


WRZESIEŃ 2021

REDAKCYJNA MYŚL MIESIĄCA

Jesień we wrześniu może Cię zaskoczyć. Otwórz oczy.

Blask słońca i kolory, co roku, a jednak niezwykłe odsłony,

bądź gotów na spotkanie, bądź gotów na nowe. To wrzesień.

Idzie jesień.
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OD REDAKCJI...

Kochani Czytelnicy!

Wracamy po wakacyjnej przerwie. Na szkolnym korytarzu słyszeliśmy pytania

o wydanie lipcowe i sierpniowe. Nie może być! Naprawdę za nami tęskniliście? ;)

My też! I to bardzo!

Znów czujemy tę ekscytację, znów wydaje nam się, że artykułów powinno być

więcej, żeby Was zaciekawić, a jak zwykle przekraczamy ustalony przez nas samych

limit stron. Znów wybieramy kolor stron, tytuły na okładkę, robimy zdjęcia i… znów

brakuje nam czasu.

Nasza rzeczywistość! Czyż to nie jest właśnie to, czego tak nam brakowało? ;)

Nowy rok szkolny 2021/2022 zapowiada się imponująco! W październiku nasza

szkoła przyjmie imię ks. Franciszka Blachnickiego. Jemu poświęciliśmy w tym

numerze najwięcej miejsca. Mamy nadzieję, że czytanie przybliży Wam jego postać.

Nie zapomnieliśmy o udokumentowaniu szkolnych wydarzeń, liście przebojów czy

rebusach. Niespodzianką wrześniowego wydania są wywiady… Z kim? Przekonacie

się, zaglądając na kolejne strony. ;)

Cieszymy się, że jesteście z nami!

Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w sali komputerowej - to nowe miejsce

pracy redakcji. Brzmi poważnie. Bo i poważnie podchodzimy do tematu. Zmieniamy

się - uważni Czytelnicy na pewno te zmiany zauważą. ;)

Czytajcie, piszcie do nas, zagadujcie na korytarzu. Czekamy na Wasze opinie!

A teraz...

Miłej lektury! :)
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rok szkolny rozpoczął się Mszą Świętą w kościele pw. św. Barbary.

Spotkaliśmy się tam ponownie po dwóch miesiącach wakacji. Niektórzy wrócili do

znanego im miejsca, inni pojawili się w szkole po raz pierwszy. Mszy Świętej

towarzyszyła wesoła atmosfera oraz dużo śpiewów. Pan Dyrektor gorąco powitał

wszystkich uczniów, a duszpasterz naszej szkoły, ks. dr Jacek Zjawin, przewodniczył

Mszy. Pojawił się też nasz pluszowy kumpel - Szczepan. Po Mszy udaliśmy się razem

z naszymi wychowawcami do sal lekcyjnych. Nastąpiło powitanie w gronie

klasowym, dostaliśmy plan lekcji oraz kluczyki do szafek.

Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli przeżywać lekcji zdalnych. Wiemy na

pewno, że to będzie wspaniały rok szkolny! 👍😊

Zosia Buksik, 5b
Róża Wolska, kl. 5b
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ZAPISAŁO SIĘ W HISTORII…

WSPOMNIENIA Z UBIEGŁEGO ROKU SZKOLNEGO

Wracamy myślami do roku szkolnego 2020/2021. Pamiętacie jeszcze

artystyczne wydarzenia? Konkurs piosenki anglojęzycznej, spektakle oraz Msza

Święta kończąca rok pracy.

W czerwcu odbyły się również warsztaty EKO z p. Justyną, która przyjechała

do nas z Leszna z EKOsfery. Wzięła w nich udział każda klasa - dowiedzieliśmy się

sporo o życiu pszczół, wykonywaliśmy kule do kąpieli z naturalnych składników oraz

zdobywaliśmy wiedzę na temat opieki nad zwierzętami. Były to bardzo wartościowe

zajęcia.
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Dzień Sportu to wielkie wydarzenie, które wywołało ogrom pozytywnych

emocji wśród uczniów i nauczycieli. Doping, współpraca, zdrowa sportowa

rywalizacja - to wszystko złożyło się na dobre wspomnienia, które mamy z tego dnia.

W ostatnim tygodniu szkoły odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej

“I can sing”, w którym wzięło udział wielu uczniów starszych klas. Wszyscy włożyli

duży wysiłek w przygotowania, nie zabrakło też występów całych klas oraz tańca!

Jury w składzie: p. Kasia Duszyńska, p. Asia Raczkowska oraz p. Kasia Górowiec
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wyłoniło zwycięzców, choć było to niezwykle trudne zadanie. Drugie miejsce zdobyli

ex aequo Julia Tyrpin z ówczesnej klasy 5a oraz Franciszek Latour z klasy 6a,

natomiast pierwszą nagrodę zdobyła Natalia Domek z kl. 5a. Emocji tego dnia było

co niemiara!

