
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Osadników
Ziemi Mirskiej
Betleja 32
59-630, Mirsk

Numer 30 12/17

IV Jarmark Bożonarodzeniowy 

17 grudnia na rynku naszego miasta odbył się IV Jarmark Bożonarodzeniowy.
Tradycją już stał się udział naszej szkoły w tym lokalnym wydarzeniu. Uczniowie
przygotowali występ wokalny, podczas którego zaprezentowali znane utwory
świąteczne w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Rodzice natomiast
zorganizowali stoisko z pysznymi ciastami oraz pięknymi ozdobami świątecznymi.
Ponadto z rąk Burmistrza Pana Andrzeja Jasińskiego nagrody otrzymali uczniowie,
którzy wzięli udział w konkursie plastycznym z okazji 680-lecia Mirska; w kategorii
klas I-III: A. Granda (I miejsce), M.Wróbel (wyróżnienie) oraz M. Wołoszyn, J. Fill i A.
Żugaj; w kategorii klas IV-VII: M. Białorusów (III miejsce), O. Rubinowska
(wyróżnienie), A. Chmielewska (wyróżnienie) oraz P. Brojanowski i R. Nowicka –
wszystkim składamy gratulacje!

fot. Grzegorz Honcek
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Imieniny Świętego Mikołaja 

Jasełka w szkole 

Szóstego grudnia 2017 roku – tradycyjnie już Św. Mikołaj odwiedził młodszych uczniów naszej
szkoły. Najpierw zawitał do szkoły – dzieci czekały na tego wspaniałego gościa już od rana i …
doczekały się. Mikołaj odwiedził każdą klasę, z każdym porozmawiał, wysłuchał piosenek
przygotowanych specjalnie dla niego… i oczywiście wręczył prezenty. Spotkanie wywołało wiele
radości, uśmiechu i zapoczątkowało atmosferę zbliżających się świąt. Kiedy Mikołaj opuszczał
budynek szkoły wydawało się, że zobaczymy go dopiero za rok. Tymczasem zrobił jeszcze
niespodziankę dzieciom ze świetlicy szkolnej. A tutaj Św. Mikołaj mógł nareszcie odpocząć i
poczuć się wyjątkowo szczęśliwy. Dzieci ze szkolnej świetlicy przygotowały mu imieninowe
przyjęcie i zaprosiły Mikołaja na wspaniałą imprezkę. Specjalnie dla Niego były piosenki,
życzenia, prezenty, dekoracje tematyczne, wystawy prac plastycznych oraz słodki poczęstunek:
babeczki, cukierki oraz smakowite ciasteczka, o które postarali się nasi Rodzice. Święty Mikołaj
poczuł się bardzo doceniony i wyjątkowo zachwycony dobrocią dzieci. Nie spodziewał się takich
imienin! Zabrał swoje prezenty i uśmiechnięty, z zapasem nowych sił ruszył w dalszą drogę, bo
przecież mnóstwo dzieci jeszcze dzisiaj na Niego czeka. Wszystkiego dobrego Mikołaju!
Kornelia Wolska 

.

.. .

Tradycyjnie już tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia w naszej szkole odbyły się
programy artystyczne, które wprowadziły nas
w świąteczny nastrój. Uczniowie klas trzecich
przygotowali koncert pastorałek i piosenek
świątecznych, natomiast uczniowie klas
starszych przedstawienie teatralne ukazujące
sens nadchodzących dni. Potem były życzenia,
miłe słowa i spotkania wigilijne. [red.]

Paweł i Wiktor .
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Wystawa kloców Lego

Spotkanie z paraolimpijką 
Pani Lucyna Kornobys to srebrna
medalistka igrzysk paraolimpijskich w
Rio de Janeiro w pchnięciu kulą. To
również medalistka mistrzostw świata
i Europy. Od 15 roku życia zmaga się
ze schorzeniami kolan. 5 grudnia Pani
Lucyna odwiedziła naszą szkołę i
przeprowadziła niesamowitą lekcję,
zarówno edukacyjną, jak i
wychowawczą. Zgodziła się również
udzielić nam wywiadu.

