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›› Humor 

Nauczycielka po latach spotyka ucznia 

- No co tam teraz robisz? 

Uczen : 

- Wykładam chemię 

- Ooo no proszę. A gdzie? 

- W Biedronce 

Nauczyciel napisał na tablicy wzo r chemiczny: 

- Jasiu, co ten wzo r oznacza? 

- To jest, ojej, mam to na kon cu języka... 

- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy!  

Na lekcji matematyki pani mo wi do Jasia: 

- Jasiu s ciągałes  od Małgosi  

- Skąd pani wie - pyta Jas  

- Bo w zadaniu 5 Małgosia napisała "nie wiem" a ty napisałes  "ja tez "  

Pani od polskiego pyta Jasia: 

- Jez eli powiem "jestem piękna" to jaki to będzie czas? 

- Z całą pewnos cią przeszły!  

Obnosi się tę figurę w czasie procesji 

w okresie wielkanocnym i zdobi ona 

ołtarz az  do uroczystos ci Wniebo-

wstąpienia. Obok niej stawia się 

krzyz  z czerwoną stułą, wymow-

ny symbol Chrystusa-Kapłana, 

kto ry złoz ył sam siebie na Ofia-rę za 

grzechy s wiata... 

PASCHAŁ, czyli wielkanocna s wieca 

Symbolizuje Chrystusa, kto ry o so-

bie powiedział: „Ja jestem s wia-

tłos cią s wiata. Kto idzie za mną 

nie będzie chodził w ciemnos ci, 

lecz będzie miał s wiatło z ycia?. 

Nowa liturgia przewiduje, aby pas-

chał stawiano podczas Mszy s w. i 

zapalano w czasie wielkanocnym. 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

Wielkanocne obyczaje  wszyscy dobrze znamy, pamiętamy o nich, gdy 
się przy stole zbieramy. Piękna i rodzinna jest polska Wielkanoc, a 
kaz dy s wiąteczny obyczaj ma swą magiczną moc. Siada mama przy 
stole, a przy mamie — tata. I my. 

Wiosna na nas zza firanek zerka, a pstrokate pisanki chcą tan czyc  
oberka. Wpus c my wiosnę. Niech słon cem zabłys nie nad stołem w 
wielkanocne s więtowanie, jak wiosna wesołe! 

Wszystkim serdeczne życzenia wielkanocne składa redakcja. 

   

OGARNIJ! Nr 2/2012 

luty, marzec 2012 

Walentynki 
okiem dzieci 
›› str. 2 

Michał Janiszewski - opiekun re-

dakcji 

Kinga Tez  - redaktor  

Karolina Fiećko - dziennikarz  

Klaudia  Rynkiewicz - dziennikarz 

Kinga Tez - dziennikarz 

Anna Torebko - dziennikarz 

Zuzanna Stankonowicz - dzienni-

karz  

Olga Wojnowska - dziennikarz  

Weronika Kasprzak - dziennikarz 

Joanna Jachimowicz - dziennikarz 

Martyna Olszewska - dziennikarz 

Agnieszka Kopycka - korekta  

Michał Dzienisiewicz - grafik  

os. Siejnik I 14 

19-401 Olecko 

Edukacja 
filmowa 
›› str. 3 

O świątecznych 
zwyczajach 
›› str. 7 

Wywiad z nau-
czycielem 
i absolwentem 
›› str. 4 i 5 

›› Dzień Kobiet  

8 marca Zespo ł Szko ł w Olecku uczcił Dzien  Kobiet. Specjalny apel 

przygotowali p. Tomasz Wis niewski i Krzysztof Krajewski oraz chłop-

cy z klas III gimnazjum. Jak na męz czyzn przystało, częs c  artystyczna 

była kro tka, zwięzła i na temat. Wszyscy jednak dobrze się bawili i 

s miali się z przedstawionych scen. 

Kacper Karniej 



2  

›› Co u dzieci? 
Nie tak dawno obchodzilis my Walentynki. Z tej okazji redakcja 

"OGARNIJ!" odwiedziła najmłodszych ucznio w naszej szkoły. Dzieci z 

oddziału zero miały za zadanie odpowiedziec  na pytanie "co to jest 

miłos c ?" . Szybko podbiegły dziewczynki, chłopcy zawstydzeni pozo-

stali na uboczu. Jednak kiedy zadałam kluczowe pytanie uczennice 

jedynie nies miało spoglądały na mnie. Jednak po chwili padły bardzo 

podobne do siebie odpowiedzi, takie jak np. Oli, kto ra stwierdziła, z e: 

"Miłość jest wtedy, gdy daje się kwiaty, gdy są walentynki i wte-

dy, gdy tata przytula mamę." 

