GAZETA SZKOLNA
BYLE DO
DZWONKA
PRZYLEP- ZIELONA GÓRA
STYCZEŃ - MARZEC 2017

nr 35

Z ŻYCIA
SZKOŁY
"Dyrektor, to
nauczyciel..."

przede

wszystkim

Wywiad z Dyrektorem Zespołu Edukacyjnego
Nr 6 w Zielonej Górze p. Przemysławem
Grabcem

Natalia Brut: Dzień dobry, na wstępie
dziękujemy, że zgodził się Pan na spotkanie
z nami oraz rozmowę.
Katarzyna Ślebioda : Jak Pan odnajduje się
na nowym stanowisku pracy?
Przemysław Grabiec: Myślę, że wiele się nie
zmieniło dlatego, że przez 15 lat byłem

wicedyrektorem gimnazjum, więc sprawy
szkoły, kierowanie szkołą, zarządzanie szkołą
nie są mi obce.
NB: Proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniła
się placówka, odkąd objął Pan stery władzy?
PG: Widać po remontach, zmieniła się
stołówka, zmienił się wygląd korytarzy, pokój
nauczycielski,
zostały
odremontowane
pomieszczenia sali gimnastycznej, nowa klasa
powstała, więc myślę że bardziej kolorowo jest.
Na pewno sprzyja to
dobrej atmosferze
uczenia się.
KŚ: Czy w najbliższym czasie szykują się
większe projekty, które szkoła chciałaby
podjąć?
PG:
Projekty są cały czas realizowane,
między innymi partnerstwo z innymi szkołami
z Niemiec, z Polskim Towarzystwem
Ekonomicznym, więc to projekty przede
wszystkim mają priorytet w działalności
szkoły. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, z
którym współpracujemy, było pomysłodawcą
napisania wielkiego projektu adresowanego
m.in. do szkół zielonogórskich, Sulechowa
oraz z gminy Bojadła. Projekt nazywa się
"Świat Nauki". Celem jego jest rozwijanie u
młodzieży zdolności z zakresu nauk
przyrodniczych: fizyki, chemii, matematyki,
biologii. W ramach projektu uczniowie jeżdżą
do Centrum Keplera w Zielonej Górze na
zajęcia
warsztatowe
z
wymienionych
przedmiotów. Oprócz tego uczniowie mający
problemy z przedmiotami ścisłymi mają
dodatkowe zajęcia na terenie szkoły,
finansowane właśnie z tego projektu.
N.B.: Czy mógłby Pan przybliżyć wszystkim,
jak wygląda współpraca ze szkołami z
Niemiec?
P.G.: Na dzień dzisiejszy współpracujemy z
trzema
szkołami
z
Niemiec:
szkołą
podstawową w Altdöbern, z gimnazjum i

liceum w Neuzelle, oraz ze szkołą Konrad
Adenauer Schule w Langenbergu. Oprócz tego
współpracujemy także z Polsko- Niemieckim
Towarzystwem z Cottbus, gdzie uczniowie
uczestniczą w projektach organizowanych
przez stronę niemiecką. W obecnym roku
zaplanowanych jest 8 wspólnych projektów, z
których część będzie się odbywała w Polsce a
część u naszych partnerów z Niemiec.
Wszystkie projekty są współfinansowane z
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Dwa będą dofinansowane z funduszu Interreg
II na lata 2013-2020. Są to duże projekty a
kwota dofinansowania jednego projektu wynosi
ok. 10000 euro. Uczestnicy nie ponoszą tu
żadnych kosztów, oprócz ewentualnych
kosztów ubezpieczenia, lub drobnych kosztów

„To projekty przede wszystkim mają
priorytet w działalności szkoły”
związanych z udziałem w warsztatach
specjalistycznych. Chciałbym dodać, że w tym
roku został już zrealizowany jeden projekt ze
szkołą z Neuzelle. Na początku stycznia
uczniowie wyjechali na obóz narciarski.
Uczestniczyło w nim po dwudziestu uczniów z
Polski i Niemiec. Na kwiecień zaplanowany
jest projekt ze szkołą z Altdöbern,
dofinansowany
z
Polsko
Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w kwocie 15.000 zł. To
wyjazd tygodniowy do Międzyzdrojów.
Kolejny projekt majowy jest dofinansowany z
Euroregionu w ramach Interregu kwotą prawie
10000 euro, który oferuje warsztaty muzyczne i
plastyczne na pograniczu polsko- niemieckim.
Trzy dni warsztaty odbywają się w Polsce a
trzy w Niemczech. Projekt ten realizowany jest
przy współpracy ze szkołą w Altdöbern. W
czerwcu będzie realizowany projekt pod
hasłem „Pomorze łączy kulturę polską i
niemiecką” w Międzyzdrojach. W wakacje
będzie przeprowadzany projekt jeździectwo
bez granic, w ramach Interregu w granicach