A oto wrażenia naszych uczniów.
(Co najbardziej podobało im się w spotkaniu):

Bardzo podobało mi się spotkanie z osobą,
którą widziałem w TV oraz gra w "niewidzialną
piłkę". Cieszę się, że dostałem autograf i
zrobiłem sobie z panią zdjęcie. (Mateusz 5a)

Jak pani Lucyna wybrała mnie do gry w
"niewidzialną piłkę". Nauczyłam się, że trzeba
szanować innych. (Natalia 5a)

Najbardziej podobało mi się to, że pani miała
chęć w ogóle się z nami spotkać i
odpowiedzieć na nasze pytania. Pani była
bardzo miła, wzięłam sobie jej wskazówki
prosto do serca, bo może też będę musiała
jeździć na wózku, tak jak ona. (Nina 5a)

Mnie najbardziej podobał się film o
niepełnosprawnych sportowcach i wchodzenie
na wózek. (Kinga 5b)

Bardzo podobało mi się, jak pani
pokazywała, jak utrzymać się na jednym kole.
(Ola 5a)

Mnie się podobało, że mogliśmy zadawać
pytania. (Julia 5b)

Mnie się podobało, jak pani dawała nam
chwilę na zadawanie pytań i autografy.
(Gabryś 5b)

Bardzo podobało mi się spotkanie z panią
Lucyną, a zwłaszcza to, gdy mogłem usiąść
na wózek inwalidzki. (Ignacy 5b)

Podobał mi się głos pani Lucyna, był
śmieszny i to, że dała nam pani autografy.
(Kuba 5a)

Najbardziej podobał mi się film o
niepełnosprawnych sportowcach. Był
wzruszający. (Kamil 5a)

Spotkanie było bardzo ciekawe i fajne, jak
pani opowiadała o swojej karierze.(Błażej 5b)Pani Lucyna Kornobys

6 grudnia z okazji "mikołajek" pojechaliśmy do
Wrocławia. W planach mieliśmy odwiedzić
największą w Polsce wystawę klocków Lego.
Niesamowite, wielkie budowle złożone z kilku
milionów klocków, eksponaty interaktywne. To
wszystko udało nam się zobaczyć. Były
również stanowiska, gdzie można było
budować własne konstrukcie i sprawdzić ich
wytrzymałość. Były też niesamowite modele
przedstawiające słynne osoby i rzeczy. I był
też mini sklep, gdzie można było  zakupić
Lego. Wszystko to robiło ogromne wrażenie.
Później zwiedzaliśmy Rynek Wrocławski.
Trzeba przyznać, że podczas jarmarku
bożonarodzeniowego rynek jest jeszcze
bardziej niesamowity. Na koniec poszliśmy do
Starbucksa. Wycieczka bardzo mi się podobała
:)  Kamil Tomasik
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Dopóki walczę, jestem zwycięzcą

zdjęcie z Fb p.Lucyny

Jak wygląda trening pchnięcia kulą?
Na ten trening składa się wiele innych
treningów. To nie jest tylko pchnięcie kulą. Ale
też przede wszystkim trening
ogólnorozwojowy, czyli na wszystkie partie
ciała, które za to odpowiadają. Zatem mięśnie
brzucha, mięśnie pleców, skośne, przód, tył,
mięśnie rąk, mięśnie szyi. Wiele rzeczy za to
odpowiada. Jest to trening z piłkami, z
gumami, na siłowni. Na jedno pchnięcie kulą
składa się dodatkowo wiele innych treningów. 

Ile trzeba trenować? 
Aby zostać zawodnikiem kadry narodowej, to
potrzebne są co najmniej 4 lata treningu. No,
chyba że ktoś jest  bardzo utalentowany i
bardzo szybko ujawnia swój talent w postaci
dobrych wyników, to można się „z marszu”
dostać do kadry. Jeśli twoje wyniki
potwierdzają to, że jesteś wysoko w rankingu
światowym,  bo to jest odpowiednik. To, że
jesteś w czołówce Polski  i zdobywasz medale,
to wcale nie oznacza, że jesteś dobry na arenie
światowej. 

