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NIE BĘDĘ MIAŁ CZERWONEGO PASKA - WYWIAD Z
MATEUSZEM KOWALEM I PANIĄ IWONĄ KUSAL

I.K.

inauguracja
WYWIAD Z MATEUSZEM KOWALEM

redaktor: Witaj Mateusz, chcielibyśmy z Tobą przeprowadzić wywiad dotyczący Ciebie i Twojego
zamiłowania do matematyki. Słyszeliśmy, że prowadzisz spotkania matematyczne i jesteś bardzo
zaangażowany w pracę nad pogłębianiem swojej wiedzy. Rok szkolny powoli dobiega końca, zbliżają się
wakacje, wypoczynek, relaks, ale czy to oznacza, że Ty też ,,robisz sobie wolne” od matematyki?
Mateusz Kowal: Odnośnie tych spotkań matematycznych, to jak na razie przeprowadziłem tylko jedno,
ponieważ chciałem zobaczyć jak sprawdzę się w roli nauczyciela. Na wakacjach zamierzam dalej się uczyć,
tylko tym razem nie będę musiał poświęcać czasu na rzeczy dla mnie nie istotne, np. niektóre przedmioty
szkolne.Czas będę dzielił głównie na naukę informatyki, matematyki i treningi ze znajomymi.
red:Kończysz gimnazjum, co myślisz o szkole? Czy to dla Ciebie wyłącznie miejsce nauki?
M.K.: O szkole myślę niejedno, szkoła i mnie blokuje, i mi pomaga, niestety nie można mieć wszystkiego. Na
pewno cieszę się, że trafiłem na świetnych nauczycieli z matematyki i fizyki. Gdyby nie pani Kusal i pani
Trzeciak na pewno nie udałoby mi się tyle nauczyć. Z drugiej strony wydaje mi się, że szkoła mnie ogranicza,
bo ogrom czasu, który tutaj spędzam wolałbym spędzić, np. na nauce informatyki i elektroniki.
red: Niedawno był egzamin gimnazjalny. Który przedmiot poszedł Ci (według Twojego odczucia) najlepiej?
M.K.: Fizyka oczywiście, bo z matematyki byłem zwolniony. Cieszę się jeszcze z języka angielskiego, który
napisałem chyba na około 90% (rozszerzenie).
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red: Czy od zawsze byłeś mistrzem matematyki?
M.K.: Odkąd pamiętam nie miałem problemów z matematyką, która była w szkole, ale nie robiłem nic więcej,
dlatego na konkursach nie przechodziłem nigdy dalej. W gimnazjum również nie miałem kłopotów z
materiałem, lecz dalej to nie wystarczało. Dopiero w drugiej klasie, gdy naprawdę się przyłożyłem,
matematyka mnie ,,pochłonęła", co dało widoczne efekty w 3 klasie Gimnazjum. Tak więc mogę spokojnie
powiedzieć, że żaden ze mnie geniusz, jestem jedynie trochę ponad przeciętność. Wielkim geniuszom pokroju
Gausa, Eulera, Banacha, Steinhusa oraz wielu innym nie dorównuję nawet do stóp.
red: Co z innymi przedmiotami? Ścisłe idą w parze z matematyką – u Ciebie też?
M.K.: Dzięki matematyce, która jest językiem wielu innych dziedzin mam łatwiej w nauce pozostałych. Mimo
to nie zawsze idzie mi łatwo i czasem muszę nad jakimś działem posiedzieć dłużej. Tak było na przykład, gdy
przerabialiśmy na fizyce elektryczność. Dodam jeszcze, że sama matematyka sprawia mi problem, w
szczególności ,,geometria olimpijska".
red: Czy jest coś z zakresu nauczania, czego szczerze nie znosisz?
M.K.: Szczerze nie znoszę przymusu do uczenia się dwóch języków naraz. Strasznie mnie to wkurza, bo
mam kłopot z uczeniem się obydwu w jednym czasie, przy jednoczesnym poświeceniu energii na resztę
moich zainteresowań.
red: Trafiłeś do klasy, gdzie wychowawcą jest matematyk. Jak Ci się układa współpraca z Panią Iwoną
Kusal?
M.K.: Wydaje mi się, że całkiem dobrze. Od początku Pani wspierała naszą trójkę (tzn. mnie, Andrzeja
Zaborniaka i Konrada Widaja) i pomagała nam w każdy możliwy sposób.
red:Zawsze byliście zgodni, czy też dochodziło między Wami do sporów dotyczących edukacji
matematycznej?
M.K.: Czasami zdarzało się, że Pani chciała zacząć jakiś dział, który niekoniecznie był mi na rękę, ale wiem,
że nie wszystko kręci się wokół mnie. Często prowadzimy zażarte dyskusje odnośnie rozwiązań zadań.
Zdarzało się, że rozwiązanie nauczyciela nie podobało mi się, bo było ,,mało eleganckie". Na początku bywało
raczej odwrotnie.
red: Podobno powiedziałeś, że nie będziesz miał czerwonego paska na świadectwie. To prawda?
M.K.: To prawda i wcale mnie to nie smuci, ponieważ uważam, że pasek jest mało ważny. Oceny świadczą w
większości przypadków o niczym, można mieć same szóstki a nic nie umieć. Wszystko zależy od
nauczycieli, od tego czy ktoś umie ściągać i czy jest sprytny. Oczywiście nie wszyscy są tacy i niektórzy
naprawdę mają ogromną wiedzę i dobre oceny. Jak odróżnić tych którzy coś umieją, od tych którzy są po
prostu sprytni?
red: Czy zamierzasz rozwijać swoje matematyczne zdolności w nowej szkole, czy poszukasz innej pasji?
M.K.: Zdecydowanie tak. Specjalnie zamierzam pójść do warszawskiej szkoły, w której jest autorski program
nauczania z matematyki, a blisko połowa uczniów to olimpijczycy na szczeblu krajowym (OM- Olimpiada
Matematyczna).Dodam, że mam obawy, czy sobie poradzę.
red: Masz może jakąś radę dla osób, którym z matematyką nie po drodze?
M.K.: Nie uczcie się matematyki na pamięć, starajcie się ją zrozumieć. Sam nie pamiętam większości
wzorów i tabliczki mnożenia.
WYWIAD Z PANIĄ IWONĄ KUSAL
red: Jest Pani nauczycielem, którego znają, a przynajmniej kojarzą wszyscy uczniowie szkoły. Wiadomo, że