Olga Wojnowska 

›› Sonda wielkanocna 
1. Z czym kojarzą Ci się święta 

Wielkanocne ? 

2. Co najbardziej podoba Ci się 

w tych świętach? 

3. Jakie tradycje są kontynuo-

wane w Twoim domu ? 

4. Bez czego nie wyobrażasz 

sobie tych świąt ? 

5. Kogo oblejesz w ,,lany ponie-

działek”  

 

Odpowiedzi ucznio w: 
 

Weronika K. 

1. Z prezentami. 

2. S mingus-dyngus. 

3. Jak babcia zrobi to s więconka. 

4. Bez zajączka. 

5. As kę i Kamila i Kulkę. 

 

Łucja S. 

1. Ze s więceniem pokarmo w, z 

rodziną. 

2. To, z e robi się ciepło. 

3. Swięconka. 

4. Bez s mingusa-dyngusa. 

5. Wszystkich napotkanych ludzi, 

nawet moją starą sąsiadkę i pana 

Michała. 

Eryk H. 

1. Z jajkami. 

2. Czas wolny. 

3. Ciasta piekę, mięso pekluję. 

4. Wszystek. 

 

Aleksandra N. 

1. Z pisankami. 

2. Bo one są takie z ywe i są sym-

bolem zbliz ającej się wiosny. 

3. S wiecenie palmy, malowanie 

jajek, wspo lne s niadanie Wielka-

nocne. 

4. Bez jajek. 

5. Ciebie. 

 

Kamil M. 

1. Z jajkami wiejskimi. 

2. Rodzinna atmosfera. 

3. Jak rodzice zrobią s więconkę. 

4. Bez laptopa. 

5. As kę, Piotrka Antoniaka, Czar-

ka Milanowskiego i Kacpra Kar-

nieja. 

 

Czarek M. 

1. Z jajkiem. 

2. Jajko. 

3. Jedzenie jajka. 

4. Bez jajka. 

5. Jajko. 

 

Ewa B. 

1. Z pisankami. 

2. Nic mi się nie podoba, nie lubię 

tych s wiąt. 

3. S niadanie Wielkanocne i s wię-

cenie jajek. 

4. Bez rodziny. 

5. Ciebie. 

 

 

A z okazji zbliz ających się s wiąt 

wielkanocnych z yczenia :D 

 od Eryka H. dla całej szkoły, 

 od Czarka M. dla Kamila Fiedo-

rowicza i Daniela Fedora, 

 od Kamila M. dla jajka, Karnie-

ja, dla As ki i dla Wasila, 

 od Klaudii J. dla Boz enki B., 

 od Joanny J dla pana Jarka, 

 od Karoliny Ch. dla As ki W. i 

Cytryny, 

 od Kacpra K. dla Medyka. 

 

Joanna Jachimowicz 
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›› Zwyczaje świąteczne 
Na s więta Wielkanocne, w kaz dym 

domu, zachowały się zwyczaje i 

obrzędy, kto re pochodzą jeszcze z 

czaso w pogan skich. 

Wielkanoc kojarzy się nam z kolo-

rowymi pisankami, s więconką i 

s migusem-dyngusem. Symbolami 

zmartwychwstania są tez : wielka-

nocny baranek, figura Chrystusa 

Zmartwychwstałego, paschał- czyli 

wielkanocna s wieca.  

Zgodnie z polską tradycją wielka-

nocną, dzielimy się  s więconym 

jajkiem, czyli bierzemy ze wspo lne-

go talerza czy koszyka kawałki 

s więconych jaj i składamy sobie 

z yczenia. 

Pisanki zwane –kraszankami. 

 Jajko jest prastarym symbolem 

nadziei i rodzącego się z ycia, sym-

bolizuje tez  powro t wiosny zbawie-

nie i zmartwychwstanie. Jajko 

kojarzy się nam z gniazdem, do-

mem i bezpieczen stwem jest jesz-

cze więzieniem, z kto rego uwalnia 

się pisklę tłukąc dziobem w skoru-

pę. 