14000 dofinansowania. Na jesieni odbędą się
tygodniowe warsztaty artystyczne w Cottbus, a
uczniowie nie poniosą żadnych kosztów,
natomiast w październiku zaplanowany jest
duży projekt muzyczny.
NB: Jakie są dalsze Pana plany względem
szkoły?
PG: Są związane z reformą Oświaty, więc
trzeba będzie, niestety po dłuższym okresie
czasu, wygasić gimnazjum za dwa lata i
rozpocząć budowę z powrotem ośmioklasowej
szkoły podstawowej.
Jako dyrektor mam zamiar jeszcze mocniej
zacieśnić współpracę ze środowiskiem
lokalnym i rodzicami, którzy są partnerami
szkoły. W maju ponownie zaprosimy
wszystkich na festyn rodzinny. Mam zamiar,
wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci,
utrzymać wszystkie zajęcia pozalekcyjne, może
nawet będę chciał położyć nacisk na powstanie
nowych kółek zainteresowań z zakresu
matematyki i fizyki. Nadal istotnymi dla szkoły
są takie imprezy szkolne jak, Dzień Patrona,
konkursy międzyszkolne i szkolne. Ponadto
mamy podpisaną umowę o
współpracy
partnerskiej ze Stowarzyszeniem Koszykówki
Męskiej i na tym polu także są plany do
zrealizowania. Chcemy być gospodarzem
rozgrywek
koszykówki
na
szczeblu
wojewódzkim, oprócz tego nasze przedszkole
jest organizatorem przeglądu teatralnego w
Teatrze Lubuskim.
KŚ: Czy obowiązki jakie na Pana spadły
dały się już Panu się we znaki ?
PG: Nieraz ...
NB: Co Pan ceni w uczniach najbardziej?
PG: Prawdomówność, szczerość, otwartość i
chęć działania na co dzień.
KŚ: Czy praca z młodzieżą Pana nie męczy?

PG: Wykonuję taki zawód, jakim jest zawód
nauczyciela, bo dyrektor, to też nauczyciel,
albo przede wszystkim nauczyciel, i inaczej
nie mógłbym wykonywać tego zawodu.
NB: Czy zawsze myślał Pan o pracy w szkole
i jakie są Pana pasje i zainteresowania?
PG: Nie zawsze myślałem o pracy w szkole,
ale życie pisze różne scenariusze i od 20 ponad
lat pracuję w szkole. A jakie są moje pasje i
zainteresowania?
Nurkowanie,
turystyka
górska, jazda konna.
K.Ś: Szkoła się ciągle zmienia. Czy są jakieś
kolejne plany dotyczące wyposażenia
placówki?
PG: No tak… Szkoła musi się unowocześniać,
chociażby w rzutniki, tablice multimedialne,
jak wiecie w całej szkole jest zrobiona sieć
komputerowa, więc trzeba iść z duchem czasu.
Kolejne sale lekcyjne będą wyposażane w
nowoczesny sprzęt multimedialny. Planowane
jest doposażenie pracowni fizycznej i
chemicznej, by oczywiście na tyle, na ile
pozwalają przepisy, można było przybliżyć,
poprzez doświadczenia naukowe, świat chemii
i fizyki uczniom. W niedługim czasie zostanie
zamontowane nagłośnienie sali gimnastycznej.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo uczniów, to w
skrzydle dawnej podstawówki planowane jest
doposażenie korytarzy w kamery.

PG: Chciałbym, żeby wszyscy czuli się jak
jedna, wielka rodzina w Zespole Edukacyjnym
nr 6 w Zielonej Górze ...
NB: Dziękujemy Panu za poświęcony nam
czas i życzymy samych sukcesów.
Natalia Brut
Katarzyna Ślebioda
kl.2 a

ZBIERAJĄC MAKULATURĘ
POMAGAMY
Przystąpiliśmy 27.01.2017 r. do akcji
organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat
Dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom
uśmiech”. Zbiórka została zoorganizowana na
rzecz dzieci mieszkających w rodzinnych
domach dziecka. Należało zgromadzić co

NB: Stoimy w obliczu nowej reformy i
likwidacji gimnazjum. Co się zmieni w
związku z tym w szkole Pana zdaniem?
PG: Myślę, że będzie tak samo, przy czym
uczniowie klas obecnych szóstych, staną się za
chwilę uczniami klas siódmych. Za dwa lata
będą uczniami klas ósmych i to oni będą
najstarszymi uczniami wtedy w szkole, a nie
klasy trzecie gimnazjum.
KŚ: Jakie ma Pan marzenia zawodowe, bo
prywatne są przecież tajemnicą ?