prowadzi Pani zajęcia dla osób uzdolnionych matematycznie. Dziś chcemy porozmawiać o Pani uczniu i
wychowanku, Mateuszu Kowalu. Czy Mateusz był zjawiskowym odkryciem, czy też, jak artysta, musiała Pani
sporo się napracować, aby wydobyć diament?
Iwona Kusal: Nie jestem pewna, czy kulisy pracy nauczyciela to coś ciekawego dla uczniów, czy to jeszcze
artyzm…? Mateusz, tak naprawdę to "ofiara" pewnego eksperymentu. Przez długi czas szkoła mimo bardzo
dobrych wyników nauczania i licznych sukcesów na polu integracji, laureatów konkursów pod patronatem
Kuratora Oświaty miała stosunkowo mało. Wspólnie z panią dyrektor, Anną Trzeciak zastanawiałyśmy się jak to powiedziałeś… - wyłuskać choćby jeden diament. Zorganizowałam i zaprosiłam właśnie na warsztaty
matematyczne uczniów klas piątych. Tak, jak ostatnio rozdałam zaproszenia. Na te zajęcia przyszła jedna
dziewczynka i trzech chłopców - w tym właśnie Mateusz.
red: Od razu Pani wiedziała, że to uczeń, w którego trzeba zainwestować?
I.K.: Nie miałam pojęcia co z tego wyniknie, tym bardziej, że chciałam tylko pokazać im, jak nauka może być
fascynująca i zaprezentować swoją osobę jako przyszłego wychowawcę i nauczyciela matematyki.
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Co do inwestowania: dla mnie nie ma ucznia, w którego nie warto inwestować. Nie ma też znaczenia dziedzina
w jakiej uczeń chce się rozwijać. Jeżeli tylko mogę - pomagam. Organizowałam już z wychowankami pokazy
mody, głosowania towarzyszące prawdziwym wyborom, projektowaliśmy mundurki szkolne, uczyłam tańca,
prowadziłam kółko szydełkowania dla dzieci w świetlicy. Moje podstawowe zajęcia to jednak pomoc w nauce
w ramach zespołów wyrównawczych, a celem mojej pracy jest wychować fajnego, młodego człowieka
przygotowanego jak najlepiej do życia, do przyszłego zawodu, mając jednocześnie nadzieję, że spotykając
was wszystkich na różnych stanowiskach pracy będę zadowolona, a wy nie będziecie się wstydzić
znajomości ze mną.
red: Jaki charakter ma Mateusz? Trzeba było go namawiać do pracy, ulegle przyjmował to, co Pani mówiła,
czy też były momenty sporne?
I.K.: Z tego co wiem, Mateusz w klasach młodszych był zwykłym, wesołym chłopcem, dla którego nauka była
złem koniecznym. Do gimnazjum przyszedł już z pomysłem na siebie. Razem z rodzicami złożył podanie o
IPN z matematyki i fizyki. Na zajęciach pilnie wykonywał podsuwane mu zadania, szybko nauczył się ich
poszukiwać samodzielnie. Testy dostępne w internecie przerobił chyba wszystkie, w tym większość na
wakacjach. Zapronumerował pismo matematyczne ,,Kwadrat" i na podstawie artykułów oraz kupowanych
zbiorów samodzielnie zdobywał nowe umiejętności i dzielił się nimi z kolegami. Moja rola szybko sprowadziła
się do ,,korektora" formy jego wypowiedzi pisemnej, stosowania znaków i kształtowania samego języka.
Oczywiście na początku te poszukiwania były chaotyczne i wymagały ukierunkowania. Mateusz bywał też
uparty, pamiętam jak koniecznie chciał wiedzieć, co to są liczby zespolone, zajęliśmy się nimi, po czym zadał
mi pytanie: ,,po co myśmy to robili, skoro nigdy mi się to nie przyda". Nie ukrywam, trochę podniósł mi
ciśnienie, bo oczywiście nie pamiętał, że to był jego pomysł.
red: Czy od zdolnych uczniów oczekuje Pani spierania się? W kwestiach matematycznych, rzecz jasna.
I.K.: To jest konieczne nie tylko w matematyce, bez sporu nie ma myślenia i rozwoju. Nawet jeżeli uczeń jest
w błędzie, to jest to lepsze od bezmyślności i ,,nic nie robienia".
red: Pewnie każdy nauczyciel jest dumny z sukcesu ucznia, ale czy uczeń o tym wie?
I.K.: Oczywiście, że jestem dumna nie tylko z Mateusza, przy czym wydaje mi się, że uczniowie o tym
wiedzą, ale właśnie nawet tak samodzielny uczeń potrzebuje czasem po prostu usłyszeć - ,,Muszę chyba nad
tym popracować".
red: Podobno Mateusz nie będzie miał czerwonego paska na świadectwie. W Pani odczuciu to źle, czy
dobrze?
I.K.: No niestety, nie da się być najlepszym we wszystkim. Każdy jednak sam musi odpowiedzieć sobie na
pytanie, co dla niego jest najważniejsze. Wystarczy jednak poczytać życiorysy wielkich tego świata, aby się
przekonać, że większość z nich też płaci swoją cenę - czasem wysoką.
red: Na koniec odważne pytanie: co sądzi Pani o jego możliwościach? Uczeń przerośnie mistrza?
I.K.: To jest marzenie każdego nauczyciela, a moje już się spełniło kilka razy i właśnie dlatego myślę, że się
spełni kolejny raz.
red: Dziękujemy za wywiad i poświęcony czas. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w pracy z
uczniami.
red. Michał Tkaczyk

Mateusz Kowal i Iwona Kusal

I.Z.
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UWAGA! SEZON NA WYCIECZKI UWAŻAMY ZA
OTWARTY!
Zrobiło się ciepło i wszystkich jakoś mocniej ciągnie poza mury szkoły. Klasy
gromadnie wyjeżdżają na wycieczki i zielone szkoły, podczas lekcji wychowania
fizycznego wzięcie ma boisko, maluchy oblegają plac zabaw, a zewsząd rozchodzą
się prośby i błagania o wyjście na pole. Tym, którzy nie wiedzą jeszcze gdzie się
wybrać prezentujemy dwie wycieczki, klas 6 C, 7 A i 2 GC. Ci, co nie byli niech
żałują!

