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WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM,
PRACOWNIKOM SZKOŁY I RODZICOM

ŻYCZYMY
ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
A TAKŻE TEGO, BY NOWY ROK BYŁ ZDECYDOWANIE LEPSZY

OD MIJAJĄCEGO
REDAKCJA

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w kursie "Swatka
Polsko-Ukraińska" i w związku z tym już 9 grudnia
rozpoczynamy realizację pierwszego wspólnego projektu
online o tematyce świątecznej we współpracy z dwiema
szkołami partnerskimi w Błyzniukach i Mariupolu na Ukrainie.

Podczas realizowania projektu pt. "Boże Narodzenie w
Polsce i na Ukrainie - Z tradycjami w przyszłość! ",
rozmawiając i pisząc w języku angielskim z rówieśnikami z
Ukrainy, nasi uczniowie zaprezentuję Trójkę i Poznań. W
planach mamy też m.in. kurs robienia ozdób choinkowych,
pokaz kulinarny MasterChef, kartki z życzeniami, a wszystko
to z użyciem nowoczesnych narzędzi i przez internet.

Więcej o projeckie można się dowiedzieć z materiału
wyemitowanego przez Ratajską Telewizję Kablową 19
listopada oraz w najnowszym numerze "Głosu Rataj".
Wyszukała: Maja Druzga

Swatka polsko-ukraińska

Kółko dziennikarskie -
ogłoszenie

Jesteś zainteresowany dołączeniem do
kółka dziennikarskiego? Chcesz pisać

artykuły do gazetki szkolnej? Zapraszamy
do nas!

Kiedy? W każdy wtorek od 14.30 do 15.30
(7. lekcja)

Gdzie? W bibliotece szkolnej (stacjonarnie)
lub na Teams (zdalnie)

Dołącz już dziś!

Maja Druzga

Nowe godziny otwarcia biblioteki od 9 listopada:

Poniedziałek 8.50 - 14.50.
Wtorek 11 .00 - 17.00.
Środa 8.50 - 14.50.

Czwartek 11 .00 - 17.00.
Piątek 8.50 - 14.50

Zapraszamy Was nie tylko po lektury.. . . mamy dużo
nowości książkowych

Napisz życznia dla szkoły po polsku
i po angielsku

konkursy jubileuszowe

Szkolne Wieści
Wydane w czasach pandemii

04.12.20

Kochani, ostatni numer wydaliśmy w grudniu 2019 roku.
Przez pandemię i przejście na zdalną naukę nasze koło w drugim semestrze nie działało.

Rozpoczynając ten rok szkolny, mieliśmy nadzieję na tzw. "powrót do normalności", ale trwało to krótko.
Mimo tego, udało się nam wydać gazetkę.

Warto warto pamiętać, że w Trójce dalej sporo się dzieje, choć warunki pracy mamy nie najłatwiejsze.
Redakcja

Szkolnych Wieści

Zdalne Mikołajki

7 grudnia załóż
czapkę Mikołaja albo
świąteczny sweterek!
Każda osoba, która
włączy kamerkę i
pokaże swój
świąteczny outfit
otrzyma prezent w
postaci plusika z
przedmiotu z którego
odbywa się lekcja.

Zbliża się wielkimi krokami magiczny
czas, który lubią dzieci, ale także i dorośli.
Niestety w tym roku nie spędzimy go razem
w szkole. Nie znaczy to jednak, że Świąt nie
będzie.
Aby wprowadzić Was w nastrój świąteczny,

zapraszamy do udziału w konkursie "
Świąteczne życzenia dla szkoły" lub dla
pracowników szkoły.
- forma- laurka z życzeniami
- wielkość- do wymiaru A 4
- technika- dowolna
- termin wykonania- 14.1 2.2020
Formy przekazania pracy:
podpisane prace- imię, nazwisko, klasa
można:
1 . przynieść do szkoły i wrzucić do koszyka
przy dyżurce
2. przysłać pocztą z dopiskiem- konkurs
3. zrobić zdjęcie i przesłać na pocztę
beata.debska@sp3poznan.pl
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody.
Beata Dębska

Zapraszam wszystkich uczniów klas 5-8
do udziału w konkursie w ramach Złotego
Jubileuszu SP3. Zachęcam Was do
przygotowania kartki z życzeniami
bożonarodzeniowo-noworocznymi dla
naszej Jubilatki.

Życzenia składacie tym razem w języku
angielskim, a samą kartkę wykonujecie
przy użyciu narzędzia Canva do tworzenia
grafik (www.canva.com). Canva jest
darmowa, wymaga jednak zalogowania
przy pomocy adresu email. Jeśli
korzystaliście kiedyś z innego kreatora
kartek, możecie go użyć zamiast Canvy.
Gotową pracę prześlijcie proszę do mnie

przez Librus, w wiadomości zamieszczając
skopiowany link do kartki (Canva generuje
go automatycznie). Ostateczny temin
nadsyłania prac to 16 grudnia.
Zachęcam do udziału, kraetywności i

rozwijania nowych talentów. Nagrody
czekają!
Ewelina Krzysztoń

UWAGA! UWAGA!

Rok szkolny 2020/2021 jest dla nas rokiem jubileuszowym, ponieważ nasza
szkoła istnieje już 50 lat. Swoją działalność rozpoczęła 23 lutego 1971 roku.

Niestety nasz jubileusz przypadł na bardzo trudny czas, kiedy wszyscy
borykamy się z problemami spowodowanymi przez wirus.

Pomimo wszystko pragniemy jednak świętować cały rok szkolny.
Przygotowujemy wiele atrakcji, konkursów dla naszych uczniów, które będą
odbywały się w ciągu całego roku szkolnego.
Uwaga!

Każdy, kto uczęszczał do „ Trójki” i posiada pamiątki z czasów swojej
„ podstawówki ”i oczywiście ma ochotę się nimi podzielić proszony jest w
miarę możliwości o dostarczenie pamiątek w podpisanej kopercie w dyżurce
szkoły lub przesłanie zdjęć , kopii, wspomnień przez dziennik elektroniczny
wychowawcy swojego dziecka.
Już od stycznia na stronie szkoły i Facebooku będzie można oglądać wszystkie
zgromadzone pamiątki.
Oczywiście oryginały zostaną Państwu zwrócone.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w zbieraniu materiałów. Mamy
nadzieję, że będzie to także dobry pomysł na oderwanie się od smutnej
rzeczywistości.
Zespół organizacyjny

Złoty Jubileusz Trójki

9 listopada odeszła na zawsze pani Katarzyna
Ostrowska, nasza pani wicedyrektor i pedagog szkolny.
Jedak przede wszystkim odszedł dobry człowiek, osoba
niezwyke empatyczna, otwarta, wrażliwa, szczera,
szlachetna, z poczuciem humoru i ogromnym dystansem
do siebie. Nikt lepiej od niej nie prowadził akcji "Bicie
rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy",
Pani Kasia zawsze myślała o innych, dla niej ważni

byli ludzie i prawdziwe relacje. Nigdy nie odmawiała
pomocy, zawsze można było na nią liczyć.