W przeddzień zakończenia roku szkolnego mieliśmy okazję zaczerpnąć

ze świata teatru. Wszystkie grupy teatralne pod opieką p. Kasi Górowiec

przygotowały spektakle “na pożegnanie” roku szkolnego. Występy dały mnóstwo

radości widzom, ale też młodym aktorom. Przedstawienie klas 1-3 nosiło tytuł

“Wielki powrót!” i z humorem opowiadało o nauczaniu zdalnym oraz radości

z powrotu do szkoły. Przedstawienie klas 4-5 pt. "Bajeczne wakacje” to połączenie

wielu bajek i stworzenie przedwakacyjnej rzeczywistości z udziałem ulubionych

postaci, takich jak Królewna Śnieżka i Krasnoludki czy Flinstonowie. Po szkolnej

bajce zespół wokalny przeniósł nas do spektaklu kl. 6-7 pt. “Ach, rodzina…

i wakacje!”.

Tam to się dopiero działo! Rodzice, dzieci, dziadkowie, ciocie i wujkowie - wielka

rodzina Szóstkowiczów wyjeżdża nad morze! Co się z tym wiąże? Zupełny

rozgardiasz, ale też dużo radości i śmiechu!
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Było fantastycznie! Do każdego

przedstawienia możemy wrócić -

na facebookowej stronie szkoły

znajdują się �lmy, na których

udało się zarejestrować

poczynania młodych adeptów

sztuki teatralnej. Czekamy na

nowe przygody na naszej scenie!

Natalia Domek kl. 6a
Zosia Buksik kl. 5b
Róża Wolska kl. 5b

8



WAKACYJNE PRZYGODY

OBÓZ SPORTOWY “RAFIK”

Obóz Sportowy został zorganizowany przez pana

Marcina Jóźwiaka, naszego szkolnego w-�stę klas

starszych, i panią Magdę Brzóskę, również naszą

szkolną w-�stkę. Na obóz pojechaliśmy aż nad

morze, do Rewala. Od 22 sierpnia, przez 7 dni, 26

osób z naszej szkoły bardzo dobrze się bawiło,

a przy tym dbało o kondycję �zyczną. Chodziliśmy nad morze, graliśmy w różnego

rodzaju gry, zwiedzaliśmy okolicę, a wieczorami na żywo oglądaliśmy piękny zachód

słońca.

Hasło RAFIKa to:

Uczy ZWIEDZA trenuje DOBRZE wychowuje!

RADOSNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA i KULTURA! :)

WAKACYJNE SPOTKANIE

REDAKCYJNE

Tęskniliśmy za sobą już bardzo, więc

postanowiliśmy spotkać się na świeżym

powietrzu w wakacje.

19 sierpnia na Wzgórzu Papieskim, tzw. Górce

Papieskiej w Luboniu, spotkaliśmy się z

redakcją i innymi uczniami z naszej szkoły.

Zjedliśmy pyszne lody, usiedliśmy na placu
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zabaw, graliśmy w “Ma�ę” i “Palce w pralce” (kto nie wie, co to za gra, odsyłamy do p.

Kasi;). Pogawędki zdawały się nie mieć końca, ale rozstaliśmy się z perspektywą

bliskiego już spotkania w szkole.

PRZEDSTAWIENIE O BŁ. EDMUNDZIE BOJANOWSKIM

Na początku sierpnia celebrowaliśmy

150 rocznicę śmierci błogosławionego

Edmunda Bojanowskiego. Z tej okazji 7 i 8

sierpnia w naszej szkole odbył się spektakl

opisujący jego życie. W przedstawieniu brali

udział nauczyciele i uczniowie KSP nr 6

oraz przyjaciele Sióstr Służebniczek w Luboniu. To właśnie jedna z sióstr, s. Olga,

była inicjatorką owego wydarzenia. Przedstawienie miało na celu przybliżyć życie

Edmunda. Oba spektakle cieszyły się dużą popularnością, szkolna aula pękała w

szwach. :)
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Natalia Domek kl. 6a
Wiktor Pilarski kl. 7a
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WAKACYJNY WYWIAD Z RATOWNIKAMI

Za oknem mamy jeszcze piękną pogodę, więc wróćmy na moment do

wakacyjnych wspomnień. Zamieszczamy wywiad prosto znad jeziora Chojno.

Życzymy miłego czytania. ;)

MARIANNA MIĘDLARZ: Na początku

chciałabym zapytać, jak Panowie mają na imię?

K: Krzysztof.

B: Bartek.

M: Od ilu sezonów są Panowie ratownikami w

Chojnie?

K: Już kilkanaście razy byłem tu na stanowisku.

B: Pierwszy.

M: Czy Panów wykształcenie i praca zawodowa jest związana z ratownictwem

wodnym?

K: Moje tak, jestem po AWF-ie, czyli Akademii Wychowania Fizycznego. Plus inne

kursy w tej dziedzinie.

B: Jeszcze nie studiuję, ale chciałbym dostać się na AWF. Robię wszystkie możliwe

kursy w tej dziedzinie.

