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Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa,
¿e ukaza³ siê tomik wierszy Alicji Piotrow-
skiej pt. „Garœæ mi³oœci”, która wyda³a go
w³asnym staraniem i nak³adem pod swym
panieñskim nazwiskiem A. Kornet.
Alicja pochodzi z Bogatyni, œwieradowiank¹
jest od 7 lat, a od 4 lat pracuje w Urzêdzie
Miasta w referacie finansowym. Tam te¿ za-
interesowani tomikiem mog¹ go nabyæ u
autorki.
Poni¿ej prezentujemy kilka jej wierszy.

- WYKONYWANIE  ROBÓT
  BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
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Einstein
kkkkkażdy ma w sobie ukryty potencjałażdy ma w sobie ukryty potencjałażdy ma w sobie ukryty potencjałażdy ma w sobie ukryty potencjałażdy ma w sobie ukryty potencjał

- PRZEGLĄDY BUDOWLANE
  BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE

- NADZORY
- POMIARY
  ELEKTRYCZNE

***
s¹ s³owa prawdziwe i zak³amane

s¹ s³owa ma³e i du¿e
s¹ s³owa proste i trudne

s¹ s³owa, które bol¹ i te co lecz¹
s¹ s³owa powa¿ne i œmieszne

s¹ s³owa dziwne i niezrozumia³e
s¹ s³owa...

                                     a wszystkie dla nas

¯YCIU
Nie, nie mogê pozwoliæ
Skoñczyæ siê mu dziœ
I znikn¹æ w otch³ani

Unoszê g³owê udajê odwagê
Sama nie wiem czy znów
Bêdê potrafi³a to uczyniæ

Udaje siê
Ju¿ kiedyœ da³am radê
Drugi raz jest silniejszy

Lecz bez wiary

***
Czym by³aby nasza mi³oœæ bez nas

Niebieskim b³êkitem, w którym szukaliby-
œmy drogi do siebie

Id¹c tak w ob³okach chmur
Nas³uchuj¹c bicia naszych serc

B³¹dzilibyœmy do celu
To dobrze, ¿e nie musimy siê szukaæ

Mo¿emy chodziæ po niebie nie b³¹dz¹c

***
Zatracê siê ca³kiem

Platonizmem siê owinê.
Jeœli nie kochasz mnie

W poduchach zostawiê ogrom mych ³ez
I co noc bêdê k³ad³a na nich g³owê
By mog³y znów we mnie wsi¹kaæ

Mo¿e kiedyœ roztopiê siê po latach
A ty na tym pierzu po³o¿ysz g³owê

I odczujesz mnie
Choæ przez chwilê

Uduœ mnie, wtedy przestanê istnieæ.

***
Zawsze kiedy smutek mnie nachodzi

Wychodz¹ z k¹tów one – s³owa
Gnie¿d¿¹ siê na skrawkach papieru

Szukanego gdzieœ w poœpiechu
By nie pozwoliæ sobie

Na ponowny powrót w szare k¹ty.

Oto, co w ramach projektu Einstein zapro-
ponowali nauczyciele swym uczniom – MZS
Œwieradów:

Izabela Salawa – „Ty te¿ mo¿esz...”
To popularyzacja tematyki i zarazem do-

skonalenie pierwszej pomocy i edukacji dla
poprawy bezpieczeñstwa wœród dzieci poprzez
upowszechnienie i pog³êbienie wiedzy o bez-
pieczeñstwie. Dzieci powinny wykonaæ pokaz
pierwszej pomocy, wzroœnie u nich poziomu
uwra¿liwienia na potrzeby innych ludzi, po-
ziomu œwiadomoœci udzielenia pomocy i
uwra¿liwienia na zagro¿enia sytuacyjne. Pro-
jekt kszta³tuje cechy ratownika i postawy hu-
manitarne, uœwiadamia wagê udzielenia po-
mocy przedlekarskiej.