Nie potrafiła przejść obojętnie obok krzywdy,
szczególnie wtedy, gdy cierpiały dzieci. To pomocy
najmłodszym poświęciła życie. W szkole brała udział w
rozwiązaniu niejednego konfliktu. Wielu naszych
absolwentów i obecnych uczniów naprawdę dużo jej
zawdzięcza. Ona potrafiła znaleźć dobro w każdym,
nawet gdy inni już w to dawno nie wierzyli.
Pani Ostrowska pracowała w naszej szkole od 1985

roku, całą zawodową drogę nauczyciela odbyła w
Trójce. Ale jednocześnie od 25 lat udzielała się w
Terenowym Komitecie Praw Dziecka.
Będzie nam jej bardzo brakowało.

Anna Sztulpa

POŻEGNANIE

WW nnuummeerrzzee
- wieści z Trójki

- recenzje książek, filmów, seriali

- wywiad z młodą autorką

- teksty abslowentów

- wyniki konkursów

Nasza redakcja: p. Anna Sztulpa, Maja Druzga, Lena
Śleboda, Hanna Jedrzejczak, Pola Maćkowiak, Marta
Urbanska, Daria Marek, Amelia Maksimowicz Julia Osetska,
Sandra Szfrańska, Agata Kopka, Daria Marek
Gościnnie: Marcin Klonowski, Igor Piotrowski



DZIAŁO SIĘ W TRÓJCE.. .

14 października w Trójce, jak co
roku odbyło się podwójne święto, czyli
Dzień Patrona i Dzień Edukacji
Narodowej .

Tego dnia uczniowie przypominali
sobie życiorys naszego patrona
Bolesława Krzywoustego, rysowali
jego sylwetkę w stylu albo
nowoczesnym, albo średniowiecznym,
tworzyli herby swoich klas oraz
układali różne rymowanki o naszej
szkole. Prace zostały wywieszone w
holu.

Po raz kolejny rozdano „Bolki” dla
nauczycieli w różnych kategoriach za
sprawiedliwość, kreatywność (ciekawe
lekcje), uśmiech, okazane serce i
życzliwość. Nagrody trafiły do p. Darii
Reńskiej , p. Agnieszki Kowalskiej , p.
Anety Paczyńskiej i p. Pawła
Olszowiaka. Gratulujemy wszystkim
nagrodzonym.
Hanna Jędrzejczak i Amelia Maksimowicz

Dzień Patrona i Nauczyciela

Drodzy chłopcy, w tym roku mieliście to
szczęście świętowania swojego dnia w
szkole. Tym sposobem to święto - jako
jedno z naprawdę niewielu - oobchodzono,
zanim wprowadzono nauczanie zdalne.

Niestety przez epidemię oraz
obostrzenia musieliśmy uczcić to w
klasach na lekcji wychowawczej , zamiast
wyjścia na przykład na kręgle. Aczkolwiek
uważam, iż nie wypadł on najgorzej . Były
slodycze, drobne upominki i dobra zabawa.

Mam również nadzieję, że wy także
podzielacie moje zdanie ;).
Sandra Szafrańska

Dzień Chłopaka!
Jako jedno z nielicznych świąt, które obchodziliśmy w szkole...

20. października dziewczyny z klas szóstych i
siódmych przystąpiły do pierwszego etapu

zawodów z uniokeja.
Rywalizowały ze szkołami SP 25 i Sportową

SP 29. Pierwszy mecz zagrały z SSP 29 i wygrały
go 4:0. Natomiast drugi mecz, tym razem z SP 25
był trudniejszy, ponieważ przeciwniczki były
bardziej wymagające. Ostatecznie mecz
zakończył się
remisem 1 :1 , to jednak nie wystarczyło, żeby
zakfalifikować się do drugiego etapu rozgrywek.
Jednak wszystkie uczestniczki zdobyły

doświadczenie, grając na pełnowymiarowym
boisku. Wyszukała Hanna Jędrzejczak

Zawody z unihokeja dziewczyn z klas 6-7

Niedawno z okazji Światowego
Dnia Zwierząt odbyła się zbiórka
karmy i przedmiotów dla zwierząt ze
schroniska organizowana przez SU.
Razem zebraliśmy 6 pudeł z rzeczami i
jedzeniem!
Dziękujemy wszystkim

zaangażowanym w akcję.
Maja Druzga

Zbiórka karmy

Już po raz w naszej szkole
odbyła się zbiórka kasztanów.
Wspólnymi siłami udało nam się
uzbierać ich aż 760kg! Dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział w
zbiórce.
Maja Druzga

Zbiórka kasztanów

Od 2001 rok w rok 26
września obchodzimy Dzień
Języków Obcych. Powstał on,
aby zachęcać Europejczyków do
nauki obcych języków oraz
propagować różnorodnośc
kulturową i językową. W tym
roku panie od języka
angielskiego przybliżały go
uczniom na swoich lekcjach.
Maja Druzga

Dzień Języków Obcych

Z okazji dnia CAPSLOCKA (22 października)
chciałabym wykrzyczeć kilka ważnych haseł

związanych z ochroną środowiska.

SEGREGUJ ODPADY
OSZCZĘDZAJ WODĘ

OGRANICZ UŻYWANIE PLASTIKU
SZANUJ ZIELEŃ

Maja Druzga

W tym roku nasze rozpoczęcie wyglądało
trochę inaczej . Apel odbył się przed szkołą, a
po przemówieniu pani dyrektor, klasy rozeszły
się z wychowawcami do sal. Tylko uczniowie
klasy pierwszej uroczyście rozpoczęły rok
szkolny w holu. Wszystkim uczniom życzymy
jak najlepszych ocen, licznych sukcesów i
inspirujących nowych doświadczeń.
Amelia Maksimowicz.

Początek roku szkolnego

Prawdą jest stwierdzenie, że nie każdy dzień jest
przyjemny i udany. Mamy jednak nadzieję, że w Waszym
życiu będzie jak najwięcej dobrych dni.
Ale jak powiedzieć „Dzień dobry!” w innym języku?
Oto „Dzień dobry!” w pięciu różnych językach:
Hiszpański - „Buenos dias! ” (czyt. błenos dias)
Grecki - „Kalimera! ”
Japoński - „Konnichiwa!” (czyt. konicziła)
Norweski - „God morgen!”
Turecki - „Gunaydin” (czyt. gunajdyn)
Hanna Jędrzejczak

Skład drużyny"
Kamila Dolhanowa
Weronika Grus
Natalia Kruszka
Pola Maćkowiak
Amelia Marciniak

Daria Marek
Julia Jóźwiak

Oliwia Skweres
Michalina Wojda

Amelia Grabarkiewicz
Hanna Jędrzejczak
Marta Urbańska.

