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Czeeeść!
Słyszeliście już newsa? A więc... OD
WAKACJI DZIELĄ NAS JUŻ TYLKO GODZINY! Każdy z nas już dawno czekał,
aż nadejdzie ten moment, no i nareszcie - dwa miesiące wypoczynku...
„Świderek” również chciałby się teraz
z Wami pożegnać, by po wakacjach
znów zapewnić Wam rozrywkę. :) Jednak część redakcji żegna się już bezpowrotnie z pracą dziennikarską przy
gazetce. :) Wiadomo, najstarsi odchodzą, ale przyjdą na ich miejsce inni.
Ej, ej, ale zanim wybiegniecie stąd
z cenzurkami, oczywiście zapraszamy
do lektury tego numeru! :D
Redaktor naczelna

Zespół Szkół
im. Rodziny
Wyleżyńskich
w Wielgolesie
Co w numerze?

Najlepsi uczniowie
roku szkolnego
2013/2014

Pouczający felieton

Ciekawa recenzja
książki

Relacja z finału Ogólnopolskiego Konkursu
Filatelistycznego

Opowiadania

Wyniki z egzaminu
gimnazjalnego
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Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2013/2014
Ucieczka
„Wraz z rykiem lwa do lotu budzi się orzeł...”
„Zwiedzić Gniezno na plakietkę”
Siła wspomnień i wsparcie przyjaciół
Nie tędy droga... (cd.)
Co słychać u dinozaurów po wynikach egzaminu?
Skrót wydarzeń ze szkoły
Do widzenia Gimnazjum!
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Do widzenia Gimnazjum!
Znowu nadeszły wakacje—radosny czas wypoczynku dla uczniów
i nauczycieli. Jednak jest też tego mniej wesoła strona, czyli pożegnanie kolejnych absolwentów. Wiadomo, ktoś odchodzi, ale po
nas przyjdą inni. Jako uczniowie klas trzecich (jeszcze) chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkoły oraz młodszym Koleżankom i Kolegom za to, że mogliśmy czuć się tutaj dobrze. Mamy również nadzieję, że każdy
z nas dostanie się do wymarzonej szkoły, ale będzie wspominał
te najlepsze chwile młodszych lat. Do widzenia! :)
Trzeciale ;)
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PIKNIK NAUKOWY
18 czerwca był nietypowym dniem w naszej szkole. W ramach
projektu unijnego „Mały Inżynier” przyjechali do nas prezenterzy
i prowadzili warsztaty z różnych dziedzin nauki. Wszyscy uczniowie byli zafascynowani eksperymentami i pokazami, które mogli
zobaczyć, a były to m.in. ciekawostki związane z ciekłym azotem.
Duże wrażenie na uczniach zrobiło małe planetarium, w którym
można było obejrzeć nie tylko konstelacje, ale także poznać tajemnice gwiazd i planet.
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Najlepsi uczniowie
szkoły podstawowej klas IV-VI
KLASA IV—śr. 3,95
1. Zuzanna Wieczorek śr. 5,18 wz
2. Kamil Rybacki śr. 4,9 bdb
3. Krystian Adamczyk śr. 4,63 bdb
4. Dawid Kulma śr. 4,54 wz
Natalia Sadowska śr. 4,54 wz
KLASA V—śr. 3,97
1. Anna Sabak śr. 5,27 wz
2. Karolina Stosio śr. 5,09 wz
3. Natalia Duszczyk śr. 5,0 wz
4. Aleksandra Jaroń śr. 4,81 wz
Kinga Proczka śr. 4,81 wz
5. Weronika Przybysz śr. 4,72 wz
Alicja Zajma śr. 4,72 wz
6. Daniel Zawadka śr. 4,64 wz
KLASA VI a—śr. 4,12
1.Dominika Adamczyk śr. 5,18 wz
2. Julia Piekarska śr. 5,0 wz
Monika Wieczorek śr. 5,0 wz
3. Julia Czarnecka śr. 4,63 bdb
KLASA VI b—śr. 4,01
1. Julia Zawadka śr. 5,63 wz
2. Karol Mućko śr. 5,18 wz
3. Joanna Chabrowska śr. 4,81 wz
4. Piotr Zawiliński śr. 4,9 bdb
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Najlepsi uczniowie gimnazjum
KLASA I a—śr. 3,80
1. Piotr Zawadka śr. 4,93 wz
2. Przemysław Stępiński śr. 4,5 wz

