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Opowieści naszych nauczycieli ze szkolnych
lat.  Opowiadanie nr 1:
                                GŁOWA - RYBA
        Chociaż od czasu, w którym uczęszczałam do szkoły
minęło wiele lat,to pamiętam wciąż jedną historię. Nasza
klasa była zobligowana do sprzątania pracowni biologicznej:
kwiaty, wypchane zwierzęta, próbki i główny przedmiot
opowieści, czyli okrągłe akwarium.
        W tym feralnym dniu razem z trójką kolegów
dyżurowaliśmy przy sprzątaniu. Wszystko szło zgodnie z
planem, ale jak to dzieci, miewaliśmy głupie pomysły.
Stosując się do zaleceń nauczycielki,wyjęliśmy rybki z
akwarium i umyliśmy je.  Kiedy mieliśmy kończyć pracę,
kolega wpadł na pomysł, że założyć akwarium na głowę.
Śmialiśmy się i wygłupialiśmy jak nigdy, dopóki… no właśnie
– dopóki nie trzeba było ściągnąć koledze z głowy tej
szklanej kuli. Próbowaliśmy na wszystkie sposoby i nic. Na
początku to też było przyczyną naszej wesołości, do czasu,
kiedy weszła nasza nauczycielka. Zdenerwowana 
zadzwoniła po taksówkę i zabrała kolegę do szpitala. Tam,
po zabezpieczeniu głowy chłopca, lekarze rozbili ostrożnie
akwarium i uwolnili ofiarę. 
          Na szczęście, wszystko dobrze się skończyło…
oczywiście, nie licząc uwagi do dziennika i strachu, którego
żeśmy się najedli.

Opowiadanie nr 2:            
                                            Pan O.

       Pan O. był nauczycielem historii. Każde wydarzenie
relacjonował z najdrobniejszymi szczegółami, tak jakby sam
w nim uczestniczył. Zdarzało się, że na lekcję przychodził z
radiem, bo chciał posłuchać wiadomości, a że był już
starszym człowiekiem, słuchanie tak go nużyło, że...
usypiał, wypuszczając radio z rąk. do siebie. Budził go
dopiero dzwonek na przerwę.
      Wypoczęty pan O. pojawiał się na korytarzu, by pełnić
dyżur. Zwykle jego uwagę absorbowała Edyta, jego córka,
która też uczęszczała do tej szkoły. Pewnego razu, Edysi
(tak ją nazywaliśmy) wypadła z kanapki kiełbasa. Pan O.
podszedł do uczniów, którzy właśnie konsumowali swoje
drugie śniadanie i zapytał: 
 - Kto z was ma kanapkę z kiełbasą?
 - Ja - odpowiedziała dumnie Ania.
 - To daj, kochana, kawałek kiełbaski, bo mojej Edysi
wypadła - poprosił pan O. i nie czekając na odpowiedź,
dobrał się do kanapki Ani, a konkretnie, do wędliny z tej
kanapki. 
      Nie muszę dodawać, że w obecności tego pana nikt nie
odważył się już nigdy potem wyjąć kanapki z torby...

Sejm, Belweder i … wiewiórki
10 października uczniowie klas trzecich ( a, b, d, e) brali zwiedzili Sejm i Belweder
podczas wycieczki zorganizowanej przez p. K. Rutkowską.   
Gimnazjaliści przyglądali się wystąpieniom posłów oraz pracy niedawno powołanego
marszałka – Radosława Sikorskiego. Uczestniczyli także w zajęciach na temat historii i
działalności Sejmu RP, odpowiadając na pytania prowadzącego.
Pobyt w Belwederze był okazją do zwiedzenia wnętrz, w których Prezydent RP przyjmuje
ważnych gości zagranicznych oraz wręcza odznaczenia państwowe. Wyjątkowym
miejscem jest tu gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Spacer po Łazienkach Królewskich uatrakcyjniło zwiedzanie Teatru Stanisławowskiego.
Białego Domku oraz Starej Pomarańczarni i amfiteatru. Piękna pogoda i gromady rudych
wiewiórek skaczących po trawie to dopełnienie licznych wrażeń, których dostarczył
wszystkim ten wyjazd.
Opiekunowie (p. K. Rutkowska, p. K. Wróblewska, P. M. Parafiński, p. B. Prokop) dziękują
uczestnikom za wzorowe zachowanie.                                         Red.
                                                                                                                