Udział w akcji Narodowe Czytanie 2020
7 września starsi

uczniowie naszej szkoły (z
klas VI-VIII) wzięli udział
w ogólnopolskiej akcji
"Narodowe Czytanie" .
W tej edycji czytaliśmy w

klasach fragmenty
"Balladyny" Juliusza
Słowackiego.

Akcja „Opatrunek na ratunek”
We wrześniu nasza szkoła wzięła udział zoorganizowanej przez

Fundację Redemptoris Missio zbiórce materiałów opatrunkowych dla
mieszkańców zniszczonego wybuchem Bejrutu. Zbieraliśmy: bandaże,
waty, gazy
Zbiókę można uznać za bardzo udaną. W imieniu oranizatórów

dziękujemy za okazane wspracie.

"Foto Eko"
Od 21 wrzesnia uczniowie mogli podziwiać wystawę
fotografii z Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii

Przyrodniczej "Foto Eko" 2019.

Tydzień Dziewczynek
Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

obchodzony jest 11 . października, ale w naszej
szkole trwał on aż cały tydzień! W holu na
tablicy znalazły się sylwetki inżynierek,
graczek, chemiczek, matematyczek, noblistek,
by zachęcić dziewczęta do podejmowania
wyzwań związanych z przedmiotami ścisłymi.

Jako prezent dla naszych uczennic, Pani
Agnieszka Kowalska wywiesiła bardzo
pomysłową gazetkę, na której znalazło się
mnóstwo życzeń od ich rodziców.

Mamy nadzieję, że życzenia sprawiły wiele
uśmiechów na Waszych twarzach i jeszcze raz
życzymy Wam wszystkiego najlepszego!
Hanna Jędrzejczak

2 października, czyli Dniu Tabliczki
Mnożeniao, dbył się w Trójce konkurs
sprawdzający tę cenną umiejętność.

Oto Mistrzowie Trójki w poszczególnych
kategoriach:
MISTRZYNI KLAS CZWARTYCH : Martyna
Wiśniewska klasa 4a ! !
MISTRZ KLASY PIATEJ : Piotr Strzelecki klasa
5a ! !
WIELKATRÓJKA MISTRZÓW KLAS
SZÓSTYCH:
Mateusz Rolski
Jan Huderek
Przemysław Gewiss
reprezentanci klasy 6b
MISTRZ KLAS SIÓDMYCH : Bartosz Jarzina
klasa 7ab ! !
MISTRZYNI KLAS ÓSMYCH : Magdalena
Sudoł klasa 8a ! !

Gratulujemy i prawie wszystkich zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu za
rok. www

Mistrowie tabliczki
mnożenia

GRATULUJEMY!!! :)

DZIEŃ CAPSLOCKA



W tym roku 11 listopada obchodziliśmy 102.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po
długich 123 latach. Warto pamiętać o ludziach, którzy
zginęli w obronie naszego kraju.

W Poznaniu to święto jest kojarzone z pewnymi
słodkimi wypiekami. Tego dnia w wielu miejscach
można dostać pyszne rogale świętomarcińskie.

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji
śpiewania hymnu, 10 listopada punktualnie o 11 :11
część naszych uczniów w czasie lekcji online
zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego.
Maja Druzga

Święto Niepodległości

Konkurs na przebrania z okazji Halloween
Niestety nie mogliśmy w tym roku

spotkać się w szkole i oceniać przebrań
Halloweenowych. Jednak nie
zrezygnowaliśmy z konkursu na
najlepsze kreacje!Uczniowie klas
młodszych pojawili się w swoich
przebraniach na lekcjach.
Starsi mogli wysyłać organzizatrom
zdjęcia swoich stylizacji na Halloween
do 30. października.
Najciekawsze stroje zostały

umieszczone na Facebook'u naszej
szkoły.
Dziękujemy wszystkim za udział, a
nagrodznym - gratulujemy!
Hanna Jędrzejczak

DZIAŁO SIĘ W TRÓJCE.. .

Pasowanie pierwszoklasistów
14 pażdziernika dla naszych pierwszoklasistów był bardzo ważny dzień - Pasowanie na ucznia.
Swoich młodszych kolegów wspierali dzielnie drugoklasiści.
Uczniowie przygotowali wierszyki i piosenki, więc dla ich rodziców był to na pewno dzień pełen

wzruszeń. www

Konkursy o patronie szkoły
Wyniki konkursu wiedzy o B.
Krzywoustym dla klas I-III
Klasy I
Łucja Humiennik
Klasy II
Helena Wesołowska, Jacek Kowalczewski
Klasy III
Shadia Bedada, Gabriela Humiennik,
Marta Nowakowska, Natalia Piechnik
Na poziomie klas VII-VII laureatką
kokursu została Julia Konieczna z 8b.
Nagrodę za drzewo genealogiczne Piastów
w wersj i filmowej otrzymała drużyna w
składzie: Daria Marek, Pola Maćkowiak,
Maja Druzga, Marta Urbańska, Hania
Jędrzejczak, Amelia Maksimowicz, Agata
Kopka,
Gratulujemy zwycięzcom! ! !

Jesień wokół nas"
Zanim znów zaczęła się nauka zdalna

dla wszystkich, uczniowie klas młodszych
jak co roku wzięli udział w konkursie
plastycznym "Jesień wokół nas".
Piękne prace zdobią hol.
A oto wyniki:
Klasa I
1 miejsce Paweł Koprowski
2 miejsce Julia Komisarek
3 Zofia Golasińska
Klasa II
1 miejsce Olivia Skrzypczak i Ewa
Mączka
2 miejsce Lena Rolska
Klasy III
1 miejsce Zofia Glac
2 miejsce Maja Koprowska
3 miejsce Marcel Różewicz
Gratulujemy! www

Gość z Togo
17 listopada podczas lekcji on-line

mieliśmy niezwykłego gościa Ojca
Hounake Erica Kossi Werbistę, który
pochodzi z południa Togo, kraju w
zachodniej w Afryce. W niezwykle
ciekawy sposób przybliżył uczniom
codzienne życie ich rówieśników na
Czarnym Lądzie.

Mieli także okazję zadawać pytania,
na które Ojciec bardzo chętnie
odpowiadał oraz uczyli się piosenki w
języku suahili.
Spotkanie z Ojcem Ericiem

uświadomiło im po raz kolejny, jak
ważna jest umiejętność dzielenia się
tym, co mamy, z innymi.

Ojciec Eric podziękował również za
zbiórkę w naszej Szkole
zorganizowaną na rzecz naszych
koleżanek i kolegów z kraju
zachodniej Afryki. H.Dzida

2 grudniauczniowie klas 7 i 8
wzięli udział w nietypowej lekcji
online. W rolę nauczyciela
wcieliła się bowiem zaproszona
do naszej szkoły funkcjonariuszka
Policj i z Komisariatu Poznań -
Nowe Miasto. która przybliżyła
temat odpowiedzialności prawnej
dzieci i młodzieży.