Która dyscyplina jest Pani najbliższa?
Myślę, że lekkoatletyka, ponieważ ją uprawiam.
Ale też uwielbiam pływać, lubię też siatkówkę
na siedząco. Kiedyś nawet byłam w kadrze
siatkówki na siedząco na dwóch
mistrzostwach Europy, które odbywały się w
Elblągu. Później niestety musiałam wybrać,
który sport chcę uprawiać, ponieważ nie da się
trenować dwóch dyscyplin na wysokim
poziomie. Wybrałam lekkoatletykę. To jest
sport indywidualny. Tutaj ja sama odpowiadam
za swój trening, za wyniki. Jeśli mi coś
pójdzie, to jest dobrze, jeśli  nie, to mam
pretensje sama do siebie, że może za słabo się
przygotowałam, że coś tam zepsułam.

Jakimi cechami powinien odznaczać
sportowiec?
Myślę, że przede wszystkim powinien być
konsekwentny. Konsekwencja w działaniu i
malutkimi kroczkami dążyć do wyznaczonego
celu. Odpowiedzialność, dyscyplina,
punktualność. Ja nie wyobrażam sobie, żebym
się spóźniła na trening. Nawet jak jadę do
trenera do Żarowa, a z Jeleniej Góry jest to
jakieś 70 km, to jestem najczęściej przed
czasem. No, chyba że jest jakiś wypadek i nie
jest to zależne ode mnie. Na zawodach często
jest tak, że jak się spóźnisz na zawody,  to
jesteś zdyskwalifikowany i nie wpuszczają cię
na arenę, i nie możesz oddać  swoich rzutów.
Tak jest. Dlatego – punktualność, dyscyplina, 
silny charakter, odpowiedzialność za swoje
czyny to są cechy dobrego sportowca. A
wszystko to, czego uczycie się wy tutaj w
szkole podstawowej, już jako uczniowie mali, a
potem dorośli, to sportowcy uczą się tego na
nowo na stadionie. 

Jakie to uczucie stać na podium olimpijskim?
Powiem szczerze, że w ogóle nie pamiętam
ceremonii medalowej. Tak dużo emocji było,
dużo pozytywnych emocji. Ja pół nocy w
ogóle nie spałam, przegadałam z siostrą.
Nawet teraz jak mówię, to mnie gęsia skórka
łapie. To jest chyba najlepsze wyróżnienie dla
sportowca, bo olimpiada odbywa się raz na
cztery lata, a dostać się na samą olimpiadę jest
naprawdę ciężko, a jeszcze zdobyć  medal, to
jest drugie tyle ciężko. Więc jak już się stoi na
tym podium, to trzeba było hamować łzy,
chociaż myślę, że to żaden wstyd jak zawodnik
płacze. Nawet mężczyźni  płaczą często przy
zdobyciu medalu. Ponieważ jest do bardzo
duże osiągniecie dla każdego sportowca. 

Czy udało się pani zwiedzić Rio? I co się Pani
tam najbardziej podobało? 
Tak, zwiedziłam, choć nie miałam za wiele
czasu. Często jest tak, że między pierwszą a
ostatnią konkurencją (bo ja rzucam oszczepem
i pcham kulą) jest  kilkudniowa przerwa. Ale w
tym wolnym czasie odbywają się  treningi
bezpośrednio przygotowujące do kolejnej
konkurencji.Starałam się oszczędzać siły,
ponieważ moje mięśnie szybko się męczą i nie
byłabym w stanie zwiedzać Rio. 

pani Lucyna w Rio

Ale po skończonych konkurencjach, mogłam
się już bardziej wyluzować. Pojechaliśmy na 
Copacabanę, na najsłynniejszą plażę,
popływać w Oceanie, pozwiedzać Rio,
pokupować pamiątki. Byliśmy również pod
posągiem Jezusa. Miasto jest przepiękne, ale
też niestety bardzo biedne. Było widać dużo
mieszkań, tak zwanych faweli. Są to same
dykty, gdzieś poukładanie i tam mieszkają
najbiedniejsi ludzie. Widok nie zawsze był
ładny.  To też do nas dotarło. My się cieszymy,
bo mamy gdzie mieszkać, jak trenować, a nie
we wszystkich krajach, sportowcy mają tak
dobrze jak my. Choć my i tak za dużo
narzekamy, że gdzieś tam inni mają lepiej. 