najmniej 50 kg makulatury, aby liczyć na
wylosowanie atrakcyjnych nagród. W naszej
szkole akcję

koordynowała p. Beata Romanowska –
Kaczmarek
–
pedagog
szkolny.
Roztrzygnięcie wyników nastąpi 16 czerwca.
NOC NAUKOWCÓW

ZIMA, GÓRY, NARTY…
W dniach 21-27.01.2017r. odbył się zimowy
projekt w ramach współpracy szkół, w których
uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły oraz
gimnazjum z Neuzelle. Pogoda i wspaniałe

Uczniowie naszej szkoły dnia 13.01.2017 r.
wzięli udział w ogólnopolskim projekcie ‘’Noc
Biologów’’. Zajęcia warsztatowe odbyły się na
UZ, na Wydziale Nauk Biologicznych i
prowadzone były przez dr Krystynę Walińską i
studentów. Uczniowie podczas ćwiczeń mogli
zbadać np: jakie bakterie mogą pojawić się w
żywności, robili antybiogram, badali obecność
salmoneli oraz sprawdzali ile pożytecznych
bakterii występuje w artykułach spożywczych.
warunki
dopisywały uczestnikom
oraz
pozwalały na zdobywanie nowe umiejętności
narciarskie. Projekt był współfinansowany
przez PNWM oraz Miasto Zielona Góra.

WOLONTARIUSZE W AKCJI
Uczniowie klasy IIa zaangażowali się w ideę
wolontariatu. Pod opieką p. Alicji Sztul
włączyli się w promocję Dni Otwartych Naszej
Szkoły. W tym celu wybrali się na Osiedle
Czarkowo, by osobiście zapraszać rodziców do
odwiedzenia naszej placówki.

Wolontariusze z klasy 2 a podczas akcji...

dzieci było samodzielne wyciśnięcie soków lub
przygotowanie kanapek. Goście mieli okazję
wziąć
udział
w
wielu
ciekawych
doświadczeniach naukowych, mogli także
zagrać na instrumentach muzycznych. Na sali
gimnastycznej mieli możliwość oglądać
występy rock and rolla w wykonaniu klas
sportowych, spróbować swoich sił na
trampolinie lub pokibicować w trakcie
rozgrywek piłki nożnej oraz koszykówki.
Naszą szkołę w ten dzień odwiedził także
Naczelnik Wydziału Oświaty pan Jarosław
Skorulski.

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ
Dnia 18.02.2017r. nasza szkoła otworzyła
drzwi dla dzieci i rodziców, by pokazać im
placówkę z innej strony. Dla gości był
przygotowany poczęstunek, między innymi
pyszny tort, który ufundowała zaprzyjaźniona z
naszą szkołą „Cukierenka” państwa Marii i
Bogdana Krawców.

Drugoklasiści promują zdrowe odżywianie
Klasy II SP nr 26 wraz z wychowawcami
promowały zdrowe odżywianie. Atrakcją dla

Uczniowie
w
trakcie
eksperymentów
wykonywanych pokierunkiemp. J. Jadczak i

przy współpracy gimnazjalistów.

PAMIĘTAMY
O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

oraz
wysłuchali
historii
najnowszej,
opowiedzianej przy wsparciu słów poetów i
zdjęć dokumentalnych. Opiekunami wyjazdu
byli p. E. Brzezińska i p. W. Towpik.
CO DALEJ...

Z okazji zielonogórskich uroczystości
Narodowego Dnia ,,Żołnierzy Wyklętych’’
26.02.2017 r. odbyła się msza święta w ich
intencji w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej oraz uroczysty apel pod
Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych na Placu
majora Adama Lazarowicza. Nasza szkołę
reprezentował poczet sztandarowy oraz
wicedyrektor p. Tomasz Chmielarczyk.
NA ROCKOWO!

Dnia 14.03.2017 r. uczniowie klas III
gimnazjum zostali zaproszeni na Targi
Edukacyjne, które odbyły się w Gimnazjum Nr
2 w Zielonej Górze. Oferta edukacyjna,
przentowana na tegorocznych targach była
bardzo bogata. Uczniowie mieli okazję
porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami
szkół o ciekawych kierunkach kształcenia oraz
możliwościach, jakie ze soba niosą, jeśli chodzi
o
rynek
pracy.
Oprócz
szkół
ponadgimnazjalnych obecne były także szkoły
wyższe, co stanowi ciekawą persperktywę
także dla naszych uczniów, przy planowaniu
dalszej drogi zawodowej. Impreza wspierana
była także przez WUP i PUP, PIP oraz inne
intytucje takie jak Wojsko Polskie i Policja. W
ramach spotkania można było wykonać zdjęcie,
poddać się zabiegom kosmetycznym, lub
poobserwować przy pracy drukarkę 3D.
Uczniowie biorąc udzial w takich targach
mogli pozyskać nowe pomysły na swój dalszy
rozwój.