M: Jak zaczęła się Panów przygoda z ratownictwem?
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K: To już lata temu, może z dwadzieścia pięć. Pierwszą pracę podjąłem

w miejscowości Wartosław nad Jeziorem Pożarowskim. To był bodajże

dziewięćdziesiąty drugi rok i tak co roku praktycznie bez przerwy jestem ratownikiem

wodnym w wakacje, ponieważ na co dzień pracuję jako nauczyciel WF-u.

B: Mój tata jest ratownikiem od dwudziestu pięciu lat i tak mnie w to wciągnął,

zainteresował, że poszedłem w jego ślady. I tak się zaczęło.

M: Czy ta praca daje Panom satysfakcję?

K: Tak, dużą satysfakcję, ponieważ praca polega głównie na prewencji, na

zapobieganiu. Trudno zliczyć, ile osób uratowałem, przestrzegając, napominając lub

czyniąc pewne kroki na kąpieliskach, żeby było bezpiecznie. Ludzie często są bardzo

brawurowi, nie przewidują tego, co może nastąpić, a kończy się to w jeden sposób,

czyli tragiczny.

B: Cieszę się pracą i uważam, że na pewno dobrą sprawą jest to, że ludzie bardzo

szanują ratowników. Na pewno jest to satysfakcjonujące, jeśli ludzie słuchają osób,

które mają większą wiedzę na dany temat. Można dzięki temu pomóc zarówno

dzieciom, jak i dorosłym, aby nie zrobili sobie krzywdy. Zdarza się jednak często,

że ludzie nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie niosą ich nieprzemyślane decyzje. Same

statystyki pokazują, że na kąpieliskach niestrzeżonych jest zgonów około 300, a na

kąpieliskach strzeżonych nie ma żadnych lub pojedyncze przypadki jakichś

wypadków. To pokazuje, jak ta prewencja jest ważna.

M: Czy w ciągu roku Panowie pracują również jako ratownicy?

K: W ciągu roku tak, dotychczas pracowałem na basenie krytym w Szamotułach.
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B: Ja niedawno zacząłem pracę jako ratownik też w Szamotułach. W czasie studiów

będę tam na pewno bardzo często.

M: Jakie chwile w pracy zapadły Panom w pamięć?

K: Kiedyś, spokojnie siedząc na pomoście, obserwowałem plażę i nagle zauważyłem,

jak mała dziewczynka wskoczyła z narożników pomostu na głęboką wodę. Ona nie

wiedziała, że tam jest tak głęboko. Odbiła się raz od ziemi, zobaczyłem jej ręce do

wysokości łokci, drugi raz się odbiła - wtedy zobaczyłem już tylko dłonie.

W międzyczasie podbiegłem i zdążyłem ją wyciągnąć. Postawiłem ją na pomoście,

dziewczynka uciekła do matki, która nawet nie była świadoma, że dziecko się topi.

Nigdy nie dzieje się tak, że topiący macha ręką czy krzyczy “ratunku”.

W rzeczywistości jest właśnie tak, jak wcześniej opisałem.

B: Ja tych wspomnień nie mam zbyt dużo. Jestem ratownikiem krótko,

ale najbardziej zapadała w pamięć lekkomyślność kilku osób. Nad jezioro przyszedł

chłopak w wieku dwudziestu paru lat wraz z kolegami. Jak się potem okazało, pod

wpływem alkoholu. Mężczyźni od razu się rozebrali, nawet nie sprawdzając, jak jest

głęboko. Chłopak wszedł na drabinkę i chciał skoczyć na główkę na głębokość

niecałego metra, woda tam sięgała do pasa, bo nie wiedzieli, że tam jest tak płytko. Już

przygotował się do skoku i właśnie pan Krzysztof, z którym tu dyżuruję, zagwizdał

i krzyknął. Chłopak chyba się wystraszył, wpadł do wody na płasko i nawet nie

wiedział, że ma uratowane życie. Potem my mu powiedzieliśmy, że tu jest płytko, on

w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy. Gdyby nie to, a myślę, że to były ułamki

sekund, zanim by skoczył, bo już się do tego przygotowywał z wysokości prawie

półtora metra na głębokość około siedemdziesięciu centymetrów, no to by było

prawdopodobnie albo kalectwo, albo śmierć.
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M: Ile osób Panowie uratowali?

K: Ja jak sięgnę pamięcią, to dwie osoby. Trzecia odratowana, ale - niestety - i tak

zmarła, bo to był ciężki zawał.

B: Ja nie miałem akcji ratunkowej jeszcze, tylko jakieś lekkie opatrywanie ran,

ale żadnych cięższych akcji nie przeprowadzałem, na szczęście.

M: Czy lubią Panowie swoją pracę?

K: Tak, lubię, bo to jest kontakt z ludźmi, środowiskiem, otoczeniem i przyrodą.

Bardzo lubię.