Monika Ró¿alska – „Anglojêzyczny
przewodnik turystyczny”

Podniesienie poziomu kompetencji jêzy-
kowych, wzrost kreatywnoœci, poziomu samo-
oceny wspó³pracy. W rezultacie powinien po-
wstaæ ów przewodnik wsparty multimedialn¹
prezentacj¹ o atrakcjach turystycznych Dolne-
go Œl¹ska, a fina³ w ramach happeningu pod-
czas Dnia Jêzyków Obcych

Ryszard Dembiñski – „Muzyczne korze-
nie naszego regionu”

Kopie dawnych instrumentów - proces ich
powstawania i wykonania. Wystawa dawnych
instrumentów. Teczka z przedstawieniami
zmian w notacji muzycznej, zbiór utworów
dolnoœl¹skich w formie starego rêkopisu, na-
uczenie siê kilku utworów (uczymy siê to¿sa-
moœci œpiewaj¹c – poznajemy muzykê Dol-
nego Œl¹ska).

Ilona Tomczyk – „Zaplanuj sw¹ karie-
rê, zwi¹¿ sw¹ przysz³oœæ ze Œwieradowem”

Planowanie kariery zawodowej i szkolnej,
kszta³towanie umiejêtnoœci poznania swych
predyspozycji zawodowych, poznawanie spe-
cyfiki wybranych zawodów wa¿nych dla mia-
sta i regionu, poznanie struktury szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.

Magdalena Lonycz – „Szlakiem Ducha
Gór. Œwieradów wczoraj, dziœ, jutro”

Katalog z referatami, prezentacja multime-
dialna na temat popularnych w regionie za-
wodów bran¿y turystycznej. Wystawa „Przy-
roda i zabytki Œwieradowa”, kalendarium hi-
storii miasta.

Ewa Kapszewicz – „Izerskie echo”
Twórcze sposoby wykorzystania czasu

wolnego, rozbudzenie zainteresowañ literac-
kich, plastycznych, mened¿erskich, plastycz-
nych, informatycznych; wra¿liwoœæ i wyobraŸ-
nia, twórcza aktywnoœæ, promowanie talentów,
wspó³tworzenie wizerunku i promowanie
szko³y w œrodowisku lokalnym. Wydanie 8
numerów gazetki szkolnej

Zuzanna Bia³kowska – „Pod rêkê z kró-
low¹ nauk”

Wdro¿enie do sprawnego pos³ugiwania siê
kalkulatorem i liczyd³em, technologi¹ infor-
macyjn¹; pobudzenie wyobraŸni przestrzen-
nej, udowodnienie, ¿e gry, zabawy, ³amig³ówki
i krzy¿ówki pozwalaj¹ mile spêdzaæ czas, a
zarazem uczyæ siê. Polepszenie sprawnoœci
rachunkowej oraz szacowania wyników

Judyta Markowska – „Z jednej ojczy-
zny dwa narody”

Zawi¹zanie korespondencji majlowej z
by³ymi mieszkañcami Bad Flisnberg, stworze-
nie makiety Gross Iser, przygotowanie polsko-

sji niemieckiej, t³umaczenia artyku³ów i tek-
stów Ÿród³owych oraz albumów historycz-
nych na jêzyk polski. Quiz na temat historii
Bad Flinsberg i Gór Izerskich.

Iwona Korzeniowska-Wojsa – „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”

Zasób wiedzy o w³asnym regionie jako
podstawy akceptacji rodzimego dziedzictwa
kulturowego. Zainteresowanie przesz³oœci¹
najbli¿szego regionu, rozwój postaw patrio-
tycznych zwi¹zanych z to¿samoœci¹ kultury
regionalnej.

Kazimierz Barañski – „Flora i fauna
Gór Izerskich – fotografia krajobrazu i ma-
krofotografia”

Wzbogacenie wiadomoœci o izerskiej flo-
rze i faunie. Poznanie podstaw fotografii cy-
frowej, opanowanie podstawowych technik
komputerowych w fotografii.

Sylwia Œliwiñska – „Myœlê, wiêc je-
stem”

Konkurs matematyczny pod has³em MY-
ŒLENIE NIE BOLI, wystawa prac origami,
wyszywanki matematyczne.

Paulina Stasik - „Tanecznym krokiem”
Uczeñ umie tañczyæ walca angielskiego,

czaczê, krakowiaka i poloneza, potrafi te¿
wykonaæ uk³ad dyskotekowy. Swoboda i
³atwoœæ obcowania w towarzystwie poprzez
taniec, nabycie umiejêtnoœci tworzenia w³a-
snych uk³adów.