Zwyczaj barwienia jaj przetrwał do 

naszych czaso w. Nasze stoły są 

przystrojone kolorowymi pisanka-

mi, kto re cieszą oczy i podkres lają 

s wiąteczne nastro j.  

„Według ludowych wierzen , jajko posia-

da moc przeciwdziałania wszystkiemu, 

co złe, a pos więcone z okazji S wiąt - 

chroni przed ogniem, zapewnia obfi-

tos c  do br, gwarantuje dobre zdrowie i 

bezpieczen stwo". 

Jeszcze teraz w wielu regionach kraju, 

skorupki pisanek czy jajek niemalowa-

nych, ale s więconych, rzuca się do sadu, 

by odstra-szyc  szkodniki, do ogrodu, by 

był wspaniały urodzaj i na podwo rko, 

by się kury dobrze niosły, a dro b był 

tłusty". 

„W staropolskiej tradycji rzeczą bar-

dzo waz ną była symbolika koloru, 

jaki nadawano pisankom. Koloro-

we ja jka  umieszczano w duz ym 

koszyku, i -jesz-cze przed s niada-

niem — chodzono, od se-niora po-

cząwszy, ws ro d gos ci. Kaz dy wy-

bierał, mając zamknięte oczy, a na-

stępnie wro z ył sobie, co go czeka w 

najbliz szej przyszłos ci. 

KOLOR Z O ŁTY wro z ył z ycie ducho-we. 

Młodziez , kto ra otrzymała jajko w tym 

kolorze, mogła liczyc  na przyszłos c  w 

z yciu zakonnym czy kapłan stwie. 

KOLOR RO Z OWY wro z ył sukces. Za 

pisankami w tym kolorze rozglądali się 

szcze-go lnie ci, kto rzy planowali otwar-

cie nowych lub rozbudowę prowadzo-

nych juz  intereso w czy przedsię-

biorstw. Ro z owy oznacza takz e sukces 

w nauce i... lichwie! 

KOLOR BIAŁY, a więc niepomalowane, 

naturalne jajko, to niewinnos c . Wy-

branie| takiego jajka gwarantowało, 

z e młoda osoba dotrwa w niewinnos ci 

do dnia małz en -stwa. 

KOLOR NIEBIESKI wro z ył dobre zdro-

wie. Za niebieskimi pisankami rozgląda-

ły się osoby niedomagające, a takz e 

osoby wieko- 

KOLOR CZARNY to pamięc . Jajka były 

najchętniej wybierane przez ludzi 

interesu, a takz e uczącą się młodziez . 

KOLOR FIOLETOWY wro z ył siłę i 

wytrwałos c  w dąz eniu do celu. Osoby, 

kto re planowały jakies  większe przed-

sięwzięcie, chowały do portmonetki 

skorupki od poma-lowanych na ten 

kolor jajek. 

KOLOR ZIELONY wro z ył pieniądze. 

Skorupki od pomalowanych na zielono 

jajek rzucano na pola, by obrodziły i 

przyniosły dochody. Wrzucano do 

sado w, /.../, trzyma-no je w portfelach, 

portmonetkach, a takz e - w pon czo-

chach, w kto rych przechowywa-no 

pieniądze. Podobno pomagały wyraz -

nie w ich pomnaz aniu. 

 KOLOR CZERWONY to oznaka miłos ci i 

zwycięstwa we wszystkim: w miłos ci, w 

pra-cy, we wszystkich rodzajach intere-

so w." 

Na pamiątkę zmartwychwstania na 

całej polskiej ziemi obchodzi się re-

zurekcję. Wczesnym rankiem we 

wszystkich kos ciołach odbywają 

się uroczyste procesje z Naj-

s więtszym Sakramentem. 

BARANEK 

W Starym Testamencie czytamy, z e 

anioł s mierci, kto ry przeszedł przez 

ziemię egipską i zabił w kaz dym 

domu pier-worodnych syno w, ominął 

domy Izraela, dlatego, z e odrzwia ich 

były naznaczone krwią baranka. 

