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W poprzednim numerze Ignaca do wywiadu z Panią Martą Bizoń 
zakradł się chochlik drukarski, który sprawił, że w tekście pojawiły 
się błędy i zmieniły znaczenie wypowiedzi naszej Rozmówczyni, za 
co redakcja Ignaca serdecznie przeprasza 
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Życzliwych liści na drzewach ...
Do przedświątecznej rozmowy Ignac zaprosił  Panią Izę Chodorowicz, nauczycielkę historii w naszej szkole 
i mamę Tosi, pierwszoklasistki.

Ignac : Zbliża się koniec roku, moment dobry na pewne 
podsumowania, zapytam więc tradycyjnie – jak minął rok ? Co 
ciekawego, ważnego się wydarzyło ?
Iza Chodorowicz : Na pewno był to rok wyjątkowy, z kilku przyczyn : po 
pierwsze mój wielki skarb, Tosia, rozpoczęła szkołę – było to dla nas 
obu wielkie przeżycie, coś wyjątkowego. Był to tez czas na refleksje, na 
zastanowienie się nad celem mojego życia. W tym roku uświadomiłam 
sobie, że wiele z tych rzeczy , które były wcześniej dla mnie ważne, 
przestały takie być. Różne wydarzenia, które miały miejsce zmusiły 
mnie do takiego przewartościowania. Dawne priorytety przestały być 
rzeczami najważniejszymi. Uzmysłowiłam sobie że pęd za 
osiągnięciami, za rzeczami materialnymi nie jest istotny. Pewnie 
impulsem do takich refleksji była nagła, niespodziewana śmierć 
mojego brata. Był skoczkiem zawodowym; nasze relacje były dobre, 
ale  nie zawsze  najlepsze, i zawsze myślałam że przyjdzie czas by je 
lepiej ułożyć, wręcz lepiej się poznać,  poprawić te relacje … No 
właśnie … „śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ..” – moje 
doświadczenia potwierdziły te słowa. Nie można odkładać takich 
rzeczy na później, tłumaczyć się tym , że dzisiaj nie mam czasu więc 

spotkamy się innym razem – nie, tu i teraz działajmy. To i inne wydarzenia skłoniły mnie do tego by 
przypomnieć sobie, że w życiu  najważniejszym  jest by być dobrym człowiekiem i dobrem obdarowywać 
innych. Wtedy jest się w pełni spełnionym. Myślę, że tym powinniśmy się kierować w życiu  – przynajmniej ja 
się staram. I nawet kiedy nie zawsze mi to wychodzi – pracuję nad tym.
Oczywiście, że w tej codziennej bieganinie zapominamy czasem o tych priorytetach  .. ale życie zawsze czymś 
nas zaskoczy i przypomni...
I. : A jakim okazał się dla pani ten rok zawodowo ?
I.Ch. : 2015 był dla mnie również wyjątkowy pod tym względem . Zostałam wyróżniona, czego się zupełnie 
nie spodziewałam …
I. Dostała Pani Nagrodę Dyrektora Szkoły ..
I.Ch. Właśnie do tego zmierzam. Przyznam, że jest to dla mnie ogromna motywacja i coś, co daje mi siłę do 
działania. To taki impuls, sygnał, że to, co robię, jest dostrzegane – to niesamowicie miłe, że ktoś widzi to, 
czego my sami w naszym codziennym 'kieracie' nie dostrzegamy.
I. : Za co się taką nagrodę dostaje. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły, podobnie jak pani starają się jak 
najlepiej pracować. Czy  jakieś szczególne pani wysiłki zostały dostrzeżone ? 
I.Ch. : Myślę, że  praca na rzecz szkoły i praca z młodzieżą. Być może  także moje działania na rzecz tolerancji. 
Rozpoczęłam w ubiegłym roku cykl zadań zmierzających w kierunku dostrzeżenia przez młode pokolenie 
istnienia różnorodności wśród nas. Rzadko uświadamiamy sobie na co dzień, że świat wokół nas jest bardzo 
różnorodny, złożony oraz trudny. Blisko nas, na naszym podwórku, ale i w ujęciu globalnym, mają miejsce 
rozmaite konflikty. Czym one są spowodowane ? Dlaczego człowiek człowiekowi wilkiem? Dlaczego tak się 
dzieje, co jest tego przyczyną? I szereg rozmaitych pytań związanych z tą tematyką pojawia się w naszych 
umysłach. Moim zamiarem było, jest i będzie uświadamianie naszej różnorodności i szukaniu piękna w 
każdym z nas. Nie możemy pozwolić na to, by zasobność portfela, kolor skóry, religia, preferencje polityczne 
rzutowały na nasze relacje z innymi. Pomimo tego, co nas różni, wszyscy jesteśmy ludźmi. A szacunek to 
wartość absolutna.
I. : Na czym konkretnie polegały  Pani działania ?
I.Ch. : ,,Królikami doświadczalnymi” byli uczniowie mojej klasy oraz ich starsi koledzy. Przeprowadzałam 
warsztaty, podczas których wchodzili w rozmaite role społeczne, dające sposobność odczuwania  emocji 