W numerze:
Byliśmy w Sejmie ;
Wywiad z Mistrzem
karate;HIT! Nauczyciele
opowiadają; Komiks ...
UWAGA!     Na stronach
Patataja są 4 opowiadania 
nauczycieli. Dopasujcie do
tych tekstów autorów,
wiedząc, że są to:
p. Barbara Michaluk,p.
Katarzyna Wróblewska,p.
Marta Ryngajłło Misiejuk,
p. Olena Wasilewska. 
Kartki z odpowiedziami (nr
opowiadania, autor)
przekażcie p. B. Prokopowi,
wylosujemy nagrodę.

W Sejmie

Belweder, pomnik J. Piłsudskiego

Łazienki, pomnik F. Chopina

B. Prokop

Fot. M. Parafiński

Fot. M. Parafiński
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Patataj się śmieje:
ü- Tato, czy mogę iść
dzisiaj do kolegi?
- Dobrze, ić.
üJeden z mężczyzn
wyjął telefon i zaczął
coś na nim robić.
üCzułem się niepewnie
wpośród rówieśników.
Niektórych znałem, ale
reszta była dla mnie
niewiadoma.
üUtwór Joanny
Szczepkowskiej jest
felietonem, bo ma
zabawną treść i
niewielkie zamiary.
üAby pojąć za żonę
Penelopę, trzeba było
wygrać konkurs w
rzucie łukiem.
üMaria Pawlikowska-
Jasnorzewska w
wierszu „Miłość” pisze
o tak wielkiej
miłości  do
ukochanego, że nawet
porównała go do
powietrza…
Mama nie lubi hałasu i
naszego krzyku, kiedy
wchodzi do domu -
więc nakrzyczała na
nas.
Mama bardzo przeżyła
wypadek wujka, lecz
widziałem, że to był
najszczęśliwszy dzień
w jej życiu.
Było sobie dwóch
chłopców, którzy
chcieli sobie posiedzieć
całą noc na
komputerze, ale
jednemu mama nie
pozwoliła.

Patataj się śmieje

Lecz widać można żyć bez powietrza!
Maria Pawlikowska – Jasnorzewska to niezwykła
poetka. Napisała takie wiersze, jak: ,,Miłość”,
,,Trzeba chodzić w masce”, ,,Westchnienie”,
,,Oczy na skrzydłach”. W kilku zdaniach potrafiła
zawrzeć  towarzyszące jej uczucia. Jej poezje są
bardzo głębokie, dające dużo do myślenia.
Puenta  płynąca z utworu nierzadko nas
zaskakuje, często jest paradoksalna. Na tym
polega oryginalność wierszy córki Wojciecha
Kossaka.
To jedne z najlepszych utworów, jakie
kiedykolwiek czytałam.Dziś mogą być dla nas
odskocznią od codziennego pędu i momentem
delikatnej refleksji w świecie odartym z
romantyzmu. Spójrzcie sami na te fragmenty:
,,W altance nad jeziorem siedzą dwie niemowy,
czekając, aby słowik niemoc ich wysłowił.”
,,Wciąż coś zakwita, przekwita.
Wczoraj kwitło moje serce. Dziś jaśmin.”
,, Upał przyszedł z ogrodu i zamieszkał w
pokojach. Ach, jak pragnę twego serca z lodu..."
  Natalia Górska

Uczeń potrafi

Pierwsza pomoc

.

