Drogi Czytelniku!
Witamy po dłuższej przerwie.
Przedstawiamy kolejny numer naszej
wirtualnej gazetki szkolnej, nowy w
roku szkolnym 2015/2016.
Znajdziecie w nim dwie „świeżutkie”
rubryki – ciekawostki z odległego
kraju i prosty przepis kulinarny.
W numerze - ciekawy wywiad z panią
Agnieszką Kwiatkowską, słów kilka o
wycieczkach szkolnych i osiągnięciach
sportowych, a także inne wydarzenia,
które miały miejsce w murach naszej
szkoły i poza nią ;)
Życzymy przyjemnej lektury oraz
czekamy na Wasze opinie i artykuły
do następnego numeru.
Redakcja

1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego.
2. Zajęcia Integracyjne klas I.
3. Festiwal Nauki.
4. Wywiad z p. Agnieszką Kwiatkowską.
5. Mistrzostwa Polski w Międzychodzie.
6. Warsztaty pisania gęsim piórem
w Ostrzeszowie.
7. Wycieczka do Krakowa.
8. Wybory do Samorządu.
9. Kącik kulinarny.
10. Z dziennika podróżnika.

u do drzwi zapukał pierwszy
września, okres nauki czas rozpocząć.
, jak to zwykle w życiu bywa, coś się
kończy, a coś zaczyna.
I znów wkroczymy w szkolne mury, by
móc przygotować się do matury.
Lecz jednak zanim to nastąpi, tak jak
corocznie to się działo, nowych kolegów
przywitać
By wypadało i dodać im otuchy.
A tym, dla których rok edukacji to już
ostatni, życzmy nieustającej motywacji
I mądrości do tego, by dokonali właściwego wyboru życiowego.

Ę
Dnia 08 września w naszej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku s
Prowadzącymi, którzy wprowadzali
odpowiedni klimat i trzymali rękę na pulsie,
Małgorzata Górecka, uczennica klasy III Gimnazjum Integracyjnego oraz Michał Salamon,
uczeń klasy IV Technikum Ekonomicznego.
wszystkich gości wysłuchaliśmy dodających otuchy oraz zachęty do nauki
słów, które wygłosili: ksiądz Biskup
, ksiądz
oraz Pani Dyrektor Stefania Goździk. Jesteśmy
zięczni
za ich słowa. Uroczystość została wzbogacona wystąpieniem nauczycielki Agnieszki Kwiatkowskiej,
która zdobyła wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Lady D” dla osoby pracującej na rzecz
niepełnosprawnych, o czym przypomniał Dyrektor Robert Sitarek.
wieloletnim nauczycielem naszej szkoły, wszyscy byliśmy dumni z takiego wyróżnienia.
W następnej części akademii przyszła kolej na zaprezentowanie zarówno zdolności
, jak i muzycznych uczniów naszych szkół.
więc mogliśmy usłyszeć
ę
niów klasy VI Polsko Niemieckiej Szkoły Podstawowej.
W części muzycznej również nie mogliśmy narzekać na brak wrażeń. Z
utwór muzyczny "Różowa Pantera" wykonał na klarnecie uczeń
zespołem szkolnym wspieranym przez panią Renate Lamke i pana Łukasza
i „Walc wenezuelski”.
Na zakończenie uroczystości mogliśmy usłyszeć jakże piękną hiszpańską melodię ludową
w wykonaniu zespołu instrumentalnego pod kierunkiem Łukasza Grysia. Pełni pozytywnych energii
ruszamy w wir nauki, by zdobywać nowe doświadczenia i co najważniejsze, dobrze przeżyć ten
olny w murach naszej szkoły.