B: Ja też, naprawdę lubię bardzo swoją pracę. Szczególnie, że można poznać tu wielu

ciekawych ludzi. Bardzo często ludzie do nas przychodzą na pomost porozmawiać, to

jest dobra część tej pracy. Właśnie ten kontakt z ludźmi i informowanie ich

o zagrożeniach jest najciekawsze.

M:Czy od dziecka marzyli Panowie, żeby zostać ratownikiem?

K: Nie, od dziecka nie, ale cały czas zabiegałem o to, aby nauczyć się pływać. Sam się

tego nauczyłem, a potem trzeba było to doskonalić.

B: U mnie wyglądało to trochę inaczej, ponieważ - jak już wspominałem - mój ojciec

jest ratownikiem 25 lat, ja mam dwadzieścia lat. Gdy się urodziłem, mój ojciec już

pracował w tym zawodzie. Odkąd pamiętam, przychodziłem do niego na kąpielisko

w Wartosławiu. Tata nie tylko nadzorował plażę, ale był tam również zarządcą.

Od tego czasu wiedziałem, że ratownikiem będę, że tak się moje życie potoczy, bo po

prostu taki sobie cel wyznaczyłem.
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M: Dlaczego akurat ratownik?

K: No bo to jest niesienie pomocy ludziom a to sprawia dużą satysfakcję.

B: Ja uważam, że ratownictwo wodne to jedno z takich zajęć, które wymagają kilku

rzeczy naraz. Na przykład siły �zycznej. Trzeba być przede wszystkim

wysportowanym, silnym. To po pierwsze. Ponadto trzeba być charyzmatycznym,

umieć tak rozmawiać z ludźmi, żeby ciebie słuchali. Te cechy są bardzo ważne

i chciałem je u siebie wypracować jak najlepiej. One idealnie pasują do ratownictwa

wodnego, dlatego też taki jest wybór .

M: Widując na plaży dzieci, czują Panowie większą odpowiedzialność?

K: Tak, tym bardziej teraz jest wymóg, że dziecko do trzynastego roku życia musi być

pod stałym nadzorem rodzica. Często rodzice o tym zapominają, ale dzieci łatwiej jest

zdyscyplinować, prawie natychmiast się słuchają, w przeciwieństwie do niektórych

uporczywych dorosłych. Aczkolwiek małoletni powinni być pod stałą kontrolą

rodziców i w dziewięćdziesięciu procentach tak właśnie jest, że to rodzice dbają,

obserwują.

B: Uważam podobnie jak kolega. Z dziećmi jest bardzo prosta sprawa, dziecko się

upomni, dziecko często traktuje ratownika jak autorytet i jeśli jest upomniane raz, to

drugi raz nie ma potrzeby go upominać. Dlatego uważam, że dzieci wcale nie są

problemem na kąpielisku, bo są obserwowane przez rodzica, można je łatwo

zdyscyplinować. Na pewno jest to odpowiedzialność, bo wiadomo, że na dzieci

trzeba zwracać szczególną uwagę, aczkolwiek to nie one robią największe zamieszanie

na kąpielisku.
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M: Czy dzieci dobrze są przygotowane na wodne przygody czy przydałyby się jakieś

zajęcia w szkołach?

K: Ja uważam, że są dobrze przygotowane, czasami nawet pływają dużo lepiej niż

dorośli. Obserwuję, że jest dużo szkółek pływackich, dzieci często korzystają z nauki

pływania. Także tu nie ma problemu, jeśli chodzi o umiejętności chyba, że dotyczy to

całkiem małych dzieci, to sprawa jest oczywista. Niezbędna są stała kontrola i opieka.

Dzieci wcale nie pływają gorzej niż dorośli a kto wie, czy nie lepiej.

B: Z moich obserwacji tutaj wynika, że jest bardzo różnie. Są dzieci, które pływają

bardzo dobrze, są takie, które pływają słabo, a myślą, że są mistrzami. Bardziej bym to

nazwał utrzymywaniem się na wodzie niż pływaniem. Uważam więc, że poziom

powinien być wyższy, szczególnie, gdy rodzice pozwalają wychodzić dzieciom za tak

zwaną czerwoną linkę, czyli na strefę dla osób umiejących pływać. Uważam, że jeżeli

osoba tam przechodzi, powinna mieć umiejętności na kartę pływacką, niestety, tak

często nie jest.

M: Jak wygląda rutyna ratownika?

K: Rutyna? No nigdy nie można popadać w rutynę, tylko wyciągać doświadczenia

i całe życie się uczyć. Ciągle spotykamy się z jakimiś nowymi sytuacjami, nowymi

przypadkami. Także rutyna to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Cały czas

trzeba być skupionym – obserwować i analizować.

B: Można tak powiedzieć, że czasami tutaj każdy dzień się wydaje podobny, ale nic

bardziej mylnego. Rutyna? Z rutyną właśnie staramy się walczyć. Bo czasami są dni,

gdy ludzi nie ma, a są dni, gdy jest ich mnóstwo.

