
    Rok szkolny 2019/2020 jest szczególny, ponieważ nasza szkoła obchodzi jubileusz. W 
    maju będziemy mogli z dumą powiedzieć, że Kornelówka ma już 75 lat. Z tego względu 
    my uczniowie wystawiamy szóstki. Nauczycielom! Czyli sześć szybkich pytań do 
    Twojego nauczyciela. Pani Olesia Kurzak uczy w naszej szkole języka angielskiego. 
 

Jaki zawód się pani marzył, gdy była pani w naszym wieku? 
Odkąd pamiętam, to już w przedszkolu marzyłam o tym, by zostać nauczycielką. 
To, że została pani nauczycielem to świadomy, planowany wybór czy raczej 
przypadek? Wybór tego zawodu był planowany od najmłodszych lat. 
Ile lat jest pani związana z naszą szkołą? Dużo się zmieniło przez ten czas?  
Pracuję w Kornelówce od ośmiu lat. W tym czasie pojawiła się duża sala 
gimnastyczna, pracownia językowa, uczniowie zaczęli się uczyć nowych przedmiotów 
oraz pojawiły się nowe kółka pozalekcyjne. Nauczyciel – zawód czy misja? Bycie 

nauczycielem to wielkie wyzwanie, to nie jest praca tylko dla zarobku. Ten zawód wymaga wielkiego poświęcenia, 
ciągłych nowych pomysłów, dokształcania się oraz wykonywania wielu dodatkowych zadań, za które nie dostaje się 
pieniędzy. Co lubi pani robić w wolnym czasie? W wolnym czasie lubię spotykać się ze znajomymi, poświęcać czas 
rodzinie, czytać i zajmować się pupilami – dwoma kotkami, Kizią i Kiką. Jaka jest pani ulubiona książka, film, 
potrawa? Moją ulubioną książką jest „Woda dla Słoni” napisana przez Sarę Gruen. Ulubionym filmem jest ,,Patriota”, 
z Melem Gibsonem w głównej roli, a ulubioną potrawą są bakłażany pieczone z przyprawami.            Dominik Kurzak                           
 

Zima kiedyś, a teraz! 
Nie przypominamy sobie zimy, kiedy można było beztrosko bawić się na śniegu, pojeździć na sankach czy po 

prostu porzucać się śnieżkami. Na szczęście jest ktoś, kto „prawdziwe zimy” przeżył nie raz i pamięta te chwile 
doskonale. To nasi dziadkowie i babcie. Postanowiłyśmy zapytać. Oto jaki obraz „prawdziwej zimy” pojawia się w ich 
wspomnieniach. Zjeżdżanie na sankach czy też lepienie bałwana były codziennością tamtejszych zim. Nasze babcie 
również bardzo mile wspominają święta, podczas których zawsze było mnóstwo śniegu. Normalne było, że po 
otworzeniu bożonarodzeniowych prezentów wychodziło się na zabawy na śniegu. Takimi zabawami były na przykład 
kuligi, rzucanie się śnieżkami lub wspólne lepienie bałwana. Nasze babcie pamiętają też zimę stulecia (rok 1978), w 
trakcie której dojście do sklepu było prawie niemożliwe.  

Dzisiejsze zimy, niestety, nie są już takie same. Brak śniegu oraz brzydka pogoda nie sprzyjają dobrej zabawie 
na świeżym powietrzu. Jednym słowem, zazdrościmy babciom i dziadkom możliwości corocznego szaleństwa na 
śniegu.                Dagmara Adamkiewicz, Dominika Brożek  
     

     „Kiedyś to była prawdziwa zima” 
        Jaką mamy zimę? Każdy widzi… Jaka zima była kiedyś? Wie najlepiej moja babcia Irena,        
        z którą przeprowadziłem rozmowę na temat siedemdziesięciu dwóch zim, które widziała.  

