


REDAKCYJNA MYŚL MIESIĄCA

Czerwiec to koniec i początek - zacznij z uśmiechem nowy w życiu wątek.

Spotkań i powrotów czas nadchodzi,

w głowach radosne wakacje, gdy piękne słońce wschodzi!

CZERWIEC 2021
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OD REDAKCJI

Kochani! Nasi najwspanialsi Czytelnicy! Nadszedł czerwiec, a to oznacza,

że przygotowujemy dla Was gazetkę ostatni raz przed wakacjami. Szok!

Niedowierzanie! Ósme wydanie!

Możemy śmiało powiedzieć, że wpisujemy się w historię szkoły

i zapoczątkowaliśmy etap rozwoju sztuki dziennikarstwa. ;) Jesteśmy dumni z każdej

strony, nawet jeśli wkradły się jakieś chochliki, o czymś zapomnieliśmy czy nie

zdążyliśmy czegoś napisać - wszystko to tworzone było z pasją i radością. Ciężko było

pracować zdalnie, ale wreszcie nadszedł ten moment, by usiąść razem w szkole

i dyskutować, pisać, śmiać się, wspominać, wybierać kolor stron i zdjęcia. Jeszcze

tylko nauczymy się drukować strona po stronie, złożymy kartki i oddamy nasze

wydania do biblioteki - tam zawsze będziemy mogli do nich wrócić. Zachęcamy do

odwiedzin na papierowych stronach!

Można by pisać i pisać, a pewnie ciekawi Was co w tym numerze! Wakacyjnych

tematów nie zabraknie, mamy też Dzień Dziecka i Taty, wiele innych wydarzeń oraz

niespodziankę prosto od Pana Dyrektora. ;)

Czytajcie i cieszcie się z nami! Dziękujemy Wam za zaufanie i wciąż czekamy na

Wasze reakcje, które uwielbiamy!

Ściskamy Was mocno w tym pięknym miesiącu, w którym przychodzi do nas

lato! Już teraz życzymy Wam wyjątkowo radosnych wakacji i wyczekiwania na

spotkanie we wrześniu! ;)

REDAKCJA
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NOWINKI Z NASZEJ SZKOŁY

<^> MAJ <^>

1 maja

Ten miesiąc zaczęliśmy w patriotyczny sposób celebrując dwa bardzo ważne dla

każdego Polaka święta: 1 maja - Święto Pracy, 2 maja - Święto Flagi, 3 maja - Święto

Uchwalenia Konstytucji. Pani Kasia Spychała uświadomiła nam jak doszło do tego,

że świętujemy dziś te ważne dni.

Polecamy uwadze: https://fb.watch/5wLdZCacOl/

6 maja

Nasi koledzy z klas 1-3 przygotowali wielki

plakat “Witaj, Szkoło’’. Wszyscy bardzo się

cieszyli na powrót do szkoły i te cudowne

emocje przelali na papier.

7 maja

Rada rodziców uruchomiła zbiórkę na doposażenie szkolnego placu zabaw,

ale również na budowę altan (w części zadrzewionej), aby móc przeprowadzać lekcje

na dworze. Cóż za perspektywa! :)
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13-14  maja

Odbyły się rekolekcje klas 1 - 3. Nasi młodsi koledzy i koleżanki brali udział w Mszy

Świętej, zajęciach plastycznych, brali udział w grze terenowej oraz przygotowali

piękną pantomimę, którą można zobaczyć tutaj:

"Ocaliłeś mnie" - Przedstawienie rekolekcyjne
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17 maja

O�cjalne potwierdzenie powrotu klas 4-7 do szkoły. Dzięki staraniom Pana

Dyrektora w szkole będą mogły przebywać wszystkie klasy. Po takim długim

rozstaniu na pewno każdy wróci z utęsknieniem w szkolne progi.

Już wiemy - radości nie da się poskromić!

I wcale nie mamy takiego zamiaru!

Jest super! ;)

25 maja

Przygotowywaliśmy dekoracje na Dzień

Sportu i Dzień Dziecka. Było kolorowo!
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26 maja

Nasi młodsi koledzy przygotowali dary serc dla Maryi i złożyli je w kaplicy. Modlili się

o potrzebne łaski dla naszych ziemskich mam. Jacy on kochani!

28 maja

Uczniowie klasy 4b utknęli na wyspie… Zaprojektowali oni swoją wyspę tak, aby

przeżyli na niej lata.

Ciekawe zadanie...

Blanka Jaworska, Wiktor Pilarski
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WYDARZENIA MIESIĄCA

<^> CZERWIEC <^>

WAŻNE:

1 czerwca - Dzień Dziecka, Szkolny Dzień Sportu i Dzień Rodziny

2 czerwca - Rocznica śmierci gen. Henryka Kowalówki

3 czerwca - Boże Ciało

23 czerwca - Dzień Taty

25 czerwca - Zakończenie Roku Szkolnego

DODATKOWO:

4 czerwca - Światowy Dzień w Piżamie

5 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska

8 czerwca - Światowy Dzień Oceanów

11 czerwca - Międzynarodowy Dzień Rysia

15 czerwca - Dzień Wiatru

18 czerwca - Międzynarodowy Dzień Sushi

21 czerwca - Światowy Dzień Żyrafy

25 czerwca - Światowy Dzień Smerfa

29 czerwca - Dzień Rybaka

30 czerwca - Dzień Motyla Kapustnika

Aleksandra Górska, Maria Ellmann, Marianna Międlarz
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DZIEŃ DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka, który

obchodzimy 1 czerwca, przygotowaliśmy

wywiad z dziećmi klas 1-3.

