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OD REDAKCJI
W tym numerze zastanawiamy się, skąd bierze się talent. Przedstawiamy uczniów,
którzy dzięki pracy, oddaniu i poświęceniu zdobywają laury. Bliźnięta, Daria i Patryk
Sobolewscy, o których wspominaliśmy w poprzednim numerze, łączy nie tylko podobieństwo
fizyczne. Oboje rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne. Ich prace wygrywają w światowych
konkursach. Gracjan Mazur udowadnia, że ruch to zdrowie. Spędzanie wolnego czasu na
powietrzu sprzyja temu, by odnaleźć się z sukcesem na boisku lub bieżni. Poza tym jest
przykładem na to, że w zdrowym ciele, zdrowy duch. Otrzymał wyróżnienie w konkursie
plastycznym „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jak widać, można łączyć ogień z wodą: sportowy
zapał i plastyczną wrażliwość.
Listopad to miesiąc zadumy, wyciszenia. Wspominamy także ważne wydarzenie
historyczne- odzyskanie niepodległości. O trudnej historii, skomplikowanym losie naszej
Ojczyzny pamiętamy zawsze. Dzięki uroczystej Akademii mieliśmy okazję dowiedzieć się
tego, co właściwie świętujemy 11 listopada. Relację z wydarzeń i fotoreportaż z uroczystości
znajdziecie również w tym numerze.
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LISTOPADOWA ZADUMA
Dnia 09. 11.2012 roku w auli naszej szkoły odbyło się przedstawienie z okazji Święta
Niepodległości.
Dzwonek rozpoczął spektakl i na
scenie
pojawili
się
aktorzy.
Z przejęciem recytowali wiersze przy
akompaniamencie
utworów
muzycznych wykonywanych przez
zespół Wesołe nutki”. Uroczystej
akademii
towarzyszyła
również
multimedialna prezentacja. Piękne
dekoracje przygotowała pani Jowita
Fiedorowicz.
Czy dużo czasu zajęło
przygotowanie i czy trudno
przygotowuje się taki spektakl?
Pani Katarzyna Petryszyn: Zajęło to dużo czasu, ale nie było to trudne zadanie, ponieważ
dzieci, które chodzą na kółko teatralne są bardzo uzdolnione i z chęcią przygotowują się
do występów.
Dlaczego warto obchodzić Święto Niepodległości?
Pani Katarzyna Petryszyn: Podtrzymujemy w ten sposób tradycję narodową. Dbanie
o postawę patriotyczną i przypominanie o ważnych wydarzeniach historycznych jest ważne,
bo tworzy wspólnotę.

Zdjęcie z próby

●Agata Chojnacka
●Fot. Oliwia Nerko
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TAK ŚWIĘTOWALIŚMY ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Samorząd Szkolny wraz z gronem pedagogicznym pod pomnikiem
Niepodległości

●Fot. Oliwia Nerko
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DARIA I PATRYK- BLIŹNIĘTA Z ARTYSTYCZNĄ DUSZĄ
Daria i Patryk Sobolewscy to rodzeństwo, które interesuje się plastyką. Wygrywają konkursy,
a ich prace można podziwiać na wystawach. Na nasze pytania odpowiadali osobno.
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze sztuką?
Daria: W zerówce. Miałam wtedy sześć lat.
Patryk: Jakoś w zerówce albo w pierwszej klasie. Miałem wtedy sześć lat.
Jakie prace i jakim narzędziem najlepiej Ci się wykonuje?
Daria: Prace wykonywane ołówkiem.
Patryk: Uwielbiam linoryty.
3.Co to jest linoryt?
Daria: Linoryt to płyta z bardzo twardego materiału, do której potrzebne jest dłuto.
Co to jest gipsoryt?
Patryk: To jest praca wykonana w płytce gipsowej specjalnym dłutem.
Czy pamiętasz swoją pierwszą wygraną w konkursie? Jak nazywał się ten konkurs?
Daria: Tak, pamiętam. Był to konkurs pt. „ Pan Karp” w Warszawie.
Patryk: Nie, niestety nie pamiętam.
Z której ze swoich prac jesteś najbardziej zadowolona/zadowolony?
Daria: Najbardziej zadowolona jestem z mojej pierwszej pracy.
Patryk: Na pewno z pracy, która była na konkursie w Japonii. Był to konkurs pt. „ Zabawy
dzieci”. Zdobyłem tam srebrny medal i drugie miejsce.
Czy w Twojej rodzinie są osoby z talentem plastycznym?
Daria: Tak, babcia.
Patryk: Tak, moja siostra Daria.
Co daje Ci sztuka?
Daria: Dzięki plastyce rozwija się moja wyobraźnia.
Patryk: Sztuka daje mi satysfakcję.
Co Cię inspiruje?
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Daria: Nie wiem, to samo ‘przychodzi’, tak po prostu.
Patryk: Nic, coś mi ‘wpada’ do głowy i od razu to maluję.
Czy interesujesz się czymś poza plastyką?
Daria: Tak, piłką ręczną.
Patryk: Niczym innym się nie interesuję.
●Agata Chojnacka, Kleopatra Majewska

