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W marcu obchodziliśmy Narodowe Święto Żołnierzy
Wyklętych. Z tej okazji gościliśmy w naszej szkole pana
Kajetana Rajskiego – autora książki ,,Wilczęta, czyli
rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych". Postanowiliśmy
dowiedzieć się czegoś więcej na temat jego działalności.

– Dlaczego interesuję się Pan tematem
Żołnierzy Wyklętych, a nie innym tematem,
np. wojen napoleońskich?

– Interesuję się historią od kiedy pamiętam,
natomiast historią Żołnierzy Wyklętych
od kilku dobrych lat, mniej więcej od 10 lat.
Ten termin był mi znany dawno, natomiast nie
zajmowałem się nim pod względem
dziennikarskim. Pisałem różne rzeczy, pisałem
wywiady, zajmowałem się historią kościoła
i zauważyłem, że jest bardzo mało informacji
na temat rodzin Żołnierzy Wyklętych. Stąd
przygotowałem wywiady z dziećmi żołnierzy
wyklętych, książkę "Wilczęta". Ukazały się
dwa tomy, które zawierały wywiady z synami
i córkami żołnierzy wyklętych, a później
poznawałem wielu historyków, osoby, które
zajmują się historią jako pasjonaci, i powstał
wtedy ,,Kwartalnik Wyklęci".

– Czy wyniósł Pan patriotyzm z domu
rodzinnego?

– Na pewno tak, po części wychowanie
patriotyczne otrzymałem w domu, był na to
pewien nacisk, a oprócz tego były także
samodzielne poszukiwania i zgłębianie
historii.

– Kiedy rozpoczął Pan pisać o Żołnierzach
Wyklętych?

– Pisać pierwsze artykuły na ten temat
rozpocząłem mniej więcej w 2011 roku.
Natomiast pierwsza książka ,,Wilczęta"
ukazała się w 2014 roku.

– Od ilu lat jest Pan redaktorem naczelnym
''Kwartalnika Wyklęci"?

– Od 2016 roku, czyli dwa lata. Ukazało się już
dziewięć numerów tego czasopisma, każdy
numer ma ponad trzysta stron. Jest
to czasopismo popularnonaukowe, czyli
przeznaczone dla osób które zajmują się
historią w sposób nieprofesjonalny.

– Co skłoniło Pana do napisania ,,Wilcząt"?

– Chęć do zapełnienia tego tematu. Była
pewna biała plama, nikt wcześniej nie
zajmował się tym tematem, nie pisał, co działo
się z córkami i synami Żołnierzy Wyklętych.
Pojawiały się sporadycznie jakieś wywiady
i informacje, ale takiej całościowej publikacji
nie było. Była to pierwsza taka publikacja.
Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem.
Zagościła ona na stałe w wielu biblioteczkach
historyków i nie tylko.
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– Kiedy rozpoczęła się pańska współpraca
z profesorem Szwagrzykiem?

– Mniej więcej przy przygotowaniu
pierwszego tomu książki "Wilczęta", wtedy
dostałęm od niego kilka namiarów na synów
i córki Żołnierzy Wyklętych, a później
już współpracowaliśmy przy drugim
tomie ,,Wilcząt" i przy kwartalniku,
do którego profesor Krzysztof Szwagrzyk
w miarę swoich oczywiście możliwości
czasowych, bo jest wiceprezesem IPN-u,
czasem przygotuje jakiś artykuł.

– Ile miejsc w ciągu roku odwiedza pan
z prelekcjami?

– Od samego początku działalności
poświęconej Żołnierzom Wyklętym, tych
spotkań było pewnie około 500, z czego około

200-250 w szkołach. Natomiast corocznie
przypuszczam jest ich tak około 70, może 100
spotkań.

Kajetan Rajski – redaktor naczelny
Kwartalnika “Wyklęci”. Autor książek,
wśród nich rozmów z dziećmi Żołnierzy
Wyklętych. Student prawa i teologii.