Opowiadanie nauczyciela nr 3:
  HISTORIA CMENTARNA
  Ilekroć wspominam szkolne lata, odżywa w mej pamięci historia
cmentarna, która jest nie tyle śmieszna, co … straszna.
  Pewnego popołudnia moja koleżanka, z którą przesiedziałam w jednej
ławce bite siedem lat szkoły podstawowej (wówczas nauka w podstawówce
trwała 8 lat), poprosiła mnie o pomoc przy porządkowaniu grobowca jej
dziadków. Zbliżało się święto Wszystkich Świętych, cmentarz miałyśmy po
drodze ze szkoły do  domu, więc czemu miałabym jej odmówić?
Zarzuciłyśmy tornistry na plecy i dziarskim krokiem ruszyłyśmy w kierunku
cmentarza.
  Po odnalezieniu grobowca dziadków okazało się, że porósł on nieco
chwastami, wśród których majestatycznie kołysał się gigantyczny oset.
Diabelstwo to tak się zakorzeniło, że wyrwanie go graniczyło z cudem.
Sapiąc zawzięcie, złapałyśmy kolczastego badyla – ja z jednej, koleżanka z
drugiej strony, stanęłyśmy w rozkroku, opierając jedną stopę o podstawę
murowanego krzyża, odliczyłyśmy do trzech i szarpnęłyśmy jednocześnie.
Badyl jak zaklęty ani drgnął, natomiast krzyż zachwiał się niebezpiecznie…
Nie zdążyłyśmy nawet  odskoczyć , kiedy betonowa jego konstrukcja zwaliła
się na grób z głuchym hukiem.
  Tylko sekunda była nam potrzebna, aby podnieść tornistry z ziemi i rzucić
się pędem do ucieczki. Sadziłyśmy takimi susami, że niech się schowają
mistrzowie świata w lekkoatletyce!   W domu nic nie powiedziałyśmy.
Koleżanka dopiero po kilku dniach usłyszała, jak jej rodzice złorzeczą
tajemniczemu wandalowi...

Red.

Fot. M. Parafiński

Red.

.
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Fotokonkurs:
rozpoznaj nauczyciela ze zdjęcia
i zgłoś się do niego po pączka w nagrodę

Skromny Mistrz Wojtek

Rozmawiamy z Wojtkiem Orłowskim, uczniem naszego gimnazjum,
zdobywcą tytułu mistrza Polski w Karate Kyokushin.

Patataj: Jak długo trenujesz? Co zainteresowało Cię w karate?
Wojtek:  Ćwiczę już 2 lata, klubowo. Robię to dla samego sportu, ale też
nabrania pewności w sytuacjach zagrożenia.
P.: Co robisz poza treningami w klubie?
W.: Ćwiczę regularnie średnio 1h dziennie, siłowo i kondycyjnie.
P.: Kto może trenować karate? Wymagane są jakieś predyspozycje?
W.:Myślę, że to sport dla każdego, jeśli ma zapał. Trzeba to po prostu
polubić.Sprawność fizyczną nabywa się podczas treningów. Poza tym są 
grupy o różnym stopniu zaawansowania.  Na początku idzie się do
podstawowej, dopiero wtedy trener ocenia nasze umiejętności i decyduje o
przydziale do danej grupy. 
P.: Dużo dziewczyn ćwiczy?
W.: Zaledwie dwie, ale w niczym nie ustępują chłopakom.
P.: Potrzebna jest specjalna dieta?
W.: Zdrowe odżywianie to podstawa. Nie trzeba stosować żadnych diet.
P.:  To prawda, że niektórzy trenują sporty walki dla rozładowania
emocji?
W.: Nie znam takich osób, ja sam traktuję walkę jak sport. Tak nas uczy
trener.
P.:  Zachęciłbyś naszych Czytelników do uprawiania tej dyscypliny?
W.: Tak, dobrze jest rozwijać swoje pasje, chociaż nie muszą być one
związane z karate. Liczy się to, że wypełniasz czymś ciekawym czas i nie
siedzisz bez sensu w domu.