REDAKCJA: Jak świętujesz Dzień Dziecka?

Agata z klasy 1b: Lubię rysować, kolorować… Po prostu się bawić!

Kuba z klasy 2a: Lubię bawić się zabawkami, które dostaję na Dzień Dziecka!

Czekolada! Bardzo lubię czekoladę! Pamiętam, że kiedyś pojechałem z rodzicami

pociągiem.

Łucja z klasy 3b: Uwielbiam lody, dlatego rodzice pozwalają mi na trzy porcje w ten

dzień.

R: Co jest najlepsze w byciu dzieckiem?

Agata: Moim zdaniem najlepsze w byciu dzieckiem jest to, że można chodzić do

szkoły i zdobywać wiedzę. :)

Kuba: Ojoj! Zabawa z innymi dziećmi! To jest najlepsze!

Łucja: Można bawić się GODZINAMI!!! Nie trzeba pracować.

R: Chciałbyś być dorosłym? Dlaczego?

A: Chciałabym być dorosłą osobą, ponieważ chciałabym pracować i zarabiać.

K: Chciałbym być dorosłym, bo bym mógł jeździć swoim autem i poznawać świat!

Ł: Nie chce być dorosła, bo nie mogłabym się bawić.

Może Wy też zastanowicie się nad odpowiedziami na te pytania? Mamy

nadzieję, że Wasz Dzień Dziecka był pod każdym względem wyjątkowy! :)

Natalia Domek
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DZIEŃ TATY

Dzień Ojca to z pewnością jeden z najważniejszych dni dla każdego Taty, ale

również dla dziecka. W Polsce obchodzimy go 23 czerwca. W 76 krajach jest

obchodzony w trzecią niedzielę czerwca, zatem w tym roku przypada 20 czerwca.

Ciekawe jakie macie pomysły na świętowanie. Najpopularniejsze prezenty to

pewnie laurki, kubki lub koszulki z napisem “NAJLEPSZY TATA”, skarpetki

(tak, wszyscy lubią kolorowe skarpetki) czy śniadanie do łóżka - a może deser?

Zaproponujmy Tatom wspólny weekend na rowerze albo �lm wieczorową

porą. Może upieczemy ciasto albo pizzę? Zapełnimy wielki słoik komplementami

skierowanymi do Taty? Jedno jest pewne - każdy szczery podarunek cieszy

najbardziej!

W tym ważnym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia, opieki Matki Bożej

i wszystkiego co sobie życzą nasi Ojcowie.

Nie zapominajmy o naszym

Ojcu w niebie!

Dzień Ojca to z pewnością

najlepszy dzień na świecie dla naszych

Ojców, więc świętujmy go z Tatusiami

i polecajmy ich modlitwie!

Wiktor Pilarski, Romek Ksiąg
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BOŻE CIAŁO

„A  oto  Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata” (Mt 28, 20)

Kościelne święto Najświętszego Ciała i Krwi

Chrystusa, czyli potocznie Boże Ciało, to jedna

z największych katolickich uroczystości w kalendarzu

liturgicznym. Choć świadomość niezwykłego cudu

przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste

Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od

początku chrześcijaństwa, trzeba było czekać aż dziesięć

stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały

i zadomowiły się w Kościele katolickim.

Święto Bożego Ciała jest ”świętem ruchomym”, co oznacza, że data jego

obchodzenia jest co roku inna i jest zależna od dnia, na który przypada Uroczystość

Wielkanocy. Boże Ciało jest obchodzone 60 dni po Wielkanocy, zawsze

w czwartek.

Pierwszy raz Boże Ciało obchodzone było we Francji

w XIII wieku, kiedy to biskup Liege ustanowił je w swojej

diecezji. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tego święta

były objawienia jakich doznała przeorysza zgromadzenia

augustianek w Mont Cornillon koło Liege. W 1209 r., będąc

16-letnią dziewczyną, miała widzenia jasnej tarczy księżyca

z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały

zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt kościelnych

dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.
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W 1525 roku uroczystość ta rozszerzona została na całe Niemcy. Papież Jan

XXII wprowadził to święto do kalendarza kościoła powszechnego dopiero 100 lat

później, po cudzie eucharystycznym w Bolsenie-Orvieto we Włoszech, kiedy to hostia

podczas mszy spłynęła krwią Chrystusa. To wydarzenie uznaje się za początek

odprawiania  procesji  ku czci Ciała i Krwi Pańskiej w święto Bożego Ciała.

W Polsce święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzone było po

raz pierwszy w 1320 roku. Zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera w XIV

wieku. Jego obchody wiążą się z uroczystymi procesjami, które przemierzają ulice

miast i wsi. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem.

W trakcie procesji dzieci

posypują drogę kwiatami

i zielonymi gałązkami, które

symbolizują nowe życie.