Jak wygląda wioska olimpijska?
Wioska olimpijska to jest takie małe
miasteczko. Jest ona ogrodzona specjalnym
ogrodzeniem. Przy wejściu jesteś bardzo
dokładnie sprawdzany, czy nie masz jakiś
materiałów wybuchowych, żadnej broni. I tu
pojawia się pewna ciekawostka. Mamy
przecież kolegów, którzy strzelają na
olimpiadzie z pistoletów. Musieli oni przejść
specjalną, dodatkową kontrolę, żeby te ich
pistolety były w odpowiednim zamknięciu, w
odpowiednich miejscach. Kolejna kontrola
dotyczy alkoholu. Sportowcy nie mogą wnosić
żadnego alkoholu, ponieważ jest to traktowane
jako środek dopingowy. Ogólnie to
mieszkaliśmy w takich dużych blokach, ponad
20-piętrowych. W środku tego miasteczka był
plac, gdzie znajdował się na przykład
McDonald. I mogliśmy korzystać z niego
bezpłatnie. Było też miejsce do
komunikowania się z innymi zawodnikami.

.
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Punktualność i konsekwencja 
Mogliśmy się spotykać i w różnych językach
opowiadać o przygotowaniach albo o swoich
osiągnięciach. Był też bank, było miejsc tak
zwanych gier i zabaw, gdzie można było
pograć sobie w ping-ponga. Takie małe
miasteczko, ale niestety zamknięte. Nie każdy
miał tam dostęp. 

Jakie są dyscypliny sportu na
paraolimpiadzie?
Na paraolimpiadzie są prawie takie same
dyscyplin tak na normalnej olimpiadzie. W
lekkoatletyce nie ma rzutu młotem, nie ma
biegu przez płotki , ponieważ osobom
niepełnosprawnym sprawia to trudność . Choć
trenuje się na płotkach, ale nie jest to bieg.
Jest pływanie, biegi, skoki, rzuty, jest
szermierka, judo, kolarstwo, jest ściganie się
na wózkach czyli tzw. długie biegi. Jest
również żeglarstwo, jazda konna. Dużo by
jeszcze wymieniać.

Czy ma Pani jakieś miejsce, może gablotkę,
gdzie trzyma swoje nagrody?
Tak mam, ale nie nazwałabym tego gablotką,
bo za mało miejsca by było. Ma półki, które też
muszę już dorobić, bo miejsca robi się mało. A
pucharów mi ciągle przybywa. Niektóre
gratulacje, dyplomy wiszą na ścianach. Medale
są najczęściej gdzieś na wierzchu, ponieważ
ze względu na to, że jeżdżę po szkołach, są
mu potrzebne. I żeby ich za każdym razem nie
sięgać mam je w jednym miejscu. Ale medale z
mistrzostw Polski są wyeksponowane na
półeczce. 

.

. .

Co Pani robi w czasie wolnym?
Niestety mało mam czasu wolnego. W czasie
wolnym jestem dziś tutaj. To jest mój czas
wolny. Najczęściej staram się go spędzać z
rodziną, odpoczywać, relaksować się. Odnowa
biologiczna, czyli na przykład pływanie, sauna,
jazda na rowerze  – jest dla mnie takim czasem
wolnym. Lubię także słuchać muzyki
poważnej, w sumie wszelkiego rodzaju
muzyki, lubię poczytać dobre kryminały. I też
mi się zdarza zaczytać.  

Jakie ma Pani zainteresowania, poza
sportowe?
Tak jak mówiłam lubię czytać kryminały,
biografie. Uwielbiam również oglądać filmy
sensacyjne, chodzę też  do kina. Ciężko tak
rozróżnić je na poza sportowe, ponieważ
uwielbiam pływać, uwielbiam jeździć na
rowerze. I cieszę się, bo to też jest wliczane w
mój trening. Kiedyś, jak miałam na tyle
sprawne ręce, to też wyszywałam, tak zwany
haft krzyżykowy. Rozdawałam wtedy dużo
brązów zrobionych tym sposobem. 
Malowałam też na szkle. Ale teraz niestety
osłabła moja sprawność manualna i czasami
trzymanie długopisu czy łyżki jest dla mnie
problemem. Dlatego z tych pasji musiałam
zrezygnować.

