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Co się w szkole działo
skrót wiadomości od grudnia do kwietnia

Nasza Olimpijka

str.2

- 17 grudnia (w ostatni dzień przed lekcjami online) w 
naszej szkole odbyły się trzy wigilie klasowe: w klasach 
6, 7 oraz 8;
- 17 grudnia ukazał się pierwszy w tym roku szkolnym 
numer gazetki szkolnej TAKT;
-14 stycznia w sali koncertowej odbył się spektakl klasy 5 
pod tytułem „Mikołajek”;
-- 15 lutego klasa czwarta wraz z panią Agnieszką Warek-
Leks gościła w Miejskiej Galerii Sztuki na wystawie 
„Góry-Morze-Morze-Góry”;
- 18 lutego klasa 4 zorganizowała sobie bal karnawałowy 
w świetlicy;
- 25 lutego klasa 4 była na kuligu, mieli ognisko oraz 
odwiedzili krainę światła na Gubałówce;
- 28 lutego odbył się koncert karnawałowy pierwszej 
klasy;
- 3 marca galerię Antoniego Rząsy odwiedzili uczniowie z 
fakultetu literackiego kl.7 oraz z fakultetu plastycznego 
kl.8. Było to spotkanie z panem Marcinem Rząsą, który 
opowiadał o swojej retrospektywnej wystawie;
- 4 marca zakończyła się nasza szkolna zbiórka rzeczy na 
pomoc Ukrainie;
- 4 marca klasa 8 wyjechała na wycieczkę, podczas której 
zwiedziła obóz koncentracyjny w Auschwitz;
-Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w projekcie 
„Przepisujemy Tolkiena” po angielsku. Kilkoro uczniów z 

klasy 7 i 8 
przepisywało strony z 
„Hobbita” po 
angielsku;
 - Zosia Ziobrowska 
wygrała konkurs na 
projekt przypinki, 
która była logiem 
tegorocznych 
szkolnych zimowych 
zawodów 
sportowych;

-16 marca pod Nosalem odbyły się zawody szkolne w 
narciarstwie, snowboardzie i zjeździe w przebraniu;
- W marciu i kwietniu w galerii szkolnej znajdującej się w 
budynku szkoły muzycznej można oglądać wystawę prac 
plastycznych klas 5 oraz 6 wykonanych pod kierunkiem 
pani Lidii Rosińskiej w pierwszym semestrze;
- 21 marca klasa 5 wzięła udział w biegu wagarowicza, 
który był połączony z biegiem kolorowych skarpetek 
(symbolizującym Światowy Dzień Zespołu Downa).
- 28 maca w Teatrze Witkacego odbyło się przedstawienie 
teatralne klasy III;
- w marcu z wizytą na spektakle teatralne w Teatrze 
Witkacego wybrały się klasy: 4, 6, 7 i kilka osób z 8;

opracowała Terka

Dokończenie ze str. 1
- Podróż przebiegała sprawnie, ponieważ lecieliśmy 
polskimi liniami. Gorzej było w drodze powrotnej, gdy 
zapakowali nas do Air China. Na monitorku przez całą 
podróż pokazywali jak przygotować kaczkę po pekińsku. 
- Czy odbyłaś tam kwarantannę?
- W końcu kwarantanny nie miałam i mogłam swobodnie 
trenować. 
- Jak wyglądały obostrzenia w wiosce olimpijskiej?
- W Chinach mają bardzo zaostrzone przepisy. Wszędzie 
trzeba było chodzić w maseczce i w rękawiczkach a stoły 
w jadalni były przedzielone aluminium. Testy trzeba było 
wykonywać codziennie. Jeśli ktoś zapomniał, nie można 
było wyjść z wioski.
- Co się stało, że nie wystartowałaś i jak się z tym 
poczułaś?
- Nie wystartowałam z powodu upadku na stoku 
treningowym zaraz przed startem. Wiadomo, bardzo to 
przeżywałam, że nie wystartuję. ale wiedziałam że muszę 
zaakceptować to wszystko co się wydarzyło. Nie raz 
człowiek jest postawiony pod ścianą i musi podjąć krok w 
którąś stronę. My zdecydowaliśmy ze postawimy zdrowie 

na pierwszym miejscu. 
-Jak oceniałaś swoje szanse?
- Nie oceniałam swoich szans w żaden sposób. 
Traktowałam igrzyska jak normalne starty i tak jak już 
mówiłam, wyrobiłam sobie ogromny dystans do całego 
wyjazdu. 
 - Będąc w naszej szkole przeniosłaś się do szkoły 
sportowej. Czy żałujesz?
 - Stwierdziłam, że chcę rozwijać się w sporcie, stąd moja 
decyzja o zmianie szkoły. Czy żałuję? Tego nie potrafię 
powiedzieć. Bardzo tęsknię za kierunkiem artystycznym i 
chciałabym kontynuować rozwój w tej dziedzinie. 
- Jak wygląda twoje szkolne życie?
- Życie szkolne jak życie szkolne, powoli do przodu. Ze 
względu na zaległości czeka mnie ogrom pracy, no ale 
trudno, trzeba sobie jakoś radzić. 
- Jakie jest twoje największe marzenie związane z 
Olimpiadą?
- Napewno tym razem start, nie tylko wyjazd i wymiana 
pinami z osobami z San Marino.
- Dziękuję za rozmowę

 Rozmawiał Mikołaj 