Przystraja się też cztery

ołtarze, przy każdym

czytany jest fragment

Ewangelii.

Czwórka to symbol biblijny: cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata, są też

cztery ewangelie. Zwyczaj ich czytania jest jednak dość nowy, sięga czasów Soboru

Watykańskiego II z lat 60. XX wieku. Na zakończenie udzielane jest uroczyste

błogosławieństwo sakramentalne.

Ania Wąsiewicz
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CYBER... PRZEMOC

Cyberprzemoc – dlaczego jest tak powszechna we współczesnym

społeczeństwie? Jak oddziałuje na psychikę młodych ludzi?

Z hejtem mamy do czynienia na co dzień. Zagościł on w wielu młodych

osobowościach, przez co stał się ich wysłannikiem. Należy do jednych

z najpowszechniejszych problemów, z którym boryka się praktycznie cały świat.

Niestety często jest przyczyną nieakceptacji swojej osoby, autoagresji, samookaleczeń,

a nawet samobójstw. W niniejszej pracy będę wzorował się na genialnej gra�ce,

stworzonej przez anonimowego autora. Gra�kę odnajdziecie w podręczniku do

języka polskiego dla klasy 7.

Przemoc, której doświadczają najczęściej osoby niepełnoletnie, jest

(bynajmniej z mojego punktu widzenia) formą agresywnego wyrzucenia emocji za

pomocą nieprzyjaznych, wulgarnych komentarzy. Być może niektórzy decydują się na

tego typu działania, gdyż zostali w pewien sposób skrzywdzeni. Podkreślam jednak,

że absolutnie nie jest to usprawiedliwienie postępowania „internetowych

nienawistników”. Szerząc antagonizmy w sieci, narażamy niewinnych nastolatków

bądź dorosłych na złe nastawienie psychiczne, a w efekcie – na poczucie winy osoby

nękanej.

Na smutnym choć prawdziwym rysunku znajduje się dziewczyna pogrążona

w rozpaczy za sprawą „anonimowego antagonisty”. Jej postać otoczona licznymi

telefonami wskazuje na to, że ogromna liczba ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak

niebezpieczne i tragiczne mogą być skutki „prześladowań sieciowych”. Młodzież

zazwyczaj tłumi swoje uczucia, problemy, a w ostateczności staje się obojętna na

świat. Brak ludzkiej świadomości dotyczącej hejtu (mowy nienawiści w sieci) często

jest przyczyną najróżniejszych schorzeń, z którymi zmagają się nastolatki. Choroby
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wynikające z przykrych doświadczeń, które zaburzyły psychikę danej osoby

oraz przyczyniły się do poczucia konfrontacji i desperacji to m.in. depresja,

zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, różnego rodzaju nerwice, jak i zaburzenia

lękowe. To nadzwyczaj poważne i trudne do wyleczenia nieprawidłowości. Aby

zapobiec ich „rozprzestrzenianiu się”, nie wystarczy być tolerancyjnym i nie

dyskryminować, należy także REAGOWAĆ. Dopiero wówczas możemy cokolwiek

osiągnąć.

Nonszalancko muszę przyznać, iż my ludzie, odznaczamy się niebywałą

obojętnością, arogancją oraz niewrażliwością na uczucia drugiej osoby. Dopóki coś

nas nie dotyczy, nie przywiązujemy do tego większej wagi. Jest to jeden z wielu

dowodów na to, jak bardzo odstręczający jest dzisiejszy świat: nieporuszony,

letargiczny, bez krzty współczucia. Nie znaczy to jednak, że nie możemy pewnych

rzeczy uregulować. Na początku trzeba zacząć od zwalczenia nienawiści, doprowadza

ona bowiem do najkrwawszych bitew, rewolucji, wojen.Walka z hejtem to

długoterminowy proces, jednakże może on przynieść owocne korzyści.

Istnieje wiele sposobów zniewalania mowy nienawiści. Według Piotra

Buckiego, trenera kompetencji społecznych oraz nauczyciela akademickiego,

nienawiść zalicza się do cech immanentnych każdego człowieka. Ekspert podaje kroki,

które powinniśmy podjąć, aby zapobiegać maltretowaniu w mediach

społecznościowych.

W pierwszej kolejności należy upewnić się czy my nigdy nie podjęliśmy się

negowania danych osób na portalach społecznościowych, czyli dokonać, tzw.

autore�eksji.

Po drugie, musimy dojść do wniosku, że „pseudo-likwidowanie”

cyberprzemocy, poprzez kompromitujące komentarze skierowane do „sieciowego
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napastnika”, jest także formą nienawiści.

Następnie zastosujmy metodę rozważania krytycznego. Polega ona na

empatycznym sposobie myślenia o „osobie po drugiej stronie”. Bucki napomina,

abyśmy spoglądali na bliźniego oraz rozmawiali z nim o wartościach.

W kolejnym etapie postarajmy się zapanować nad naszymi emocjami. Gdy

mamy w sobie wiele negatywnych emocji, często działamy bardzo pochopnie,

chaotycznie, bez zastanowienia. Warto jednak wtedy odczekać parę minut, wziąć

głęboki wdech, zrobić coś przyjemnego dla siebie. Dopiero wówczas możemy wrócić

do naszego zajęcia. Być może wówczas stwierdzimy, iż popełnilibyśmy błąd,

a konsekwencje emocjonalności byłyby bardzo niekorzystne.

