
    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 Daria Piórkowska uczy w naszej szkole języka niemieckiego. 
 

Jaki zawód się pani marzył, gdy była pani w naszym wieku? Zawsze chciałam 
podróżować po świecie, więc marzyło mi się zostanie pilotem wycieczek.  
To, że została pani nauczycielem to świadomy, planowany wybór czy raczej 
przypadek? Zawsze chciałam poznać język niemiecki. Od dziecka o tym marzyłam, 
natomiast nigdy nie sądziłam, że zostanę nauczycielką. Ile lat jest pani związana z 
naszą szkołą? W Kornelówce pracuję drugi rok. Nauczyciel – zawód czy misja?  
To jest to przede wszystkim pasja. Co lubi pani robić w wolnym czasie?  
Spędzać czas z rodziną. Lubimy wspólne wycieczki rowerami do lasu. Latem często 

robimy pikniki lub odpoczywamy na działce. Jaka jest pani ulubiona książka, film, potrawa?  Książka - Lorenzo 
Carcaterra „Uśpieni”, film – „Ostatni Mohikanin” w reżyserii Michaela Manna oraz „Gladiator” Ridleya Scotta. Lubię 
też wszystkie części opowiadające o przygodach Indiany Jonesa i „Park Jurajski” Stevena Spielberga. A potrawa to 
oczywiście rosół.          Dominika Brożek  
     

    Czy warto uczyć się języków obcych? 
Coraz chętniej podróżujemy, nie tylko po Europie, ale i po  

        całym świecie. Podróżowanie staje się łatwiejsze dzięki znajomości 
języków obcych. Moim zdaniem nauczenie się, na przykład języ- 
ka angielskiego, to niska cena za możliwość zobaczenia, przy- 
najmniej skrawka świata. Nauka języków  daje nam przede wszystkim możliwość porozumiewania 
się w obcych krajach, przez co poznajemy inne kultury i rozszerzają się nasze horyzonty. Poza tym 

nie czujemy się zażenowani, gdy turysta – obcokrajowiec zapyta nas o drogę.  
Znając języki, możemy czuć się obywatelami świata. Warto również nadmienić, że poznając nowe, obce 

słownictwo, rozwijamy naszą wyobraźnię, kreatywność i abstrakcyjne myślenie. Mnie osobiście znajomość języków 
obcych (angielskiego i nieco francuskiego) nieraz pomogła podczas podróży. Do dziś cieszę się, że miałem możliwość 
porozmawiania w Hawanie na Placu Rewolucji z Kanadyjką z Quebecu.   Sergiusz Jażdżewski 
 
 

 

Warto uprawiać sport!  
Moim zdaniem warto uprawiać sport, ja przynajmniej bez sportu nie mogę się obejść. Z własnego 

doświadczenia wiem, że sport może być uzależniający, lecz to nie jest złe uzależnienie, wręcz przeciwnie. Aktywność 
fizyczna ma wiele zalet. Osoby uprawiające sport i zdrowo się odżywiające, żyją nawet do dziesięciu lat dłużej, niż 
osoby, które rezygnują z wysiłku fizycznego i stosują używki. Dzięki temu, że trenuję, mam  większą odporność i rzadko 
zdarza mi się chorować. Kto nie uprawia sportu, jest bardziej podatny na choroby, np. na cukrzycę.  

Aby mieć piękne, sprężyste ciało, potrzeba wysiłku fizycznego. Jeżeli chcesz schudnąć, 
polecam ćwiczenia, sama dieta często nie wystarczy. Wychodzę z założenia, że każdy może 
osiągać cele i bić własne rekordy, a sport warto uprawiać dla przyjemności. Moja kariera 
sportowa to różne dyscypliny. Na początku swojej przygody byłem zakochany w koszykówce, 
amatorsko. Następnie nie mogłem się obejść bez akrobatyki, którą trenowałem pod okiem 
pana Czesława Maia. Miałem zapał, jak nigdy wcześniej i uczęszczałem na treningi przez 4 lata. 
Potem przyszła kolej na pływanie i piłkę nożną. Futbolem zaraził mnie mój starszy brat, który 
od dziecka jest w nim ślepo zakochany. Gram w klubie Orzeł Wałcz już 3 lata pod okiem pana 
Piotra Dziekańskiego.  

Podczas mojej przygody z piłką nożną byłem kilkakrotnie ogłaszany najlepszym zawodnikiem turnieju. Liczy się 
też drużyna. Wraz z kolegami i koleżanką tworzymy zgrany zespół. Chciałbym podkreślić, że nie ważne co się trenuje i 
jak intensywnie, ważne jest to, aby się ruszać, spędzać czas z kolegami, a nie przed monitorem komputera czy 
telewizora. Mam nadzieję, że Ty też się do tego przekonasz, warto zająć się sportem!   Bartłomiej Krawczyk 

Czy wiesz, że w Wałczu mamy aż osiem jezior? W samym mieście jezioro Raduń i Jezioro Zamkowe (notabene jeśli 
drugie słowo jest w mianowniku, to „jezioro” piszemy od małej litery, kiedy drugie słowo jest w dopełniaczu lub jest 
przymiotnikiem, to „jezioro” piszemy od wielkiej litery). W niewielkiej odległości od miasta znajdują się także inne jeziora: 
Chmiel Duży, Chmiel, Raduń Mały, Ostrowiec, Lubianka, Jezioro Łabędzie. Większość osób lubi jeziora, są źródłem rozrywki, 
rekreacji. Latem służą jako kąpieliska, zimą co odważniejsi morsują. O każdej porze roku można wybrać się na spacer 
brzegiem jeziora i obserwować taflę wody. Może zainteresują Cię legendy o wałeckich jeziorach? Sprawdź koniecznie w 