Dnia 28.02.2017 r. w ramach obchodów
Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych
uczniowie z klas drugich wybrali się na koncert
zespołu ,,Contra Mundum’’ ku czci
zapomnianych bohaterów. Uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w lekcji historii
przedstawionej z muzyką rockową w tle

BLIŻEJ GWIAZD
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum wzięli
udział w pierwszych zajęciach warsztatowych
15.03.2017 r. w Centrum Przyrodniczym
Keplera w Zielonej Górze,

realizowanych w ramach projektu "Świat

w szkole bardzo uczniom odpowiadała, bo
nikomu przyszło do głowy, by położyć się
spać! W końcu tylko raz się obchodzi
połowinki! W szkolnym maratonie filmowym
wychowankom
towarzyszyły
dzielnie
wychowawczynie p. J. Jadczak i p. E.
Brzezińska.

nauki". Na uczniów czekały ciekawe zajęcia,
dzięki którym mogli dużo się nauczyć oraz
samodzielnie pracować. Zjawiska znane już z
lekcji chemii, fizyki, biologii czy geografii
odkrywane w praktyce przez uczniów
pobudzają „naukową wyobraźnię”.

POŁOWINKI Z FILMEM...
Uczniowie klas drugich gimnazjum
postanowili 17.03.2017 r. w nietypowo uczcić
połowinki szkolne, bo w formie piątkowego
wieczoru
filmowego.
Oprócz
filmów
wybranych
przez
uczniów
i
ich
wychowawców. Uczniowie zajadali się pyszną
pizzą oraz przekąskami,
podczas seansu
zorganizowanego w iście polowych warunkach
szkolnej świetlicy. Taka forma spędzenia nocy

PRZYRODNICZE ZAJĘCIA
PROJEKTOWE
„Świat nauki” to tytuł zajęć projektowych,
z
przedmiotów
przyrodniczych.
Na
poniedziałkowych zajęciach 06.03.2017 r.,
uczniowie mogli przeprowadzić doświadczenia
z biologii, chemii, matematyki i fizyki. Opiekę
nad uczniami sprawowała p. Joanna Jadczak.
W ramach projektu oprócz tradycyjnych zajęć
w szkole będą realizowane wyjazdy do
zielonogórskiego centrum przyrodniczego i
planetarium.

PRZYJDŹ JUŻ WIOSNO...

CHEMIA NA WESOŁO
Uczniowie ZE nr 6 w dniu 09.03.2017 r.
wzięli udział w nietypowej lekcji chemii,
podczas przedstawienia pt. „O dwóch takich co
skropili azot” w Zielonogórskim Ośrodku
Kultury. Żywiołowe reakcje publiczności
stanowiły najlepszy dowód na to, że lekcję
chemii można „sprzedać” uczniom z dużą
dawką humoru.

"Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, w
worek Cię wkładamy, pocztą wysyłamy i do
morza wrzucamy"- pod takim hasłem
uczniowie z najmłodszych klas pożegnały zimę
21.03.2017 r.! Maluchy wiosnę przywitały
muzycznie i hałaśliwie, oby się nie
przestraszyła... Swoich uczniów, w tych jakże
ważnych działaniach, wspierały aktywnie panie
nauczycielki.

WIOSNA NA TALERZU

Uczniowie z kl I a, pod okiem p. Iwony Foryś
postanowili przywitać wiosnę kolorowymi,
zdrowymi kanapkami. Dodajmy, że sami je
przygotowali sami...

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
24 marca br. rozpoczęły się warsztaty
fotograficzne prowadzone przez znanego
zielonogórskiego
fotografa
p.
Pawła
Janczaruka dla członków koła fotograficznego
prowadzonego przez p. M. Mizerę. W trakcie
zajęć uczniowie zapoznali się z analogowymi
technikami fotograficznymi a zwłaszcza
fotografią otworkową. Na wtorkowych
zajęciach uczniowie własnoręcznie wykonali
aparaty otworkowe z puszek po napojach a w
piątek uczniowie będą wykonywać zdjęcia i
wywoływać je w ciemni.

Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida Biblioteka Pana Kleksa w Zielonej Górze. Jury
po wysłuchaniu prezentacji uczestników
wyłoniło w każdej grupie wiekowej Mistrzów

Pięknego Czytania, przyznało
książkowe oraz dyplomy.

nagrody

KLASA PIERWSZA
I miejsce Ola Herczyńska, II miejsce Ala
Żurańska, III miejsce Dawid Kulczyński
KLASY DRUGIE
I miejsce Ola Drozd, II miejsce Zuzia Baj
III miejsce Gabrysia Grzelak

KONKURS CZYTELNICZY...
29.03. 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs
Czytelniczy klas I – III, zorganizowany przez p.
A. Kowalczyk, p. U. Sobczak, p. A. Poźniak i p. D.
Olencką.