Ważnym elementem w aspekcie poskramiania szkodliwych poczynań

internetowych jest moderacja. Jason Hunt zastosował tę metodę na własnej skórze.

Zaczął blokować niepożądanych komentatorów, dzięki czemu powstrzymał nurt

wulgaryzmów skierowanych pod jego adresem.

W dzisiejszych czasach w zasadzie na każdym kroku spotykamy się

z wyzwiskami, przekleństwami, prześladowaniami. Aby to zmienić, całe

społeczeństwo winno zaangażować się w naprowadzanie na właściwą drogę przede

wszystkim ludzi młodych. Nie ma innego sposobu na pozbycie się okrucieństw,

których w pewnym stopniu doświadcza każdy z nas. Wszyscy jesteśmy

odpowiedzialni za przyszłość naszego świata. Istnieją dwa działania odnoszące się do

owej sytuacji. Indywidualnie wypada wybrać jedną z opcji, mianowicie: być

obojętnym, ignorować ingerencje raniące niewinne osoby lub działać, aktywnie

uczestniczyć w resocjalizacji „bezimiennych krzywdzicieli” .

gościnnie: Krzysiu Choiński
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KĄCIK ARTYSTYCZNY

W tym miesiącu przyszedł czas na �lcowanie. Co to? Filcowanie to hobby,

które cieszy się coraz większą popularnością wśród miłośników rękodzielnictwa.

Umożliwia ono stworzenie �gurek, biżuterii oraz różnych ciekawych dodatków.

Metody �lcowania są dwie – na sucho oraz na mokro. Każda z nich wymaga

innych narzędzi. Za każdym razem do pracy wykorzystujemy wełnę czesankową.

Do �lcowania na mokro potrzebujemy także mydło lub płyn do mycia naczyń, tarkę

do prania wyszperaną u babci, stare ręczniki. Natomiast chcąc �lcować na sucho

musimy przede wszystkim zaopatrzyć się w igły do �lcowania, gąbkę lub specjalną

podstawkę, która przypomina szczotkę. Każda z technik - na mokro i na sucho - ma

swoje plusy i minuty. Minusem metody mokrej jest konieczność używania wody i

suszenia prac. Natomiast w suchej metodzie nawet doświadczony twórca potra�

przez nieuwagę dotkliwie pokłuć sobie palce. Co ważne, jest to stosunkowo tanie

hobby oraz zajmujące mało miejsca. Poniżej przedstawiamy prace naszych koleżanek,

które już wciągnęła ta zabawa.

Miłka Pożarycka kl. IVa Martyna Gierczyk kl. IVa

Może spodoba Wam się ta technika i w czasie wakacji, które tuż, tuż, powstaną

ciekawe  prace. Jakby co - czekamy na efekty. :)

Ula Florek
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FENOMEN MAKŁOWICZA

Zastanawiacie się pewnie nad tym, dlaczego niektórzy z nas rzucają żartami

o Robercie Makłowiczu przy każdej okazji… Kim jest ten człowiek?

Robert Makłowicz jest synem marynarza Włodzimierza Makłowicza i Beaty

z domu Preiss. Ma młodszą siostrę Dominikę. Pochodzi z rodziny o korzeniach

polskich, ukraińskich, ormiańskich, węgierskich i austriackich. Jest absolwentem

V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W latach

1982–1989 studiował prawo, a następnie historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na przełomie 1989 i 1990 mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie przez kilka

miesięcy pracował jako robotnik w Kingston upon Thames. Podczas pobytu na

emigracji poznawał różne kuchnie świata, co po powrocie do Polski w 1990 skłoniło

go do tego, by zostać krytykiem kulinarnym.

Robert Makłowicz w 2020 roku stał się gwiazdą internetu...

Kanał Pana Makłowicza

Załączamy memy, które wywołują wśród nas radość. ;)
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kingston_upon_Thames
https://www.youtube.com/channel/UCCT_JGIn9I9FS6OTzzqWEew


Miłosz Kaszkowiak
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WAKACYJNE BHP

Zawsze:

Pamiętaj numer alarmowy 112!

Pij dużo wody i chroń się od słońca, używaj kremów z �ltrem!

W górach:

● nie zbaczaj z wyznaczonych tras;

● nie wybieraj się w góry bez odpowiednich ubrań i ekwipunku;

● zawsze wracaj ze szlaku przed zachodem słońca;

● poinformuj kogoś dokąd się wybierasz.

Nad wodą:

● nie pływaj samotnie;

● kąp się na strzeżonych kąpieliskach;

● nie wskakuj do wody;

● nie wchodź do wody w czasie burzy;

● uprawiając sporty wodne miej na sobie kamizelkę asekuracyjna.

W lesie:

● nie niszcz przyrody;

● nie jedz podejrzanych owoców i grzybów;

● zachowaj bezpieczną odległość od dzikich zwierząt;

● uważaj na ugryzienie kleszcza.
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Na rowerze, wrotkach, rolkach i na hulajnodze:

● zawsze miej kask i potrzebne ochraniacze;

● korzystaj z wyznaczonych do tego typu rekreacji miejsc;

● przestrzegaj zasad ruchu drogowego;

● miej ze sobą coś do opatrzenia ran.