M: Dużo osób zdaje na kartę pływacką?
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K: Bardzo mało, właściwie nikt nie zdaje. W tym roku tylko dwie osoby.

Są oczywiście rodzice i to byli właśnie tacy rodzice z dziećmi, którzy chcieli, żeby

zdawało ono na kartę, dziecko też chciało. I wszyscy mieli z tego tytułu bardzo dużą

satysfakcję, bo te osoby zdały egzamin. Chociaż jedna osoba zdawała i, niestety, nie

można tego było zaliczyć. Teraz to są przypadki sporadyczne, a kiedyś bardzo wiele

osób chciało mieć kartę. W sezonie potra�łem wypisać nawet dwieście piętnaście

kart, teraz tylko dwie. No to liczby mówią same za siebie.

B: Kwestia też na pewno jest taka, że chętnych jest mało, ale jak już ktoś jest chętny,

to niekoniecznie wynika to z jego własnej woli. Zwykle inicjatorami są rodzice.

Marianna Międlarz, kl. 7a
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TECHNIKI SZYBKIEJ NAUKI

O technikach szybkiej

nauki słyszał każdy, ale

niewielu z nas wie, na czym

one tak naprawdę polegają.

W nauce bardzo ważne jest

nastawienie do tego, czego

musimy się nauczyć. Często

myślimy: “Muszę się tego

nauczyć i już, ale i tak wiem, że mi się to nie przyda.” I tutaj, zamiast mówić

“muszę”, powiedzmy “chcę” - to pierwszy krok do sukcesu.

Większość z nas jest wzrokowcami, dlatego dobrą metodą będzie mapa myśli.

Podczas jej tworzenia, rozwijamy swoje umiejętności rysowania, ale też

zapamiętujemy najważniejsze informacje. Może być to kolorowe pismo albo proste

rysunki, które nasz mózg zapamiętuje, a my możemy to potem skojarzyć. Przydatną

czynnością przed nauką jest zaplanowanie sobie tego, czego chcemy się uczyć,

np. dzisiaj nauczę się tabliczki mnożenia i ćwiczę dzielenie, a jutro nauczę się słówek

na angielski. Dlaczego dobrze to robić? Dlatego, że będziemy wiedzieli, na czym się

skupić i nie będziemy się rozpraszali niepotrzebnymi myślami, co mamy jeszcze do

zrobienia.

Istnieje również technika pierwszych liter. Oznacza to, że z ciągu wyrazów,

a dokładnie z pierwszych liter wyrazów, których musimy się nauczyć, układamy jakieś

proste zdanie, np. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik,
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miejscownik, wołacz i zdanie do tego to: “Mama dała córce bułkę nasmarowaną

masłem wiejskim”.

Po zastosowaniu którejś z tych metod nauka powinna pójść wam łatwiej i szybciej.

Michał Kiona 7a
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WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR

We wrześniowym numerze zamieszczamy

wywiad z Panią Wicedyrektor naszej szkoły

- Katarzyną Jelinską. Na pewno Was zaciekawi,

w końcu to nie lada gratka!

Życzymy miłego czytania. ;)

MARIA ELLMANN: Czy zaskoczyła Panią

nominacja na stanowisko wicedyrektora? Czy czuje

się Pani wyróżniona?

P. KASIA JELINSKA: Jeśli chodzi o stanowisko wicedyrektora, tak, jestem

zaskoczona. Natomiast czy czuję się wyróżniona... Bardziej mam poczucie

obowiązku, jestem odpowiedzialna za Was, za dzieci, uczniów i nauczycieli, ale cieszę

się bardzo.

ME: Co należy do Pani obowiązków?

KJ: Oprócz tego, że nadal jestem nauczycielką matematyki i chemii, zajmuję się też

organizacją pracy szkoły, aby wszystkim - nauczycielom i uczniom - w naszej szkole

było bardzo dobrze oraz żeby każdy z uczniów chciał w tym miejscu spędzać jak

najwięcej czasu.

ME: Uczy Pani przede wszystkim matematyki. Który przedmiot jest Pani bliższy

i dlaczego?

KJ: Matematyka i chemia mają swoje miejsce w moim sercu, oba przedmioty są

cudowne, wystarczy je tylko zrozumieć, a nauka nie będzie trudna.

ME: Jaka jest historia Pani edukacji? Czy jest Pani typowym umysłem ścisłym?
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KJ: Moja historia edukacji zaczęła się w przedszkolu… A tak na poważnie (śmiech)

zawsze chciałam być nauczycielem, dlatego też wybrałam chemię i matematykę.

Skończyłam te dwa kierunki, natomiast nauczycielem chciałam być zawsze, co może

potwierdzić moja młodsza siostra, która musiała przepisywać, odpowiadać,

rozwiązywać zadania chyba przez większość dzieciństwa, a ja wystawiałam jej za to

oceny.

ME: To dopiero opowieść! W wirze obowiązków wicedyrektora była Pani zmuszona

zrezygnować z nauczania w większości klas. Czy brakuje Pani uczniów?