W ramach przygotowania do konkursu
uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali
teksty do opracowania m. in. „Legendy
polskie”. Dzieci z klas trzecich miały 10 minut
na przygotowanie wylosowanego fragmentu
tekstu, po czym prezentowały go jury.
Eliminacje szkolne miały na celu wyłonienie
uczniów do reprezentowania szkoły w XVIII
Przeglądzie „Mistrz Pięknego Czytania”, który
organizowany jest przez Wojewódzką i

KLASY TRZECIE
I miejsce Hania Olkisz, II miejsce Marieta Łazuta
III miejsce Julia Fularz

Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT
Dnia 31.03.2017 r. uczniowie klas IV a i IV
b pod opieką p. S. Jutrzenki, A. Poźniak i p.
M Standzoń udali się do Wojewódzkiej i

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze. Dzieci brały udział w
prezentacji poświęconej książkom, miały także
możliwość poznania zasobów biblioteki. Każdy
chętny mógł się zapisać i wypożyczyć książki,
filmy i audiobooki.
Był także czas na wspólną zabawę i gry
zespołowe. Wyjazd odbył się w ramach
realizacji rządowego programu, którego celem
jest rozwijanie kompetencji czytelniczych i
upowszechnianie czytelnictwa.

NASI KOSZYKARZE NA PODIUM

Drużyna koszykarzy z ZE Nr 6 w Zielonej
Górze zajęła III miejsce w finale
Gimnazjalnych Mistrzostw Zielonej Góry w
Koszykówce Chłopców, które odbyły się 09.01
br. na hali sportowej CRS w Zielonej Górze.

MAMY MISTRZYNIĘ

NASZE
SUKCESY

Uczennica klasy III a Martyna Kubka
została mistrzynią Polski kadetek w singlu i w
deblu w halowym tenisie ziemnym. Martyna w
udzielonym wywiadzie przyznała, że jednym z

trudniejszych meczy była gra z jej partnerką
deblową ze względu na to, że obie panie
świetnie znają swój styl gry. Martyna w 2016 r
zdobyła złoto w deblu i brąz w singlu w
Mistrzostwach Polski kadetek. W lutym
ubiegłego roku zadebiutowała w turnieju ITF

Juniors w Szczecinie, gdzie dotarła do ćwierć
finału w singlu i deblu. Obecnie jest na 366
miejscu rankingu ITF. Na pytanie jak łączy
treningi z nauką w gimnazjum, Martyna
odpowiada, że może liczyć na duże wsparcie
dyrekcji szkoły i nauczycieli. Martyna ze
względu na treningi ma indywidualny tok
nauki, który ułatwia jej nadrabianie zaległości
w szkole.
POMAGAMY CZWORONOGOM

Organizatorem turnieju był p. Stanisław
Gąsior któremu pomagali uczniowie z klasy II
b gimnazjum. Gratulujemy!
NAUCZYCIELE NA MEDAL
Nie wiedzieliśmy, że nasi nauczyciele są tak
świetni w koszykówce! Miło nam donieść, że
nasza drużyna zajęła I miejsce w Turnieju Piłki
Koszykowej Pracowników Oświaty o Puchar
Prezydenta Miasta Zielona Góra. Chylimy
czoła i gratulujemy!

Uczniowie ZE 6 zajęli pierwsze miejsce w
XIII zielonogórskiej akcji „Psu Na Budę”.
Celem akcji była pomoc w formie zbiórki
karmy i darów rzeczowych dla bezdomnych
zwierząt przebywających w zielonogórskim
schronisku.

KRÓLOWIE PIŁKI NOŻNEJ
W dniach 16.02.2017r. odbył się Turniej
Uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej o
Puchar Dyrektora ZE Nr 6 w Zielonej Górze.

KONKURS PRZYRODNICZY
ETAP REJONOWY
Dnia 24.02.2017r. byliśmy gospodarzami
Konkursu
Przyrodniczego
na
etapie
Rejonowym organizowanego przez Kuratora
Lubuskiego. Była to druga tura zmagań – etap
rejonowy. Obejmowała ona dzieci z miasta
Zielona Góra oraz powiatów: zielonogórskiego
i krośnieńskiego. Uczestnicy przyjechali ze
swoimi nauczycielami, rodzicami lub

KOKURS MATEMATYCZNY

opiekunami. W sumie na konkurs przybyło 189
dzieci. Byliśmy także gospodarzami etapu
wojewódzkiego zmagań konkursowych.

