry
A. K  Czy mogę zadać Państwu kilka pytań dotyczących
funkcjonowania Lubińskiego Muzeum Historycznego ?
A. G  Oczywiście, jak najbardziej.
M. S  Tak, tak…
A. K   Pani Agato, od kiedy zaczęło działać Muzeum
Historyczne?
A. G  Od 18, 19 maja 2018 r. w Noc Muzeów.
A. K  Jest to dość nowe muzeum.
A. G  Tak, to jest bardzo młode muzeum, nowa placówka w
Lubinie.
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              Wywiad z przewodnikami Muzeum Historycznego
w Lubinie.

             Wywiad z nauczycielką języka angielskiego Panią
Magdaleną Grabowiecką.

             Opowiadanie wakacyjne, uczennicy klasy 5 Sofii
Radko
            Sonda przeprowadzona wśród uczniów,
nauczycieli, pracowników Zielonej Szkoły.
 
           Noc Świętojańska

           Dzień Ojca - 23 czerwca

           Prawa Dziecka
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Wakacje
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         MUZEUM HISTORYCZNE W LUBINIE

    

      PARK LEŚNY- TUTAJ MIŁO SPĘDZISZ CZAS

              

             CZEKA CIĘ WIELE ATRAKCJI!

Muzeum

Piaskownica

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska
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A. K -Co możemy zobaczyć w muzeum?
A. G - Muzeum Historyczne w Lubinie jest poświęcone przede wszystkim najnowszej powojennej historii
Lubina, a konkretnie od momentu odkrycia złóż miedzi przez dr Jana Wyżykowskiego . Naszą wycieczkę po
muzeum zaczynamy po punkcie, gdzie można się zorientować jak działa muzeum, co się tutaj znajduje.
Potem zapraszamy naszych gości do sali wizualnej i pokazujemy film 6 minutowy o historii Lubina. Jest to
bardzo skrótowa opowieść o historii Lublina, od zarania dziejów, kiedy tutaj po prostu rosły lasy, poprzez
średniowieczne dzieje, a potem dzieje kiedy to było miasto niemieckie, do najnowszych lat, do chwili
obecnej. Następnie zapraszamy gości na poddasze i na drugie piętro, tam zaczynamy ekspozycje
poświęconą właśnie tej najnowszej historii Lubina od części dotyczących sportu. Mamy tam bardzo dużo
zdjęć sportowców, drużyn lubińskich, trofeów, medali, dyplomy, proporczyki itd. Potem przechodzimy przez
klatkę schodową, gdzie widzimy trochę wspomnień o kulturze. Na samej górze mamy dwie duże sale, dwie
główne wystawy. Jedna to jest ,,Historia miasta na tle życia codziennego”, taki ma tytuł. Tam przechodzimy
przez taką podróż przez typowo górnicze lubińskie mieszkanie z lat 60, 70, 80 tych. To było trzydziestolecie
kiedy miasto się najbardziej rozwijało, możemy zobaczyć jak takie mieszkania wyglądały, jak były
wyposażone. Możemy posłuchać audycji radiowych, takich jak np. wypowiedzi samego Wyżykowskiego,
zobaczyć malucha, czyli świat 126p, zobaczyć co ludzie czytali, ale też np. kartki na mięso. Druga część to
wystawa poświęcona zbrodni lubińskiej czyli tragicznym zdarzeniom 31 sierpnia 1982 r. Znajdują się tam
zdjęcia, materiały, dokumenty, film z rekonstrukcji. Można zobaczyć jak wyglądała cela więzienna.
A. K- Czy wizyta w muzeum to ciekawa lekcja historii?
A. G- Myślę, że najlepiej przekonać się osobiście. U nas oprócz eksponatów znajduje się wiele materiałów
multimedialnych, audycji radiowych, filmów, zdjęć. Wszystkiego można dotknąć, można usiąść na kanapie i
poczuć się trochę jak mieszkaniec takiego mieszkania, np. z lat 60 tych. Poza tym przewodnicy bardzo
ciekawie opowiadają, np. Pan Michał (śmiech)odpowie na wszystkie pytania. Moim zdaniem jest bardzo
ciekawie, ale to trzeba przyjść i zobaczyć.
A. K- Panie Michale w muzeum znajduje się bardzo dużo eksponatów. Skąd one pochodzą?
M. S - Są to głównie dary związane z miastem Lubina, nie mamy tutaj obiektów, które przyjeżdżają z jakichś
części Polski. Bezpośrednio związane są historią miasta, są to obiekty, które przyszły do nas od darów
samych mieszkańców, także nie mówimy tutaj o rzeczach wyrwanych z kontekstu tylko są to rzeczy
bezpośrednio związane z tym miastem.
A. K -Jeśli chodzi o park leśny, jak on funkcjonuje? Czy w można w nim miło spędzić czas?
M. S. Tak, jest bardzo dużo atrakcji. Jeśli chodzi o atrakcje dla najmłodszych, niedawno została otwarta
prawie 100 m piaskownica, dodatkowo mamy park linowy, różne inne atrakcje. Dla starszych mamy
rozbudowaną wystawę poświęconą militarystyce od I wojny światowej do końca zimnej wojny światowej.
A. G- Dodam, że w parku leśnym jest park linowy, mamy tam konstrukcję, która się nazywa krokodyl, jest w
kształcie krokodyla. Jest to drewniana duża konstrukcja dla dzieci, na której są ścianki, mieszkania itd. Nowa
piaskownica interaktywna, o której kolega już powiedział. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa balance
park, konstrukcja dla małych dzieci, w której mogą sobie pokonać trochę przeszkód.
A. K- Pani Agato, jakie wydarzenia, aktualności są przewidziane w najbliższym czasie?
A. G -Jeśli chodzi o aktualności, to lada chwila będziemy otwierać w parku leśnym wystawę poświęconą
bitwie o Anglię. Będzie to bardzo ciekawa wystawa. Dlatego trzeba przyjść i zobaczyć.
A. K -Dziękuję za poświęcony czas.
A. G, M. S- Również dziękujmy.