KJ: Bardzo. W pracy nauczyciela najbardziej lubię kontakt z uczniami, z młodzieżą,

z dziećmi, natomiast mam nadzieję, fakt bycia wicedyrektorem nie spowoduje tego, że

ten kontakt będzie mniejszy. Moje drzwi i serce zawsze są dla Was otwarte.

ME: Przechodzimy do sfery prywatnej, jeśli Pani pozwoli.

KJ: Pozwalam ;)

ME: Ma Pani dużą rodzinę. Jak spędza Pani z nią czas?

KJ: Mam pięcioro dzieci, starsze - niestety - spędzają swój czas same i ja, jako mama,

nie jestem im już tak bardzo potrzebna, natomiast młodsze córeczki ciągle są blisko

mnie. Jeżeli mamy tylko wolną chwilę, spacerujemy, nie ukrywam, że przyjemność

sprawia nam buszowanie po sklepach, co nie bardzo podoba się męskim członkom

rodziny, ale oni również  dają radę.

ME: To dobrze! Jaka jest Pani ulubiona potrawa?

KJ: Ulubiona potrawa… Hmm… Trudne pytanie. Ulubiona potrawa to taka, która

jest mi podana, czyli ja siedzę, a na stole pojawia się jedzenie - czy to będzie kanapka

z serkiem i pomidorem, czy jakieś wykwintne danie, to doprawdy nie jest ważne.

Po prostu - potrawa jest najlepsza, gdy jest mi podana.

ME: Ciekawa odpowiedź. Jaki uczeń ma szansę zdobyć Pani serce?
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KJ: Każdy. Każdy uczeń ma miejsce w moim sercu. Każdy!

ME: Ma Pani jakieś zwierzę?

KJ: Mam psa, co prawda nie wiem, czy to stworzenie można nazwać psem, bo nie

szczeka, nie lubi wychodzić na spacery, śpi na półce, nie lubi biegać, ale jest psem, co

potwierdzają zarówno weterynarze, jak i członkowie mojej rodziny (śmiech) i, przede

wszystkim, jest ulubieńcem najmłodszych dziewczynek.

ME: Ulubiony kolor?

KJ: Czerwony, jako nauczyciel nie mam wyjścia, tylko czerwony do wstawiania

szóstek, oczywiście. ;)

ME: Jakie ma Pani hobby, oprócz matematyki i chemii?

KJ: Oprócz matematyki i chemii... Uwielbiam czytać książki, natomiast książki

czytam tylko w czasie wakacji, ferii, świąt, także niestety, niestety, niestety książkowy

okres w moim życiu to na razie tylko miniony lipiec i sierpień, teraz królują książki do

matematyki i chemii.

ME: Woli Pani bardziej kanapę czy fotel?

KJ: Oczywiście, że fotel, ale musi być duży, żebym mogła usiąść w nim naprawdę

wygodnie. Ja nie siadam normalnie z nogami na ziemi, tylko bokiem i to jest moja

ulubiona pozycja. Co prawda wszystkich stawiam do pionu i uważam, że tak nie

można odpoczywać, ale ja tak siadam, to taka moja słodka tajemnica.

ME: Chyba jednak nie będzie to już tajemnicą. ;) Obiad w mieście czy w domu?

KJ: W mieście. Obowiązkowo w mieście.

ME: Morze czy góry?

KJ: To jest pytanie nie na miejscu... Tylko morze.

ME: A to dlaczego?
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KJ: Uwielbiam pływać, a pływanie w falach jest po prostu cudowne i ten chłód,

który bije od wody, jest wspaniały oraz piaseczek, który jest wszędzie, ach, uwielbiam

ten klimat!

ME: Czy to Panią relaksuje?

KJ: Bardzo, także już od razu klasie 7a zapowiadam - szykujemy wycieczkę nad

morze!

ME: Świetnie! Ulubiony miesiąc? Proszę także o krótkie uzasadnienie...

KJ: Ulubiony miesiąc… Lipiec. Dlatego, że właśnie wtedy jestem nad morzem.

ME: Święta Wielkanocne czy Bożego Narodzenia?

KJ: Długo były to święta Bożego Narodzenia, natomiast od pewnego czasu

Wielkanoc. Wiem, jaką wagę ma w naszym życiu religijnym czas sakralny.

ME: Kiedy ma Pani urodziny?

KJ: Urodziny obchodzę 3 września.

ME: Zatem spóźnione życzenia od redakcji! Nadrobimy z pewnością za rok!

Gdyby nie była Pani nauczycielką, jaki zawód by Pani wybrała?

KJ: Nie wyobrażam sobie innego zawodu, naprawdę nie wyobrażam.

ME: A gdyby on w ogóle nie istniał?

KJ: To powiedziałabym, że pływanie na statkach, ale to raczej kobiecie nie przystoi,

dlatego myślę, że praca w bibliotece, z nadzieją, że mogłabym wtedy czytać i czytać

książki.