związanych z niezrozumieniem, odrzuceniem, dyskryminacją.  Miało to na celu uświadomienie dzieciom, jak 
poprzez funkcjonowanie w konkretnym środowisku jesteśmy automatycznie przez innych stygmatyzowani, 
naznaczani. Wielu z nas nie jest w stanie się uwolnić od patrzenia na innych przez pryzmat koloru skóry, 
domu ,czy nawet tego, jak ktoś jest ubrany.  Pamiętam jak głębokim dla mnie przeżyciem była reakcja jednej 
z uczennic.  Po zakończeniu ćwiczenia, kiedy już wszyscy ,,wrócili do szkolnej rzeczywistości” w oczach owej 
dziewczynki pojawiły się łzy i refleksja - „ nie wiedziałam, że jeżeli żyję w ubogiej rodzinie i moich rodziców 
nie stać na wiele rzeczy, to już jestem spisana na straty, jestem na straconej pozycji – tak przecież często 
jestem postrzegana przez innych”. Może nie wszystkie dzieci tak silnie reagowały, ale nawet jeśli było ich 
kilkoro, to myślę , że było warto. Nie możemy być obojętni na ból, cierpienie. W ramach mojego projektu 
noszącego nazwę „Szkoła Równego Traktowania” uczniowie pisali również  prace pt „Opowiem Ci bajkę o 
tolerancji” . To było właściwie zwieńczeniem naszych rozmów, często  bardzo emocjonujących dyskusji 
i spotkań z osobami spoza szkoły. Mam tu na myśli warsztaty prowadzone przez pracowników Fundacji Anny 
Dymnej ,,Mimo wszystko” czy też Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Były to ciekawe  i niezmiernie 
inspirujące do przemyśleń spotkania. Prace literackie, o których wspominałam wcześniej wyszły poza mury 
szkoły –zostały zaprezentowane w kancelarii Sejmu.
I. : Wysłała ją Pani do Sejmu ? Na czyjeś zaproszenie ?
I.Ch. : Zawiozłam je osobiście z olbrzymią satysfakcją ! Ale może  zacznę od początku. Kiedyś zupełnie 
przypadkiem natrafiłam w Internecie  na informację związaną z  planowanym szkoleniem dotyczącym 
tolerancji, organizowanym przez Fundację Bronisława Geremka, pod hasłem -„Szkoła Równego Traktowania”. 
Jako, że ta tematyka  zawsze mnie pociągała i inspirowała, więc postanowiłam się zgłosić do projektu. 
Szalenie zależało mi na tym, aby zdobyć nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim narzędzia do tego, by móc  
swobodnie rozmawiać z uczniami o dyskryminacji i jej przeciwdziałać. Droga do realizacji planu nie była 
prosta, musiałam przejść przez gęste sito weryfikacyjne, przekonać organizatorów, że to właśnie ja 
powinnam znaleźć się w gronie 60 uczestników a chętnych było 200. Udało się. Kilkudniowe szkolenia 
odbywały się w Warszawie, od wczesnego ranka do późnych godzin wieczornych. Miałam okazję poznać tam 
wiele osób z całej Polski, zarówno nauczycieli, jak psychologów, trenerów – była to świetna płaszczyzna do 
wymiany poglądów i doświadczeń. Finał warsztatów miał miejsce w maju, w Sejmie. Gościem specjalnym 
była marszałek Sejmu, pani Wanda Nowicka, która każdemu uczestnikowi szkoleń wręczyła odznaki Szkoły 
Równego Traktowania. To były niezapomniane emocje. Podczas tej uroczystej sesji miałam możność 
zaprezentować prace naszych dzieciaków. Było to fantastyczne i za to Wam, moi uczniowie, bardzo dziękuję. 
Jesteście cudowni! 
I. : Naprawdę należą się Pani gratulacje. Niewykluczone, że niejeden z czytelników Ignaca dzisiaj po raz 
pierwszy dowiaduje się o tym  projekcie. Ale skoro wchodzimy powoli w nowy rok to zapytam czy już są 
pomysły na nowe projekty ?
I.Ch. : Dopóki jeżdżę do pracy na rowerze to pomysły rodzą się jeden po drugim (śmiech) Jest ich mnóstwo 
i tego się obawiam.
I. : Faktycznie , tramwaj czy autobus aż tak nie inspirują ..
I.Ch. : Zdecydowanie nie. W tramwaju chętnie obserwuję innych ludzi. I zauważam, że … mało się 
uśmiechamy, za bardzo koncentrujemy się na sobie. Wracając z pracy, czasem przytłoczona ciężarem 
klasówek, zeszytów  i problemów wynikających z zawodu nauczyciela, zazwyczaj mam na twarzy uśmiech, 
którego brakuje wielu mijanym przeze mnie ludziom. Dlaczego tak jest? Mnie wypełnia radość, bo pomimo 
wszystko kolejne zadanie zrealizowałam, nadal chodzę po tym świecie a  obok mnie mój ukochany skarb, 
Tosia. I jestem szczęśliwa…
I. : I warto się tym szczęściem dzielić ..
I.Ch. : Tak. I nawet z tym mijanym przechodniem – po prostu choćby się uśmiechnąć. Nie zawsze jest reakcja 