Baranek wielkanocny był wyraz ną 

zapowiedzią, typem, figurą Jezu-

sa, kto rego krew miała ocalic  od 

s mierci wiecznej rodzaj ludzki. Na 

tę symbo-likę wskazuje juz  prorok 

Izajasz ok. 700 lat przed Jego naro-

dzeniem. S w. Jan Chrzciciel wska-

z e wprost na Jezusa i powie: 

„Oto baranek Boz y, kto ry gładzi 

grzechy s wiata". O Chrystusie-

baranku w wielu miejscach pisze 

s w. Jan Ewangelista w Apokalipsie. 

Barankowi wielkanocnemu dajemy 

chorągiewkę-sztandar, jako znak 

zwycięstwa... 

FIGURA ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRY-

STUSA 
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›› Połowinki 

20 stycznia 2012 roku w godzinach 

17:00 - 22:20 odbyły się połowinki 

klas drugich. Po oficjalnym rozpo-

częciu przez Panią Małgorzatę 

Michałowską, na holu czekała na 

rodzico w miła niespodzianka - tort 

z podziękowaniem. Tuz  potem 

drugoklasisto w porwała muzyka 

grana przez DJ Wojtka. Podczas 

zabawy odbyły się konkurencje. 

Pierwszą z nich były "gorące krze-

sła" często pojawiające się na dys-

kotekach. Gło wną atrakcją wieczo-

ru były wybory Miss i Mistera balu, 

kto re wygrali: Łucja Szwejser i 

Daniel Fiedorowicz. Pozostałe 

konkursy to między innymi: taniec 

na gazetach, taniec z balonami, 

taniec kaczuszki itp. Zwycięzcy 

kaz dej z rywalizacji nagradzani 

zostali słodkim upominkiem. Zaba-

wa była udana i mys lę, z e kaz dy z 

nas mile wspomina ten wieczo r. 

W imieniu wszystkich ucznio w klas 

drugich chciałabym podziękowac  

rodzicom, kto rzy pomogli nam w 

organizacji połowinek, przygoto-

waniu poczęstunku i czuwali nad 

nami podczas imprezy. Podzięko-

wania nalez ą się ro wniez  wycho-

wawczyniom obu klas - Pani Annie 

Marii Kawałko i Pani Krystynie 

Matwiejczyk oraz DJ-owi. 

Olga Wojnowska 

›› Projekt o Wielkanocy 
Projekt edukacyjny pt. "Tradycje 

wielkanocne w kulturze polskiej" 

rozpoczął się na przełomie stycz-

nia. Uczestnikami tego projektu są 

uczniowie klas drugich. Celem 

projektu jest poznanie dawnych i 

wspo łczesnych zwyczajo w związa-

nych z obchodzeniem S wiąt Wiel-

kanocnych w Polsce. Opiekunami 

projektu są: p. Anna Klimasara, p. 

Elz bieta Smokowska-Grzanka i p. 

Michał Janiszewski. Publiczna 

prezentacja projektu odbędzie się 

w kwietniu biez ącego roku. 

Aleksandra Sobotko 
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›› Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę filmową 
22 lutego br., czyli w s rodę więk-

szos c  ucznio w Zespołu Szko ł w 

Olecku brało udział w warszta-

tach organizowanych przez Mło-

dziez ową Akademię Kinową. 

Celem spotkania w oleckim kinie 

"Mazur" było poznanie przez 

widzo w gatunko w filmowych 

oraz obejrzenie filmu w rez yserii 

Adama Shankman'a pt. 

"Opowies ci na dobranoc". Warsz-

taty były prowadzone przez akto-

ra teatralnego wspo łpracującego 

z Młodziez ową Akademią Filmo-

wą. 

Moim zdaniem zajęcia były bar-

dzo ciekawe, gdyz  opro cz samej 

teorii przekazanej przez prowa-

dzącego moglis my zobaczyc  frag. 

filmo w  przedstawiających po-

szczego lne gatunki. Do tego pro-

jekcja, kto rą zobaczylis my na 

zakon czenie, była zilustrowaniem 

tego wszystkiego, czego  nauczyli-

s my się na warsztatach. 

Kinga Anna Tez 

›› Żywa lekcja historii 
Od kilku lat pan Jacenty Ordowski 

organizuje w naszej szkole z ywe 

lekcje historii. Dzis , 5.01.2012 

roku , na 2 godzinie lekcyjnej, 

odbyła się jedna z nich, tym ra-

zem o z yciu w staroz ytnym Rzy-

mie.  