Wywiad przeprowadzili: Mikołaj Napieralski i Igor Gurbin z kl. VIa

Avengers czas Ultrona to wciągający i pełen akcji film
wytwórni Marvel, o wiele lepiej zrealizowany niż poprzednia część

pod tytułem „ Avengers”. Moim zdaniem efekty specjalne, dialogi,
cięte riposty są o wiele lepsze niż, jak już wspominałem, w

poprzedniej części. Do tytułowej drużyny dołączają Quicksilver i
jego siostra Scarlet Witch. Wcześniej byli “pomagierami”

czarnego charakteru (czyli Ultrona). Gdy dowiedzieli się, że ich szef chce zniszczyć ludzkość,
odwrócili się od niego. Jeszcze jednym nowym członkiem drużyny jest Vision, który miał być
kolejnym wcieleniem Ultrona. Ale dlaczego do tego nie doszło? Na to i na wiele innych pytań
odpowiecie sobie, oglądając film „Avengers czas Ultrona”.

Jakub Heigelmann kl. VIa
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czyli Dzień Ziemi na co dzień.

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, warto więc pomyśleć, co takiego możemy zrobić
dla naszej planety. Podaję parę przykładów, które dla nas są przyjemne i jednocześnie są
gestem w stronę naszej planety.

1. ROWER

Jeżdżenie na rowerze to czysta przyjemność, szczególnie w okresie wiosenno-letnim  . Co
prawda, wiele osób mówi: „nie mam czasu”, ale to nieprawda! Rowerem dojechać można
praktycznie wszędzie, np. do szkoły, pracy, parku. W wielu miejscach są ścieżki rowerowe. Rower
to praktyczne i ekologiczne rozwiązanie sprawiające dużą przyjemność.

2. SEGREGACJA ŚMIECI

Segregacja śmieci może dla wielu nie wydaje się rozrywką, bo to też prawda. Jednak podaję tę
propozycję, ponieważ jest ona komfortowa dla Ziemi i nas. Jak nam ona służy? Otóż, segregując
śmieci m.in.:

 oszczędzamy sobie przykrych zapachów, które są wynikiem zmieszania odpadów. Z obierek
oraz resztek owoców i warzyw możemy uzyskać kompost, który jest darmowym nawozem. Jest
on zdrowszy od sztucznych, a niefajne zapachy są tylko bardzo blisko kompostownika (wiem, bo
sama mam kompost).
 oszczędzamy lasy – makulaturę można ponownie wykorzystać do produkcji nowego papieru.

Dlatego starajcie się segregować śmieci, a naprawdę przysłużycie się i sobie i Ziemi!

3. UPCYKLING

Dla wielu to słowo nieznane. Objaśniam co ono znaczy: to jest przetwarzanie śmieci w różne
przedmioty zdatne do użytku, czyli jednym słowem mówiąc, upcykling to drugie życie śmieci.
Można się świetnie bawić, tworząc ludziki z plastikowych butelek, czy też robiąc zabawkową
maszynę albo kartonowy domek dla zwierząt np. kotów. W ten sposób oszczędzamy Ziemi
kłopotów ze śmieciem, który normalnie byśmy wyrzucili. To rozrywka dla nas i pomoc dla Ziemi.

4. NOWE DRZEWA

Co roku w Dzień Ziemi CEE w Grudziądzu organizuje sadzenie nowych drzew. Możemy dumnie
obserwować nowe płuca dla ziemi i cieszyć się, że zrobiliśmy coś dla naszej planety. To jest
superakcja, zapraszam do zasadzenia zielonych płuc Grudziądza! To kolejne rozwiązanie dla nas
i Ziemi. My możemy być z siebie dumni, Ziemia – szczęśliwa.

Mam nadzieję, że skorzystacie z którejś rady i wspomożecie naszą planetę.

Alicja Kostro-Olechowska kl. Vd
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W wiosennym wydaniu gazetki zachęcamy Was do przeczytania książki „Tajemnica

klejnotu Nefertiti’’. Jest to I tom znanej i lubianej serii “Kroniki Archeo” autorstwa

Agnieszki Stelmaszyk.

Źródło grafiki: www.egaga.pl

Książka opowiada o 5 przyjaciołach.

Ania, Bartek, Jim, Martin i Mary Jane

poszukują klejnotu Nefertiti. Próbują

znaleźć go zanim wpadnie w ręce złych

ludzi, którzy również go poszukują.

Wciąż jednak pozostaje wiele pytań. Kim

jest tajemnicza Cressida Finch? Kto

pozna legendę Nefertiti? Kto wyniósł

sarkofag z grobowca? No i kto pierwszy

dojdzie do klejnotu? Pytań jest coraz

więcej, a czas upływa szybciej niż piasek

w klepsydrze… Książka z pewnością

spodoba się wszystkim, którzy lubią

tajemnice i legendy.