ME: Jakie jest Pani ulubione zdanie wypowiadane przez uczniów?

KJ: Może to nie jest zdanie...

ME: A co to jest?

KJ: Tak szczerze najbardziej lubię (zaznaczam, że klasy, które miały ze mną lekcje,

wiedzą o tym)... Wiem, że nie powinnam, przyznaję się, tak czasami lubię przed
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końcem sprawdzianu powiedzieć: ,,Kończymy!” i wtedy cała klasa mówi: ,,Nie!

Jeszcze nie!”. Podoba mi się ten głośny i wspólny krzyk: ,,Nie” . ;)

ME: Bardzo dziękuję za wywiad. Do widzenia!

KJ: Ja również dziękuję za poświęcony czas i Wasze zaangażowanie. Do

widzenia! Do zobaczenia!

Maria Ellmann, Aleksandra  Górska
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LISTA PRZEBOJÓW

na dobry początek

Nowy rok szkolny rozpoczynamy nie inaczej jak z dobrą muzyką! Poniżej nasze

hity, zachęcamy do odsłuchu i relaksu, który jest tak bardzo potrzebny. :)

WSZYSTKO MI MÓWI, ŻE MNIE KTOŚ POKOCHAŁ - Sanah, Artur Rojek,
Vito Bambino, Kwiat Jabłoni (Tymbark)

BY YOUR SIDE - Calvin Harris, Tom
Grennan

IKO IKO - Justin Wellington(My bestie)

WODY MI DAJ-Kwiat Jabłoni

I CIEBIE TEŻ,BARDZO -  Męskie Granie Orkiestra 2021

1+1 - SIA

CLUB TROPICANA - Wham!

Z NASZYMI MARZENIAMI - śpiewa Michał Pieluszczak, muz. A. Ozner, D.
Jaros, sł. T. Szarwaryn

GÓRY DO GÓRY - Małe TGD

HAPPY - Pharrell Wiliams
Zosia Buksik, Róża Wolska, kl. 5b
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https://www.youtube.com/watch?v=DQArLiVFfac
https://www.youtube.com/watch?v=DQArLiVFfac
https://www.youtube.com/watch?v=xgCq8hnpRDo
https://www.youtube.com/watch?v=xgCq8hnpRDo
https://www.youtube.com/watch?v=pBGJnpig8wM
https://www.youtube.com/watch?v=sIBazzGIeLw
https://www.youtube.com/watch?v=ZTYSAl9Npqw
https://www.youtube.com/watch?v=wUhRfXCS-JQ
https://www.youtube.com/watch?v=v2_UulzmUtY
https://www.youtube.com/watch?v=ybb3OhGKp1o
https://www.youtube.com/watch?v=ybb3OhGKp1o
https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao
https://www.youtube.com/watch?v=cmCDqX3ngfA


REBUSY

Zajrzyjcie do naszych nowych rebusów. Zachęcamy Was do przesyłania

rozwiązań na adres: ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com

Nagrody czekają! :)

DLA KLAS 1-3
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DLA KLAS 4-8

Lena Drajer kl. 5a
Romek Ksiąg kl. 5b
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Wrześniowe MEMY

Adam Ratajczak kl. 5b
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Ksiądz FRANCISZEK BLACHNICKI

nasz patron
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O księdzu Blachnickim…

Franciszek Blachnicki urodził się w Rybniku, 29 marca 1921 roku. Wychował

się na Górnym Śląsku w rodzinie wielodzietnej. Już w czasie dzieciństwa doświadczał

szczególnej opieki Opatrzności Bożej. W gimnazjum wstąpił do harcerstwa. W 1938

roku, we wrześniu, mając zaledwie 18 lat, wstąpił do wojska, aby chronić Ojczyznę.

20 września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się uciec.

W 1940 roku ujęto go i aresztowano, a następnie przewieziono do niemieckiego

obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W obozie koncentracyjnym spędził

14 miesięcy, został przewieziony do więzienia śledczego w Zabrzu, a następnie do

Katowic. Na karę śmierci skazano go 30 marca 1942 roku za działalność

konspiracyjną przeciw Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.

Po pięciu miesiącach w celi, karę śmierci zmieniono mu na dziesięć lat

ciężkiego więzienia, które miał odbyć po II wojnie światowej. W 1945 roku wojsko

amerykańskie uwolniło Franciszka od obozów pracy i więzień niemieckich.

Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego

w Krakowie. W 1950 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława

Adamskiego. W późniejszych latach pracował w redakcji “Gościa Niedzielnego”.

W 1961 roku aresztowano go, tym razem pod zarzutem wydawania

nielegalnych pism i rozpowszechniania fałszywych wiadomości o prześladowaniu

Kościoła w Polsce, został skazany na 13 miesięcy więzienia.

Ksiądz Franciszek Blachnicki w 1982 roku założył Chrześcijańską Służbę

Wyzwolenia Narodów - dla narodów Europy Wschodniej walczących o wyzwolenie

spod reżimów komunistycznych. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku.

