
    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. Na pierwszy ogień pani Dyrektor Ewa Hołowska.  
     
    Jaki zawód się pani marzył, gdy była pani w naszym wieku? Zawsze marzyłam o 
    zawodzie nauczyciela, choć w grę wchodziła dawniej raczej geografia. Wybór historii 
    spowodowany był wpływem mojego najlepszego nauczyciela, który uczył mnie  
    właśnie historii w tej szkole. 
    To, że została pani nauczycielem to świadomy, planowany wybór czy przypadek? 
    Wybór świadomy i planowany, choć kiedyś nie zdawałam sobie sprawy jaki ten  
    zawód jest trudny. Ciągle lubię uczyć i cenię sobie kontakt z uczniami. 
    Ile lat jest pani związana z naszą szkołą? Dużo zmieniło się przez ten czas?  
Z „Jedynką” jestem związana od dawna, bo tutaj uczęszczałam do podstawówki. Lubiłam tę szkołę, bo była i jest 
fajna. Jednak zmieniła się rzeczywistość, a my nauczyciele musimy za nią nadążać. Ciągle się szkolimy, wprowadzamy 
nowe metody czy formy zajęć, aby nasze działania były skuteczne i wzbudzały zainteresowanie uczniów. Zmienił się 
też wygląd szkoły, mamy dużą salę gimnastyczną – czekaliśmy na nią dwadzieścia parę lat.  
Nauczyciel – zawód czy misja? Nauczyciel to nie jest zwykły zawód, a także nie dla każdego. Trzeba kochać tę pracę, 
rozumieć młodzież i dzieci, być bardzo kompetentnym w swojej dziedzinie. Nasza praca jest niezwykle ważna, bo ma 
wpływ na życie młodych ludzi i ich przyszłość. Jej skutki często widzimy i doceniamy dopiero po latach. 
Podsumowując, to bardzo ważny zawód i misja. Co lubi pani robić w wolnym czasie? Lubię czytać książki, chodzić do 
kina, oglądać TV. Lubię podróże – mniejsze i duże. Czasem mam potrzebę ruchu, lubię pływać, spacerować, czasem 
uprawiam nordic walking. Pływam łódką, a w sezonie pętam się po lesie, bywa, że znajdę grzyba. Lubię też pracę w 
ogródku. Jaka jest pani ulubiona książka, film, potrawa? O kuchni mogę dużo opowiadać, lubię piec i gotować... i 
niestety jeść. Pasjami wypiekam ciasta drożdżowe, gotuję zupy typu gulaszowa, krem z dyni. Piekę różne zapiekanki, 
uwielbiam też sałatki. Zawodowo czytam książki historyczne, uwielbiam te o starożytności, np. K. Bunscha trylogia o 
Aleksandrze Macedońskim. Lubię książki Kena Folleta, powieści szpiegowskie lub historyczne, np.  „Filary ziemi". 
Podczas wakacji czytam coś lekkiego, romanse, podróżnicze i literaturę SF. Od lat uwielbiam film z 1967 pt. 
„Absolwent” z doskonałą rolą Dustina Hoffmana. Mimo lat, treść filmu jest ciągle aktualna. Z nowszych pozycji 
uwielbiałam „ Grę o tron” i serial „Stranger Things”. Pozdrawiam! Dagmara Adamkiewicz, Dominika Brożek 
        

       Film pod tytułem ,,Piłsudski”, który mieliśmy okazję ostatnio 
       zobaczyć, opowiada o losach marszałka Józefa Piłsudskiego. 
       Mąż stanu, którego oblicze znamy z pomników, ożywa dzięki 
       sztuce filmowej. W rolę głównego bohatera wcielił się znany 
       chyba wszystkim Borys Szyc. Zagrał bardzo dobrze, dzięki niemu 
       poznajemy życie Józefa Piłsudskiego od strony bardziej ludzkiej, 
       osoby, która, jak my czasami popełnia błędy, unosi się gniewem i 
       przeżywa silne emocje. Wiele wzruszeń dostarcza również sama 
       historia, gdzie pragnienie wolności ojczyzny jest powodem 
       umieszczenia przez zaborców polskich patriotów w szpitalach 
       psychiatrycznych (film rozpoczyna się od brawurowej ucieczki 
       Piłsudskiego z petersburskiego szpitala w 1901 roku). Polecam 
       ten film dlatego, że widz może się poczuć jakby towarzyszył 
marszałkowi podczas ważnych rozmów, walk i innych ciekawych wydarzeń. Pozycja obowiązkowa dla interesujących się 
historią Polski i XX wieku.  Oskar Biesiada 
  