Wycieczka klasy 7a i 2 GC. - Wrocław-Praga
Dnia 24.04.2018 r. o godzinie 3.30 nad ranem klasy 7A i II C gimnazjum z wychowawcami p. Maciejem
Ryniakiem i p. Bogumiłą Bzorek wybrały się na wycieczkę. Jej celem było przede wszystkim zwiedzenie
Wrocławia i Pragi
Dzień 1
Do Wrocławia przyjechaliśmy ok. godziny 10.00 i od razu rozpoczęliśmy zwiedzanie. Pierwszym punktem
było najstarsze w Polsce wrocławskie zoo. Obiekt jest naprawdę ogromny, mieszka w nim 1132 gatunki
zwierząt. Zobaczenie wszystkich zajęło nam ponad 3 godziny i jeszcze pozostał niedosyt. Następnie
pojechaliśmy obejrzeć słynną Panoramę Racławicką. Obraz ten przedstawia bitwę pod Racławicami. Jest
ogromny, trójwymiarowy, to nie tylko płótno, ale też naturalna ekspozycja wzbogacona szczękiem oręża i
krzykami rannych…niesamowite wrażenie. Jednym z autorów obrazu jest Jan Styka. Po całym dniu
zwiedzania, zmęczeni, ale zadowoleni pojechaliśmy do ośrodka „Skałka” w Dusznikach Zdrój, gdzie czekała
na nas ciepła kolacja i wygodne pokoje.
Dzień 2
Po śniadaniu od razu wyruszyliśmy w stronę kolejnego punktu naszej wycieczki. Tym razem jechaliśmy do
Czech, a konkretnie do stolicy, czyli Pragi. Gdy dotarliśmy na miejsce, czekał już na nas przewodnik.
Zobaczyliśmy tam wiele ciekawych miej, m.in. Katedrę św . Wita, Most Karola, czy czeski parlament.
Osobiście bardzo spodobała mi się to miasto ze słynną Złotą Uliczką i wspomnieniami o Szwejku , z chęcią
jeszcze tam wrócę. Następnie mieliśmy czas wolny na kupienie pamiątek. Około godziny 20.40 wróciliśmy do
pensjonatu i zaczęliśmy oglądać mecz Ligi Mistrzów.
Dzień 3
Ostatni dzień naszego pobytu we Wrocławiu rozpoczął się pobudką o 6 rano. Następnie pojechaliśmy w góry.
Wspinaliśmy i przeciskaliśmy się przez szczeliny w Górach Stołowych. Potem przybyliśmy do Złotego Stoku,
gdzie rozpoczęliśmy zwiedzanie jedynej w Polsce kopalni złota. Muszę przyznać, że wrażenie było
niesamowite. Podczas naszej podróży nie mogło zabraknąć wizyty w McDonald’s. Ostatecznie wróciliśmy do
Przemyśla bardzo zmęczeni, ale zadowoleni ze świetnej wycieczki.
red.: Piotr Stępniak
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6 C w Krakowie -Śladami żółtej ciżemki
Ależ to była majówka!

Dzień 1:
W dniu 14.05.2018r. klasa 6 C wybrała się na zieloną szkołę do Krakowa. Każdy był bardzo podekscytowany
myślą o kolejnej niezapomnianej przygodzie. Wiedzieliśmy, że będzie to połączenie świetnej zabawy i
rozrywki z nauką historii, sztuki i literatury. Na wstępie zapoznaliśmy się z regulaminem wycieczki
przedstawionym przez pana Krzysztofa Grabowskiego. W końcu przyszedł moment na opuszczenie
Przemyśla. Po 4 godzinach jazdy dotarliśmy na miejsce. Już z szyb autobusu było widać Wisłę i dawną
siedzibę królów polskich - Wawel. Widok zapierał dech w piersiach! Pierwszego dnia znaleźliśmy tylko trochę
czasu, aby wraz z naszymi opiekunami, panem Majgierem i panem Grabowskim, spróbować pysznych lodów
w pobliżu Krakowskiego Rynku. O godz.14:00 przeszliśmy przez Sukiennice, by dojść do muzeum broni,
gdzie odbyły się warsztaty edukacyjne. Chłopcy byli w swoim żywiole, przymierzalni hełmy, wymachiwali
mieczami i włóczniami. Oczywiście było mnóstwo śmiechu, zabawy, ale też nauki. Dalej odwiedziliśmy
"Muzeum żywych motyli". Było pięknie, kolorowo i egzotycznie - najlepsza lekcja przyrody. Mogliśmy dotknąć
i potrzymać takiego motyla. Przy suficie latały również wielobarwne papugi. Pod wieczór zakwaterowaliśmy
się w ośrodku wypoczynkowym,, Dwór", gdzie zjedliśmy pyszną obiadokolację. O godzinie 20:00 odbyła się
dyskoteka, śpiewaliśmy i tańczyliśmy aż do ciszy nocnej. W pierwszą noc niektórzy zaspiali od razu
wykończeni dniem, a inni grali w karty, rozmawiali, śmiali się do późnej nocy.
Dzień 2:
Drugiego dnia program znów był napięty: zaczęło się od majestatycznego i dumnego Wawelu poprzez katedrę
wawelską z dzwonem Zygmuntowskim, krypty i smoczą jamę. Każdy z nas z bliska mógł obcować z setkami
lat historii i tradycji Polski. Mogliśmy poczuć dumę i radość, że żyjemy w kraju o tak bogatej przeszłości.
Następnie pani przewodnik pokazała nam piękny kościół Mariacki. Oglądaliśmy tam ołtarz wyrzeźbiony w
drewnie przez Wita Stwosza. Dalej zjedliśmy wyśmienity obiad w restauracji na jednej z uliczek Krakowa.
Potem pan Grabowski zabrał nas na rejs statkiem po Wiśle. Tam przywitała nas pani w stroju pirata, która
organizowała gry i zabawy. Rysowaliśmy z zamkniętymi oczami, rzeźbiliśmy łódki w wafelku, tańczyliśmy i
śpiewaliśmy. To była super zabawa! Na koniec dnia o godzinie 20:00 w ośrodku odbyła się projekcja filmu
fantasy „Ant-Man”. Po skończonym seansie każdy udał się na nocny odpoczynek.