O�cjalnie, jako przyczynę jego śmierci, podaje się zator płuc.
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Ksiądz Blachnicki jest twórcą Ruchu Światło-Życie, o którym parę słów

poniżej.

Już niedługo ksiądz Franciszek Blachnicki zostanie patronem naszej szkoły. Na

każdej Mszy Świętej będziemy modlić się o jego beaty�kację.

Słowa ks. Franciszka Blachnickiego warte zapamiętania:

“Bóg, jako jedyny, może zaspokoić najbardziej podstawową potrzebę

twojego serca - potrzebę bycia kochanym

bez względu na to, kim jesteś,

jaką wartość masz w swoich oczach

i oczach innych”.

Natalia Domek kl. 5a

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie istnieje w Kościele rzymskokatolickim od 1954 roku, a jego

założycielem jest nasz patron - ks. Franciszek Blachnicki.

Znakiem Ruchu jest symbol ΦΩΣ ΖΩΗ, oznacza to fos-zoe (greckie słowa: światło

i życie).

Ruch ten gromadzi ludzi starszych i młodszych, świeckich i powołanych do życia

w kapłaństwie lub w zakonie, i ma na celu odnowę duchową Kościoła zgodnie

z nauką Soboru Watykańskiego II - para�a staje się wspólnotą wspólnot, a jej

członkowie świadomymi, dojrzałymi chrześcijanami.
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Wywiad oazowy

W czasie wakacji, w dniach od 17 lipca do 5 sierpnia kilkoro uczniów naszej

szkoły uczestniczyło w Oazie Dzieci Bożych w Gosławicach. Rekolekcje oazowe

cieszą się w naszej społeczności szkolnej dużą popularnością. Zadaliśmy uczestnikom,

których znamy, jedno pytanie. Oto ono: “Co było dla ciebie ważne na Oazie Dzieci

Bożych?”. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi.

Miłka Pożarycka

“Dla mnie ważne było to, by codziennie mieć dobry humor i dogadywać się z innymi,

a najważniejsze było dla mnie umocnić swoją wiarę w Boga.”

Mateusz Zygmunt

“Dla mnie ważne było codzienne wyjście do kościoła.”

Krzysztof  Mojzykiewicz

“Dla mnie najważniejszy był Pan Bóg.”

Franciszek Mikołajczak

“Dla mnie ważne było poznanie nowych kolegów.”

Franciszek Wiśniewski

“Dla mnie na Oazie najważniejsza była Msza Święta.”
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Roman Ksiąg

“Dla mnie na Oazie ważny był czas spędzony z Bogiem.”

Adam Ratajczak

“Dla mnie najważniejszy był czas poświęcony dla Boga.”

We wszystkich tych odpowiedziach widoczny jest Bóg. Jest naszą radością

i widzimy Go w innych ludziach. Cieszymy się, że tyle osób z naszej szkoły miało

okazję wziąć udział w wakacyjnych rekolekcjach oazowych. Może uda się zachęcić

innych uczniów w przyszłym roku. A tymczasem dziękujemy uczestnikom

wywiadu!:)

Adam Ratajczak, Romek Ksiąg, kl. 5b
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1. Jak się nazywa "przyszły" patron naszej szkoły?
2. Kapłanem jakiej diecezji był ks. Franciszek Blachnicki?
3. Gdzie zmarł ks. Franciszek Blachnicki?
4. Jak potocznie można nazwać ruch stworzony przez ks. Franciszka

Blachnickiego?
5. Według słów ks. Franciszka Blachnickiego  „człowiek, który potra� dziękować,

jest…"
6. Gdzie, w jakim mieście, dokonało się nawrócenie ks. Franciszka Blachnickiego?
7. Ile miałby teraz lat ks. Franciszek Blachnicki?
8. Miejsce pochówku ks. Franciszka Blachnickiego.
9. Jak nazywa się ruch założony przez ks. Franciszka Blachnickiego?
10. Gdzie urodził się ks. Franciszek Blachnicki?

Przesyłajcie odpowiedzi na: ploteczkizszosteczki.siewca@gmail.com! :)
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MAPA ŻYCIA ks. Blachnickiego

A już 5 października nasza szkoła otrzyma imię

ks. Franciszka Blachnickiego!

Czekamy na tę uroczystość! :)
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Redakcja:

Zosia Buksik kl. 5b

Natalia Domek kl. 6a

Lena Drajer kl. 5a

Maria Ellmann kl. 7a

Urszula Florek kl. 5a

Aleksandra Górska kl. 7a

Michał Kiona kl. 7a

Dorota Kleczewska kl. 7a - oprawa graficzna

Roman Ksiąg kl. 5b

Marianna Międlarz kl. 7a

Wiktor Pilarski kl. 7a

Adam Ratajczak kl. 5b

Zuzanna Śróda kl. 7a

Róża Wolska kl. 5b

Maksym Radziński kl. 6a

OPIEKUN: Kasia Górowiec

Ania Smirnow - korekta
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