 Frankowski i Milik zapewniają Polsce grę na Euro 2020  
 13 października nie wypadł w piątek i nie był pechowy dla reprezentacji Polski w piłce nożnej, wręcz przeciwnie, 
podczas 8. kolejki eliminacji do mistrzostw Europy Polska pokonała Macedonię Północną (przez konflikt grecko-
macedoński oraz poprzez porozumienie zawarte w 2019 roku Macedonia zmieniła nazwę na „Macedonia Północna”). 
Mecz skończył się prowadzeniem 2:0. Dzięki wygranej Polacy jadą na Euro 2020. Turniej odbędzie się w Kopenhadze, 
Amsterdamie, Bukareszcie, Dublinie, Bilbao, Budapeszcie, Glasgow, Monachium, Baku, Petersburgu, Rzymie i w Londynie. 
Otwarcie turnieju zaplanowano na 12 czerwca, a zamknięcie 30 dni później. Jesteśmy pewni udziału, ale kadrę czekają 
jeszcze dwa mecze w grupie G – 16 listopada na wyjeździe z Izraelem oraz 19 u siebie ze Słowenią.  
 Kto zmierzy się w finale? Dzisiaj nie sposób odgadnąć. Aktualny mistrz, czyli Portugalia (która w drodze po 
mistrzostwo Euro 2016 pokonała reprezentację Polski) niespodziewanie przegrała z kadrą Ukrainy. Może zobaczymy w 
finale Polskę i Ukrainę, byłoby to ciekawe, ponieważ oba kraje były gospodarzami pamiętnego Euro 2012, a finały nie 
kończą się remisem…  Maksym Zacharczuk 
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 Kim był Nobel i skąd wzięła się Nagroda Nobla??? 
 Alfred Bernhard Nobel był szwedzkim przemysłowcem i naukowcem. Żył w XIX wieku (1833 – 1896).  
Jego nazwisko przeszło do historii dzięki wynalezieniu dynamitu oraz jako fundatora nagrody swojego imienia. 
Szwedzkiemu wynalazcy opatentowanie dynamitu (materiał wybuchowy otrzymywany z nitrogliceryny)  
przyniosło ogromne sumy pieniędzy. Jako człowiek światły wiedział jednak, że jego wynalazek jest dobrodziejstwem, 
ale może być jednocześnie przekleństwem dla ludzkości. Dynamit był wykorzystywany na przykład w kopalniach, 
gdzie ułatwiał i przyspieszał pracę przy wydobywaniu skały. Moc dynamitu mogła posłużyć również do niszczenia 
tego, co człowiek budował, a nawet przynieść śmierć niewinnym ludziom. Podobnie jak badania nad rozszczepianiem 
atomów doprowadziły do wynalezienia elektrowni atomowych oraz broni masowego rażenia. Zdając sobie sprawę z 
zagrożeń, wynalazca w swoim testamencie znaczną część majątku przeznaczył instytucjom naukowym oraz 
Szwedzkiej Akademii Nauk, gdzie do dzisiaj Nagroda Nobla jest przyznawana.  
 Nagrodę Nobla otrzymuje się w różnych dziedzinach za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi 
dla społeczeństw i ludzkości. Pierwsze rozdanie Nagrody Nobla nastąpiło w Sztokholmie w 1901 roku. Od 1902 roku 
nagrodę wręcza król Szwecji. Warto dodać, że Nagrodę Nobla w kategorii pokojowej otrzymał Lech Wałęsa w 1983 
roku w Oslo za „determinację w dążeniu do rozwiązania problemów kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez 
uciekania się do przemocy”.  Maciej Dziekański 
 

 Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (piszący w języku polskim) 
          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Henryk Sienkiewicz  Władysław Reymont        Czesław Miłosz   Wisława Szymborska         Olga Tokarczuk 
 1905   1924   1980   1996   2018 
 Od niedawna mamy piątką noblistkę!!!  
 Olga Tokarczuk urodziła się w Sulechowie, skąd przeniosła się z rodzicami do Kietrza. Tam ukończyła Liceum 
Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Jest uważana za jedną z najwybitniejszych i najbardziej poczytnych 
współczesnych polskich pisarek. Jej twórczość była tłumaczona na ponad 35 języków. Laureatka The Man Booker 
International Prize 2018 za powieść Bieguni oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej Nike za powieści Bieguni i 
Księgi Jakubowe. Jakieś pytania à propos książki na długi jesienny wieczór?    Matylda Wyrzykowska 
 

 Dubaj, czyli ciągle przypominają mi się wakacje 
 Dubaj to największe miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i niezwykłe miejsce wzniesione przez człowieka na 
piaskach pustyni. Znajduje się na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej i jest czwartym najczęściej odwiedzanym miastem 
świata. Miasto imponuje! W Dubaju znajdują się najwyższy budynek na świecie o wysokości  828 m. Zdałam sobie sprawę, jak 
wielki jest to budynek, gdy wjechałam na 125 piętro. Z tej perspektywy widać, że Dubaj to wielkie i nowoczesne miasto, las 
drapaczy chmur otoczonych przez pustynię. Miasto powstało dzięki ropie naftowej, którą zaczęto wydobywać na przełomie lat 
60. i 70. Ropa jest surowcem naturalnym, który jest na wyczerpaniu i w najbliższych latach ma się skończyć. Dlatego Dubaj ma 
stać się rajem dla turystów z całego świata. Zakupy w Dubaju możemy zrobić w centrum handlowym ze sklepami Gucci, Louis 
Vuitton i Prada albo na miejskich targach, gdzie roznosi się intensywny zapach przypraw. Od miejscowych kupców (którzy 
naprawdę potrafią się handlować i są przy tym trochę nachalni) dostaniemy przepyszne  suszone owoce, świeży imbir, mango 
lub kiwi. Widać, że Dubaj się cały czas rozwija, pną się nowe dzielnice. Do pracy lub w celach turystycznych przybywają ludzie z 
całego świata. Z tego względu w każdym hotelu oraz na lotnisku znajdują się różne miejsca do modlitwy. Muzułmanie robią to 
kilka razy w trakcie dnia, osobno kobiety i mężczyźni. Nasz kierowca wysadził nas przy plaży, żebyśmy zrobili zdjęcia, a on w tym 
czasie  wziął dywanik i uklęknął i zaczął się modlić. Dla mnie Dubaj to niezwykłe miasto, niezwykle ciekawe i gorąco jak słońce na 
plaży w Dubaju, polecam to miejsce do odwiedzin!   Zuzanna Maciejewska  
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