Spotkanie zaczęło się od powita-

nia po łacin sku. Po z nij pan Jacen-

ty opowiadał o powstaniu Rzymu. 

Następnym etapem tej lekcji było 

zaprezentowanie rzymskich stro-

jo w na ochotnikach. Organizator 

mo wił ro wniez  o wojnach punic-

kich oraz o tym, jak Hanibal prze-

szedł z armią przez Alpy i zaata-

kował Rzym od po łnocy. Mimo, z e 

zajął prawie całą Italię, nie zdobył 

stolicy imperium. Pan Ordowski 

mo wił ro wniez , z e w trzeciej 

wojnie punickiej, w latach 149-

146 p.n.e., Rzymianie zniszczyli 

Kartaginę. Następnym etapem 

spotkania było pokazanie uzbro-

jenia legionisto w na kolejnym 

ochotniku. Po tym pokazie orga-

nizator i jego pomocnicy z udzia-

łem trzech ucznio w przedstawili 

uzbrojenie i sposo b walki gladia-

toro w. W rolę jednego z nich 

wcielil się Juliusz Stramowski. 

Pokonał on przeciwnika uderze-

niem w głowę. Po lekcji moglis my 

obejrzec  wszystkie przedmioty - 

stroje i bron  - kto re zostały wyko-

rzystane w czasie spotkania.  

Ta lekcja, podobnie jak poprzed-

nie, bardzo mi się podobała i 

chciałbym, z eby było ich więcej.  

Piotr Kopycki 

›› Dzień Wiosny w Plazie 
21 marca 2012 roku uczniowie 

klas I a i II b oraz panie Anna 

Maria Kawałko, Anna Klimasara, 

Jadwiga Zdan i Wiesława Stanko-

nowicz z Gimnazjum z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku udali 

się na wycieczkę do Suwałk do 

Centrum Handlowego „Plaza”. 

Z pod szkoły wyjechalis my o 8:30. 

Droga była kro tka, bo juz  o 9:15 

bylis my na miejscu. Od momentu 

kiedy zajechalis my do 10:00 mie-

lis my czas wolny. Po z niej poszli-

s my na kręgle, na kto rych takz e 

spędzilis my godzinę i s wietnie się 

bawilis my. Po wspaniałej lecz 

męczącej grze do godziny12:00 

zno w mielis my czas wolny, czas 

na to aby zrobic  zakupy lub cos  

zjes c .  O 11:55 wszyscy wyciecz-

kowicze z naszego gimnazjum 

oraz nauczyciele zebralis my się 

przed kinem. Do s rodka weszli-

s my o 12:00. Gdy zajęlis my miej-

sca rozpoczął się film pt. 
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›› Lubię pisać wiersze 

Dlaczego zdecydowała się pani 
napisać hymn szkoły? 

Jak wiadomo, przygotowania do 
nadania imienia i sztandaro w 
szkole były bardzo intensywne i 
kaz dy miał w związku z tym ja-
kies  zadanie do wykonania. Ja 
byłam odpowiedzialna między 
innymi za powstanie tekstu hym-
nu szkoły. Uznałam, z e najlep-
szym sposobem będzie ogłosze-
nie konkursu dla ucznio w i pra-
cowniko w szkoły na napisanie 
utworu, kto ry zostałby hymnem 
naszej placo wki i sama tez  taki 
tekst napisałam. Nie jestem jed-
nak jedyną autorką sło w. Na 
konkurs wpłynęło kilka prac. 
Komisji najbardziej spodobały się 
fragmenty dwo ch z nich - mojego 
i Patrycji Chlebus (absolwentki 
naszej szkoły, do kto rej tez  zwro -
ciłam się z pros bą o napisanie 
wiersza) i to one zostały połączo-
ne w spo jną całos c  i stały się 
hymnem szkoły. 

Czy lubi pani pisać? 

Bardzo lubię pisac , ale wiersze. 
Prozę wolę czytac .  

Czy pisze pani coś prywatnie, w 
wolnym czasie? 