Kraków

6C
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Dzień 3:
Trzeci i ostatni dzień zaczęliśmy naprawdę słodko, ponieważ odwiedziliśmy „Manufakturę cukierków” przy ul.
Grodzkiej. Tam uczyliśmy się wyrobu tych pysznych słodyczy. Uczestniczyliśmy w quizie, a nawet każdy z
nas mógł zrobić swojego własnego lizaka! Mogliśmy poczuć się jak małe dzieci, bo cukierków i lizaków
mieliśmy pod dostatkiem. Następnie, aby zgubić zjedzone kalorie, pojechaliśmy do Aqua Parku. Zabawom w
wodzie nie było końca,- zjeżdżalnie, wodna siatkówka i koszykówka, bicze i bąbelki wodne sprawiały
każdemu z nas wielką frajdę. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Nadszedł czas powrotu. Do
domu wróciliśmy wieczorem zmęczeni, ale radośni i szczęśliwi. Po raz kolejny nasza klasa przeżyła wspólne,
wspaniałe chwile nie tylko bawiąc się i wypoczywając, ale też zdobywając nową wiedzę i doświadczenie.
red. Milka

Kraków

PRZEMYŚL WART ZWIEDZENIA!

6C

Przemyśl, pomimo tego, że jest małym miastem ma wiele atrakcji. Jednymi z nich są często
odwiedzane podziemia pod rynkiem i katedrą. To ciekawe miejsca na weekendowy spacer z rodziną lub
z przyjaciółmi.
Podziemia pod rynkiem
Podziemia pod rynkiem są dwukondygnacyjne i mają powierzchnię prawie 400 m kw. Sięgają ok. 10 m poniżej
poziomu terenu i znajdują się pod kamienicą Rynek 1, której historia sięga przełomu XV i XVI w. Dawni
właściciele przechowywali tu między innymi: wina, miody pitne, solone mięso, wędliny, słoninę, ziemiopłody,
nabiał a także bogactwo Ziemi Przemyskiej, czyli cenną w Europie sól. Podziemia nie służyły tylko
do przechowywania różnych towarów. Były one również miejscem handlu, warsztatami rzemieślniczymi czy
służyły nawet jako czasowe mieszkania dla służby.
Podziemia archikatedry rzymskokatolickiej
W podziemiach najstarszej przemyskiej świątyni znajdują się krypty grobowe przemyskich biskupów i osób
świeckich. Są one jakby drugim podziemnym kościołem, ponieważ znajdują się pod całą archikatedrą. Można
tam zobaczyć insygnia biskupów i szaty liturgiczne oraz relikwiarze. Bardzo ciekawym elementem są potężne
mury romańskiej rotundy.
red. Jan Chabowski
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ZNAM SWOJE MIASTO! Ciekawostki z Przemyśla.
Przemyśl to malownicze miasto położone nad Sanem przy ujściu Wiaru. Według Długosza Gród Przemyski
został założony w VIII wieku przez księcia Przemysława. Jednak pewnie niewielu z was słyszało o
ciekawostkach jakie kryje to miasto. Oto kilka z nich:
1. Najwyższym punktem Przemyśla jest Kopiec Tatarski położony na wysokości 352 metrów,
2. Przemyski rynek jest pochyły i pozbawiony ratusza,
3. Nasze miasto jest stolicą fajek i ludwisarstwa. Przemyskie fajki są rozpoznawane na całym świecie,
4. Tutaj znajduje się również jedyne w Polsce Muzeum Dzwonów i Fajek,
5. Północno-wschodnia wieża Zamku Kazimierzowskiego została zbudowana przez jeńców krzyżackich spod
Grunwaldu,
6. Przemyśl z Medyką i Żurawicą tworzą w Europie największy ,,suchy port’’,
7. Miasto to leży na siedmiu wzgórzach, jak Kraków i Rzym.
8. W chwili obecnej mamy najlepszą w Polsce juniorską drużynę koszykówki!
9. Najprawdopodobniej o Przemyślu pisał w "Monachomachii" Ignacy Krasicki.
red. Julia Bajorska

Urokliwa rzeka San

Rzeka San, która przepływa przez Przemyśl, jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Ma długość 457,76 km,
a na odcinku 54 km jest rzeką graniczną między Polską a Ukrainą. Swoje źródło ma na Przełęczy Użyckiej na
terenie Ukrainy w Bieszczadach Zachodnich. Na odcinku od źródła do Przemyśla San jest rzeką górską i
dzieli miasto na dwie części. Łączą je mosty: Brama Przemyska i Ryszarda Siwca, a także most kolejowy
zbudowany w 1860r., później wysadzony w 1915r. i odbudowany w 1916r.
W 2015 roku 30 października została otwarta kładka pieszo - rowerowa, która łączy również dwa brzegi Sanu.
Rzeka San jest jedną z najczystszych rzek w Polsce. Warto, odwiedzając Przemyśl, przespacerować się
deptakiem wzdłuż Sanu, obserwując jak prezentuje się miasto na tle tak pięknej rzeki.
red. Karol Szczygielski