W naszej szkole zawsze przykładano uwagę na
rozwijanie pasji matematycznych. Dnia
14.03.2017 r. odbył się konkurs matematyczny
,,Pi-Stacja’’ gdzie uczennice przygotowane
przez p. Dorotę Ginter oraz p. Tomasza
Chmielarczyka zajęły I miejsce. A były to
Julia i Patrycja Kozakiewicz z IV a,
Aleksandra Wysoczańska i Julita Pluta z V b
oraz Julia Szocińska z VI a.

POETYCKIE DUSZE SĄ WŚRÓD NAS
W dniu 09.03.2017 r. odbył się Szkolny
Konkurs Recytatorski będący eliminacjami do
miejskiego finału Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego. Uczniowie prezentowali

AWANS DO WOJEWÓDZKIEGO
Uczennica klasy VI c, Emilia Fularz
zakwalifikowała się do zmagań olimpijskich w
historii na szczeblu wojewódzkim. Jest to
wspólny sukces uczennicy i nauczyciela
prowadzącego p. W. Towpika.

utwory Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Edwarda
Stachury,
Tadeusza
BoyaŻeleńskiego i Juliana Tuwima. Nagrodzeni
zostali: Jakub Laurentowski z klasy Ia (I
miejsce), Jakub Stefaniak z klasy Ic (II
miejsce), Marcelina Krupa z klasy IIIa (III
miejsce).

MISTRZYNIE KOSZA...
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 26
zajęły I miejsce w Miejskich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt

Szkół Podstawowych, które odbyły się 22.03
br. na hali CRS w Zielonej Górze. Sukces
osiągnięty
został
dzięki
olbrzymiemu
zaangażowaniu i ciężkiej pracy kadetek i
trenerów grupy p. Agnieszki Welc i p. Pawła
Kuciemby. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

WARSZTATY W CINEMA CITY

23.03.br. uczniowie klas 2 d i 2 e szkoły
podstawowej udali się do Cinema City wraz z
p. M. Kacprzak, p. J. Romankiewicz- Bajon
i p. A. Kowalczyk na film oraz warsztaty z
zakresu wiedzy przyrodniczej na temat wody.
W zmaganiach konkursowych naszą szkołę
reprezentowali uczniowie: Juliusz Płuciennik,
Kacper Witrykus, Wiktoria Jakiel (2d) i
Jakub Schneider, Nikola Jakubowska i
Nikodem Cejnar (2e). Każda klasa otrzymała
bidony z logo Epoki Lodowcowej, słodkości
oraz książki. Wszystkim gratulujemy!

XI MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY
29.03.br. w Drzonkowie odbył się XI
MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY. W
zawodach szczebla wojewódzkiego wzięło
udział
6
uczniów
naszej
szkoły:
O. Przybylski, Sz. Jersz, P. Stręk, M.
Garczarski , K. Sobieszek, A. Żurańska. Na
20 drużyn zajęliśmy 12 miejsce w
województwie, co jest dużym osiągnięciem,
biorąc pod uwagę fakt uczestniczenia w
rozgrywkach zespołów z klubów sportowych.
Nasi zawodnicy dali z siebie wszystko, co
wróży dobrze na przyszłość…

MISTRZOWSKI RZUT DO KOSZA

Drużyna
koszykarzy
ze
Szkoły
Podstawowej nr 26 w Zielonej Górze zajęła
I miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Koszykówce Chłopców Szkół
Podstawowych, które odbyły się 29 marca br.
na hali CRS w Zielonej Górze. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów drużynie i ich
trenerowi p. Pawłowi Kuciembie.

myślę, że już wszyscy czytalibyśmy nie tylko
lektury, ale i inne utwory. Sądzę, że
najważniejsza jest potrzeba czytania, którą się
wynosi z domu. Mogę mówić, prosić,
zachęcać. Mogę opowiadać o ciekawych
książkach, natomiast jeżeli Wy nie chcecie, to
po książki nie sięgacie.
J.R.: Czy istnieje gotowa
" zarażenie" czytaniem?

recepta

na

A.F.: Wydaje mi się, że tak, ale trzeba
„zarażać” tą miłością od dziecka. Pierwsze
„czytanie” z dzieckiem powinno nastąpić
wtedy, kiedy ono potrafi na kilka chwil skupić
uwagę. Powinno się zaczynać od pokazywania
kolorowych obrazków i opowiadanie o tym, co
widać. Codzienne czytanie z dzieckiem
wieczorem, w ciągu dnia, kiedy pociecha chce,
to rzeczywiście wzbudza zainteresowanie
książkami. To jest chyba jedyna recepta.
J.R. : Ma Pani ulubioną książkę? Jaką i
iv
dlaczego akurat tę?

PO SZKOLE

Julia Rozwadowska: Dzień dobry. Dziękuję,
że zgodziła się Pani na wywiad.