Dzień Życzliwości

III edycja konkursu kulinarnego MasterchefTrójki za nami. W tym roku konkurs
został przeprowadzony w sposób zdalny. Uczniowie przygotowywali zdrowe
śniadanie, deser lub kolację w swojej kuchni. Swoje poczynania nagrali na filmiku
lub stworzyli prezentację multimedialną.

Wszystkie dania wyglądały bardzo smacznie, ale zwycięzców trzeba było wybrać.
Tym sposobem I miejsce zajął Patryk Lachowicz, II miejsce Aleksandra Urjasz, III
miejsce Zuzanna Bazyli. Wyróżnienie otrzymał Jakub Zwoliński i Dariusz Potocki!
Gratulacje! Paulina Dolata

Akcja eko
W ramach akcji "Sprzątanie świata
2020" wzięliśmy udział w zbiórce
zużytych telefonów komórkowych

III MasterChef Trójki

Spotkanie z p. policjantką

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości w szkole powstało "Drzewko życzeń", na którym
zapstały zawieszone miłe słowa zapisane wcześniej przez uczniów klas młodszych.

" Może przyjmiemy w życiu
nową zasadę...

Zawsze bądź ciut lepszy niż
trzeba. " ~ J.M Barrie

" Dobre słowa nie kosztują
dużo, choć czynią wiele

dobrego. " ~ Blaise Pascal
" Życzliwość trudno oddać,
ponieważ zawsze wraca. " ~

Marcel Proust



NASZE PROPOZYCJE KULTURALNE

Najnowsza część z serii "Magiczne Drzewo"
zatytułowana "Pióro T-rexa" autorstwa Andrzeja Maleszki
opowiada o przygodach Idalii, Alika, Kajetana i małej
Julki, którzy przenoszą się do świata dinozaurów w celu
znalezienia odpowiednich składników do stworzenia leku
dla ich chorego przyjaciela.
W książce nie brakuje obrazków, niespodziewanych

zwrotów akcji oraz zabawnych sytuacji. Nie trzeba znać
poprzednich części, aby móc świetnie się przy niej bawić.
Polecem. Maja Druzga

"Magiczne Drzewo.
Pióro T-rexa"

Książka pod tytułem "Czarne stopy"
autorstwa Seweryny Szmaglewskiej opowiada
o przygodach chłopców na obozie harcerskim.
Dla wielu z nich jest to ich pierwszy taki
wyjazd. Podczas wyjazdu dojdzie do wielu
nieprzewidzianych wydarzeń.
Powieść została napisana dość dawno, ale i

tak uważam, że jest ona ciekawa i warta
przeczytania.
Maja Druzga

"Czarne stopy"

Jakiś czas temu w kinach ukazał się film na
podstawie animowanej bajki Disney'a "Mulan".
Myślę, że jeśli nie wszyscy, to przynajmniej
większość z Was, oglądało tę bajkę, ale czy
wyobrażaliście sobie ją w adaptacji filmowej?

Mulan to dziewczyna z małej chińskiej wioski. Już
od najmłodszych lat objawiała zręczność i miłość do
walki oraz wszelkich aktywności fizycznych. Jednak
w końcu rodzice zakazali jej takich wybryków.
Chcieli jedynie, by znalazła sobie męża i ustatkowała
się, jak według tamtejszych obyczajów przystało.

Pewnego dnia ze względu na ataki wrogiego
plemienia Żołżanów, do wioski rodzinnej Mulan
przybywa posłaniec, który ogłasza, że z każdej
rodziny jeden syn musi udać się na wojnę, a ponieważ
dziewczyna nie posiadała brata, padło na jej
schorowanego już trochę ojca. Zrozpaczona
postanawia mu pomóc.. .

Film bardzo mi się podobał, ale polecałabym go
jednak osobom na przykład powyżej dziewiątego
roku życia, bo według mnie jest trochę zbyt brutalny
dla młodszych odbiorców.

Zachęcam do obejrzenia, ponieważ naprawdę
świetnie pokazuje siłę i wytrwałość kobiet w dążeniu
do swoich celów.
Hanna Jędrzejczak

Film "Mulan"

„Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza.” to
pierwsza część serii opowiadającej o przygodach siostry (jak
możecie się domyślać) samego Sherlocka Holmesa! Seria ta
ma aktualnie trzy części wydane po polsku. We wspomnianej
na początku pierwszej z nich zagłębiamy się w wir
tajemniczych i niewytłumaczalnych zdarzeń.

Matka rodzeństwa Holmesów niezauważalnie znika z
domu. Zasmucona Enola prosi braci (Sherlocka i Micofta),
aby przyjechali do rodzinnego domu i pomogli w
dochodzeniu. Jednak nawet przyjazd najsłynniejszego
detektywa nie pomógł w tej sprawie.

Microft obrzydzony stylem życia Enoli, która uwielbia
wspinać się po drzewach, chodzić w spodniach i jeździć na
rowerze (nie wspominając już nawet o tym, że uczęszcza do
szkoły publicznej), postanawia wysłać siostrę do pensji dla
młodych panien, gdzie ma się nauczyć żyć jak przystoi
arystokratce. Enola, przerażona wizją chodzenia w sukniach o
talii dziewiętnastu centymetrów, idzie w ślady matki i ucieka
z domu.

Przejęty Sherlock ma już na głowie dwie zguby. Czy uda
mu się je odnależć? Przeczytajcie! Gorąco polecam.
Hanna Jędrzejczak

Nie tylko Sherlock Holmes...

1. Czytając, wzbogacasz swój zasób słownictwa i

łatwiej jest ci się wysłowić. Bez problemu jesteś w

stanie zastępować słowa „fajnie” czy „super” innymi

określeniami, które trafniej wyrażą twoje emocje lub

ocenę.

2. Wnikając w świat literatury, zapominasz o tym, co

dzieje się tu i teraz. Zagłębiając się w lekturze,

możesz odbywać podróż dookoła świata z Phileasem

Foggiem, ratować zwierzęta z doktorem Dolittle lub

przemierzać Afrykę ze Stasiem i Nel, siedząc na

kanapie we własnym pokoju.

3. Dzięki czytaniu ograniczasz czas spędzony przed

ekranem komórki lub komputera, który w nadmiernych

ilościach szkodzi zdrowiu i prowadzi do uzależnień.

4. Osobie czytającej książki jest łatwiej napisać

gżegżółka czy rzeżucha niż osobie, która ich nie

czyta!

5. Czytanie rozwija wyobraźnię i dodaje skrzydeł.

Lena Śleboda

5 powodów, dlaczego warto
czytać:

Uwaga dziewczyny! Zdarza się Wam czasem nudzić
w weekendy? Otóż ciekawa lektura jest najlepszym
sposobem na nudę! Ja polecam Wam ,,Zaczarowane
baletki’’ autorstwa Noel Streatfeild, świetną powieść o
siostrzanej miłości, pasj i, tańcu i …samochodach.