Agnieszka Stelmaszyk uwielbia podróże. Napisała wiele książek

dla młodszych i starszych czytelników, a jej serie – zwłaszcza Kroniki

Archeo i Koalicja Szpiegów – zachwycają i dużych, i małych.

Eliza Skiba z kl. VIa
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W kąciku “Nasza twórczość” zamieszczamy zwykle prace pisemne naszych uczniów.
Cieszymy się jednak, że w tym numerze mżemy zaprezentować Wam prace plastyczne.
Dostarczyła nam je Róża Kowalkowska – bardzo uzdolniona uczennica, która pasjonuje
się plastyką i rysowaniem. Niedawno jej prace mogliśmy podziwiać na wystawie
zorganizowanej przez szkolną bibliotekę. My postanowiliśmy przeprowadzić wywiad
z Różą.

- Witaj Różo, czy mogłabym zadać ci
kilka pytań ?

- Oczywiście, chętnie na nie odpowiem.

- Twoje prace mogliśmy zobaczyć na
parterze szkoły. Gołym okiem widać, że
jesteś bardzo uzdolniona. Ile czasu
zajęło Ci osiągnięcie takich efektów ?

- Właściwie rysuje już 4 lata. Początkowo
rysowałam samym ołówkiem, później
poznawałam kolejne techniki i zaczęłam
używać innych przyborów, takich jak:
kredki, akwarele, cienkopisy, promarkery.

- A kiedy zrozumiałaś, że rysowanie to
Twoja pasja?

- Na początku robiłam to tylko dla zabawy.
Pierwsze trzy miesiące dały mi do
zrozumienia, że to jednak coś więcej niż
tylko zabawa. Początkowo polegało to na
odwzorowywaniu kształtów i postaci.
Następnie sama zaczęłam tworzyć swoje
obrazy. W końcu zrozumiałam że jest to
pasja.

- Czy masz jakieś inne zainteresowania ?

- Tak, poza rysowaniem kocham śpiewać.
Chodzę na zajęcia chóru. Pani Jagoda
Drozdecka jest bardzo fajna. Lubię też
wszystkich uczestników chóru, zwłaszcza
moje przyjaciółki, które tam uczęszczają,
Julkę i Elizę.

- Co najbardziej lubisz rysować?

- Najbardziej lubię rysować postacie.
Najczęściej wymyślam je sama, albo rysuję
bohaterów bajek lub filmów. Portrety też
nie wychodzą mi najgorzej. Moją piętą
Achillesową są rysunki realistyczne, nie
czuję się w tym dobrze.

- Jaką techniką rysujesz najczęściej?

- Najczęściej szkicuje, później poprawiam
go czarnym cienkopisem. Kiedy mam już
„eyeliner” koloruje obrazek pisakami lub
kredkami. Węgiel i pastele też mi nie są
straszne.
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- Co uważasz na temat materiałów do
rysowania, czy potrzebujesz lepszych
narzędzi?

- Oczywiście, żeby rysunki były bardziej
estetyczne i efektowniejsze należy używać
tych droższych i lepszych materiałów. Ale
uważam, że tak naprawdę nie chodzi tylko
o dobre narzędzia, ale o sam talent i sposób
rysowania. Sama nie używam najlepszych
przyborów, ale jednak nie są one też
najtańsze.

- A czy masz jakieś rady dla
początkujących?

- Najważniejsze jest to, by się nie poddawać
i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Sama zaczęłam
od przerysowywania. Potem dopiero
wymyślałam własne postacie oraz sposoby.
Często korzystałam z poradników
na youtoubie, to też pomaga. Dalej
z biegiem czasu można wypracować własny
styl i coraz większą wprawę.

Wywiad przeprowadziła: Marta Duda z kl. VIb

W wagoniku kolejki
na Kasprowy turysta
rozmawia z góralem:
- A co by było baco, gdyby
ta lina nad nami pękła?
- Hm… to by było trzeci
raz w tym tygodniu.

Rozmawiają dwie
blondynki:
- Miałam wczoraj test
na IQ.
- I co?
- Dostałam piątkę.

Przychodzi uczeń
ze szkoły i mówi:
- Mamo umiem liczyć!
- Tak?
- 2, 3, 4, 5.
- A jeden?
- W dzienniczku.