Katarzyna Luto-Przybylska – „Z an-
gielskim przez Dolny Œl¹sk”

Przet³umaczenie wybranych legend i po-
dañ dolnoœl¹skich. Przedstawienie teatralne
lub festiwal piosenek nawi¹zuj¹cych do tego.
Biuletyn po angielsku (uczniowie prowadzi-
liby kronikê osi¹gniêæ).

Gra¿yna Kasprzak – „Œladem œwiera-
dowskiej ¿abki”

Poznanie legend, inscenizacja wed³ug le-
gendy.  Bezpieczne metody przenoszenia ¿ab,
wyznaczanie i utrzymanie „szlaku ¿abki”,
poznanie gatunków ¿ab w Sudetach, œwiado-
moœæ ekologiczna, rozpoznawanie zagro¿e-
nia œrodowiska i sposoby eliminowania.

Anieszka Ca³ko – „S³owem malowane”
Rozbudzenie zainteresowania jêzykiem

ojczystym, dzia³ania literackie i poetyckie;
estetyka i poczucie piêkna – wystawa pamiêt-
ników, wydanie tomiku wierszy, ulotki rekla-
mowej.

Beta Bielak – „W cieniu gór”
Wystawa plastyczna – MOJA MIEJSCO-

WOŒÆ I JEJ ATRAKCJE PRZYRODNI-
CZO-KRAJOZNAWCZE, wystawa fotogra-
ficzna – FLORA GÓR IZERSKICH POGÓ-
RZA IZERSKIEGO, album – MIEJSCOWO-
ŒCI W MOIM REGIONIE, KTÓRE WAR-
TO ZNAÆ, pokaz multimedialny – CIEKA-
WOSTKI MOJEGO REGIONU, album – 4
PORY ROKU W ŒWIERADOWIE

Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie
Teresa Jurewicz, Zbigniew Rzeczkow-

ski, Marta Budziñska-Socha, Agnieszka
Pirjanowicz – „Wzorem Einsteina równaj-
my w górê”

Podchody matematyczno-przyrodnicze,
spotkanie z Hal¹ Izersk¹ (opracowanie trasy,
pogadanka na temat œrodowiska przyrodnicze-
go, nauka rozpoznawania gatunków roœlin
torfowiskowych). Poznajemy Karkonoski
Park Narodowy. Œladami wygas³ych wulka-
nów. Dlaczego zbieramy makulaturê? Czy
mogê zostaæ naukowcem (zajêcia laboratoryj-
ne na Politechnice Wroc³awskiej)? Co zrobiæ
z gór¹ œmieci? Eko-olimpiada i zawody spor-
towe.

Jaros³aw Hejna, Wanda hejna, Wiktor
Wiktorczyk – „Angielski jak bajka”

Wyszukiwanie tematów i tekstów, prze-
s³uchiwanie tekstów piosenek (polskich i an-
gielskich), wybór do inscenizacji, redagowa-
nie scenariusza w jêzyku ang., projektowanie
scenografii, kostiumów, szukanie ich w inter-
necie; podstaw mimiki, dykcji i zachowania
siê na scenie.

Lucyna Fischer, El¿bieta Kar³owicz -
„Jak to z chlebem by³o?”

Wiosenne prace polowe, siew zbó¿ jarych,
letnie prace polowe, wizyta na polu rolnika -
dokumentowanie do albumu. Receptury wy-
pieku chleba (tak¿e z sieci), wizyta w „Czar-
cim M³ynie”, wypiek, inscenizacja z rekwi-
zytami i strojami, przygotowanie nakrycia sto-
³u do degustacji.

Od redakcji. Z powy¿szego zestawienia
widaæ, ¿e nauczyciele zaproponowali szerok¹
gamê ró¿norodnych zajêæ wzbogacajcych
umiejêtnoœci i poszerzaj¹cych horyzonty
uczniów. Zachêcamy m³odzie¿ do zaprezen-
towania w „Notatniku” swych wra¿eñ z
warsztatów oraz w³asnej oceny tematów. Cie-
kawi te¿ jesteœmy, co o projekcie „Einstein”
s¹dz¹ rodzice (i czy w ogóle wiedz¹ o jego
realizacji).

niemieckiej Izerskiej
Ksiêgi Legend; opisy
do fotografii dawnego
Bad Flinsberg w wer-