Przemyśl, katedra, wieża katedralna

I. Z.
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Wioska Fantasy
Wioska zbudowana została w Kuńkowcach niedaleko Przemyśla. To park tematyczny, w którym znajduje się
replika średniowiecznej osady obronnej.
Wioska składa się z fortu z dwiema bramami i sześcioma wieżami, karczmy i dziewięciu chat. Wszystko to
wybudowano z drewna w średniowiecznej stylistyce.
Są tam organizowane zajęcia edukacyjne, gry terenowe, a także imprezy okolicznościowe.
Na turystów czekają warsztaty nauki rzemiosła, fechtunku czy łucznictwa.
red. Emilia Kulińczak

Wioska Fantasy

I. Z.

Polska warta obejrzenia
Przed nami najbardziej oczekiwany okres w roku… wakacje. Zatem poszukajmy
razem miejsc, w których można spędzić ciekawie czas razem z rodziną. Jeżeli nie
będzie to nasz rodzinny Przemyśl, to może "w Polskę idziemy"?
ENERGYLANDIA - ZATOR
To pierwszy tak duży rodzinny park rozrywki. Powstał w 2014 r., jednak dopiero od ubiegłego roku możemy
cieszyć się naprawdę ekstremalnymi doznaniami, np.na roller coasterze Mayan. W tym roku czekają na nas
nowe atrakcje, m.in. pierwszy w Europie Rollercoaster F1. Oczywiście w Energylandii nie brakuje atrakcji dla
entuzjastów mniejszej dawki adrenaliny.
ŚWIAT LABIRYNTÓW - BLIZINY
To pierwsze w Polsce labirynty zaprojektowane przez światowej sławy projektanta Adriana Fishera. Jego firma
stworzyła ponad 600 projektów labiryntów w 30 krajach na 6 kontynentach. W Blizinach czekają na Was
zarówno labirynty wymagające ruchu: labirynt w polu kukurydzy, labirynty panelowe, labirynt wierzbowy, jak i
łamigłówki, puzzle i labirynty wymagające logicznego myślenia. Największą atrakcją jest oczywiście labirynt w
polu kukurydzy, którego powierzchnia to około 3 ha, a ścieżki liczą ponad 4 km!
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PLANETARIUM - TORUŃ
Toruń sam w sobie jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem na mapie Polski, jednak znajdujące się tam
Planetarium jest przysłowiową „wisienką” na torcie. Niesamowite projekcje wyświetlane na nowoczesnym
sprzęcie pozwalają na ok.40 minut "odlecieć w kosmos i dotknąć gwiazd". Wyjątkowo atrakcyjne dla rodzin są
seanse dedykowane dla dzieci. Dodatkowymi atrakcjami w ofercie planetarium są multimedialne wystawy.
Sala Geodium -to interaktywna wystawa, która opowie Wam wszystko o Ziemi jako planecie, a w Sali
Orbitarium można poczuć się jak w centrum NASA.
CENTRUM NAUKI EKSPERYMENT - GDYNIA
To jedno z pierwszych Centrów Nauki w Polsce, jednak dopiero po rozbudowie w 2013 roku stało się jedną z
najciekawszych rodzinnych atrakcji w Trójmieście. Centrum jest niecodzienną pracownią doświadczalną dla
małych i dużych odkrywców – amatorów, w którym w sposób namacalny mogą oni na własną rękę
przeprowadzić eksperymenty, poznając prawa zachodzące w przyrodzie. To właśnie tam na wakacje wybrała
się „Rodzinka PL”.
HYDROPOLIS - WROCŁAW
Hydropolis to jedna z najbardziej nowoczesnych interaktywnych ekspozycji w Polsce. Skoncentrowana jest
wokół wody, jej życiodajnych wartości i roli, jaką odgrywa w funkcjonowaniu naszej planety i całego kosmosu.
Wystawa ma wyjątkowe walory edukacyjne i w bardzo spektakularny sposób przedstawia fascynujące
zagadnienia, które są pomocne dla zrozumienia otaczającego nas świata. Hydropolis mieści się w
zabytkowym XIX-wiecznym zbiorniku czystej wody o powierzchni 4000 m2. Poprzez dużą ilość nowinek
technicznych trafia przede wszystkim do dzieci i młodzieży, choć dorośli też mogą znaleźć tu wiele
ciekawostek.
To tylko kilka odlotowych miejsc w Polsce, które można odwiedzić. Zachęcam do poszukania podobnych i
odwiedzenia ich.
red. Karolina Kupińska

Lekarstwo na nudę… dobry film.

Wielu z nas czas wolny zapewne spędza w kinie albo przed telewizorem, dlatego teraz przedstawimy wam
filmowe wybory naszych redaktorów.
1. Avengers: Wojna bez granic
Hulk, Thor, Kapitan Ameryka i jeszcze ponad 50 innych bohaterów kontra Thanos, którego celem jest
zdobycie 6 kamieni nieskończoności pozwalających mu przejąć władzę nad światem. Zwiastun nie
pozostawił wątpliwości, że jest to jeden z lepszych filmów tego roku. Na pewno jest to ekranizacja
najwyższych lotów, jeśli chodzi o tematykę superbohaterów. Myślę, że warto ją pooglądać, chociażby dlatego,
że może być to film wprowadzający nas w dalszą historię AVENGERS.
2. Deadpool 2
Pierwszy "Deadpool" ujął nas świetnym superbohaterem i wielką dawką śmiechu. Był to jeden z lepszych
filmów 2016 roku, dlatego sądzę, że tego roku twórcy też nas nie zawiodą. Za kamerą stoi David Leitch, więc o
sceny akcji można być spokojnym. Tym bardziej że tym razem w filmie pojawia się również Cable, w którego
rolę wcieli się Ryan Reynolds i Domino.
Myślę że są to najlepsze filmy tego roku jeśli chodzi o kino superherosów. Na pewno dobrze będziemy się
bawić . Chodzenie do kina to świetne lekarstwo na nudę.
red.: Oskar Olszański