zwrotna. A mamy powody do radości – 
jesteśmy, szczęśliwie żyjemy w wolnym kraju, 
mamy bliskich wokół siebie – doceńmy to. 
Ciąg dalszy 
na stronie 
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Życzliwych liści na drzewach...
Rozmowa z  Panią Izą Chodorowicz (cd)
I. : Czy słusznie podejrzewam, że te refleksje znad kierownicy roweru już przeradzają się w konkretny projekt ?

I.Ch. : Tak. Ten deficyt uśmiechu zainspirował mnie do zaproponowania  realizacji w naszej szkole projektu pod tytułem 

„Dzień życzliwości” . Moja wizja  ma charakter plastyczny, marzę o tym, aby na szkolnym korytarzu pojawił się drogowskaz 

- drzewko życzliwości. Drzewko obowiązkowo musi mieć liście- niezwykłe, bo z hasłami związanymi z życzliwością. Cóż… 

niektórym wciąż trzeba o niej przypominać. Dlaczego właśnie drzewo? Jest ono symbolem życia, rozwoju i w nas jest życie 

i olbrzymie pokłady dobra, do których  czasem - mówiąc kolokwialnie – trzeba się dokopać. 

I. : Już sobie wyobrażam stojące w naszej szkole olbrzymie drzewo, na którym wisi mnóstwo kolorowych liści, a na  

każdym z nich  jakieś życzliwe treści

I.Ch. : Dokładnie. A  nasza szkoła będzie się tym bardziej kojarzyła z przyjaznym , bezpiecznym miejscem, w którym 

każdy może usłyszeć, doświadczyć czegoś dobrego, co będzie nas inspirować, motywować do działania.  Szkoła, zwłaszcza 

podstawowa, ma być nie tylko kuźnią talentów, w naszym przypadku muzycznych, ale i miejscem edukacji społecznej …

I. :  ..naszego rozwoju jako człowieka, człowieka funkcjonującego w relacjach z innymi ludźmi, więc gdzie i kiedy uczyć  jak 

nie tu i teraz, prawda ?