    Babciu jakie były kiedyś zimy, a jakie są teraz? 
       Wnuczku, kiedyś to była prawdziwa zima, a nie jak teraz, jakaś mokra breja. Kiedyś to śnieg     
       sięgał do kolan, a teraz go po prostu nie ma, a jak już jest, to szybko znika. Za moich czasów  
       temperatura na dworze wynosiła nie więcej niż 0 stopni. Bez rękawiczek i czapki nikt nie  
       wychodził z domu, a teraz jest czasami nawet po 12 stopni, dzieci latają w bluzach po  
       podwórku, nie wspominając o braku czapki na głowie. 

Jak kiedyś dzieci spędzały czas w zimie? Jak byłam młoda, to kiedyś nie chodziło się na lodowiska i nie z powodu braku 
pieniędzy, tylko po prostu ich nie było. Nie było również ,,jabłuszek”, a sanki to tylko były jedne na wsi. Zamiast na 
lodowisko chodziliśmy jeździć po zamarzniętym jeziorze, oczywiście z rodzicami.   
Dziękuję Ci, babciu, za wywiad i mam nadzieję, że i mi uda się zobaczyć taką zimę, jak tobie.           Bartek Krawczyk 

Czekamy na ferie 
Na ten moment wszyscy uczniowie czekają od dawna. Niestety, w tym roku jesteśmy jednym z trzech 

województw, w którym ferie rozpoczynają się najpóźniej (+województwo mazowieckie i dolnośląskie). Od poniedziałku 
10 lutego przez następne dwa tygodnie będziemy mieć wolne, warto więc pomyśleć, co będziemy w tych dniach robić 
i wszystko dokładnie sobie zaplanować. Część z nas, która chce choć trochę skorzystać z prawdziwej zimy i śniegu (bo 
raczej w Wałczu nie mamy na co liczyć) powinna pomyśleć o wyjeździe w góry lub, jak ktoś woli, skorzystać z promieni 
słonecznych, może wybrać się za granicę.  

Wszystkim tym, którzy zostają na miejscu chciałbym polecić niektóre atrakcje,  
jakie zapewnia nam nasze miasto, szkoła i okolica. Wałeckie Centrum Kultury oferuje  
warsztaty pt. „Wyspa Piratów”, które skierowane są do dzieci i młodzieży, a kino Tęcza  
ciekawy repertuar filmowy.  
    (zakończenie artykułu na następnej stronie)  
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Godne polecenia jest również pilskie lodowisko znajdujące się w aquaparku – czynne codzien- 
nie od 7 do 22. Nasza szkoła w czasie ferii przygotowała mnóstwo ciekawych atrakcji, między innymi  
zajęcia sportowe (tenis ziemny i stołowy, piłka ręczna), zajęcia plastyczne i informatyczne (robotyka),  
a dla łasuchów mamy zajęcia kulinarne. Jednym słowem każdy znajdzie coś dla siebie,  
więc życzę wszystkim udanych ferii.             Dominik Górnik 
 

Camila Cabello w piosence „Havana” śpiewa, że zostawiła w stolicy Kuby połowę 
serca. Nasz korespondent z Ameryki, czyli Sergiusz, napisał o podróży po Ameryce.   

     
Mimo, ze ferie zimowe dopiero się zaczną, to ja trochę je sobie przyspieszyłem. 