Nowiny | Numer 4 06/2018 | Strona 10

Nasze Orlątko

www.nowiny24.pl

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Ambitniej…
3. Na mej „liście przykładów” nie mogło zabraknąć dzieła, które na samą myśl przywołuje dreszcze.
Mianowicie mowa tu o „Les Misérables. Nędznicy” – brytyjskim musicalu filmowym powstałym na podstawie
powieści Victora Hugo „Nędznicy”. Opowiada on o losach Jeana Valjeana, który zostaje zwolniony warunkowo
po dziewiętnastu latach spędzonych na galerach. Łamie on jednak warunki zwolnienia, zmieniając swą
tożsamość. Uczy się żyć w nowym społeczeństwie, które z czasem planuje powstanie republikanów. Wciąż
jednak ściga o galeriański strażnik – Javert, który obrał sobie na cel znalezienie „więźnia numer 24601”. Mimo,
iż mało kto zainteresowałby się historią dorosłego mężczyzny, który przeżywa wstrząs moralny, może
pocieszyć nas fakt, że jest to tylko zalążek tego, co tak naprawdę możemy znaleźć w tym dziele. Możemy
znaleźć w nim wiele emocji, które wiążą się z niewyobrażalnym smutkiem, współczuciem, jak i nawet chęcią
do walki. Stale wyczuwamy emocje bohaterów, którzy muszą dać sobie radę ze swoich problemami tj.
nieodwzajemniona miłość, życie w wiecznym stresie czy nawet utrata kogoś bliskiego. Całość uzupełniają
pełne emocji piosenki, które nie raz potrafią wywołać u nas potok łez.
4. Długo zastanawiałam się jaki film można polecić i postawiłam na „Dziewczynę z portretu” – amerykański
dramat biograficzny powstały na podstawie książki Davida Ebbershoffa pod tym samym tytułem. Opowiada on
o duńskim malarzu, Einerze Wegener, który przez prośbę swej żony o ubranie pończoch i sukni wzbudza w
sobie postać Lili. Mężczyzna z czasem postanawia pozwolić swemu „alter ego” na kierowanie swoim ciałem,
co decyduje o późniejszej korekcie płci, której jeszcze nigdy na świecie nie przeprowadzono. Oglądając to
dzieło możemy odczuwać obawę przed nieudanymi zabiegami korekty płci naszego bohatera, a także
współczucie wobec jego żony, która kochała swego męża tak bardzo, iż trwała przy nim pomimo „kryzysu”.
Cały film w pewnym sensie zmusza nas do refleksji, w której to analizujemy wszelkie poczynania postaci.
5. Skoro była już mowa o filmach, nie możemy zapominać o produkcjach dla najmłodszych, które zawierają w
sobie naprawdę wiele emocji jak i cudowny morał. Na tapetę wybieram tutaj „Coco” – amerykański film
animowany wytwórni Pixar. Opowiada on historię dwunastoletniego Meksykanina, Miguela Rivery, którego
pasją jest muzyka. Rodzina niestety nie popiera jego działań, zakazując mu grania na gitarze tudzież
śpiewania. Chłopak postanawia znaleźć swą kryjówkę na strychu, ćwicząc tam swe umiejętności. Z czasem
dowiaduje się, że jego zmarły idol, Ernest de la Cruz, należał do rodziny. Miguel w magiczny sposób przenosi
się do świata zmarłych, w którym poznaje historię swej rodziny. Film ten jest dziełem, które swym morałem
przebił fenomen „Krainy Lodu”. Powoduje u nas ciepłe uczucia, przypominając, że rodzina jest najważniejsza.
To wzruszająca historia, której towarzyszy przepiękna ścieżka dźwiękowa (zwłaszcza „Remember Me”, które
doczekało się swego Oscara). Jeden z bardziej emocjonalnych filmów, który szczerze polecam każdemu.
red. Szalonek

fragm. plakatu

wikipedia.org/wiki/Coco_(2017_film)
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DLA SPRAGNIONYCH ROZRYWEK SPORTOWYCH... - MUNDIAL W ROSJI!
Już 19 czerwca zaczyna się mundial w Rosji. Polska reprezentacja swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca
z Senegalem. Następnie 23 czerwca z Kolumbią i 28 czerwca z Japonią. Polscy reprezentanci ciężko pracują,
aby pojechać do Rosji. Ostatnie zgrupowanie miało miejsce w Arłamowie, gdzie kibice mogli podziwiać treningi
na żywo. Piłkarze mimo zmęczenia znaleźli czas dla wiernych fanów. Można było poprosić ich o autografy
oraz zdjęcia. 4 czerwca jeden z zawodników, Kamil Glik trafił do przemyskiego szpitala z kontuzją barku,
której nabawił się podczas grania w siatko-nogę. Polscy zawodnicy intensywnie trenowali. Mimo to trener
musiał skreślić z listy dziewięciu piłkarzy, którzy nie pojadą na mundial. Aby być lepiej przygotowanym na to
wielkie wydarzenie, przed Mistrzostwami Świata nasza reprezentacja rozegra 8 czerwca towarzyski mecz z
Chile, a 12 czerwca z Litwą. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej z niecierpliwością czekają na Mundial, nazywając
go "wielką piłkarską ucztą” .
red. Kacper Śmigielski