I.Ch. : Tak i naszą rolą jako nauczycieli jest uczniom w tym rozwoju pomóc, sprawiać, by szkoła i proces zdobywania wiedzy 

były świadomie a przede wszystkim dobrze odbierane.  Osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że tu pracuję; lubię dzieci i ta 

praca przynosi mi spełnienie, dzięki czemu zwykle wracam do domu zadowolona.

I. : Pewnie też dlatego tak łatwo jest się Pani dzielić tym uśmiechem z innymi. Przypominają się słowa Pani Marty Bizoń 

wypowiedziane w wywiadzie dla poprzedniego numeru Ignaca , jak ważne jest by praca którą wykonujemy dawała nam radość 

i satysfakcję, bowiem praca której się nie lubi frustruje, a ta frustracja przenosi się na inne dziedziny życia. Ale jeszcze 

zapytam o jeden z aspektów Pani pracy – jest Pani wychowawczynią klasy szóstej, co to dla Pani znaczy, co daje ?

I.Ch. : Pewnie to nie zabrzmi oryginalnie ale przytoczę słowa , które mi zawsze towarzyszyły, kiedy nad kimś sprawowałam 

opiekę. To słowa Małego Księcia : „stajesz się odpowiedzialny za to co oswoiłeś” . Dzieciaki w szkole to są moje dzieci, tak to 

odbieram i tak czuję. Kiedy oni coś przeskrobią, wielokrotnie spuszczam głowę i za nie przepraszam, moralnie jestem za 

nich odpowiedzialna. Nie raz  jest mi przykro, gdy to, co do nich mówię, nie trafia. Wówczas czuję się jak każdy rodzic, 

przeżywający  porażkę wychowawczą .Są momenty trudne , wymagające dużego pokładu cierpliwości. Wolę jednak mówić 

o tym pięknych chwilach związanych z pracą wychowawcy. Czyż to nie jest cudne usłyszeć z ust ucznia: ,,Mamo”? Wracając 

jeszcze do planów. .. Razem z p. Agnieszką Paleczny-Świebocką  chciałybyśmy zająć się  edukacją globalną. Sadzę, że jest 

to temat, który warto naszym uczniom przybliżyć. Kto z nas stawia sobie pytania : skąd się bierze kawa ?, skąd woda w 

kranie i czy ona się kiedyś  nie skończy ?, dlaczego na świecie jest tyle konfliktów ? dlaczego ludziom w Europie żyje się 

zdecydowanie lepiej niż mieszkańcom Afryki? To są problemy, nad którymi powinien się zastanawiać każdy z nas. Nie 

możemy być obojętni.

I. : Stąd w szkole na ścianach pojawiły się liczne plakaty ..

I.Ch. : Tak, to jest takie preludium, które ma na celu zwrócić naszą uwagę na te i kolejne zagadnienia, o których 

wspomniałam.  Zamierzamy uczniów zabrać w edukacyjną podróż po krajach Globalnego Południa, aby dostarczyć im wiedzy 

na temat specyfiki życia ludzi na różnych kontynentach i trochę rzucić wyzwanie stereotypowemu postrzeganiu ich 

mieszkańców. Pojawią się kolejne plakaty, ale moim marzeniem jest zaprosić do szkoły ludzi, którzy żyli,  pracowali np. 

w krajach Afryki czy Ameryki Południowej, aby podzielili się z nami swoimi refleksjami, doświadczeniami.

I. : Czy to jest własny pomysł, czy też cześć pewnego ogólnego, pozaszkolnego projektu ?

I.Ch. : Pomysł jest własny. Zainspirowały mnie tym razem rozmowy z moim szwagrem, pilotem, latającym  w Sudanie, 

w efekcie których sama zostałam zmuszona do weryfikacji moich wyobrażeń, skojarzeń dotyczących tego kraju. Pomyślałam 

wtedy – skoro ja, osoba dorosła, posiadająca już jakąś wiedzę i doświadczenie postrzegam życie w tym kraju tak 

nieadekwatnie, to co dopiero uczniowie. I wtedy zaczęłam szukać , czytać ..Edukacja  globalna staje się tematem żywym.  