Agnieszka Kamińska
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   SONDA ,,JAKI BYŁ DLA CIEBIE TEN ROK
SZKOLNY”?

Wśród uczniów, nauczycieli i pracowników
Zielonej Szkoły została przeprowadzona sonda
na temat : ,,Jaki był dla Ciebie ten rok
szkolny”?

,,Trudny, ze względu na zdalne nauczanie”

,,Dla mnie ten rok szkolny był nietypowy do
kwadratu ale za to pełen wyzwań zawodowych”

,,Rok szkolny ze względu na pierwszą klasę był
dla mnie ekscytujący, fajnie było poznać
nowych przyjaciół i nauczyć się nowych rzeczy”

,,Moim zdaniem ten rok szkolny był bardzo fajny
i bardzo dobrze się bawiłam oraz dużo się
nauczyłam”

,,Dla mnie ten rok szkolny jeszcze trwa, trudno
mi wobec tego teraz odpowiedzieć jaki był. Na
tą chwilę ten rok szkolny jest dla mnie bardzo
pracowity”

,,Moim zdaniem ten rok szklony był wyjątkowy
ponieważ musieliśmy się sami uczyć”
:):):)

,,Pierwszy semestr w tym roku szkolnym był
dobry jak zawsze, a drugi był smutny i nie
chciałabym go powtórzyć”

,,Dla mnie rok szkolny był inny, bez kolegów i
koleżanek i nauczycieli”

,,Ten rok był dla mnie bardzo ciężki, ale jakoś
dałem radę”

,,Zaskakujący, zmuszający do wielu refleksji,
min takiej, jak bardzo ważny jest empatyczny
kontakt z uczniem w procesie nauczania”

,,Ten rok szkolny był zupełnie inny, niosący
zupełnie nowe doświadczenia”

Ten rok szkolny był dziwny i wyjątkowy”

,,Całkiem fajny:)"

,,Był bardzo ciekawy, niespotykany”

Prawa Dzieci

             Każde dziecko ma prawo do:

                       życia 

                       opieki

                       miłości

                      uczenia się 

                     rozwijania swoich pasji

Agnieszka Kamińska
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        WYWIAD Z PANIĄ MAGDALENĄ GRABOWIECKĄ, NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W
ZIELONEJ SZKOLE.

                                 ,,DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?"