Nie chcę Wam zdradzać za dużo, ale ogólnie fabuła
jest taka: Trzy dziewczynki, zwane Fosylkami, trafiają
do domu starego profesora. Ponieważ profesor jest
wiecznie w podróży, to dziewczynki przebywają pod
opieką niani i opiekunki. Gdy któregoś razu profesor
długo nie wraca z jednej ze swych podróży, w domu
zaczyna brakować pieniędzy i młode Fosylki muszą
poradzić sobie same.
Czy dziewczynki dadzą sobie radę? Jeśli jesteście

ciekawe odpowiedzi na to pytanie, sięgnijcie po tę
książkę, bo warto! Ja po przeczytaniu historii sióstr
Fosylek byłam mile zaskoczona.
Lena Śleboda

Babskie czytanie

„Ania nie Anna” to serial, który już od dawna można
oglądać na portalu Netflix. Serial zahacza o wątki z
książek o Ani z Zielonego Wzgórza autorstwa Lucy
Maud Montgomery, lecz pojawiają się też inne
postacie i przygody.
3. stycznia został dodany nowy, trzeci sezon, w

którym Mary i Sebastianowi rodzi się córeczka –
Delphine. Pewnego dnia Mary choruje. Wszyscy
myślą, że to zwykłe przeziębienie, ale czy na pewno?

Tymczasem Ania z okazji swoich szesnastych
urodzin postanawia pojechać do Nowej Szkocji, aby
dowiedzieć się więcej o swojej biologicznej rodzinie.
Jednak przełożona z sierocińca odmawia podania jej
jakichkolwiek informacji. . .
Kilka odcinków później Panna Stacy wraz z

Mateuszem odbudowuje starą prasę drukarską, aby
móc rozpowszechnić gazetkę szkolną na skalę całego
Avonlea. Wszyscy uczniowie chętnie się w to
angażują.

Przyjaciółka Ani, Diana jest zrozpaczona, ponieważ
coraz mniej dni dzieli ją od wyjazdu do szkoły w
Paryżu i co za tym idzie, rozłąki z Anią. Dziewczynka
pragnie przeżyć przygodę i postawić się wpajanym jej
od lat zasadom.

Nowy sezon jest moim zdaniem naprawdę świetny.
Nie zabrakło łezki spływającej po policzku ani
gwałtownych wybuchów śmiechu. A kiedy już zacznie
się oglądać jeden odcinek, nie można się oderwać!
Naprawdę bardzo gorąco polecam.
Hanna Jędrzejczak

Recenzja serialu „Ania nie Anna”

„Ucieczka w Dzicz” to pierwsza część serii
„Wojownicy”. Opowiada o czterech klanach dzikich
kotów, które żyją w lesie i pilnie strzegą granic swoich
terytoriów.
Niedaleko tej gęstwiny żyje Rdzawy, kot domowy,
który słyszał tylko pogłoski o kotach z lasu. Pewnego
dnia decyduje się uciec od wygodnego życia
pieszczocha i odszukać koty znane dotychczas tylko z
opowieści. Kiedy jednak wchodzi do lasu, zostaje
zaatakowany przez nieznajomego kota. Kim się ów
nieznajomy okaże?

Parę książek z tej serii jest od niedawna w naszej
szkolnej bibliotece. Gorąco zachęcamy do
wypożyczenia!
Hanna Jędrzejczak, Amelia Maksimowicz

„Ucieczka w Dzicz”,
czyli dokąd?

,,Więzy Krwi” to książka należąca do nowego kanonu. Łączy się ona z trylogią Disneya, wraz z innymi
książkami tego kanonu stopniowo nakierowując nas na wydarzenia z ‘ ’Przebudzenia Mocy’’ . Książka, za
książką możemy uzupełnić naszą wiedzę, żeby w końcu dowiedzieć się, w jakich okolicznościach
powstał Ruch Oporu, czy poznać bliżej Nową Republikę.
Najnowszy kanon książek osadzonych po ‘ ’Powrocie Jedi’’ zastąpił powieści stworzone znacznie

wcześniej i dopasowane do koncepcji George’a Lucasa. Obecnie są one zaliczane do legend i skrywają w
sobie wstęp do tego, co mogłoby się znajdować w najnowszej trylogii wg Lucasa. Nie są one tak łatwo
dostępne, jak tytuł, który dziś Wam przedstawię, jednak uważam, że warto byłoby do nich zajrzeć.
Zwycięstwo z Imperium dało Galaktyce upragnioną wolność i obietnicę normalnego życia. Po 20

latach pokoju, wojna z poplecznikami Palpatine’a wydaje się być odległym wspomnieniem, wyciętym z
zupełnie innego życia. O przeszłości jednak nie łatwo zapomnieć, a i ona sama dba o to, byśmy się od
niej do końca nie uwolnili.
J ak nikt inny, wie o tym Leia Organa - dawniej rebeliantka, dziś szanowana senator. Po zwycięskiej
bitwie o Endor Leia była przekonana, że na Galaktykę spłynie tak długo wyczekiwany, trwały pokój . Z
biegiem lat jej nadzieja stopniowo gaśnie za sprawą wieloletnich sporów i impasów w senacie Nowej
Republiki, które rozgorzały po odejściu kanclerz Mon Mothmy. Wówczas uformowały się dwie
nieoficjalne frakcje, o drastycznie różniących się poglądach: populiści i centryści. Blokując wzajemnie
swoje uchwały doprowadzają do rozłamu między planetami Galaktyki, który pogłębia się z każdym
kolejnym dniem.

Nie jest to jednak jedyne zmartwienie sprzymierzonych planet. Nowy boss podziemnego półświatka
sieje zamęt w Galaktyce zagrażając przyszłości niewielkiej Ryloth i bliskich jej światów. Leia, jako
jedyna wśród senatorów, dostrzega w tym coś większego. Coś co może zagrozić pokojowi, o którego tak
długo walczyła Rebelia. Księżniczka-senator postanawia zacząć działać, o czym powiadamia senat. Ten,
początkowo oporny, w końcu zgadza się na misję Leii, jednak ma jej towarzyszyć senator Casterfo –
delegat z wrogiej partii centrystów. Ostudza to nieco zapał populistki, czego jednak nie robi się dla dobra
Galaktyki? Niebawem dwójka senatorów, w towarzystwie młodego pilota, asystentki, stażystki i
oddanego C-3PO wyrusza na Batashę, gdzie rozpoczyna się długa droga do prawdy, przepełniona
intrygami i niespodziewanymi zwrotami akcji…
Czy jest jeszcze nadzieja dla Nowej Republiki, czy słońce już dawno dla niej zaszło? Jeśli chcecie się

tego dowiedzieć, a także bliżej przyjrzeć się Galaktyce przed wydarzeniami z ‘ ’Przebudzenia Mocy”, to
natychmiast łapcie za tę zaskakującą książkę.