Chyba wszyscy - dzieci, młodzież i dorośli – lubimy wycieczki, bo…
przełamują schematyczny rytm naszego życia, bo pozwalają nam na
żywo zobaczyć miejsca znane z książek, prasy, radia, telewizji i
Internetu, bo doświadczamy nowych emocji i przeżyć, bo? i tu każdy
może dodać swoje prywatne bo.
43 uczniów naszych Szkół i 6 nauczycieli
miało okazję uczestniczyć w dniach od 22
do 23 października 2015r. w wycieczce krajoznawczej
do Wieliczki i królewskiego Krakowa. Uczestnikami wycieczki byli
w głównej mierze gimnazjaliści. Jesteśmy pełni podziwu dla
uczniów klasy I Gimnazjum Integracyjnego, którzy prawie
w komplecie pojechali do Krakowa. Było ich aż 13 na 15-osobową
klasę. Brawo pierwszoklasiści, za skuteczność w przekonywaniu
rodziców, że warto było wydać 310 zł na ten wyjazd do Małopolski.
Czy było warto? Oczywiście.
Pierwszego
dnia
byliśmy
w
nieczynnej,
założonej
w średniowieczu, żupie solnej w Wieliczce. Przez około
4 godziny, pod czujnym okiem przewodnika i naszych
opiekunów, wędrowaliśmy
trzykilometrowym korytarzem.
Po
drodze
podziwialiśmy
piękne
komory
powstałe
po wydobytej soli, mocno zasolone podziemne jeziora,
gigantyczne bielone konstrukcje ciesielskie oraz unikatowe
rzeźby i żyrandole z soli. Na pewno, w naszej pamięci
na długo pozostanie majestatyczne piękno Kaplicy św. Kingi i muzyka Chopina towarzysząca
świetlno-akustycznemu spektaklowi nad brzegiem słonego jeziora. Niektóre dziewczyny urzekła
romantyczna legenda o węgierskiej księżniczce Kindze, która w 1. połowie XIII w. została wydana
za polskiego księcia Bolesława V Wstydliwego i w posagu dała mężowi i Polsce złoża bardzo
drogiej w tamtych czasach soli.
Jeszcze jedno, aby znaleźć się w kopalni musieliśmy pokonać około 800 solidnych dębowych,
ale bardzo krętych schodów. O dziwo nikt nie skręcił sobie nogi. Wielkie brawa należą się
naszemu koledze Pawłowi Kulczyckiemu z I introligatorskiej, który na własnych nogach,
z pomocą pana Waldemara Rożka, pokonał około 100 schodów w trakcie zwiedzania kopalni.
Tego samego dnia byliśmy jeszcze w Łagiewnikach, gdzie znajduje się Świątynia Bożego
Miłosierdzia związana ze św. Faustyną. Wszyscy wycieczkowicze oglądali relikwię tej polskiej
świętej oraz obraz namalowany na podstawie jej opowieści po mistycznym kontakcie
z Jezusem Chrystusem. Z wieży widokowej, znajdującej się przy sanktuarium podziwialiśmy
rozległą i zapierającą dech w piersi panoramę Krakowa. Niektórzy już wtedy wypatrywali
wapiennego wzgórza Wawel, naszego celu w kolejnym dniu wycieczki.

Drugiego, i niestety ostatniego dnia wyprawy,
zwiedzaliśmy
Kraków.
Tutejsza
przewodniczka
zaprowadziła nas bulwarem nadwiślańskim, przy którym
jest Smocza Jama na wzgórze Wawel, gdzie oglądaliśmy
monumentalny gmach zamku Wawel, siedzibę naszych
władców od Kazimierza Odnowiciela i Zygmunta III Wazę.
Dokładnie obejrzeliśmy tylko Katedrę Wawelską wraz
dobudowaną do niej perłą polskiej architektury renesansowej
- Kaplicą Zygmuntowską - miejsce pochówku ostatnich
Jagiellonów. Co zapamiętamy? Wiele zabytków. Sarkofagi
ostatniego z Piastów Kazimierza Wielkiego i Kazimierza
Jagiellończyka, Czarny Krzyż, pod którym modliła się Jadwiga
Andegaweńska, no i ten nieprzebrany wielojęzyczny tłum
turystów. Wyobraźcie sobie, że Wawel i Kraków jest co roku
podziwiany
i
„zadeptywany”
przez
około
9
mln
turystów.
Potem udaliśmy się na Rynek i oczywiście słuchanie hejnału o 12.00 z Wieży
Hejnalickiej kościoła Mariackiego. Żałujemy tylko, że nie udało nam się
zobaczyć polichromowanego, lipowego ołtarza wyrzeźbionego w XV w. przez
Niemca z Norymbergi - Wita Stwosza. Pieniądze na ten ołtarz pochodziły
głównie z zapisów testamentowych i składek mieszczaństwa krakowskiego.
Suma ta stanowiła równowartość rocznego budżetu miasta i odpowiadała
wartości kilku kamienic.
Ostatnim punktem programu wycieczki był unikatowy w skali kraju
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. Jest on oddziałem Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Na rozległej przestrzeni, około 6
hektarów, rozmieszczono urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki
z zakresu mechaniki, akustyki, optyki itd., ekspozycję geologiczną
„Geo-ogródek” i ekspozycję sensoryczną „Zapachowo” oraz zielony
labirynt „Lem-birynt” z cytatami z książek Lema. Nie ukrywamy,
że tu było najwięcej zamieszania, bo niektórzy uczniowie
z I gimnazjalnej aż rwali się do eksperymentowania, nie zważając
na słowa młodej przewodniczki.
Podczas czterogodzinnego powrotu do Wrocławia monotonię
przerwały film „Gnomeo i Julia”, czyli historia najbardziej
znanego romansu wszech czasów, który przeniesiony został
do świata ogrodowych krasnali oraz ostatnio „zakazany”
dla uczniów McDonald’s. Wróciliśmy wszyscy cali i zdrowi.
O dziwo nikt z uczniów nie zachorował, mimo że w Ogrodzie
Doświadczeń koło 15.00 było już bardzo zimno.
Wielkie brawa za bardzo dobre zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki należą się jej
szkolnemu organizatorowi - Grażynie Kawalec - pani od geografii oraz biuru turystycznemu
Wielka Ucieczka. Teraz czekamy do wiosny na wyjazd do wielkopolskiego zamku w Kórniku
koło Poznania.
Zadowoleni wycieczkowicze z III GI

Twarożkowe kuleczki prawie jak mongolski kurut

Twaróg rozdrabniamy, mieszamy ze śmietaną
i solą. Formujemy kulki o średnicy ok. 3 cm.