W domu:

● mądrze korzystaj z urządzeń elektrycznych;

● zachowaj uwagę przygotowując sobie posiłki;

● nie otwieraj obcym.

Mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie spędzimy wakacje i spotkamy się cali i zdrowi

we wrześniu :)

Dorota Kleczewska

20



WAKACYJNA LISTA PRZEBOJÓW

Witajcie na stronach Radia Siewca! Tak się nazwaliśmy, bo w końcu

zajmujemy się muzyką, a muzyka to między innymi radio… Wszystko pasuje.

Wakacje tuż, tuż, dlatego przygotowaliśmy dla Was składankę muzyki, która

będzie idealna na zakończenie roku szkolnego i wakacje. Z przykrością również

informujemy, że w tym roku szkolnym to ostatnie wydanie. Mamy nadzieję,

że przyjmiecie ciepło nasze utwory i rozpoczniecie z nami wspólne świętowanie.

Elektryczne Gitary - "To już jest koniec"

Las Ketchup - "Asereje"

Calvin Harris - "Summer"

Bryan Adams - "Summer Of '69"

Shawn Mendes, Camila Cabello - "Señorita"

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

Pink Sweat$ - "At My Worst"

Passenger - "Let Her Go"

David Guetta - "Titanium"

Avicii - "Wake Me Up"

Pharrell Williams - "Happy"

Magdalena Mojzykiewicz i Michał Kiona
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https://www.youtube.com/watch?v=jjwypUOKds4
https://www.youtube.com/watch?v=lkynEPjkstI
https://www.youtube.com/watch?v=McEoTIqoRKk
https://www.youtube.com/watch?v=eFjjO_lhf9c
https://www.youtube.com/watch?v=ow1QqW0jzTo
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM
https://www.youtube.com/watch?v=LKbzXBEU-lg
https://www.youtube.com/watch?v=EX7oWSbVbGY
https://www.youtube.com/watch?v=KxnpFKZowcs
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


PYSZNE STRONY

Witajcie! Przedstawię Wam dzisiaj przepis na rury poznańskie, które można

znaleźć na przykład na stoiskach ulicznych podczas Bożego Ciała.

RURY POZNAŃSKIE

SKŁADNIKI :

● 300 g mąki

● 80 ml wody

● 30 g cukru

● 1 opakowanie cukru wanilinowego

● 100 g miodu

● 10 g amoniaku

JAK PRZYGOTOWAĆ RURY POZNAŃSKIE:

1. Piekarnik nagrzewamy do 180°C (bez termoobiegu).

2. Blachę z wyposażenia piekarnika wykładamy papierem do pieczenia.

3. Miód rozpuszczamy w rondelku, dodajemy cukier, cukier wanilinowy

i czekamy aż się skarmelizuje.

4. Z pozostałych składników zagniatamy gładkie ciasto.

5. Gdy karmel przestygnie, dolewamy do ciasta i dokładnie mieszamy.

6. Odkładamy ciasto pod przykryciem na pół godziny.

7. Rozwałkowujemy na cienkie prostokąty 10×15 cm, smarujemy żółtkiem

i pieczemy przez 8-10 minut.

8. Gorące ciastka kładziemy na wałku lub butelce, by nadać im kształt dachówki.

9. Dekorujemy.

Smacznego! Anastazja Ratajczak
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https://www.delecta.pl/przyprawy-do-ciast/cukier-wanilinowy-30g,prod,14,77.php


ROZRYWKA

Rebusy na wakacje! :)
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WYWIAD Z PANEM DYREKTOREM

W czerwcowym numerze gazetki zamieszczamy długo

wyczekiwany wywiad z panem Mateuszem Mikołajczakiem -

Dyrektorem naszej szkoły.

Miłego czytania!😊😊😊

MARIA ELLMANN: Jak się Pan czuje w roli dyrektora?

MATEUSZ MIKOŁAJCZAK: W roli dyrektora czuje się bardzo dobrze. Bardzo

lubię pracę z dziećmi, z młodzieżą. Przebywanie wśród nich daje dużo siły do pracy,

mam wspaniały zespół pracowników, nauczycieli, wychowawców, pracowników

obsługi i wszyscy pracujemy nad tym, żeby atmosfera była tutaj jak najlepsza!

ME: Jakie wrażenie zrobili na Panu uczniowie pierwszego dnia szkoły?

MM: Zachwycające wręcz! Chociaż niektórzy na początku byli nieco zalęknieni

i niepewni. Kiedy prowadzi się projekt od kilku lat - projekt budowy szkoły, który

rozpoczął się na początku 2014 roku - stawia się jakiś cel podstawowy jak np.

wybudowanie oraz uruchomienie szkoły, najpierw podstawowej. Dochodzi się do

tego momentu, do dotarcia do tego celu jakim jest otwarcie szkoły i najważniejszego -

serca tego dzieła, którym jest obecność w niej dzieci. Czuję się przeszczęśliwie,

ponieważ dzieci są w szkole i jest ich tak dużo.

ME: Czy chciał Pan w dzieciństwie być szefem lub dyrektorem?