Nawiązałam kontakty z wieloma ludźmi, którzy specjalizują się w tej materii i być może  zorganizujemy w szkole jakieś 

ciekawe spotkanie, warsztaty, ale na to potrzebujemy czasu. Myślę, że warto o tym mówić i zwracać uwagę naszym 

dzieciakom na to, by nie tylko brać, ale i  dawać coś od siebie. Powinniśmy wyjść od tego by dzieci, które są bezpieczne, 

mają kochających rodziców i pełną śniadaniówkę, zdały sobie sprawę, że  niekoniecznie jest to doświadczenie wszystkich ich 

rówieśników

I. : Ostatnie już moje pytanie dotyczy patrzenia na naszą szkołę z innej strony. Usłyszeliśmy już wiele na jej temat, jako 

miejsca, z pracy w którym czerpie Pani radość i satysfakcję. Ale jest Pani też mamą Tosi, uczennicy klasy pierwszej. Jak 

Pani postrzega szkołę teraz już też  jako rodzic ?

I.Ch. : No tak , to jest zupełnie inne doświadczenie. Ta szkoła uczy systematyczności . Codzienne granie to jest nie lada 

wyzwanie nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica. Wymaga od nas niezwykłej kreatywności niezbędnej podczas codziennych 

obowiązków. Chyba każdy z nas na przeróżne sposoby starał się zachęcić do systematycznej gry na instrumencie. Aktualnie 

jestem na etapie tworzenia historyjki o biednych, porzuconych skrzypeczkach, dla których jedynym ratunkiem przed 

zagładą są rączki Tosi. Jestem  zadowolonym rodzicem, bo moje dziecko wchodzi do szkoły i wychodzi z niej uśmiechnięte 

i szczęśliwe. Widzę też, ze szkoła nauczyła Antosię samodzielności, samoorganizacji, a przede wszystkim uwrażliwia na 

piękno, muzykę .. Posyłając córkę do szkoły muzycznej, musiałam z pewnych rzeczy zrezygnować , ale to jest dla mnie 

naturalna kolej rzeczy. Chcę moje dziecko wychować na dobrego człowieka a nie tylko chować, zaspakajając jej podstawowe 

potrzeby. Będąc za dziecko odpowiedzialna, pragnę jej dać coś od siebie, moją pomoc, słowa, gesty. I cieszy mnie, kiedy 

widzę radość w jej oczach jak uda jej się coś dobrze zagrać, prawidłowo zapisać literki. Rozczulam się, gdy czegoś od niej 

wymagam, odwołując się do autorytetu patrona jej i mojej szkoły a ona zwraca się do mnie : ”Tak wiem, wiem, Ignacy 

Paderewski tak mówił”.

I. : Czyli szkoła jest dla rodzica bardziej wartościowa niż trudna ?

I.Ch. : Wymagająca , ale myślę , że warto jej zaufać.

I. : Podsumowując, czego życzyć na Święta i Nowy Rok ? Wytrwałości, sukcesów i .. ?

I.Ch. : I nadziei, bo Boże Narodzenie to nade wszystko nadzieja związana przyjściem na Ziemię Jezusa – Dobrej Nowiny. 

Wejdźmy więc w Nowy Rok  z nadzieją na spełnienie swoich planów. Życzmy sobie dobra, aby nas otaczało, byśmy spotykali  

ludzi pełnych życzliwości, obdarzających nas dobrym słowem.

I. : Słowem – by tych życzliwych liści na drzewach było dużo ..

I.Ch. : O tak, bardzo dużo.

I. : Bardzo dziękuję za rozmowę i proszę przyjąć najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne od Ignaca

Wiele się działo …
W listopadzie  w szkole realizowane były 

różne zadania w ramach obchodów  

Narodowego Święta Niepodległości i więta  

Patrona Szkoły – I.J.Paderewskiego.