PROPOZYCJE DLA MOLI KSIĄŻKOWYCH I INNYCH MANIAKÓW
CZYTANIA (A MOŻE I DLA NOWICJUSZY...?)
Cykl powieści o Tomku Wilmowskim
Książki z cyklu o Tomku i jego przygodach pochodzą z dość dawnego okresu (ok. 1957 - 1963 r.) i niestety
są zapomniane przez współczesnych czytelników. W dzisiejszych czasach wielu uważa, że są to stare, więc
mało interesujące i nudne książki, lecz to nie prawda. Ten kto tak uważa, myli się. Obecnie przeczytałem trzy
części cyklu, ale szybko zamierzam to zmienić. Te powieści są bowiem niezwykle fascynujące i można się z
nich wiele dowiedzieć. Autorem książek jest Alfred Szklarski.
Pierwsza część nosi tytuł ,,Tomek w krainie kangurów". Jest ona wszystkim znana, gdyż była lekturą
szkolną. W tej części poznajemy Tomka, mieszkańca Warszawy. Niestety cała akcja toczy się wtedy, gdy
Polska była pod zaborami (ok. 1902), ale nasz bohater opuszcza miasto i rozpoczyna przygodę życia z
kompanią swojego ojca. Tomek udaje się na wyprawę do Australii. Czekają go tam ogromne przeżycia niebezpieczne, ale też - miłosne. Jeśli tylko chcecie, sięgnijcie po tę książkę raz jeszcze i przypomnijcie sobie
dokładnie odwagę, szlachetność i zapał Tomka do przygód oraz uroczą Sally...
Część druga zatytułowana jest ,,Tomek na Czarnym Lądzie". Jak sama nazwa wskazuje akcja toczy się w
Afryce. Tym razem Tomek uzbrojony w strzelbę udaje się na polowanie, podczas którego poznaje nieznane
plemiona, niebezpieczne zwierzęta i tajemnicze miejsca. Książka ta jest jedną z ciekawszych, gdyż główny
bohater ratuje przyjaciół, walczy z tubylcami, a nawet ociera się o śmierć (nie tylko on jeden). Jego strzelba
przyda mu się bardziej niż myślicie wy i niż myśli on sam. Czy Tomek sprosta takiemu wyzwaniu? Czy jest
na tyle odważny, aby w razie ataku zabić człowieka? Tego wszystkiego dowiecie się czytając tę część.
Kolejny tom zatytułowany jest ,,Tomek na wojennej ścieżce". Akcja dzieje się w Ameryce, w Teksasie. Tam
Tomek przeżywa wiele przygód z Indianami i nabiera pełnego doświadczenia w wyprawach. Czy tym razem
Tomek wyjdzie cało z opresji? Czy zaprzyjaźni się z kowbojami i Indianami? Jeśli chcecie znać odpowiedzi na
te pytania, sięgnijcie po tę książkę i przenieście się w czasie do początków XX w.
Oprócz wymienionych książek są także inne o przygodach Tomka Wilmowskiego: ,,Tomek na tropach Yeti",
,,Tajemnicza wyprawa Tomka", ,,Tomek wśród łowców głów", ,,Tomek u źródeł Amazonki", ,,Tomek w Gran
Chaco" i ,,Tomek w grobowcach faraonów".
Alfred Szklarski był wybitnym pisarzem, uważam, że cykl powieści o Tomku jest jednym z
najwspanialszych. Bardzo szybko się go czyta i jedyną złą rzeczą jest zbyt mała liczba tych pozycji. Nie ma
na świecie lepszej powieści podróżniczej dla młodzieży. Chcę, abyście i wy ,,skosztowali" przygód i
niebezpiecznych wypraw czytając te oto książki. Podzielam zdanie, że ,,...Książka i możliwość czytania, to
jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji...".
red: Michał Tkaczyk
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DLA NIECO STARSZYCH I LUBIĄCYCH KONTROWERSJE
CZYTELNIKÓW...
Wybór książki, którą chcę polecić był dość prosty. Mowa będzie o „Tamtych dniach, tamtych nocach” –
romansie André Acimana, na którego podstawie nakręcony został film pod tym samym tytułem. Fabuła
rozpoczyna się we Włoszech w latach 80. XX w. Historia skupia się na losach pewnego siedemnastolatka,
Eliio Perlmana, którego ojciec jest profesorem na uniwersytecie. Pewnego razu przyjeżdża do nich młody
stypendysta, Oliver. Z początku Ellio nie przepada za mężczyzną, aczkolwiek z czasem zaczyna go
fascynować. Nastolatek postanawia wdać się w wakacyjny romans z Oliverem, który wcale nie jest
sielankowy. Ta książka to historia pełna „głębi”, za którą kryje się wiele emocji przeżywanych wraz z kolejną
stroną, kolejnym wersem. Mimo, iż wydaje się być schematyczna, zawiera w sobie „powiew świeżości”.
Zmusza do refleksji i empatii, przy której odczuwamy, jak gdyby to nam złamano serce.
red. Szalonek

cykl o Tomku

Michał

Tamte dni, tamte noce

Szalonek
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KONKURSOWO...

Wielki poeta....

Karolina

Konkurs recytatorski
W Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu po raz kolejny odbył się cieszący się dużą popularnością konkurs
recytatorski związany z Janem Twardowskim .W tym roku jego temat brzmiał „Jan Twardowski - wielki poeta
małych słów”. Wzięło w nim udział 30 osób. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Gaweł, Karolina Kupińska,
Julia Bajorska i Michał Tkaczyk. Uczestnicy wybrali sobie wiersze, które ich zdaniem najbardziej pasowały do
tematu. Każdy wiersz był wyjątkowy i inaczej wyrecytowany. Rywalizacja była zacięta, jednak nie zabrakło też
dobrej zabawy.
W jury znalazł się między innymi pewien znany aktor i reżyser. To on udzielił nam wielu cennych rad
dotyczących dykcji, intonacji, doboru repertuaru. Wróciliśmy „z tarczą”- III miejsce: Karolina i wyróżnienie:
Michał, który po raz pierwszy brał udział w tego rodzaju wydarzeniu.
red. Karolina Kupinśka

Kolejny sukces naszych chórzystów!
W piątek 18 maja 2018r. w Rzeszowie odbył się Konkurs Chórów Regionu Podkarpackiego. Nasz chór Triola
pod dyrekcją p. Joanny Cioch, poprzez ciężką pracę zdobył już po raz kolejny główną nagrodę, jaką jest Złote
Pasmo.
Chórzyści zaprezentowali cztery utwory: „W moim ogródeczku”, „Manca sollecita”, „Baran” i „Uwielbiajcie
Pana”. Chór stanął na scenie obok innych grup, które wygrywają bardzo liczne ogólnopolskie konkursy. Nasza
grupa wokalna uczestniczy w projekcie Akademia chóralna - Śpiewająca Polska od 8 lat, a z każdą kolejną
okazją występy na scenie idą nam lepiej.
Po odebraniu Złotego Pasma nasz „śpiewający autobus” udał się do McDonald’s ,aby rozładować napięcie
panujące jeszcze po zakończeniu konkursu.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
red. Kasia Maciuszek
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Złote Pasmo Trioli