MM: Nie pamiętam, szczerze mówiąc, kim chciałem być, były osoby, które chciały,

żebym był księdzem, ale ja mówiłem że nie, że będę miał rodzinę - co do tego nie

miałem wątpliwości. Nie, chyba nie chciałem być szefem lub dyrektorem

ME: Wiemy, że Pana ulubionym ciastem jest sernik, ale czy umie Pan go piec?
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MM: Tak, umiem piec sernik. Oczywiście rodzajów sernika jest dużo, ale znajdą się

dwa, które potra�ę upiec.

ME: Czy lubi Pan gotować? Co dokładnie?

MM: Nieobca jest mi praca w kuchni. Zdarza mi się robić jakieś ciekawe sałatki,

każdego tygodnia dobrą jajecznicę, prawie co tydzień smażę naleśniki, które

uwielbiam. Zdarzało się że piekłem chleb, ale jakimś częstym bywalcem kuchni,

z racji braku czasu oraz z tego powodu, że moja żona jest o wiele lepszą

kuchmistrzynią  ode mnie, to nie jestem.

ME: Proszę powiedzieć kilka słów o swoim ulubionym zwierzaku.

MM: Trudno mówić o ulubionym. Jedynym zwierzęciem w domu jest pies, który

jest starą dwunastoletnią goldenką - golden retrieverem. Zawsze była bardzo

spokojnym, towarzyskim, rodzinnym oraz bardzo cierpliwym psem, dobrze

wychowanym. Wie, że do pewnych miejsc w domu się nie wchodzi. Widzimy jak ten

czas biegnie, pies ma dwanaście lat, niedawno był uroczym szczeniaczkiem.

ME: Wiemy, że nie ma Pan teraz wolnego czasu, ale chcielibyśmy zapytać jakie

zainteresowania towarzyszą Pana życiu.

MM: (śmiech) Moglibyśmy spędzić tu pół dnia, jakbym zaczął opowiadać o swoich

pasjach i zainteresowaniach, na które zresztą brakuje czasu! Pomijając zainteresowania

zawodowe, bo bardzo lubię swoją pracę - pracę, w której muszę zarządzać,

organizować oraz przebywać wśród dzieci i młodzieży, moją największa pasją jest

muzyka. Jestem melomanem czyli kimś kto kocha słuchać muzyki, ale też trochę

audio�lem, to znaczy kimś kto lubi jakość słuchania muzyki. Lubię też słuchać

muzyki na żywo podczas koncertów. Muzyka towarzyszy mi już od połowy

podstawówki, kiedy byłem zakochany w liście przebojów programu trzeciego

prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego, ale to już było bardzo, bardzo, bardzo
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dawno temu :-). Fascynuje mnie dużo gatunków muzycznych, ale chyba muzyka

rockowa lat 70’ oraz jazz są mi najbliższe. Góry - to kolejna moja fascynacja.

Uwielbiam góry! Moim marzeniem jest powędrować kiedyś choć w pobliże Mount

Everestu, ponieważ na sam szczyt na pewno nie wejdę. Chciałbym zobaczyć Himalaje

na żywo. Już i tak nie mogę się doczekać, żeby w tym roku chociaż troszkę

pospacerować po Tatrach lub Pieninach. Kino - kolejna pasja na długą opowieść!

Zainteresowania to temat bardzo szeroki, ponieważ fascynuje mnie historia,

psychologia, �lozo�a, teologia, sztuka i wiele innych dziedzin. Bardzo lubimy z żoną

nasz mały ogród, szczególnie róże, które właśnie teraz rozkwitają.

ME: Czy znajduje Pan czas dla swojej rodziny? Co robicie razem?

MM: Właściwie moje życie codzienne wygląda dość prosto - praca do godziny 17:00,

czasami dłużej. Potem tylko rodzina, ponieważ jest ona duża. W związku z tym

codziennie do 22:00 lub trochę dłużej przebywam z moją rodziną. Spędzam czas

z młodszymi dziećmi, które absorbują dużo czasu ale też ze starszymi, z którymi

można spędzić czas aktywnie, uwielbiam wycieczki rowerowe czy spacery w lesie, �lm

z synami w weekend lub dyskusje na ciekawe tematy. Jeżeli czas pozwala to uciekamy

z żoną na spacer czy randkę :-).

ME: Czy w dzieciństwie był Pan pilnym i ułożonym uczniem? Czy wagarował Pan?

MM: Nie, żadne z tych określeń nie pasuje do mnie. W dzieciństwie byłem bardzo

dobrym uczniem, ale nie pilnym. Nie wagarowałem, ale też nie mogę powiedzieć,

że byłem bardzo grzeczny. Zawsze lubiłem wypowiedzieć głośno swoje zdanie,

dyskutować, ale z kulturą. Chociaż w tamtych czasach taka osoba miała opinię

aroganckiego czy bezczelnego. Dziś takie zachowanie nie ma z tym nic wspólnego.

ME: Czy był Pan kiedyś na dywaniku u dyrektora?
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MM: Pytanie co to jest dywanik u dyrektora. Pamiętam, że niejednokrotnie w szkole

podstawowej czy liceum byłem u dyrektora, ale dlatego, że miałem do nich sprawę.