Już 30 października uczniowie klasy V b 

pod opieką pań Ilony Tomery-Chmiel i Marty Kubiszyn wzięli udział w patriotycznym projekcie Eskadrylla 

Niepodległej Rzeczypospolitej, śpiewając piękne pieśni patriotyczne w Muzeum Lotnictwa. Te same utwory 

rozbrzmiewały  na szkolnych korytarzach w czasie przerw 12 listopada.

10 listopada członkowie koła historycznego odwiedzili miejsce przed Collegium Novum, gdzie zasadzony został przed 

100 laty „dąb wolności”. W tym samym dniu Parlament Szkolny  tradycyjnie złożył kwiaty przed pomnikiem 

Grunwaldzkim.

W czwartek, 12 listopada, wyświetlany był w czasie przerw film dokumentalny o  I.J.Paderewskim.  Odbyła się 

również audycja słowno-muzyczna dla klas I-III przygotowana przez klasę III c pod opieką pani Danuty Skóry i 

Anny Komosy, przy akompaniamencie pani Ilony Tomery-Chmiel. Natomiast klasy starsze uczestniczyły w 

uroczystości 13 listopada w auli Florianka. Wzruszającą audycję słowno-muzyczną przygotowała  klasa VI a pod 

opieką pań Sylwii Rembisz-Matogi, Ilony Tomery-Chmiel i Urszuli Knapik. 

Również 13 listopada uczniowie naszej szkoły uświetnili swoim występem uroczyste zakończenie III Małopolskiego 

Dyktanda Niepodległościowego.

Pięknym podsumowaniem listopadowych świąt był udział klasy V b w warsztatach plastycznych w dworku 

Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, które zorganizowała pani Irena Załuska z pomocą pana Kamila Zakrzewskiego.

Tym razem klasa 5b opowiada o wycieczce do Dworku I.J.Paderewskiego w  Kąśnej 

Dolnej.

17 listopada całą klasą pojechaliśmy do dworku patrona naszej szkoły,czyli jak 

wszyscy wiemy (a jak nie wiemy, to się zaraz dowiemy...) Ignacego Jana 

Paderewskiego - patrioty, polaka, wspaniałego pianisty i kompozytora czyli jednym 

słowem mówiąc (a w tym przypadku paroma słowami) człowieka, który jest wzorem 

do naśladowania. Myślę, że na wycieczce tej dowiedzieliśmy się paru informacji 

niezbędnych do życia:

1. Jak się robi żarty przez telefon, to WSZYSCY w autokarze muszą być cicho, 

żeby żart się udał.

2. Jak ma się zamiar śpiewać lub puszczać jakąś piosenkę, to MUSI ona kogoś 

denerwować :D

3. Na wycieczkach szkolnych trzeba być przygotowanym na to, że ma ona nas też 

czegoś nauczyć (o dziwo...), więc...

4....zawsze trzeba być przygotowanym, żeby dawać dobre świadectwo swojej 

szkoły. I zbierać za to pochwały ;)

5. Nie ważne kiedy się je. Ważne, żeby jedzenie było dobre.

Skąd się wzięły te informacje? Pierwsza wzięła się stąd, że jak jechaliśmy do 

Kąśnej, było nam bardzo wesoło, gdyż nabieraliśmy ludzi dzwoniąc do nich i udając 

np. biuro podróży "Itaka". Jednak trudno było nabierać innych, ponieważ było 

w autokarze bardzo głośno. Druga wzięła się stąd, że dziewczyny i chłopcy 

denerwowali siebie nawzajem (bardziej my denerwowałyśmy chłopców) śpiewając 

lub puszczając najbardziej znienawidzone przez "wroga" piosenki. Trzecią i czwartą informację uzyskaliśmy jak 

dojechaliśmy do Dworku Człowieka-Którego-Naprawdę-Warto-Naśladować. W pomieszczeniu z pięknym, czarnym 

fortepianem, gdzie były poustawiane krzesła pewna pani puściła nam krótki filmik dotyczący Najlepszego-Patrona-