Internecie  muzeum.walcz.pl (zakładka => wałeckie legendy).                            Matylda Wyrzykowska 
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Biblioteki w Wałczu 

Czy wypożyczając lekturę szkolną często słyszycie, że wszystkie egzemplarze zostały już wypożyczone? 
Jesteście sfrustrowani, ponieważ nie możecie przeczytać tej przeciekawej książki, jaką jest na przykład pełna  
akcji i emocji książka Stefana Żeromskiego „Syzyfowe Prace”? Jeżeli tak, to jesteście w dobrym miejscu!  

Powiadam Wam, nie musicie chodzić do szkolnej biblioteki, która de facto jest otwarta tylko w ponie- 
działki, wtorki, czwartki i piątki. Możecie pójść do biblioteki powiatowej na  
ul. Wojska Polskiego 99 (można wypożyczać w środy! Niestety, zamknięta w  
czwartki…). Jeżeli mieszkacie od niej za daleko, to nic nie szkodzi, działa też  
miejska biblioteka w WCK (wychodzisz ze szkoły w lewo i cały czas prosto,  
trudno nie trafić. Otwarta nawet w sobotę!). Waszą upragnioną lekturę 
możecie wypożyczyć też w Klubie Garnizonowym na ulicy Mazowieckiej 2.  
Wypożyczalnia jest otwarta, uwaga, nawet w niedzielę!  

Warto wspomnieć o tym, że w wymienionych przeze mnie bibliote- 
kach, nie brakuje takich książek jak: „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego,  
„Oko Jelenia” Pilipiuka (też Andrzej), czy literatury zagranicznej jak seria „Metro” Dmitrija Głuchowskiego. Ja jednak, 
mimo wszystko, wolę syzyfową pracę, czyli opowieść o losach Andrzeja Radka. Miłego czytania lektur szkolnych, które 
są tak bardzo interesujące i ciekawe.     Aureliusz Klim 
 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to trzykondygnacyjny 
budynek, który pozwala przybliżyć życie w czasie II wojny światowej. Sale 
podzielone są na okresy oraz miejsca, na które oddziaływała wojna. Dzięki 
multimediom i wirtualnej rzeczywistości możemy przenieść się w czasie i 
przestrzeni. Wrażenie bycia jednym z żołnierzy AK, kiedy hitlerowski żołnierz 
celuje swój karabin w naszą głowę jest przerażającym przeżyciem. 
Przedmioty i sale przybliżają życie w obozie koncentracyjnym. Eksponatami 
są też wagony, w których przewożono ludzi. Obrazy zapadają na długo w 
pamięci. Muzeum zmusza do refleksji i współczucia. Warto zwiedzić i 
doświadczyć samemu.                   Mikołaj Sidorko  

 
Na początku roku obchodziliśmy 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Było 
to miejsce, gdzie zostało zamordowanych ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i 
dzieci. Dziś w Oświęcimiu znajduje się Miejsce Pamięci. Auschwitz to symbol 
Zagłady Żydów. Wyzwolenie obozu nastąpiło 27 stycznia w 1945 roku, gdy 
Armia Czerwona wkroczyła na tereny Oświęcimia, który dotychczas 
znajdował się pod okupacją niemiecką. Do 1946 roku teren funkcjonował 
jako obóz dla jeńców, gdzie komunistyczne władze polskie umieszczały 
podejrzanych.  

Już od XVIII wieku wałecka gmina żydowska posiadała  
miejsce modlitwy – synagogę. Stara bożnica spłonęła. Nowy „kościół” żydowski powstał niecałe sto lat temu. 

Wałecka synagoga została doszczętnie spalona przez Niemców podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku. Dziś w miejscu 
gdzie znajdowała się synagoga istnieje wzniesiony w latach PRL … dom kultury.            Maciej Dziekański  
 

Po co mi ogródek?  
Już niedługo wiosna, powoli robi się cieplej i więcej czasu spędzamy na dworze. Bardzo przydatną rzeczą jest 

ogródek, który może być naszą oazą. Są dwa rodzaje ogrodów, pierwszy to po prostu działka z hamakiem, trampoliną, 
grillem, jest to miejsce rekreacji i zabaw. Drugi to ogród warzywny, o taki ogród trzeba dbać – pielić, nawozić, grabić. O 
ile o ten pierwszy prawie nie musimy się troszczyć, to o ten drugi już tak. Z ogródka warzywnego czerpiemy jednak 
wiele korzyści, ale najważniejsza z nich to świeże warzywa i owoce.  

Słowo, którego używamy do opisania młodego, wiosennego warzywa, ukazującego się po raz pierwszy w 
sezonie to nowalijka. Nowalijkami mogą być, m.in. rabarbar, szparagi, agrest, wczesne jabłka. Jeżeli ktoś nie posiada 
ogródka, to nowalijki pojawiają się też u lokalnych sprzedawców lub na rynku miejskim, gdzie handluje się owocami i 
warzywami z własnych ogrodów. Mam nadzieję, że przy okazji wiosny będziecie jeść więcej świeżych warzyw i 
owoców każdego dnia.            Aleksandra Niewulska 
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 I Ty pisz do gazetki szkolnej! Zapraszamy do współpracy. 
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