30 grudnia razem z mamą wybraliśmy się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Gdy po 
14 godzinach z przesiadką w Amsterdamie wylądowaliśmy w Miami, temperatura 
wynosiła +30°C. To niezwykłe uczucie, gdy 14 godzin wcześniej było tylko 0° C. Nowy Rok 
2020 powitałem na plaży w Miami Beach. Po 3 dniach plażowania wybraliśmy się wzdłuż 
wschodniego wybrzeża do Daytona Beach. Tu przejechaliśmy się po szerokiej plaży 
autem. Tam jest to dozwolone i sprawia wielka frajdę. Następnego dnia wybraliśmy się 
na Przylądek Canaveral do Centrum Lotów Kosmicznych im. J.F. Kennedy’ego. 
Zachwyciło mnie zwiedzanie statku kosmicznego Apollo 11. Kolejnego dnia wyruszyliśmy 
do Orlando, do Disney Studio. Tam spędziłem wiele godzin w parku Gwiezdnych Wojen. 
Najwspanialszym przeżyciem było pilotowanie statku kosmicznego  w symulatorze. 
Potem udaliśmy się do Philadelphi – pierwszej stolicy USA. Cudownie było przejść się 
uliczkami z epoki i zobaczyć jak mieszkali pierwsi osadnicy. Stamtąd pojechaliśmy do 
Waszyngtonu. Tu już nie było tak ciepło. Obejrzeliśmy Biały Dom, Kongres Stanów 
Zjednoczonych, Obelisk Waszyngtona i Mauzoleum Lincolna. Po południu zwiedziliśmy 
Muzeum Historii Naturalnej. Następnie do Nowego Jorku. Tu spędziliśmy 3 dni. 
Mieszkaliśmy na Brooklinie, skąd słynnym Mostem Brooklińskim dojeżdżaliśmy na 
Manhattan. W Nowym Jorku obszedłem bardzo zatłoczony Times Square, wjechałem na 
Empire State Building, skąd podziwiałem panoramę Nowego Jorku. Niezwykłe wrażenie 
zrobiła na mnie Strefa Zero – pomnik,  po wieżach WTC. Żelaznym punktem zwiedzania 
NY jest Statua Wolności. Płynąc na wyspę Ellis, na której ona stoi, dopiero widać jej 
ogrom. Opuszczając Nowy Jork, wyruszyliśmy do Savannah, uroczego miasta z pięknymi 
pokolonialnymi budynkami i niezwykłymi drzewami, które rosną tylko w tym mieście. Po 
powrocie na Florydę udaliśmy się do Parku Narodowego Everglades. Na bagnach parku 
żyje wiele gatunków ptaków no i oczywiście aligatory. Obserwowaliśmy je, pływając 
poduszkowcem wśród mokradeł. Z Florydy polecieliśmy na kilka dni na Kubę do Hawany. 
To piękne miasto pokolonialne. Niezwykłe wrażenie robi zabudowa starej Hawany, ale 
także Plac Rewolucji. Niesamowite są kolorowe auta z lat 70., które jeżdżą na co dzień 
po ulicach. Widziałem też kilka „maluchów”, takich jak u nas wiele lat temu. Byliśmy w 
barze, gdzie Ernest Hemingway (nie mylić z Taco Hemingwayem!) pisał swoje powieści i 
nie tylko pisał… ale i zażywał też miejscowych „specjalności”.  

Po powrocie z Kuby do Miami pozostało mi dokupić kilka pamiątek i wrócić. 
Pomyślałem… Szkoła czeka (żart, nie pomyślałem  ).         Sergiusz Jażdżewski  

 

Bezpieczne ferie. Ferie są po to abyśmy odpoczywali, bawili się, realizowali swoje zainteresowania, na które w okresie 
nauki brakuje nam czasu. Aby spędzić te dwa tygodnie bezpiecznie - zapamiętaj! 
1. Klucze od mieszkania chowajcie pod ubraniem. 
2. Nie podawajcie nikomu swojego adresu zamieszkania. 
3. Nie ufaj obcym. 
4. Nie bierz od obcych słodyczy. 
5. Nie wsiadaj do samochodu osób nieznanych. 
6. Baw się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy. 
7. Nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece. #zima    
8. Nie doczepiaj sanek do samochodu. #zima   
9. Nie oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców. 
10. Nie zbliżaj się do obcego psa. 
11. Jako drogę przemarszu wybieraj miejsca dobrze oświetlone. 
12. Spacerując telefon schowaj do kieszeni, aby zabezpieczyć go przed złodziejami. 
13. Informuj rodziców, opiekunów dokąd wychodzisz. #Dominika Brożek  
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