Szkoły-Jakiego-Można-Sobie-Wyobrazić. Jednak przed tym (jak już wszyscy usiedliśmy) pani nas zaczęła pytać o to, co 

wiemy na temat I.J. Paderewskiego (już może oszczędzę wychwalania go pod niebiosa). Na wszystkie pytania albo 

odpowiadaliśmy od razu, albo odpowiadaliśmy jeszcze przed zadaniem pytania. Oczywiście ta pani zaczęła nas obsypywać 

takimi tekstami, jak: "Żadna grupa nie przyjechała aż tak przygotowana", "To ja chyba nie mam wam już nic do 

powiedzenia, bo wszystko wiecie" i po prostu same "ochy i achy" rzucała w naszą stronę, kiedy my cały czas mówiliśmy: 

"My MUSIMY takie rzeczy wiedzieć, to przecież patron naszej szkoły" albo "My o tym NA PRAWDĘ MUSIMY 

WIEDZIEĆ, BO TO PATRON NASZEJ SZKOŁY" albo jeszcze inaczej, czyli "UCZYLIŚMY SIĘ TEGO JUŻ DAWNO, BO 

TO PATRON NASZEJ SZKOŁY, A NIE PRZYGOTOWALIŚMY SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA TĄ WYCIECZKĘ!". 

Jednak miło, że ta pani tak nas chwaliła. I nareszcie informacja piąta wzięła się stąd, że jeszcze przed zaglądnięciem do 

dworku poszliśmy na obiad. O godzinie 10:00. TAK, TO NIE ZWIDY! OBIAD O 10:00. Pyszny obiadek na drugie 

śniadanko :D   E tam, okay, ważne, że smakowało...a przynajmniej niektóre elementy obiadu na śniadanie smakowały. 

Oprócz uzyskania tych NIEZBĘDNYCH do życia informacji, zrobiliśmy i zobaczyliśmy kilka innych rzeczy. Do owego 

dworku pojechaliśmy również po to, aby narysować różne rzeczy. Można było narysować krzesło, fortepian, świecznik, 

a nawet butelkę wina. CO DUSZA ZAPRAGNIE! A trzeba wspomnieć o tym, że tam jest na prawdę pięknie. Nawet 

najmniejszy skrawek materiału na łóżku w sypialni był tam piękny. Także było co rysować. Myślę, że dla nas było 

fantastycznie pod tym względem, że podczas rysowania mogliśmy ze sobą razem rozmawiać, żartować i śmiać się. 

Jednak ja byłam urzeczona nie tylko pięknem miejsca, rysowaniem i innymi rzeczami. Dla mnie najlepszym wspomnieniem 

z tego wyjazdu jest bez wątpienia fortepian. Piękny, duży, czarny fortepian na którym mogliśmy zagrać. Na tym 

fortepianie gra się po prostu fenomenalnie. Nie oparłam się pokusie i zagrałam utwór "River follows in you". Na początku 

jednak zagrał nasz kolega Jonasz Kluza. Zagrał bardzo ładnie, nie mogę temu zaprzeczyć. Po mnie zagrała też Jagna 

Piątkowska. Utwory w jej wykonaniu też brzmią na  prawdę ślicznie. I na koniec zagrał Jan Sułkowski. Zagrał "Paradę 

krasnoludków" śmiejąc się przy tym (śmiechem zawtórowała mu też reszta klasy). Później jednak zdecydowałam, że 

mogłabym zagrać jeszcze jeden utwór, który pewno większość osób zna. Zagrałam "Hedwig's Theme", czyli utwór 

z Harrego Pottera. Po rysowaniu i graniu poszliśmy całą klasą na spacer. Niestety nasze buty nie były zadowolone z tego 

spaceru, gdyż szliśmy po TRAWIE w której było WIĘCEJ BŁOTA niż TRAWY. Jednak było bardzo miło na spacerku, bo 

wszyscy rozmawiali o wszystkim. Na spacer szliśmy pod górkę.. Było trochę stromo, ale później świetnie się zbiegało na 

dół :D Zapamiętajcie sobie te słowa na całe życie: PO TAKIM ZBIEGANIU Z GÓRKI MOŻNA BYĆ CAŁYM W BŁOCIE, 

ALE CZEGO SIĘ NIE ROBI DLA DOBREJ ZABAWY? Także śmiem twierdzić, że zabawa...to znaczy ...wycieczka szkolna 

do Kąśnej była udana, bo dowiedzieliśmy się 

bardzo ważnych rzeczy dotyczących życia i 

oprócz tego nauczyliśmy się trochę więcej o 

patronie naszej szkoły. I JESZCZE: 

uwieczniliśmy na kartkach niektóre elementy 

z tego miejsca...no zobaczcie, ile to rzeczy 

można zrobić na wycieczce szkolnej ! 