KLASA I b—śr. 3,62
KLASA II—śr. 3,30
1. Agata Mućko śr. 5,4 wz
KLASA III a—śr. 3,79
1. Aleksandra Zawadka śr. 5,58 wz
2. Justyna Bieńkowska śr. 5,21 wz
Andżelika Perczyńska śr. 5,21 wz
3. Karolina Dzięcioł śr. 4,89 wz
Magdalena Nowak śr. 4,89 wz
4. Rafał Olko śr. 4,84 wz
KLASA III b—śr. 3,9
1. Nina Stosio śr. 5,53 wz
2. Sylwia Zawolska śr. 5,03 wz
3. Natalia Lech śr. 4,84 wz
Kamila Mucha śr. 4,84 wz
Karolina Podobas śr. 4,84 wz
4. Arkadiusz Rechnio śr. 4,79 wz
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III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
6 czerwca 2014 na boisku Orlik przy Zespole Szkół im. Rodziny
Wyleżyńskich w Wielgolesie odbył się III Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora Szkoły – p. Romy Piłatkowskiej. Po zmianie
regulaminu, po raz pierwszy w zawodach udział wzięły
Gimnazja,
w których rywalizowały oddzielnie drużyny dziewcząt
i
chłopców.
W zawodach
wzięło udział
5 szkół: Wielgolas, Jeruzal,
Siennica, Latowicz, Żaków. W turnieju mecze grano systemem „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum w Jeruzalu, drugie
gospodarze, czyli Gimnazjum w Wielgolesie, a na ostatnim stopniu podium stanęli zawodnicy z Gimnazjum w Siennicy.
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tatusiowie, mogli wziąć udział w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez panów: M. Prekurata, Z. Piłatkowskiego
i M. Padysza. Przygrywał zespół muzyczny , którego członkiem
jest nasz absolwent Jacek Sobociński. Specjalną atrakcją festynu
były występy uczniów klas „zero” dedykowane kochanym Rodzicom z okazji ich święta. Przedstawienia te oraz specjalne laurki –
kwiatki przygotowały p. Iwona Prus i Anna Rudowska. Całość
uświetniły występy akrobatyczne dziewcząt z klas II i III SP.
i I gimnazjum przygotowane przez panią Martę Wójtowicz oraz
popis muzyczny Piotra Świątka, ucznia klasy III SP. Impreza należała do bardziej udanych.
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Ucieczka
- Mamo! Jak to nie mogę? Dlaczego?
- Bo nie. Nie mam zamiaru znowu martwić się o ciebie całe noce.
Nawet o tym nie marz...
- Jestem już prawie dorosła, za kilka lat będę miała prawo jazdy
i nic nie będziesz mi mogła zabronić! Rozumiesz? Nic. Będę jeździła, gdzie tylko będę chciała.
- A póki co, mieszkasz pod moim dachem, więc się opanuj Anita.
To ja płacę za twoje książki, ubrania, gadżety i wszystkie inne zachcianki, więc mam prawo wymagać od ciebie, byś stosowała się
do moich zasad.
- No oczywiście! Teraz będziesz mi wypominać, że płacisz za moje
życie! Chyba jestem twoją córką, nie? Sama się na świat nie prosiłam, to był twój wybór. Nie martw się, już niedługo wakacje,
znajdę pracę i ci ulżę, jeśli tak bardzo ci zależy na pieniądzach—