A.F.: To książki, które przeczytałam bardzo
dawno. Pierwsza to „ Zbrodnia i kara " Fiodora
Dostojewskiego, a druga - „ Chłopi”
Władysława Reymonta. Wydaje mi się, że o
„Zbrodni i karze” nie muszę dużo mówić,
ponieważ ta książka podoba się każdemu, kto
ją przeczyta. Przeczytajcie sami! Z „Chłopami”
sprawa nie jest już tak oczywista, nie wszyscy
się nimi zachwycają, czemu się dziwię. Jest
genialna ze względu na tematykę, język, styl
autora, wspaniałą kreację postaci. Mogłabym
siedzieć i mówić długo, ale zachęcam do
przeczytania.

Anna Fidali: Dzień dobry.

J.R.: Jak często Pani czyta?

J.R.: Wiem, że moi koledzy czytają rzadko.
Zazwyczaj lektury szkolne, czasem jakąś
wyjątkową pozycję, która ich zainteresuje.
Jak Pani zachęciłaby nas, nastolatków do
czytania książek?

A.F.: Codziennie. Nie ma dnia żebym nie
zajęła się lekturą. Czytam przed snem. W ciągu
dnia też znajduję czas. Kiedy zawiozę synka na
popołudniowe zajęcia, mam chwilę dla siebie.
Zawsze pamiętam o tym, żeby zabrać książkę i
czytam.

„Czytanie powoduje, że nie ma czasu
na nudę”
Wywiad z p. Anną Fidali, nauczycielką języka
polskiego w ZE Nr 6 w Zielonej Górze

A.F.: To bardzo trudne pytanie, ponieważ mam
pewne doświadczenie i wiem o tym, że
rzeczywiście jest Was bardzo trudno zachęcić
do czytania książek. Gdybym miała receptę, to

J.R.:
Z przeprowadzonej przeze mnie
ankiety wśród uczniów klas drugich

gimnazjum, wynika, że większość czyta
rzadko lub wcale. Jak Pani to skomentuje?
A. F.: Bardzo nad tym ubolewam, ponieważ
wydaje mi się, że jest to jeden za lepszych
sposobów
spędzania
wolnego
czasu.
Oczywiście
każdy lubi
coś innego.
Bywają takie
chwile gdy
nie
wiadomo, co
ze
sobą
zrobić,
a
czytanie
sprawia, że
nie ma czasu na nudę. Są i inne zalety, dzięki
książkom ładniej mówimy, lepiej rozumiemy
świat. Zyskujemy tematy do rozmów z ludźmi,
których spotykamy. Ubolewam nad tym, że
młodzież nie dostrzega piękna wynikającego z
czytania książek. Nie cieszy się z możliwością
obcowania z tego typu dziełami.
J.R.: Co sądzi Pani o doborze lektur
szkolnych?
A. F. : Uważam, że mamy zbyt mało czasu na
ich omawianie. Z drugiej jednak strony, żeby
móc o nich rozmawiać, uczniowie powinni je
czytać, bo omawianie książki w klasie, w której
treść znają dwie, trzy osoby jest bardzo trudne i
mało satysfakcjonujące. Każda z lektur jest
wartościowa, wszystkie miały wpływ na
historię literatury. Trzeba zastanowić się,
dlaczego uczniowie nie czytają? Mówią, że nie
podobają im się te pozycje. Najczęściej pada
odpowiedź „bo ona była nieciekawa, nie
podobała mi się, nie interesowała mnie”.
Uważam, że warto by było częściej sięgać do
literatury współczesnej. Jednak nie ma na to
czasu, a książek zasługujących na uwagę jest
mnóstwo. Z drugiej strony trudno pozycje
klasyczne wyeliminować, zastąpić tylko
literaturą współczesną czy tylko tym, co
uczniów interesuje. Czytamy po to, aby się
rozwijać, żeby rozumieć, znać konteksty,
nawiązania. Bez znajomości wcześniejszego