Przesyłam również podziękowania w imieniu 

całej klasy dla pani I. Załuskiej oraz dla pana 

K. Zakrzewskiego, bo zgodzili się pojechać z 

nami na tę bardzo wesoło spędzoną wycieczkę.

Wiktoria Gołębiowska, klasa 5b

English Corner

Alicja z Krainy Czarów w naszej szkole
„– Proszę, poczęstuj się winem – rzekł bardzo grzecznie Szarak Bez Piątej Klepki.
Alicja spojrzała na stół, ale nie zauważyła na nim nic prócz herbaty. Powiedziała więc:
– Nie widzę tu żadnego wina.
– Bo go wcale nie ma – rzekł Szarak.
– Wobec tego częstowanie mnie winem nie było z pańskiej strony zbyt uprzejme.
– Przysiadanie się tutaj bez zaproszenia nie było zbyt uprzejme z twojej strony.”

„Alicja w Krainie Czarów „liczy sobie 150 lat. 

Książka angielskiego wykładowcy matematyki, 

Charlesa Lutwidge'a Dodgsona (pseudonim:ewis 

Carroll) opublikowana została 4 lipca 1865. W 

wielu krajach, w których została 

przetłumaczona, w różny sposób upamiętniona 

została rocznica pierwszego wydania ksiązki I 

tak np. mennica australijska Perth Mint wyemitowała unikalną, dwuuncjową, 

srebrną monetę, będącą hołdem dla tej wspaniałej bajki. Moneta od samego 

początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na niski nakład 

(2500 egzemplarzy) oraz unikatowe rozwiązanie, jakim jest zegar Białego 

Królika zamontowany w jej wnętrzu. Także i w naszej szkole przypomnieliśmy sobie o Alicji. Przez kilka tygodni 

fragmenty książki czytane były na lekcjach czwarto i piątoklasistom. Zaangażowali się w tę akcję liczni nauczyciele 

naszej szkoły, również muzycy. Szkołę dekorowały liczne prace plastyczne uczniów inspirowane wysłuchanymi 

fragmentami utworu literackiego. Klasy czwarte oglądnęły też amerykanską filmową adaptację  „Alicji..” z 2010 

roku, w reżyserii Tima Burtona.

I am a little snowman.

I am so fat and round.

I started from a snowflake

that fell upon the ground.

I have two buttons for my eyes,

a great big scarf of red,

I have a carrot for a nose,

a hat upon my head.

Snowman

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu z poprzedniego numeru i 

ponownie zapraszamy do zabawy. Tym razem zimowa aura skłoniła nas do 

ułożenia konkursu wierszowanego, a to nie jedyna zmiana - różni się także 

zadanie. Do dwóch pierwszych fragmentów należy podać autora i tytuł wiersza. 

W przypadku trzeciego tekstu należy wpisać odpowiednie wyrazy w puste 

miejsca. Odpowiedzi należy przynieść do biblioteki szkolnej.

Wiersz 1 

Bure chmury w dal płyną

nad doliną, niziną...

Może spadną na głowę

białe gwiazdki śniegowe?

Wiersz 2

Jedzie styczeń czwórką koni,

złote lejce trzyma w dłoni.

Wiatr go ściga, pędzi goni!

W złotym słońcu srebrny kurz...

Pyszna sanna w skrzący mróz!

Wiersz 3

Czy wam nie przyszło 

nigdy do głowy, 

że śnieg powinien być 

kolorowy?

Albo .........., albo ..........,

.......... albo .......... .

Śnieg ten lepiłoby się 

wspaniale,

a bałwan biały nie byłby, 

ale

Albo .........., albo ..........,

.......... albo .......... .
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