Kasia

JUŻ 25 LAT NASZA SZKOŁA NOSI IMIĘ ORLĄT LWOWSKICH

29 maja obchodziliśmy 25. rocznicę nadania naszej szkole imienia Orląt Lwowskich. To zaszczytne imię ma
nam przypominać, że prócz radosnego przeżywania młodości musi znaleźć się miejsce także na
bohaterstwo, honor i trudne – czasem życiowe – decyzje. Takie podejmowali nasi rówieśnicy w 1918 i 1920
roku, gdy przyszło im bronić własnych domów. Ważne miejsce zajmuje tu także integracja i tolerancja, które
niejednokrotnie z bólem wdrażamy w nasze życie. W 1993 roku urzędujący wtedy dyrektor, pan Daniel Wiech
przyjął sztandar szkoły, który do dziś towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości. Tak jak wtedy dziś
świętowanie rozpoczęliśmy od mszy świętej, następnie odbyła się lekcja historii „Znasz li ten Lwów”. Goście,
nauczyciele i uczniowie mogli też podziwiać wystawę „Pod Orlim Skrzydłem”.
Nie zabrakło miejsca na rywalizację i zabawę. W czasie obchodów odbyły się gry szkolne: dla młodszych
uczniów „Co wiem o dawnym Lwowie?” i dla starszych „Szeroki świat z ERASMUSEM+”. Sportowcy mogli
rywalizować w biegu indywidualnym i sztafetowym, pokonywać gimnastyczny tor przeszkód. Uczniowie klas
najmłodszych świetnie bawili się na dmuchanych zjeżdżalniach. Drużyna nauczycieli i rodziców rozegrała z
reprezentacją szkoły (gimnazjalistów) niełatwy, ale wygrany mecz piłki nożnej.

Pod Orlim Skrzydłem
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PIKNIK POD HASŁEM: RAZEM DLA RENI

Tuż po obchodach Święta Szkoły, odbyła się wspaniała akcja charytatywna Razem dla Reni. Wiele osób
włączyło się w przygotowanie tej imprezy. Głównym inicjatorem była jednak klasa dziewczynki. Dzieci i ich
rodzice poświęcili swój wolny czas i, by w różny sposób wspomóc tę akcję. To właśnie oni własnymi rękami
zrobili przedmioty, które później były sprzedawane na stoiskach. W znacznym stopniu pomogli też ludzie
dobrej woli, jak na przykład Grzegorz Lato, który oddał swój złoty medal z igrzysk .Do tej pory na stronie
internetowej trwają licytacje niektórych przekazanych przedmiotów .W akcję włączyli się również nauczyciele i
uczniowie naszej szkoły. Wszyscy świetnie się bawili. Atmosfera była radosna, a muzyka grała do późnego
wieczoru. Nawet na niebie zrobiło się kolorowo, a to za sprawą wypuszczonych przez dzieci balonów. Każde
nawet najmniejsze zaangażowanie przyczyniło się do zabrania tak ogromnej sumy pieniędzy. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pikniku i wzięli w nim udział.
Koledzy i koleżanki Reni bardzo mocno wspierają dziewczynkę i trzymają za nią kciuki, czekając na jej
powrót.
red. Karolina Kupińska i Julia Bajorska

Razem dla Reni

REKORDY NA JUVENII!

SP16

Dnia 11 maja 2018 roku odbyły się lekkoatletyczne mistrzostwa dzieci na Juvenii. Szkołę reprezentowali
uczniowie klas 5 i 6. Te zawody tylko potwierdziły nasze zdolności. Młodzież startowała w czterech
konkurencjach: bieg na 60 m oraz 600 m, skok w dal, a także rzut piłeczka palantową. WF-iści mieli powody
do dumy, ponieważ podczas zmagań padło kilka zniewalających rekordów naszej szkoły. W drużynie
chłopców Krystian Błaszczyszyn popisał się niemałą siłą w rzucie piłeczką na odległość 56 m. Natomiast bieg
na 60 m należał do Amelki Gronowskiej, która przebiegła ten dystans w czasie tylko 8,58 s. W końcowej
klasyfikacji chłopcy zajęli drugie miejsce, niestety dziewczynom poszło trochę gorzej, bo uplasowały się na
piątej pozycji.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na kolejne medale, puchary i dyplomy na koncie
naszej szkoły.
red.: Kaja Śnieżek i Amelia Gronowska
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CZEGO SIĘ SŁUCHA...

Współczesna młodzież słucha przede wszystkich rapu czyli niezrozumiałej dla osób dorosłych muzyki.
Występują w niej przekleństwa i brzydkie wyrażenia. Ale czy rzeczywiście taka muzyka jest zła? Tego typu
piosenki są tworzone tak, by miały jakiś konkretny przekaz, np. o miłości i można z nich wyciągnąć wiele
mądrych cytatów. Do najpopularniejszych obecnie wykonawców możemy zaliczyć: Quebonafide, Taco
Hemingway, Bedoes, czy Zeamsone, który uczęszczał kiedyś do naszej szkoły.
red. Kryniu

Telefonom na przerwach mówimy nie!
Telefony są dość pomocne w życiu, ale też niebezpieczne, gdyż możemy się od nich uzależnić. W szkole na
co dzień widuję swoich kolegów, którzy siedzą przed małym ekranem. Jest to dosyć problematyczne bo,
jeżeli chce coś do nich powiedzieć, oni się tym wcale nie interesują. Telefony w szkole, przynajmniej w moim
odczuciu psują relacje koleżeńskie i nie są aż tak bardzo potrzebne. Jest to przykre, gdy kolega woli spędzić
przerwę z telefonem niż ze mną.
red. Jan Chabowski

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "BRZECHWA DZIECIOM"
Jan Brzechwa to autor popularny do dziś. Większość wie, jak kłóciły się warzywa na targu, czy jak igła
tańczyła z nitką. W maju młodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie, w którym przedstawiły
plastyczną interpretację utworów pisarza. Prace zostaną wykorzystane w przyszłym roku podczas
przedstawienia "Brzechwa dzieciom". Poniżej prezentujemy próbkę prac.

Brzechwa dzieciom

I. Z.