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD PODWÓRKA
Gracjan Mazur pierwszy raz wygrał, gdy miał ok. 8 lat. Już wtedy poczuł zamiłowanie do
sportu.
Cieszył się niezmiernie, gdy zdobył I miejsce w sztafetach. Jego pasja zaczęła się od tego, że
od małego cały czas biegał po podwórku. Najwięcej
swojego czasu przeznacza na piłkę ręczną i nożną.
Największym rekordem Gracjana było zdobycie III miejsca
na

województwa

mistrzostwach

przeciwnikami

oraz

I

miejsce

ze

starszymi

w

Gorzowie

w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej. Trenuje w MKS
,,Kusy’’

Szczecin.

sportowcem,

Oprócz

otrzymał

tego,

że

wyróżnienie

jest
w

dobrym
konkursie

plastycznym pt. ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. Po ukończeniu naszej szkoły chciałby pójść do CKS. Gracjan cieszy się powodzeniem u dziewczyn.
Bardzo się cieszy z tego powodu i twierdzi, że to raczej normalne. Największym jego
marzeniem jest zostać trenerem oraz zagrać w reprezentacji Polski.
●Oliwia Nerko
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BYŁAM UCZENNICĄ PEŁNĄ ENERGII
Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? Dlaczego?
Pani Katarzyna Długosz: Zawsze chciałam zostać pielęgniarką albo nauczycielką. Od zawsze miałam potrzebę pomagania innym.
Jaką była Pani uczennicą?
Pani Katarzyna Długosz: Byłam uczennicą pełną energii. Byłam „aniołkiem” z dodatkiem
„diabełka”.
Co ceni sobie Pani w pracy nauczyciela?
Pani Katarzyna Długosz: Dużo rzeczy… To, że widzę jak się rozwijacie, to że mogę być
częścią kogoś.
Jak wyobrażała sobie Pani zawód nauczyciela? Jak to wygląda w praktyce?
Pani Katarzyna Długosz: Kiedyś sobie wyobrażałam, że nauczyciel ma dużo mniej
obowiązków i jest tylko odpowiedzialny za postępy w nauce. Wygląda to zupełnie inaczej,
jest dużo pracy papierkowej. A jeśli ma się klasę, to jest się bardzo odpowiedzialnym.
Z czego jest Pani najbardziej dumna?
Pani Katarzyna Długosz: Z postępów moich uczniów. Gdy widzę, że zdobywacie wiedzę,
pracujecie nad swoim zachowaniem. Jestem wtedy szczęśliwa i radość mnie rozpiera.
Co ceni sobie Pani w życiu?
Pani Katarzyna Długosz: Rodzinę i przyjaźń. Sądzę, że to jest najważniejsze.
Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?
Pani Katarzyna Długosz: Lubię spotykać się z moimi najbliższymi, iść do kina. A gdy mam
więcej czasu, uwielbiam podróżować.
Skąd wybór języka hiszpańskiego?
Pani Katarzyna Długosz: Uwielbiam słuchać tego języka. Uczyłam się go na studiach.
9.Hiszpania to …
Pani Katarzyna Długosz: Hiszpania to kraj piłki nożnej.
●Agata Chojnacka, Kleopatra Majewska

7

KRZYŻÓWKA Z ANDRZEJEM
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Chroni przed deszczem
Niezbędne podczas Halloween
Jeden z odpadów
Maluje na szybach
Nadejdzie 22 grudnia
Inaczej kwestionariusz
W drzewach i w spiżarni
Ma żółty brzuszek
Wyszło z worka
Biało czerwone wywieszane podczas uroczystości albo świąt państwowych
Proces w którym para wodna zamienia się w wodę
Kwitnie we wrześniu
Zapowiadają przeziębienie i gorączkę.
Np. Odważny jak Lew
Śląska, Małopolska, Krakowsko-Częstochowska
Szewc bez nich chodzi.
Brat taty.

● Aleksandra Wnuk

Ten numer gazetki tworzyły:
Agata Chojnacka, Kleopatra Majewska, Oliwia Nerko, Aleksandra Wnuk
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