Dywanik u dyrektora wychodził z mojej inicjatywy, a nie ze strony dyrektora. Także

nie byłam wzywany, a wysyłany, ponieważ nigdy nie bałem się rozmowy z dorosłymi,

rozwiązania problemu, namawiania, zachęcania do zrealizowania jakiegoś projektu

klasowego czy szkolnego.

ME: Skąd wziął się pomysł na założenie szkoły?

MM: To jest pomysł fundatorów szkoły, państwa Ewy i Tomasza Błaszakow. Jestem

głęboko przekonany, że idea wychowania chrześcijańskiego, dobrej jakości szkoły była

w nich zasiana przez Ducha Świętego. To Pan Bóg w pewnym momencie nas

połączył, ta idea była mi również bardzo bliska. Moja wcześniejsza praca w oświacie

była też z tym związana. Tak to się zaczęło, podjąłem ten pomysł i wcielamy go z całą

szkolną wspólnotą w życie.

ME: W jakim wieku ma Pan dzieci?

MM: Wszystkie? Od 3,5 do 23, czyli tak: 3,5, prawie 6, prawie 11, prawie 16, 21 oraz

23 - tyle skończy w tym roku moja najstarsza córka.

ME: Wiemy już, że Pana pasją jest muzyka - czy występował Pan kiedyś na scenie

i w jakiej roli?

MM: Za dużo okazji nie miałem, w szkole podstawowej pamiętam występ z okazji

otwarcia szkoły i wiersze, które recytowałem. W liceum byłem jednym z trzech

męskich członków chóru powstającego na nowo po latach, w związku z powyższym

w klasie trzeciej oraz czwartej bardzo często występowałem na scenie śpiewając.

W wieku dorosłym rzadko, ale lubię mikrofon oraz scenę.

ME: Woli Pan dresy czy spodnie do garnituru?
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MM: (śmiech) W tej chwili wolę jeansy, najbardziej. Chociaż lubię marynarki.

Od kiedy byłem nastolatkiem, bardzo lubię nosić marynarki.

ME: Najpierw płatki czy mleko? KFC czy McDonald?

MM: Hmm… Mleko. Kiedyś robiłem odwrotnie, płatki, a potem mleko. Teraz kiedy

jem płatki, chociaż jem je bardzo rzadko mleko, a potem płatki.

W McDonaldzie jestem bardzo rzadko. Raz czy dwa razy w roku, kiedy jedziemy na

wakacje, pozwalam sobie zatrzymać się i kupić tam jedzenie. Ponoć KFC też ma

dobre, ale McDonald u nas wygrywa. Najbardziej lubię tam kupować dobre espresso

i lody.

ME: Śniadanie, które daje Panu energię na cały dzień? Jajecznica, owsianka?

MM: Jajecznica, uwielbiam jeść jajecznicę, zdecydowanie. Z racji porannego

pośpiechu ograniczyłem się do spożywania sobotniej jajecznicy.

ME: Gdzie Pan się urodził i wychowywał?

MM: Urodziłem się i wychowałem w Borku Wielkopolskim, a właściwie

w miejscowości zaraz przy Borku, w Karolewie. To jest 18 km od Gostynia, a 70 km

od Lubonia.

ME: Wszystkich intryguje jedno - Pana wiek. Zdradzi Pan?

MM: Pewnie nie wszystkich intryguje :-), ale mam 46 lat.

ME: Jak podsumowałby Pan rok funkcjonowania szkoły?

MM: To był trudny rok, z racji pandemii i ograniczeń z tym związanych. Pierwsze

dwa miesiące były wspaniałe, ponieważ byli z nami starsi uczniowie. Ogromną

radością było dla mnie patrzeć na starsze klasy, jak funkcjonują, jak zaczynają się

integrować, tworzyć nawet wspólnotę, widzieć jak trudno im było się rozstać

ostatniego dnia, przed pójściem na nauczanie zdalne. Potem bardzo mi (wszystkim

pracownikom) ich brakowało przez kolejne sześć miesięcy. Był to rzeczywiście trudny
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czas, ale pierwszy rok jest też trudny organizacyjnie. Szkoła powstaje, jest to nowo

tworzący się organizm. Wszyscy wspólnie budujemy tę szkołę, ale dużo rzeczy udało

się zrobić. Bardzo się cieszę, że starsi uczniowie już są z nami w nauczaniu

stacjonarnym. Wierzę, że zostaną i że kolejnej fali pandemii, która “zmiecie” uczniów

ze szkoły, nie będzie. Dużo jeszcze pracy przed nami. W tym roku udało się

zagospodarować trochę przestrzeni na zewnątrz, tworzymy szkołę muzyczną, która

ruszy od przyszłego roku, czeka nas uroczystość nadania imienia szkole. Dużo

wyzwań, dużo pracy, ale to był bardzo dobry rok.

ME: Ostatnie pytanie brzmi: Kocha nas Pan? ;)

MM: Bardzo Was kocham i uwielbiam!

ME: Bardzo dziękuję Panu za wywiad! Do widzenia.

MM: Dziękuję. Do widzenia!