Lista zakupów:
150 gram tłustego białego sera
1 łyżka gęstej śmietany
Sól do smaku
Przyprawy:
Kolorowy pieprz, curry, kolorowy
czosnek, suszone pomidory z bazylią
i czosnkiem lub inne wasze ulubione
przyprawy.

np. w moździerzu. Czosnek mieszamy z curry.
Przyprawy przesypujemy do małych miseczek
do spożycia od razu po przygotowaniu, ale może też
być przechowywana w lodówce przez kilka dni.

Ciekawostki kulinarne:
W Azji centralnej, i tylko tam, można spotkać tzw. „kurut”, czyli przekąski z wysuszonego zsiadłego
mleka lub jogurtu. Dodaje się do nich przyprawy: sól, koperek, pieprz ostrą paprykę. Z twarożku robi
się kulki, a następnie suszy na słońcu. Można je przechowywać przez wiele miesięcy. Spożywa się je
w całości lub rozpuszcza w gorącej wodzie, a wtedy powstaje coś w rodzaju kefiru.
„Świat misyjny” nr 3/2013

Sajn bajn nu (dzień dobry)!
W sercu Azji kryje się tajemniczy, bogaty, olbrzymi kraj —
Mongolia (...) Kraj nagich, ponurych gór, palonych słońcem
i chłostanych zimnym wiatrem, kraj bezgranicznych
stepów...; kraj gorących źródeł siarczanych; górskich przejść
dzikich. W Mongolii znacznie łatwiej spotkać konia niż
człowieka. Na terytorium pięciokrotnie większym od Polski
mieszka zaledwie ok. 3 mln ludzi, z czego ponad 1,7 mln
w stolicy kraju Ułan-Bator. Nikt dotychczas nie przeprowadził spisu liczby wierzchowców, ale
szacuje się, że może być ich nawet 10 mln.
Mieszkańcy Mongolii to naród koczowniczy. Mieszkają w
jurtach. W ciągu roku trzy lub cztery razy przenoszą się w
różne miejsca wraz z całym dobytkiem.
Krajobraz północnej części kraju tworzą zielone i
rozkwiecone latem łąki, ale im dalej na południ, tym więcej
stepów, które powoli przechodzą w wysuszoną słońcem pustynię.
Mongołowie bardzo dbają o swoje zwierzęta. Hodują
głównie bydło, owce i kozy, które dostarczają im mięsa,
mleka, skór na ubrania, sierść na przędzę i inne przedmioty
codziennego
użytku.
Życie w Mongolii toczy
się
bez
pospiechu.
Ludzie często się do
siebie uśmiechają. Lubią
też śpiewać. Gość nie musi pukać do drzwi, jeśli chce wejść
do domu. Zawsze jest mile widziany i serdecznie
przyjmowany. I w żadnym wypadku nie może wyjść po
odwiedzinach głodny!
Dzieci mongolskie nie maja zbyt wiele zabawek, ale za to mają dużo pomysłów, jak je zrobić.
Kości zwierząt służą za pionki w różnych grach, a z poroża renifera potrafią zrobić różne
zabawki. Dorośli wykorzystują je do produkcji leków
i narzędzi.
Ze wszystkich zwierząt najważniejsze są tutaj konie. Dorośli
traktują je jak członków rodziny. Już trzyletni dziecko może
zostać jeźdźcem. W związku z tym na specjalnym przyjęciu
otrzymuje chadak, błękitną szarfę. Samodzielnie odwiedza

okolicznych sąsiadów i dostaje od nich prezenty przydatne do
jazdy konnej. Dzieci otrzymują również prezenty z okazji
pierwszego obcinania włosów (w wieku 2-3 lat). Oznacza to
przejście od niemowlęctwa do dzieciństwa. Uczestniczy w tym
rodzina oraz sąsiedzi. Po każdy ucięciu kosmyka włosów dziecko
dostaje prezent. Strój, który noszą Mongołowie, nazywa się deel.
To luźna suknia, opasana szarfą, z długim rękawami. Ma wysoki
kołnierz. Niewiele zmienił się od dawnych czasów – jest
bowiem przystosowany do klimatu. A klimat potrafi być
srogi. Zimą może sięgać nawet - 40˚C. Ale i latem bywa
zdradliwy, szczególnie w rejonie pustyni Gobi. Tam może
być duża różnica temperatury pomiędzy dniem i nocą.
Nawet w sierpniu w nocy zdarzają się przymrozki. Z kolei
wiosną jst dużo pyłu i burz piaskowych.
Rok szkolny w Mongolii
zaczyna się 1 września.
Sześcioletnią naukę dzieci zaczynają w wieku 7 lat.
W miastach wiele dzieci już wcześniej korzysta z żłobków
i przedszkoli. Tam też są szkoły średnie i uniwersytety.
Jednak dzieci stepów mają utrudniony dostęp do nauki.
Czasem droga do szkoły zajmuje nawet kilka godzin…

Bajarta (do widzenia)!

„Świat misyjny” nr 3/2013