Cokolwiek jednak zrobicie, pamiętajcie, że gdzieś głęboko w mroku wciąż czają się lojaliści
Imperium, którzy nie przepuszczą żadnej okazji, by przywrócić mu dawną chwałę…
Marcin Klonowski

Czarne chmury zbierają się nad Galaktyką…

NOWE KSIĄŻKI W NASZEJ
BIBLIOTECE!!!

Na czas przerwy świątecznej i ferii zimowych mamy dla Was kilka propozycji, jak je przyjemnie spędzić. :)
Polecamy książki, filmy i seriale.



KĄCIK PUBLICYSTYCZNY

Wiele osób narzeka na klasę siódmą, ze względu na większą
ilość zadań domowych, dłuższe siedzenie w szkole, czy nowe
przedmioty, jednak mi osobiście niezbyt to przeszkadza.

Oczywiście, byłoby super znowu kończyć o 12:30, ale to już
siódma klasa i trzeba się przyzwyczaić.
Zdecydowanie też nauczyciele wymagają od nas więcej ,no i

trzeba zacząć myśleć o egzaminach ósmoklasisty i o tym, jaką
szkołę średnią wybrać.
Myślę jednak, że mogło być o wiele gorzej i niektórzy z nas,

siódmoklasistów, też tak uważa.
Hanna Jędrzejczak

Okiem siódmoklasisty

Świat się zmienił. To bez wątpienia zauważyli wszyscy. Pandemia, strach, ignorancja, złość, radość oraz smutek. Wiele było
nam dane doświadczyć przez ostatni rok.
Wszystko zaczęło się niewinnie. Zamknięcie szkół na dwa tygodnie to przecież nic tragicznego, po tych 14 dniach wrócimy i

wszystko będzie jak dawniej . Wielu tak myślało… i wielu się myliło.
Wyraz „Koronawirus” stał się jednym z nielicznych słów, które jest zrozumiałe w niemalże wszystkich zakątkach świata.

Ludzkie myśli nie raz układały się w zdanie „Wirus rządzi światem”. Kto wie, ile jest w nim prawdy? Każdy musi przyznać, że
COVID-19 przyćmił sobą inne wydarzenia naszego świata, a także jego funkcjonowanie. W wielu krajach zamrożono
gospodarkę, zamknięto granice i wprowadzono obostrzenia – niektóre z sensem, a niektóre bez. Zwariował też świat polityki, a
my – uczniowie – przeszliśmy na zdalne nauczanie. Był to dla nas okres pełen wyzwań, dla jednych był to czas strachu, inni
traktowali to jako pewną formę wytchnienia od codziennego życia. Po raz kolejny potwierdziło się zdanie, że człowiek
najbardziej boi się nieznanego. A na strach często reaguje nienawiścią…

Mimo to przetrwaliśmy ten okres, choć wielu ludzi odeszło. Wywarł on różne skutki na umyśle i postrzeganiu świata każdego
z nas. Przez jakiś powszechne bylo hasło: „Wracamy do normalności”. Jednak, czy to prawda? Normalność, którą znaliśmy,
odeszła powoli w otchłań zapomnienia. Zrodziła się nowa, zamaskowana i pachnąca płynem do dezynfekcji. Owszem,
staraliśmy się wrócić do dawnego funkcjonowania, jednak nie wszystko było takie samo, jak kiedyś. A przecież „kiedyś” wcale
nie było tak dawno…

Działo się to również w szkole. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, znów spotykaliśmy się z klasą i nauczycielami. Na
korytarzach jednak przebywaliśmy w maskach, przy wejściach stoją wciąż płyny do dezynfekcji, wskazane jest również
zachowanie dystansu społecznego. Owszem, przełamaliśmy pierwszą barierę. Barierę przerażenia. Fala strachu powoli traciła na
rozmiarach, a na usta świata ponownie powraciły dawne, ważne i niedokończone sprawy.
Nie oznaczało to jednak końca epidemii i - jak się okazało - nie powinniśmy o tym zapominać. Nie warto jednak żyć w

ciągłym strachu, bo nieważne, ile zużyjemy na siebie płynu do dezynfekcji, i tak możemy się zarazić. Zagrożenie jest realne, na
świecie jest jednak szereg innych chorób i to o wiele bardziej śmiercionośnych. Żyliśmy ze świadomością ich istnienia,
przyjmijmy więc do świadomości istnienie Koronawirusa.

Fakt, ten wirus nie daje o sobie zapomnieć. Znów uczymy się zdalnie, powrót do normalności trwał niecałe dwa miesiące.
Wierzę jednak, że wszystko będzie dobrze, jeśli zachowamy ostrożność i nie ulegniemy strachowi, ale będziemy dbać o siebie i
swoich bliskich.
I znów się spotkamy.. . . Marcin Klonowski

Z nieskrywaną radością prezentujemy Wam teksty naszych absolwentów - Igora Piotrowskiego - świeżo upieczonego licealisty
oraz Marcina Klonowskiego - który zdobywa coraz większe dziennikarskie szlify.

Chyba wszyscy zgodnie przyznamy, że ten rok jest czasem noych doświadczeń dla nas. I
nie tylko mowa tu o uczniach, ale również o nauczycielach. Tak naprawdę wiosną ta sytuacja
spadła na nas jak grom z jasnego nieba,

Jestem pewna, że każdy uczeń choć raz był w piżamie (! ) podczas lekcji online. A kto nie
był, niech pierwszy rzuci poduszką!

Jednak, chociaż nie musimy codziennie wcześniej wstawać i wychodzić z domu, to myślę,
że mile widziany byłby powrót do normalności :)
Sandra Szafrańska

Nowy rok? Nowe wyzwania!
Czyli krótko o nauczaniu zdalnym prosto z łóżka...

"Przymrużonym" okiem ósmoklasistki
Ależ te wakacje szybko minęły! Jeszcze 3 miesiące temu

niecierpliwie odliczaliśmy dni do ich początku, a już rozpoczął się
nowy, inny niż zwykle rok szkolny. Pisząc „inny niż zwykle,” mam
na myśli szkołę w dobie koronawirusa. Trochę trudno było się
przyzwyczaić do noszenia maseczek czy zachowywania odstępu.
Zasady bezpieczeństwa zdecydowanie nie są komfortowe, jednak
musieliśmy ich przestrzegać, by chronić to nie tylko siebie, ale też
swoich najbliższych!