dziewczyna pełna złości i młodzieńczego buntu wbiegła do swojego pokoju, zatrzasnęła z hukiem drzwi i upadła na łóżko. Myślała o tym, jak udowodnić apodyktycznym rodzicom, że potrafi sama o siebie zadbać.
Wiek dojrzewania to taki, w którym chcielibyśmy zawładnąć światem. Myślimy, ze stoi on dla nas otworem, a jedyne, co
nas ogranicza to dorośli. Rodzice, nauczyciele... wciąż wytyczają
nam bardzo ograniczone ścieżki, mówią, że tak będzie dla nas
najlepiej. Gdy chcemy się odseparować od nauczycieli, chcemy,
żeby dali nam już spokój-wagarujemy. Ale jak odseparować się
od rodziców? Zbliżają się wakacje, kiedy obowiązków będzie
znacznie mniej. Czy warto w tym czasie uciec? Znaleźć azyl w jakiejś głuszy bądź też wśród nowego otoczenia w jednej z miejskich melin? Pieniędzy oszczędzanych na najnowszy model Air
Maxów, powinno nam starczyć na dość długo. Nie, to nieprawda.
Rozważmy sytuację, gdzie nowy przyjaciel przygarnie nas do
swojego mieszkania. Będzie chciał, abyśmy spłacali mu dług
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wdzięczności. Dopóki mamy pieniądze, jest OK. ale co będzie
później? Nastolatki nie mają pojęcia, w co pakują się, uciekając
z domu. Nowy, nieznany przyjaciel, który zaproponował pomoc
w trudnej sytuacji, nigdy nie uzna, że dług dostał już spłacony.
Chłopcy najczęściej są zmuszani do kradzieży, oczywiście w celu
przeżycia. Dziewczęta są w gorszej sytuacji, muszą odpracowywać dług na inne sposoby. Gdy policja z rodzicami na czele szuka
zaginionego dziecka, ono z własnego wyboru spłaca nierealny
dług. Znalezione, wygłodzone wraca do domu, gdzie zaczynają
się pytania, ale kończy się koszmar, który przeżyło. To tylko jedna
z delikatniejszych opowieści o tym, jak może się potoczyć los nastolatka, który ma już dość obowiązków i ciągłego zrzędzenia rodziców. Zastanówcie się, czy naprawdę warto płacić taka cenę, za
chwilę pozornej wolności... Świat nie jest kolorowy, ludzie nie są
altruistami, nie pomogą obcym bez zapłaty. Proszę zastanówcie
się nad swoja przyszłością, jeżeli naprawdę chcecie uciekać z domu. Wolność? Niezależność? - to tylko złudzenia, tak naprawdę
czekają na was liczne trudności, dwulicowi ludzie i mnóstwo kłopotów... Nie warto zrzekać się własnej rodziny dla złudzeń, dla
urojonych marzeń, dla nierealnego świata, który wydaje się być
idealnym. Nie warto...
Weronika
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Skrót wydarzeń ze szkoły
BĄDŹMY ŚWIADOMI
Dnia 4 czerwca uczniowie klasa VI i I gimnazjum pod opieką
p. Anny Okoły, p. Łukasza Gnoińskiego zorganizowali apel, który
miał uświadomić nas o zagrożeniach płynących z nadmiernego
spożywania alkoholu. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie
obejrzeli scenki. Duże wrażenie wywarł występ Weroniki Okoły,
Joasi Chabrowskiej i Julii Zawadki, które śpiewały piosenkę „Dni,
których nie znamy”.