Marysia Ellmann
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NASZE WSPOMNIENIA

Na koniec chcielibyśmy podsumować nasz rok szkolny i podzielić się z Wami

tym, co najbardziej zapadło nam w pamięć. :)

Pamiętam pierwszy wf po przerwie, całe boisko dla naszej klasy! To było

niesamowite, ponieważ w domu miałem do dyspozycji 2 m2. Oczarowało mnie też to

jak szybko zbudowano plac zabaw!

Romek

Pierwsze przedstawienie, w którym brałam udział - z okazji Dnia Papieskiego. Podczas

prób dochodziło do zabawnych sytuacji, kiedy nie mogliśmy opanować wybuchów

śmiechu. I tak też stało się podczas premiery - w pewnym momencie nie udało się

utrzymać powagi… Kolejne przedstawienie poszło już lepiej.

Marianna

Wigilia klasowa online, radiowęzeł i Dzień Muzyki - wybieraliśmy hity, których

słuchała cała szkoła.

Michał

Wreszcie mogę grać w teatrze!

Oliwia

Z tego roku zapamiętałam ciasto brownie pani Kasi Spychały oraz szalone próby

przed występami w auli.

Emilka
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Uratowanie dziewczynki zamkniętej w bibliotece! Uczennica z kl. 3a została

przypadkowo zamknięta w sali, wysyłała pod drzwiami karteczki, znalazłam je

z koleżankami i tak zostałyśmy bohaterkami.

Blanka

Praca na technice podczas lekcji zdalnych, robiliśmy skrzyżowanie dróg w 3D, ciągle

zapominałem przynieść potrzebne rzeczy i biegałem z pokoju do pokoju.

Adam

“Jestem pichpachnięta waszymi pracami!” - tekst pani Karoliny Piątek, reakcje

na nasze prace plastyczne.

Ola

Jedzenie przypraw na przyrodzie - ciekawe doświadczenie!

Lena, Zuzia, Oliwia, Ula

Nic mi się już nie zacina! Mogę normalnie się uczyć! :D

Pamiętam jak siedziałam przed komputerem do północy i sprawdzałam artykuły.

Grudzień moim zdaniem był najciekawszym miesiącem pod względem gazetki.

Spotykałam się z koleżankami z redakcji i pisałyśmy zaległe artykuły itp. Dziękuję

p. Kasi za tak dobrze spędzone miesiące.

Nati
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Pierwsze przedstawienie na temat Walta Disneya... Była ogromna trema, ale daliśmy

radę. :)

Piotr

Dowiadywanie się tydzień przed występem, że biorę w nim udział, pierwsze

spotkanie gazetki oraz pójście na nauczanie zdalne.

Marysia

Jedzenie przypraw z Ameryki na historii - bardzo ciekawe doświadczenie i dużo

zapamiętałam.

Ania

Zepsucie kasetonu w szatni i miła pogawędka z Panem Dyrektorem o tym jak trzeba

się tam zachowywać.

Wiktor

Pamiętam jak całą noc siedziałam przy biurku i wymyślałam nazwę dla naszej gazetki

szkolnej. W końcu do mojej głowy wpadł pomysł, żeby gazetka nazywała się

“PLOTECZKI Z SZÓSTECZKI”!

Ula
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Od zawsze chciałam robić rysunki do gazetki i w końcu moje marzenie się spełniło.

Gabi

Pamiętam jak co tydzień wieczorem wchodziłem w folder gazetki i pisałem artykuł.

Miłosz

Pamiętam jak zrobiliśmy tło ze zdjęć Pani Kasi. Było

przy tym wiele śmiechu.

Magda

Pamiętam jak w przedstawieniu zostałam ,,ciotką od

kur’’.

Marika

Pamiętam spotkania z Dziećmi, te pierwsze - wtedy, gdy się poznawaliśmy i nie

wiedzieliśmy czego się po sobie spodziewać. Niewiele było trzeba, by znaleźć wspólny

język. Wszystkie przedstawienia są głęboko w moim sercu. Mamy wspaniałych

Uczniów, którym niestraszne jest zostawanie po lekcjach, ustawianie krzeseł w auli

czy znajdowanie szalonych kreacji na ostatni dzień przed występem. Pamiętam wiele

szczerych rozmów na korytarzu, słoneczniki i kartkę z podziękowaniem za wspólną

pracę. Była na niej scena! Nasza scena, która powoli nie może pomieścić szkolnych

Talentów. ;) Gazetka to misja, której podjęliśmy się w październiku i która

zjednoczyła Uczniów wielu klas. Od samego początku byłam pozytywnie zaskoczona

pomysłami, które sypały się z rękawa wszystkim młodym Redaktorom. :)

Kasia
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Dorota Kleczewska kl. 6

- oprawa graficzna

Roman Ksiąg kl. 4b

Marianna Międlarz kl. 6

Magdalena Mozyjkiewicz kl. 6

Krzysztof Mojzykiewicz kl. 4a

Wiktor Pilarski kl. 6

Adam Ratajczak kl. 4b

Anastazja Ratajczak kl. 7

Zuzanna Śróda kl. 6

Julia Tyrpin kl. 5

Anna Wąsiewicz kl. 6

Gabriela Wilińska kl. 5

OPIEKUN: Kasia Górowiec

DZIĘKUJEMY

ZA CAŁY

ROK SZKOLNY! :)
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