dorobku, nie pojmiemy tego, co się dzieje w
świecie literackim. Nie krytykowałabym tego,
co czytamy w szkole, chciałabym żeby tych
pozycji było więcej. Więcej książek do
przeczytania, ale tutaj już widzę zadanie
młodzieży. Nie ograniczajmy się tylko do
czytania lektur.
J.R.: Czy są lektury, które według Pani
powinny zostać usunięte lub dodane do
obowiązkowych pozycji? Jakie to mogą być?
A.F.: Do obowiązkowych lektur szkolnych dla
szkoły podstawowej dodałabym chociażby
„Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki, które
cieszy się ogromną popularnością wśród
młodzieży. Od przyszłego roku szkolnego
znajdzie się w spisie lektur uzupełniających. W
gimnazjum chciałabym żeby było więcej
literatury współczesnej. Moglibyśmy czytać
„Osobliwy dom pani Peregrine”, utwory
noblistów, opowiadania Alice Munro, wybrane
powieści Jo Nesbo. Są bardzo dobrze napisane
i myślę, że współczesną młodzież mogłyby
zainteresować. Warto też zapoznać się z
„Wiedźminem” , który ciągle jeszcze Waszemu
pokoleniu kojarzy się z grą komputerową.
J.R.:
Wielu
uczniów
jako
lekturę
zaproponowało
„Wiedźmina”,
jednak
książek nie czytają, ponieważ są nudne i
stare.
A.F.: Nie można jednak zrezygnować z
omawiania klasyki literatury. To, co się dzieje
współcześnie, co działo się jeszcze niedawno,
nie wypływa znikąd. Wszystko ma źródło w
tym, co już było. Jeżeli nie poznamy, nie
zrozumiemy dawniejszej literatury, trudno nam
się będzie odnaleźć w tym, co powstaje teraz.
Musimy znać te podstawy.
J.R.: Młodzież uważa, że np. „Krzyżacy” to
książka zbyt trudna dla nich. Co Pani o tym
sądzi?
A.F. : Z cała pewnością nie jest to dla młodego
człowieka łatwa lektura. Trudność jest w
języku, zniechęcają Was długie opisy. Zbyt
mało przeczytanych książek powoduje, że brak
jest podstaw, które pomagają w rozumieniu

tekstu. Umiejętność czytania ze zrozumieniem,
to jest proces, którego uczymy się latami.
Zaczynając przygodę z literaturą, poznajemy
utwory, których treść jest prosta, wątki nie są
zbyt mocno rozbudowane. Z czasem dopiero
możemy sobie pozwolić na czytanie takich
książek, które są trudniejsze, dłuższe. Możliwe,
że nie rozumiecie „Krzyżaków”, bo brakuje
Wam pewnych kontekstów, odniesień i
niektórych wiadomości, które zdobywa się
dzięki wcześniej przeczytanym pozycjom.
J.R.: Dlaczego warto czytać?
A. F.: Dzięki lekturze zdobywamy wiedzę,
poszerzamy słownictwo, ćwiczymy pamięć.
Dla Was główną zaletą jest umiejętność
lepszego pisania, która rozwija się wraz z
każdą przeczytaną książką. Warto czytać,
ponieważ jest to taka forma spędzania wolnego
czasu, która daje mnóstwo satysfakcji i rozwija.
Jeżeli czytamy, nie zabraknie tematów do
rozmowy z inną osobą.
J.R.: Jakie są zatem wady czytania?
A.F.: Chyba tylko takie, że potrzeba dużo
czasu. Innych nie widzę.

J.R.: Jak Pani uważa, czy ważniejsze jest to
co się czyta, czy też, że w ogóle się czyta?
A.F.: Ważne jest, że się czyta, ale warto
zwrócić uwagę na to, co się czyta.
Wartościowych książek jest tyle, że trzeba
wybierać te, z którymi chcemy się zapoznać.
Sięgajmy po te, które nas zainteresują, również
te, które coś nam pokażą i czegoś nas nauczą.
J.R.: Czy taka tendencja jest spowodowana
korzystaniem z urządzeń cyfrowych,
Internetu i szybkim trybem życia?
A.F.: Wydaje mi się, że niestety tak. To jest
zmiana stylu życia. Tego, że mamy coraz mniej
czasu. Z moich obserwacji wynika, że młodzież
traci go głównie za sprawą współczesnych
zdobyczy techniki. To czas, który można
poświęcić na przykład na czytanie.
J.R. Dziękuję bardzo za wywiad.
A.F.: Ja również bardzo dziękuję.
Julia Rozwadowska
kl.2 b

J.R.: Według raportu Biblioteki Narodowej
o Stanie Czytelnictwa za 2015 rok aż 63%
Polaków nie przeczytało ani jednej książki.
Nie mamy powodów do dumy. Tymczasem
ten sam raport ujawnia, że 95-99% Polaków
korzysta z internetu, czyli czyta. Jak Pani to
skomentuje?
A. F.: Właśnie, „korzysta z internetu”, ale nie
czyta książek. Co znajdujemy w internecie?
Najczęściej krótkie formy. Nieraz są to
wartościowe
artykuły,
częściej
krótkie
informacje, które się gdzieś pojawiają i za
chwilę znikają, niewiele wnoszą do naszego
życia. Doceniam wartość internetu, ale nie
może on zastąpić literatury. To dwa różne
światy. Ludzie nie czytają w internecie
powieści. Komunikują się w specyficzny
sposób. Szukają artykułów, wiadomości
najbardziej potrzebnych w danym momencie.
Do tego wykorzystują internet, a nie po to żeby
czytać książki.
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