A.K- Dzień dobry, czy mogę zadać kilka pytań?
M. G- Dzień dobry, tak jasne.
A. K- Dobrze, a więc zaczynamy. Jakie są mity z nauką języków obcych? Z jakimi mitami Pani się spotkała ?
M. G Na pewno mitem jest to, że w pewnym wieku nie da się już języka nauczyć. Jest to mit podstawowy,
który się często słyszy. Ludzie często mówią ,,ja już jestem za stary”. To jest nie prawda dlatego, że wszyscy
urodziliśmy się z wrodzonymi umiejętnościami nauki języka i tak naprawdę w każdym wieku można się
nauczyć. Tylko nie każdemu uda się przyswoić tak samo płynnie. Dzieciom jest łatwiej przyswoić do tego
stopnia, że będą się nim posługiwać jak językiem ojczystym, starszym trochę trudniej, ale w każdym wieku
można się nauczyć.
A. K Ulubiony angielski zwrot albo słowo?
M. G See you later, alligator.
A. K Dlaczego taki zwrot?
M. G Ten zwrot pierwszy przyszedł mi do głowy, pracuję również z dziećmi i zwrot ten zawsze wywołuje
uśmiech na twarzach dzieci. Po prostu wystarczy powiedzieć ,, See you later, aligator” dzieci od razu są
uradowane i powtarzają.
A. K Jak Pani zachęciłaby tych, którzy nie chcą się uczyć języków obcych?
M. G To znaczy, ja mam jedną prostą zasadę. Staram się przede wszystkim nauczyć. Z tego założenia
wychodzę. Wszystkie osoby, które uczą się u mnie po prostu wiedzą, że zasady są proste. Albo ktoś się
przychodzi nauczyć albo szkoda tego czasu. Staram się pokazać swoim uczniom, że potrafię i ograniczam
swój tzw. taking time, czyli czas mówienia na poczet mówienia ucznia. Jeszcze się na tym nigdy nie
zawiodłam. Po prostu jeżeli uczeń widzi, że on sam potrafi to powiedzieć to wtedy wzrasta motywacja.
A. K Co sprawia największą trudność w nauce języka obcego?
M. G Gramatyka, to jest po prostu zmora wszystkich. Pewne struktury gramatyczne w języku angielskim są
naprawdę skomplikowane dla nas Polaków, bo my nie mamy aż tyle czasów przeszłych i zaprzeszłych.
A. K Jakie języki są obecnie trendy?
M. G Język angielski jest jednym z najbardziej popularnych. Uważany jest za język międzynarodowy, do
posługiwania się miedzy sobą. Dość mocno wypiera go język hiszpański. Bardzo dużo ludzi na świecie mówi
w tym języku. Może dojść do tego, że język ten wyprze język angielski.
A. K Dlaczego warto uczyć się języków obcych?
M. G Warto uczyć się języków obcych po to żebyśmy mieli możliwość porozumiewania się z
obcokrajowcami. Na całym świecie ludzie uczą się języków obcych. Fajne jest to kiedy jedziemy do np.
Francji, Grecji, Chorwacji i możemy się z tamtymi mieszkańcami porozumieć. Kiedyś nie było to takie
oczywiste i możliwe.
A. K Dziękuję za poświęcony czas
M. G Również dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadzała Agnieszka Kamińska
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                               Drodzy czytelnicy, dziś opowiem Wam, o wakacjach Julii.

Otóż zaczęło się to w lipcu, gdy rodzina dziewczyny szykowała się do lotu do Hiszpanii. Planowali zostać
tam na 3 tygodnie, więc to sporo czasu. Wzięli ze sobą ubrania, rzeczy do higieny, pieniądze itp. W końcu
nadszedł dzień wylotu, pojechali na lotnisko około 2:00 w nocy, bo na lotnisku trzeba być około 2 godziny
przed wylotem, kiedy załatwili wszystkie rzeczy na lotnisku, pozostało im jedynie czekać. Lot trwał 2,5
godziny. Julia nie mogła się napatrzeć na te piękne widoki, ale na ich nieszczęście zaczęło padać. Dojechali
już do hotelu, ale tam też musieli czekać na pokoje i się zarejestrować. Ich pokój był bardzo duży, były tam
dwie sypialnie, łazienka, taras i mini salon. Julia i jej rodzice zaczęli się rozpakowywać, później stwierdzili że
pójdą „ przywitać” morze. Spakowali ze sobą potrzebne rzeczy i trochę, bo postanowili, że pójdą jeszcze na
lody. Rodzina była bardzo zadowolona z wakacji. Kiedy już wrócili do pokoju, rodzice zaczęli czytać o
różnych wycieczkach, a Julia rozmawiała i opowiadała przyjaciółkom o całym dniu. I tak minęła godzina,
rodzina zaczęła się szykować na obiad. Jedzenie bardzo smakowało Julii. Po obiedzie poszli jeszcze
pozwiedzać miasto, a wieczorem poszli spać. I tak mniej więcej wyglądały następne dni. W ostatnim
tygodniu jednak dużo się działo. Julia poznała nowego przyjaciela. Jej rodzice poznali dużo tradycji i
przepisów kulinarnych. Lecz mimo wszystko, bardzo tęsknili za swoim domem. Pewnego dnia kiedy poszli
nad morze, Julia złapała do kubka rybkę, nazwała ją Layla. Wiedziała, że po egipsku oznacza to noc, a
strasznie kojarzyło jej się to z nocą ponieważ rybka miała czarne łuski, a promienie słońca odbijały się od
nich, przez co były bardzo błyszczące, dokładnie tak jak gwiazdy w nocy. Chciała zabrać ją ze sobą do
domu ale rodzice jej nie pozwolili. Więc z wielkim smutkiem Julia wypuściła Layle do morza. I tak zleciały im
3 tygodnie, a Julia będzie odliczała pozostałe dni do wakacji.