Znowu uczymy się zdalnie, jednak mam nadzieję, że ten rok
szkolny upłynie nam w zdrowiu, wzbogaci nas o nową wiedzę i
przyniesie nam dużo przygód.
Lena Śleboda

Okiem szóstklasisty

Wraz z końcem wakacji rozpoczął się nowy etap w moim życiu - szkoła średnia. Obecnie jestem
uczniem Liceum Ogólnokształcącego nr 3 znajdującego się przy ul. Strzeleckiej . Moja klasa nosi
nazwę Vespucci i jest to profil matematyczno-geograficzny. Budynek szkoły jest w trakcie
kompleksowego remontu, dlatego jeszcze nie miałem okazji zobaczyć go od środka, a cały
najbliższy rok szkolny lekcje będą się odbywały w dawnym budynku politechniki poznańskiej ,
który znajduje się naprzeciwko liceum.

Tak jak się spodziewałem, zmiana szkoły oznaczała wiele nowości. Nauczyciele
wymagają więcej samodzielności, wiedzy i zaangażowania w naukę. Na pewno traktują nas
ostrzej . Przepytywania i niezapowiedziane kartkówki są na porządku dziennym i nikogo już nie
dziwi, że musi się przygotować z lekcji na lekcję do każdego przedmiotu, a zadane przez
nauczyciela przeczytanie czegoś z książki oznacza po prostu wyrycie tego na blachę. W klasie
powoli nawiązują się pierwsze znajomości i formują grupy osób ze wspólnymi zainteresowaniami.
Ciągle zapominam mówić do nauczycieli per „panie profesorze/pani profesor”, ale na to jeszcze
przyjdzie z czasem. Na przerwach można bezkarnie korzystać z telefonu, to taki powiew
dorosłości

Rozpoczęcie edukacji w nowej szkole niestety zbiegło się z pandemią koronawirusa, co
znacznie zmienia szkolną rzeczywistość. Odwołano organizowany co roku tzw. „Dzień Kota”,
podczas którego nie ma lekcji, a klasy pierwsze udają się na Cytadelę, by uczniowie mogli lepiej
się poznać. Obostrzenia utrudniają komunikację z innymi i poznanie kogokolwiek na korytarzu.
Wszystkie zajęcia dodatkowe są zawieszone do odwołania. Jednak, pomimo tych wszystkich
niedogodnień, można znaleźć w tej sytuacji pozytywy. Nauczyciel EDB lubi przeprowadzać tzw.
„meldunki”. Wymaga w nich podania przez dyżurnego liczby osób obecnych i nazwisk
nieobecnych. Sęk w tym, że nie znamy jeszcze imion wszystkich uczniów, nie wspominając o
nazwiskach. Na szczęście z powodu pandemii meldunki zawieszone są do odwołania

Podsumowując, nowa szkoła to wiele nowości, wyzwań i niewiadomych. W
podstawówce wszystko było już oswojone, teraz musimy uczyć się szkoły na nowo. Jestem jednak
pozytywnie zaskoczony i czuję, że dokonałem słusznego wyboru.
Igor Piotrowski

Okiem absolwenta Okiem absolwenta

- Dzień dobry!
- Dzień dobry!
- Zna Pani położenie wszystkich książek w naszej bibliotece?
- Myślę, że znam. Już tyle lat pracuję tu, że znam. Chyba, że
któryś uczeń przestawi książkę. Uczniowie mają wolny dostęp
do półek. Każdy może sobie podejść i sam wybrać książkę i
czasami pojawia się problem z odłożeniem jej na swoje miejsce.
Uczniowie czasem się mylą i przekładają książki do innego
działu. Wtedy muszę dłużej szukać danej książki.
- Wyjaśni Pani, na czym dokładnie polega praca bibliotekarza?
- Tak. Praca bibliotekarza w szkole polega między innymi na
gromadzeniu zbiorów, czyli przeglądaniu stron internetowych,
różnych gazet, które polecają książki dla dzieci i obserwowaniu,
co z nowości jest wydawane na rynku. Rozmawiam też z
czytelnikami, którzy polecają jakieś ciekawe książki, które
warto by było zakupić do biblioteki.
Potem te książki trzeba zakupić. Trzeba iść do pani dyrektor i
poprosić o pieniądze. Jeżeli uda się dostać pieniądze, to trzeba
jechać je kupić. Następnie, jak te książki przychodzą do
biblioteki, to muszę je zapisać. Są takie księgi inwentarzowe i w
tych księgach wpisywany jest autor, tytuł oraz cena i data
zakupu. Każdej książce w bibliotece trzeba nadać numer,
założyć kartę biblioteczną, opisać fakturę, to taka papierkowa
robota.
Poza tym książki w bibliotece muszą być w jakiś sposób
usystematyzowane, czyli ułożone na półkach. Jest taki system
UKD, czyli Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna i on
obowiązuje we wszystkich bibliotekach, ale na potrzebę
biblioteki szkolnej troszeczkę to sobie inaczej tutaj ułożyłam.
Tak, żeby było i Wam, i mi wygodnie pewne rzeczy znaleźć.
Książki poza tym muszą być ułożone alfabetycznie. Teraz na
przykład robiłam takie nowe podziałki.
Książki czasem są zniszczone i wtedy trzeba je naprawić.
Natomiast, gdy są one już tak mocno zniszczone, że się nie
nadają do czytania albo gdy są bardzo stare i zawierają jakieś
informacje, które już są przedawnione, nieaktualne, bo cała
wiedza przecież się zmienia, dokonywane są nowe odkrycia czy
zmiany w sposobie choćby prowadzania jakiś badań, to trzeba je
usuwać. I wtedy znowu muszę je spisać wszystkie. Spisać ich
ceny i wartości. Wyrzuca je się wtedy do makulatury, a potem
trzeba je wykreślić w księgach. Troszkę mamy też prenumeraty
prasy. To też trzeba tę prenumeratę co jakiś czas ponawiać.
Dużo mówię na temat pracy z opisywaniem tych książek, ale
praca bibliotekarza skupia się też w dużej mierze na tym, żeby
mieć kontakt z czytelnikiem – z Wami, czyli rozmawiać, polecać
jakieś książki, zaproponować coś do wypożyczenia. Organizuję
też czasami jakieś konkursy czy spotkania. Mam też takie
książki, które dzieci stworzyły same i mi zostawiły w bibliotece.
Chłopcy zrobili na przykład komiksy. Staram się, żeby Was
jakoś zachęcić do przychodzenia do biblioteki. Żeby przyjść
chociaż posiedzieć w ciszy i spokoju i wtedy czasem przychodzi
taka myśl, by sięgnąć po książkę i coś obejrzeć. Zawsze warto
przeczytać chociaż fragment książki jakiejś, może zainteresuje
ona na dłużej .