Tak. A raczej pisałam. Ostatnio 
bowiem brakuje mi na to czasu. 
Mam jednak nadzieję, z e będę 
mogła jeszcze do tego powro cic  - 
moz e w wakacje. 

Czy myślała pani o opublikowa-
niu swoich wierszy? Dlaczego? 

Częs c  moich wierszy była publi-
kowana na łamach Tygodnika 
Oleckiego, niekto re z nich, kiedy 
jeszcze studiowałam, były czyta-
ne w Poczcie Literackiej na ante-
nie Radia Białystok. Prowadzący 
uznał je za bardzo liryczne i po-
ro wnał do utworo w Staffa, co 
bardzo mnie cieszy, gdyz  lubię 
tego poetę. Nie mys lałam jednak 
o wydawaniu własnego tomiku. 

Czy ta pasja towarzyszy pani od 
dziecin stwa, czy przyszła z wie-
kiem? 

Odkąd pamiętam, zawsze pocią-
gała mnie poezja, chętnie po nią 
sięgałam w wolnych chwilach. 
Swoje pierwsze teksty poetyckie 
napisałam, będąc w szkole pod-
stawowej. 

Dlaczego praca w szkole? 

Uczniom pewnie trudno to zrozu-
miec , ale bardzo lubię szkołę. 
Jeszcze jako dziecko bawiłam się 
w nią z kolez ankami, a poniewaz  
lubię literaturę, postanowiłam 
zostac  polonistą. Przyczyniło się 
tez  do tego zapewne to, z e sama 
miałam wspaniałe nauczycielki 
języka polskiego. 

Czy mogłaby pani coś o sobie 
powiedzieć? 

To bardzo ogo lne pytanie. No co z . 
Bardzo przywiązuję się do oso b i 
miejsc, totez  niechętnie opusz-
czam dom, chociaz  czasem marzą 
mi się dalekie podro z e. Lubię 
odpoczywac  w samotnos ci na 
łonie natury. Bardzo mnie to 
odpręz a i wycisza. Moją ulubioną 
porą roku jest wiosna. Zawsze z 
niecierpliwos cią czekam na 
pierwsze kwiaty i zielen . Podoba 
mi się tez  jesien , deszcz i szelest 
lis ci pod nogami. Mam tez  dziwne 
upodobania co do pogody. Nie 
cierpię letnich upało w, lez enia na 
plaz y i opalania się. Zdecydowa-
nie bardziej wolę deszczowe dni. 

Jakie są pani zainteresowania 
poza pisaniem? 

Lubię czytac . W wolnych chwi-
lach chętnie tez  oglądam progra-
my przyrodnicze, podro z nicze i 
popularnonaukowe. Interesuje 
mnie astronomia. To bardzo pa-
sjonująca i tajemnicza dziedzina 
nauki. Jeszcze tak mało wiemy o 
wszechs wiecie, tak wiele tajem-
nic stanowi dla nas to, jak będzie 
ewoluował na przestrzeni kolej-
nych lat. Pracując, chętnie słu-
cham poezji s piewanej i muzyki 
instrumentalnej. Uwielbiam tez  
oglądac  programy i czytac  czaso-
pisma o ogrodach i urządzaniu 
wnętrz. 

Joanna Jachimowicz 

Wywiad z p. Agnieszką Kopycką 

„Kro lewna S niez ka”. Seans trwał 

godzinę i czterdzies ci pięc  minut.  

Niestety szybko nadszedł czas 

powrotu. Droga zleciała bardzo 

szybko. Podczas tych chwil z arto-

walis my i słuchalis my muzyki. 

Bardzo podobała nam się wy-

cieczka, pomimo tego z e na filmie  

niekto rzy pozasypiali. Mamy 

nadzieję, z e niedługo takz e poje-

dziemy na jakąs  wycieczkę, moz e 

trochę dłuz szą. Cieszymy się, z e z 

nami pojechały nasze wycho-

wawczynie oraz panie od przed-

mioto w s cisłych. Dziękujemy, z e 

pierwszy dzien  wiosny był tak 

wspaniały i udany. 

5  

›› Czuję sentyment do szkoły 

Dlaczego zdecydowałaś się napi-

sać hymn byłej szkoły? 

Dostałam taka propozycję od szko-

ły, a z e czuję do niej sentyment, 

zgodziłam się. 