Czy ma Pani jakieś motto, którym się kieruję w
życiu?
Mam. Przede wszystkim jest to, które mam
wytatuowane na prawym przedramieniu -
,,Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”. Myślę, że
jest to ważne, bo to pokazuje, że zawsze jest
czas, aby o siebie zadbać i zawalczyć. 

Dziękujemy bardzo za wywiad. Rozmowę
przeprowadzili: Jakub i Kamil Tomasik

medale Pani Lucyny
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Morderstwo w Orient Expressie
Słysząc tytuł ,,Morderstwo w Orient
Expressie'' pewnie od razu myślicie o świetnej
książce Agaty Christie. Ta właśnie książka ma
swoje dwie ekranizacje filmowe, a ja ostatnio
miałem okazję być na najnowszej z nich. Film
mi się bardzo spodobał, szczególnie
zakończenie, ale od początku. Ekranizacja
została wyreżyserowana przez Kennetha
Branagha. Ciekawostką jest to, że reżyser
zagrał tu głównego bohatera, czyli słynnego
detektywa, który używał swoich małych
szarych komórek, by rozwiązać zagadkę. Nie
wiecie o kim mówię? Mówię o Herkulesie
Poirot, słynnym detektywie z fikuśnym wąsem.
W filmie nie zabrakło też wielkich sław, takich
jak Johnny Depp, który gra Ratchetta -
czarnego charaktera filmu. Zresztą pojawia się
jeszcze wiele sławnych aktorów, którzy
świetnie odegrali swoje role, ale przejdę już do
omówienia najlepszej, według mnie, sceny w
filmie. Jak już wspomniałem, jest to końcówka.

Kiedy detektyw z raną postrzałową zebrał
wszystkich w jednym miejscu, podał
oskarżonym dwie wersje wydarzeń i wystawił
ich na próbę, a dokładniej po opowiedzeniu
drugiej teorii, położył pistolet na stole i
powiedział tak: ,,Jeśli mnie zabijecie i
wrzucicie moje ciało do rzeki, to nikt się nie
dowie, a wy wyjdziecie z pociągu jako niewinni
ludzie''. Poirot chciał sprawdzić, czy
mordercy, by go zabili, ale babcia zmarłej
dziewczynki postanowiła, że zabije siebie,
jednak pistolet nie miał ani jednego naboju.
Jeśli chcecie dowiedzieć się co następnie
zrobił Poirot, to zachęcam was do obejrzenia
filmu, ale najpierw polecam przeczytać
książkę. Myślę, że film jest warty zobaczenia, a
szczególnie ta szokująca i zaskakująca
końcówka. Jeszcze pod koniec chciałem
wspomnieć o charakteryzacji i strojach
bohaterów, które są godne podziwu.
Oglądając film czułem się jakbym sam był
jednym z pasażerów tego pociągu.
Gracjan Marczuk 

CIEKAWOSTKI O SŁYNNYM POCIĄGU
Orient Express był pierwszym pociągiem transeuropejskim. Pierwszy
kurs odbył się w roku 1883 na trasie Paryż - Konstantynopol, liczącej
2880 kilometrów. Zabrał 40 pasażerów. Wówczas pociąg ten
dorównywał luksusem niejednemu paryskiemu apartamentowi. Oprócz
wykwintnej kuchni, można było też skosztować uczty muzycznej, bo
odbywały się koncerty na żywo.  Na trasie z Paryża do Stambułu przez
Strasburg, Monachium, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Warnę pociąg
kursował w latach 1883–1914, 1919–1939 oraz 1945–1977. W następnych
latach trasa Orient Expressu była skracana do Bukaresztu, a następnie
kolejno Budapesztu i Wiednia.
W 1982 roku został odrestaurowany i jeździ po Europie jako luksusowa
propozycja dla bogaczy. Pociąg został rozsławiony przez właśnie przez
kryminał Agathy Christie pt. "Morderstwo w Orient Expressie". A
podróżowały nim m.in. takie sławy, jak John Travolta czy Liza Minnelli.
(źdódło - wp.pl.)

wagon restauracyjny

.
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