Wywiad z Panią bibliotekarką Elwirą Kucharczyk
Rozmawiała: Lena Śleboda

- Lubi Pani po pracy usiąść w domu na kanapie z kawą oraz
książką i zatopić się w lekturze?
- Uwielbiam, ale robię to głównie wieczorem. Czytam
potem do późna i przez to niestety psuje mi się wzrok i rano
przychodzę niewyspana. (śmiech)
- Czy jest jakaś książka, która do czegoś Panią
zainspirowała lub spowodowała zmianę w Pani podejściu
do jakiegoś tematu?
- Takich książek jest dosyć dużo. Ostatnio czytam biografie
różnych ludzi i mocno mi siedzi w głowie biografia Wandy
Rutkowskiej , alpinistki, pierwszej kobiety, która stanęła na
Mount Evereście, bardzo mnie jej historia zainteresowała.
Poza tym zainteresowała mnie też „Ostatnia rodzina”, czyli
historia rodziny pewnego malarza - Zbigniewa
Beksińskiego. Jest również na ten temat film.
Zainteresowałam się twórczością tego artysty.
Pamiętam też, że gdy byłam w podstawówce, to
przeczytałam książkę „Imię Róży” Umberto Eco i do dziś ta
książka mocno we mnie siedzi. Czytałam ją już co najmniej
z dziesięć razy.
- Ma Pani jakiś ulubiony cytat?
- Trudno mi tak na szybko powiedzieć, ale może mi się za
chwilę coś przypomni.
- Jaki jest Pani ulubiony bohater?
Mój ulubiony bohater literacki to chyba ten detektyw-
zakonnik z „Imienia róży”. Lubię też Małego Księcia, jego
wypowiedzi i chyba z „Małego Księcia” byłby mój
ulubiony cytat, że „Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za
to, co oswoiłeś”. To jest ważne dla mnie.
- Lubi Pani chodzić na adaptacje książek, które Pani
czytała?
- Byłam na kilku takich filmach. Porównywałam je sobie z
książką. Podobały mi się.
- Czy ma Pani też jakieś hobby niezwiązane z książkami?
- Tak. Lubię bardzo chodzić z kijkami, uprawiam nordic
walking. Lubię sobie wędrować.
- I ostatnie pytanie, za sto punktów: Śnią się Pani czasem
książki po nocach?
- Nie, nie śnią mi się książki po nocach. (śmiech) Czasami
tylko, jak za dużo czytam i usypiam, to ten fragment, który
przed snem przeczytałam, te słowa, zostają mi w głowie
jeszcze rano.
- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję.

- Witaj !
- Hejka!
- Jak się czujesz w starych murach?
- Ojej , bardzo dobrze! ! ! Jest mi tu cudownie. Bardzo lubię tu przychodzić. (śmiech)
- Wiążesz miłe wspomnienia z naszą szkołą?
- Tak, zdecydowanie. Było ich wiele, mimo że dołączyłam do tej szkoły dopiero w czwartej klasie.
Teraz jestem już w klasie maturalnej , a ciągle lubię tu wracać.
- Opowiesz jakąś anegdotkę z czasów szkolnych?
- Hmm… muszę się chwilę zastanowić. (śmiech) Ach, tak była taka sytuacja pewnego razu na lekcji
u pani Sztulpy. Pani poprosiła o streszczenie wybranego rozdziału którejś z lektur. Nie pamiętam
dokładnie, jaka to była książka. Stanęłam na środku klasy, pani czeka, aż zacznę, a ja nagle zrobiłam
się cała czerwona i prawie zemdlałam. I pamiętam tylko przerażoną minę i głos Pani Sztulpy
mówiącej : „Usiądź, usiądź, usiądź, lepiej usiądź”. No i nie streściłam tego rozdziału. (śmiech)
Uciekła mi ocena. (śmiech)
- Jak to się stało, że zaczęłaś pisać?
- Zaczęłam pisać w pierwszej klasie podstawówki i powstała wtedy książka, którą ostatnio odnalazła
gdzieś moja mama. Muszę przyznać, że była dosyć śmieszna z ilustracjami, okładką, posklejana i z
fajnymi smaczkami ortograficznymi. Ale tak naprawdę to zaczęłam pisać w szóstej klasie i to pod
koniec roku szkolnego.
- I postanowiłaś wtedy zostać pisarką?
- Nie. Moim planem w szóstej klasie było zostać gwiazdą rocka. Byłam co do tego w stu procentach
przekonana. Nie widziałam ku temu żadnych przeszkód, mimo iż, tak jak Ci opowiadałam, to
niemal mdlałam, jak miałam stanąć na środku klasy i coś powiedzieć.
Potem stwierdziłam, że skoro nie umiem wyśpiewać niczego przed publicznością, to może to
napiszę i w ten sposób trafię do kogoś. To jest moim głównym celem – trafiać do drugiego
człowieka.
- Czytałam Twój tomik wierszy. Jak do tego doszło, że udało Ci się go wydać?
- Któregoś dnia postanowiłam, że zacznę pisać wiersze. I napisałam kilka. Nie trwało to długo.
Usiadłam, napisałam, tak po prostu. Stwierdziłam, że muszę to wydać i znalazłam stronę, która się
tym zajmuje. Zajęłam się sama projektem okładki, edycją i tego typu sprawami, dzięki czemu nie
musiałam za nic płacić. Wszystko robiłam sama. To był totalny przypadek, że trafiłam na tę stronę.
- Jeden z wierszy zadedykowałaś swojej kuzynce Lence, mojej imienniczce. W jakim ona jest
wieku?
- Teraz ma siedem lat. Jest to moja wymarzona siostrzyczka, której nie mam. Jest cudownym
promyczkiem w moim życiu i dużo do niego wnosi, dlatego zadedykowałam jej wiersz.
- Dużo z nią spędzasz czasu?
- Staram się. Jej rodzice dosyć dużo pracują, więc gdy mam tylko czas wolny, to zawsze, jako dobra
kuzynka i opiekunka, gdzieś ja zabieram.
- Wydałaś też drugą książkę…
- Tak, i jest to proza, czyli już nie wiersze. Całą książkę poświęciłam głównie problemom
dotyczącym nastolatków. Ale już kolejna książka jest gdzieś tam w drodze.
- W tym roku zdajesz maturę. Co planujesz studiować?
- Studia na razie sobie odpuszczam. Zobaczymy, gdzie mnie życie poniesie. Zastanawiam się nad
podjęciem pracy, żeby się usamodzielnić. Potem może rozpocznę studia, jak mi zrodzi się jakiś
pomysł.
- Jakie jest Twoje największe marzenie?
- W zasadzie mam jedno pisarskie i jedno niepisarskie. Pierwsze to wydać jakiś bestseller, a drugie,
większe, to założyć rodzinę i szczęśliwie w niej żyć.
- To życzę Tobie spełnienia marzeń.
- Dziękuję bardzo. (śmiech)

Wywiad z Kamilą Dampc
Rozmawiała Lena Śleboda

Zanim rozpoczęło się zdalne nauczanie, z okazji Światowego Dnia Pisarza
(3 marca) gościliśmy w szkolnej bibliotece NASZYCH ZDOLNYCH

ABSOLWEÓW - KAMILĘ DAMPC (która wydała już dwie swoje książki) oraz
MARCINA KLONOWSKIEGO (który rozwija swoją pasję dziennikarską m.in.

na łamach lokalnej prasy)