  Rozmawiał: Kacper Markiewicz

Opowiadanie  nr 4:                              DEFICYTOWE TWIXY

  Do szkoły podstawowej, która kiedyś  trwała 8 lat, chodziłam w latach 80. XX wieku. Wtedy w
sklepach bardzo rzadko można było coś kupić, a wiele podstawowych produktów sprzedawano tylko
na kartki. Z tym właśnie związane są dwie historie, które pamiętam do dziś.
  Do klasy trzeciej chodziłam w szkole znajdującej się w baraku na peryferiach miasta. Przy tej samej
ulicy był sklep spożywczy, do którego przywożono od czasu do czasu towar, gdzie indziej trudno
dostępny. Ponieważ w okolicy było niewielu mieszkańców, więc my, dzieci, na przerwie szybko
ustawiałyśmy się w kolejce i kupowałyśmy cenne dla naszych mam towary: mąkę, kakao, cukier, olej.
Nawet gdy dzwonił dzwonek, nikt nie opuszczał kolejki. Dopiero w połowie lekcji, już po zakupach,
triumfalnie przynosiliśmy do klasy nasze zdobycze.
 Miałam wrażenie, że pani nauczycielka też chętnie zrobiłaby tak jak my i kupiła dla siebie co nieco, bo
nie pamiętam, żeby kiedykolwiek nas za to skrzyczała czy ukarała. Zapasy żywności wówczas były
bardzo ważne i byliśmy niezmiernie dumni, niosąc je po lekcjach do domu.
        Druga historia też dotyczy jedzenia. W czasach mojego dzieciństwa słodycze sprzedawano na
kartki, a każde dziecko mogło kupić w ciągu miesiąca tylko 100g słodyczy czekoladowych. To była
jedna tabliczka czekolady albo kilka cukierków czekoladowych, dlatego słodyczy ciągle nam
brakowało. Z zagranicy, z krajów zachodnich przysyłano wtedy do Polski dary rozdzielane najczęściej
w kościołach.
  Pewnego dnia podczas lekcji religii, w salce, przy kościele ksiądz wręczył każdemu po paczuszce
twixów. Pierwszy raz widzieliśmy wówczas te słodycze. Pamiętam, że wtedy smakowały mi
niezmiernie. Jadłam je powoli, martwiąc się, że  niedługo się skończą. Wyszliśmy z lekcji, a obok
szkoły błąkał się pies. Moja koleżanka, Agnieszka, ułamała kawałek batona i podzieliła się nim z psem.
Nie mogłam wyjść z podziwu, jak ona zdobyła się na coś takiego. Ja wtedy nie dałabym rady oddać
komukolwiek mojego smakołyku.

Portret Mistrza

.

Rys. Mateusz Babula

.
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Radarek i ból brzucha

Miasto 44
  Film Miasto 44 Jana Komasy pokazuje życie w
czasach II wojny światowej i jej tragedie. 
  Akcja rozgrywa się latem 1944 roku,  w czasie
Powstania Warszawskiego. Młodzi ludzie, a
właściwie nastolatkowie niezłomnie walczą o
wolność ojczyzny, mimo świadomości, że nie
mają szans na wygraną. Zmagają się z
trudnościami wojny i z własnymi słabościami,
nieczęsto przegrywając wewnętrzną walkę. Uczą
się pomocy, zawierają przyjaźnie, czują
nienawiść, strach, ból, rezygnację, a także
poznają miłość.
  W filmie jest mnóstwo scen, które zapadają w
pamięć. Garstka powstańców walcząca z
nawałem Niemców, pozbawiona broni. Jest
pozostawiona sama sobie, tak samo jak i inne
oddziały w innych częściach miasta. Wtedy 

ginie wielu z nich.
Ważne jest również ukazywanie bohaterskich czynów i poświęcenie. W
piekle walki zdumienie budzą takie postawy, jak zachowanie ,,Rogala”
poświęcającego swoje własne życie w imię ratowania rannego żołnierza,
który nie słuchał rozkazów.
      Film uczy nas historii i nie daje nam o niej zapomnieć. Pokazuje sceny
drastyczne, uświadamiając, jak okropną rzeczą jest wojna i jak ważne jest
to, by do niej nie dopuścić. Uczy doceniać wolność, której wtedy tak 
brakowało. 
      Myślę, że warto jest zobaczyć Miasto 44 i przeżyć powstańcze emocje
wraz z bohaterami, którzy byli niewiele starsi od nas. Warto nauczyć się tej
niezłomności, woli walki i przekonać się, jak ważna była przyjaźń w tamtym
czasie.
                                                                             Dominika Nieścioruk
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