Sofia Radko, klasa 5

Wakacje zbliżają się dużymi krokami
A dzieci będą zajadać się lodami
Wyjedziemy może w góry lub nad morze
Szykujmy do sałatek naostrzone noże.
To jest niezapomniany czas
Właśnie nauczyłam się kilku nowych ras
Albo na kolonie się wybierzemy
I spotkamy jakiś harcerzy.
No i najważniejsze, zero szkoły!
A na sawannie mieszkają bawoły.
Będziemy zawierać nowe przyjaźnie
Bo razem będzie nam raźniej!
Lecz mimo tego, stęsknimy się za szkołą
Za nauczycielami, bo w roku szkolnym, jest to
zmorą
Więc nie mówmy źle o szkole
Bo ja naprawdę spotkać się z nimi wolę.
I morał tego wiersza jest taki
Że wszystko co jest fajne, skończy się i tak.

Sofia Radko, klasa 5

Lato

Wakacje

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska
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                      23 CZERWCA

                       DZIEŃ OJCA

NAJLEPSZE ŻYCZENIA !

W tym szczególnym dniu chcę Ci Tato
podziękować…
…za wsparcie, na jakie zawsze mogę liczyć…
…za pomoc, gdy czuję bezradność…
…za wiarę we mnie, gdy mi już nie starcza wiary…
...za wczoraj i za dziś...
Ojciec, Tata, Tatuś - dzisiaj ma swoje święto...
Dzień Taty...
Prawdziwy to taki, który jest ogromnym wsparciem,
zawsze pomoże… Taki, który daje tą pewność, że
zawsze możesz na Niego liczyć... Taki, który
zawsze jest opoką - taką prawdziwą, męską,
silną… Taki, który jest ogromnym poczuciem
bezpieczeństwa… Taki, który wzbudza w Tobie
szacunek... Taki, który pamięta o ważnych dniach
Twojego życia... Taki, który ociera łzy z Twojego
policzka, kiedy stanie Ci się krzywda... Taki, który
taki jest nawet wtedy, kiedy jesteś już dorosły... Bo
te dorosłe dzieci czasami chciałyby poczuć się na
powrót małymi kruszynkami swojego tatusia...
Agnieszka Kamińska

KOCHANY TATO!

Dziękuję, że znosiłeś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłeś coś z niczego,
że dawałeś, mając puste kieszenie,
że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,
że kochałeś, gdy kochać się nie dało,
że mnie wychowałeś
i że to wszystko Ci się udało.

Dzień Ojca

Dzień Ojca

Dzień Ojca
Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska
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Noc Świętojańska (Wigilia św. Jana) to święto obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca. Przypada w
wigilię świętego Jana Chrzciciela.

Są to święta związane z rozpoczęciem lata. Odbywają się w najkrótsze noce w roku.
Tradycją Nocy Kupały, którą z całą pewnością wszyscy kojarzą, jest puszczanie wianków na wodę.
Zajmowały się tym dziewczęta. Zwyczaj stanowi formę dobrej wróżby. Wianek, w którym umieszczona była
świeca, dziewczyna puszcza na wodę. Jeśli jakiś kawaler go wyłowił, oznaczało to ogromne szczęście.
Dziewczyna szybko wyjdzie za mąż. Jeżeli wianek popłynął daleko, na zamążpójście trzeba będzie
poczekać.

Nie jest to zwyczajna noc, dlatego mało kto świętuje ją tradycyjnie zasypiając. Według starej legendy, tej
jedynej nocy w roku zakwita kwiat paproci. Temu, kto go owej nocy go odnajdzie, ma zapewnić szczęście,
powodzenie w zdrowiu i miłości. Ponoć wielu śmiałków zaginęło w lasach i na mokradłach, w poszukiwaniu
tego magicznego, widzialnego tylko przez mgnienie oka kwiatu. Podobno rośliny tej strzegą widzialne i
niewidzialne straszydła czyniące łoskot w chwili, gdy ktokolwiek zbliży się do perunowego kwiatu (Perun -
jedno z naczelnych bóstw słowiańskich).

Agnieszka Kamińska

                 

Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku.
 Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z
każdej przeżytej przygody. 

Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych
ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad
jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się
zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych
humorach w nowym roku szkolnym.

 Niech rozpoczynające się wakacje będą dla
wszystkich dobrą okazją do rodzinnego
odpoczynku oraz wspierania pasji i zainteresowań. 

Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i
nauczycielom, by nadchodzące wakacje były
spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.

                                                 Zielona Szkoła

Lato

Lato

Agnieszka Kamińska

Agnieszka Kamińska