Czy miałaś w tym ,,wolną rękę”? 

Na pewno miałam. Tylko po z niej 

to, co napisałam było dopasowane 

do tego, co napisała pani Kopycka. 

Czy było to łatwe zadanie? 

- To było dla mnie proste wyzwa-

nie, chociaz  musiałam zmienic  

formę pracy, poniewaz  jestem 

przyzwyczajona do pisania wierszy 

białych a nie rytmicznych. 

Lubisz pisać? 

Tak, bardzo lubię. Sprawia mi to 

wielką rados c  i fajnie, jak ludzie to 

doceniają. 

Czy piszesz coś prywatnie w 

wolnej chwili? 

Liceum było cięz kim okresem, nie 

miałam czasu. Były to tylko jakies  

pojedyncze wiersze i konkursy, ale 

teraz, na studiach, znowu wro ciłam 

do pisania takiego jak przed laty. 

Sprawia mi to przyjemnos c , a teraz 

mam na to więcej czasu. 

Gdzie studiujesz? 

W Krakowie na kierunku socjolo-

gia. 

Dlaczego akurat takie studia? 

Myślałaś nad innymi? 

Jest to dopiero pierwszy semestr i 

dopiero wdraz anie w formę stu-

dio w. Zupełnie nowy rozdział w 

z yciu. 

Opowiedz coś o sobie. Co lubisz 

robić w wolnym czasie? 

Nigdy się nie definiowałam, lubię 

pisac  to juz  zauwaz ono. Lubię spo-

tykac  się z ludz mi,  inspirują mnie, 

nie tylko w pisaniu, ale i w z yciu. 

Czerpię z nich rados c . Lubię sztukę 

- nie tylko pisanie, ale i malarstwo. 

Joanna Jachimowicz 

Wywiad z Patrycją Chlebus, nauczycielką w naszej szkole 

›› Żyję w epoce wielkiej komunikacji 

We wspo łczesnym s wiecie media-

mi są: telewizja, telefon, komputer, 

Internet, prasa. Cieszę się, z e dane 

mi jest z yc  w epoce wielkiej komu-

nikacji. Wystarczy włączyc  telewi-

zor i dowiaduję się, co dzieje się na 

najdalszych kran cach s wiata.  

Telewizja jest s rodkiem przekazu 

dostępnym dla kaz dego człowieka, 

więc takz e dla mnie. Informuje 

mnie ona o pogodzie, o wydarze-

niach w kraju i na s wiecie, o 

wszystkich katastrofach, o katakli-

zmach, kto re nawiedziły Ziemię. 

Waz nym dla mnie s rodkiem komu-

nikowania się jest tez  telefon. Dzię-

ki niemu mogę rozmawiac  z bliski-

mi, z przyjacio łmi, korzystac  z 

Internetu, wezwac  pomoc medycz-

ną. 

Jestem osobą niepełnosprawną 

ruchowo i dla mnie szczego lnie 

waz ny jest Internet. Dla takich 

oso b jak ja, jest to okno na s wiat. W 

sieci mogę dotrzec  wszędzie. Mogę 

zwiedzac  ro z ne kraje, oglądac  

muzea, poznawac  egzotyczną przy-

rodę, zrobic  zakupy, kto re będą 

dostarczone do domu. Kiedy zacho-

ruję, dzięki Internetowi mogę brac  

udział w lekcjach i zdobywac  nową 

wiedzę. Mogę ro wniez  rozmawiac  

przez Skype z przyjacio łmi, widząc 

ich dzięki kamerze zamontowanej 

w komputerze.   

Gdy mam zły humor i chcę się od-

stresowac , wchodzę w s wiat wirtu-

alny. Wtedy chodzę, skaczę, wspi-

nam się po go rach. Jestem ryce-

rzem, kro lem i kaz dą osobą, jaką 

mam w grach. Sprawia mi to bar-

dzo duz ą przyjemnos c , ale wiem, z e 

s wiat wirtualny jest tylko w s wie-

cie cyfrowym. 

To wspaniała rzecz miec  media do 

dyspozycji, tylko nalez y rozsądnie 

z nich korzystac . Z aden wirtualny 

przyjaciel nie zastąpi przyjaciela z 

krwi i kos ci z yjącego w rzeczywi-

stos ci. 

Piotr Bajster 