Dowcipy dostarczył: Jakub Heigelmann z kl. VIa
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1. Wykreślanka – wykreśl w tabeli poziomo
i pionowo wyrazy związane z nową porą roku.
Pozostałe litery czytane po kolei, utworzą
hasło.

Zachęcamy do zabawy!

Autorami łamigłówek w wiosennym
wydaniu są uczniowie klasy IIIc:

Iga Drzymalska, Iga Lisewska,
Asia Witczak, Weronika Skicka,
Zuzia Wiśniewska i Paweł Sawistowski.

Hasło ........................................................

2. Wykonaj obliczenia w tabeli.

3. Dokończ obrazek.

ż u k w i o s s

e s a s a n k i

b o c i a n o n

a s z m n k w e

z ł e o z r r a

i o ń t b o o a

e ń c y w k n y

n c e l a u e d

w e o r z s k u
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4. Krzyżówka – wpisz poszczególne hasła, a dowiesz się co będzie rozwiązaniem.

1. Swym śpiewem zwiastuje nadejście wiosny.

2. Kwiaty, które sadzimy na rabatkach oraz w doniczkach na tarasach i na balkonach.

3. Kwiaty w bukietach o tej porze roku.

4. Rosną na wierzbie.

5. Ptak budujący gniazdo z gliny i śliny.

6. Pszczoła to ..... .

7. Nie skowronek to, lecz .... .

8. Przylatuje do nas z ciepłych krajów.

9. Największa z gwiazd.

10. Zimą śpi w swej gawrze.

11. Owoc pochodzący z drzewa jabłoni.

5. Tabelka matematyczna – oblicz i wpisz wyniki.

+ +68 150 55 74 –

20 450 820 360 230 20
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Co wiesz o naszych puszystych towarzyszach? Sprawdź swoją wiedzę na temat kotów!

Odpowiedzi na poniższe pytania znajdziecie u dołu strony

1.Kot rasy turecki van nie
boi się:
a) wody
b) wiatru
c) myszy
2.Kot z krótkim ogonem,
znany jako bobtail,
pochodzi z:
a) Japonii
b) USA
c) Polski
3.Pers ma spłaszczony:
a) pyszczek
b) ogon
c) nos
4.Kot rasy ragdoll nazywa
się tak, ponieważ:
a) jest na wpół lalką
b) ma gęstą sierść na głowie,
która wygląda jak włosy
lalki
c) gdy podniesie się tego
kota jest on bezwładny
niczym lalka

5.Kot rasy sfinks nie ma:
a) kawałka ucha
b) sierści
c) ma wszystko w porządku
6.Jest pewien kot, który
ma w nazwie
wyraz ”święty”. Nazwa
tego kota to:
a) święty kot sawanny
b) święty kot
c) święty kot birmański
7.Mało komu znany kot
jawajski ma prześliczne:
a) łapki
b) uszka
c) oczka

8.Kot maine coon jest
znany z swojej:
a) wielkości - jest
największym kotem
domowym
b) śliczności - jest
najładniejszym kotem
domowym
c) przebiegłości - jest
najlepszym łowcą wśród
kotów domowych
9.Norweski kot leśny
w rankingu wielkości
zajmuje:
a) 1 miejsce
b) 2 miejsce
c) 3 miejsce
10. Najtrudniejsze pytanie:
który z poniżej
wymienionych kotów ma
najbardziej „sfilcowaną”
sierść?
a) laperm
b) rosyjski niebieski
c) kot abisyński

Sprawdź odpowiedzi na pytania, a potem zobacz tę tabelkę
10-8 poprawnych odpowiedzi
Łał! Jesteś prawdziwym mistrzem w wiedzy na temat kotów. Nieskryte są przed tobą kocie
tajemnice. Widać, że koty to twoja pasja, no chyba, że udało ci się strzelić większość odpowiedzi.
Jeśli cię to interesuje, to tak dalej!
7-5 poprawnych odpowiedzi
Całkiem, całkiem! Naprawdę niewiele ci brakuje, by być ekspertem z wiedzy o kotach. Oby tak
dalej!
4-0 poprawnych odpowiedzi
No cóż! Trochę ci nie poszło, ale jeśli zgłębisz wiedzę o kotach, pójdzie ci lepiej! Postaraj się,
a zobaczysz efekty!

KLUCZ ODPOWIEDZI:

Alicja Kostro-Olechowska kl. Vd
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