FESTYN RODZINNY
24 maja 2014 roku odbył się Festyn Rodzinny. W sobotnie upalne popołudnie na ternie szkoły pojawiły się zjeżdżalnia, skocznia,
grille i inne atrakcje dla ciała i dla ducha. W kawiarence można
było zakupić domowe wypieki, kawę, herbatę oraz gofry; najmłodsi rozkoszowali się watą cukrową i lodami w różnych smakach. Ci, którzy mają zacięcie sportowe, zarówno młodsi, jak i ich
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Co słychać u dinozaurów po
wynikach egzaminu?

„Wraz z rykiem lwa do lotu budzi
się orzeł...”

Znamy wyniki egzaminu gimnazjalnego! Bez rewelacji...
Utrzymaliśmy się w średnim staninie, porównywalnie z wynikami
powiatu i województwa (no... z małymi odchyleniami). I tak z języka polskiego średni wynik to 69,3% (klasa III a - 70,9%, III b 67,7%) z historii i WOS – u—58,1% (III a – 57,8%; III b – 58,4);
z matematyki - 46,1% (III a – 50,7%; III b – 41,5%); z przedmiotów przyrodniczych 54,5 %(III a – 55,6%; III b – 53,5%); z języka
angielskiego (poziom podstawowy) – 62,4% (III a – 61,9%; III b –
63,2%), poziom rozszerzony – 38,8% (III a – 38,9%; III b – 38,6%);
z języka rosyjskiego – 62,9% (III a – 60,3%; III b – 63,6%). Jednak
zostały pobite rekordy indywidualne, biorąc pod uwagę nową
formułę egzaminu. Najwyższy wynik uzyskała uczennica klasy III a
Aleksandra Zawadka ze średnią 94%, kolejny wynik Niny Stosio
91%. Gratulujemy! W poszczególnych przedmiotach najlepsze
wyniki przedstawiały się następująco: język polski – Aleksandra
Zawadka – 97%; Historia i WOS - Aleksandra Zawadka – 97%;
matematyka—ex aequo Nina Stosio i Aleksandra Zawadka po
96%; przedmioty przyrodnicze – Karolina Dzięcioł, Aleksandra
Zawadka (III a), Arkadiusz Rechnio (III b) – po 86%; język angielski
—Nina Stosio (III b) po 98% z obu części. Bez względu na wyniki,
i tak, jak mówią uczniowie tychże klas gimnazjalnych: „Czeka na
nas świat”! Życzymy im powodzenia. Tutaj są dinozaurami, a po
wakacjach czeka ich kotowanie. No i gdzie tu jest logika?

Czasy Wielkiego Rozbicia. Z potężnego ongiś królestwa w środkowej Europie pozostały liczne księstwa, którymi władają skłóceni ze
sobą Piastowie. Od wielu lat Polska nie ma króla.
Powieść „Korona śniegu i krwi” napisała Elżbieta Cherezińska. Książka
koncentruje się na wydarzeniach związanych ze zjednoczeniem państwa polskiego, przez co skupia się głównie na postaci księcia Starszej
Polski – Przemyśle II Pogrobowcu. Jednak w książce nie braknie innych
postaci historycznych, każdy rozdział pisany jest z punktu widzenia jednej z nich. Dzięki temu możemy uważnie przyjrzeć się postaciom m.in
Bolesława Wstydliwego lub potomkom Henryka Pobożnego oraz, co
najważniejsze, meandrom polityki ówczesnych Piastów. Książka wspaniale obrazuje dzieje naszego państwa z końca XIIIw. Autorka w wątki
historyczne wplata również wątki fantastyczne i zapełnia białe karty
historii.
Historia zaczyna się wraz z narodzinami Przemysła II. Toczy się
dalej, odkrywając losy młodego księcia oraz innych Piastów. Czytelnik
towarzyszy bohaterom, razem z nimi zawiązuje sojusze i przeżywa
zdrady. Uważnie obserwuje, jak z głębi lasów budzą się ludzie Starszej
Krwi, a wraz z nimi zapomniane pogańskie demony. Z herbów schodzą
bestie, by wspomóc swych panów w walce o władzę. Patrzą, jak czescy
władcy wtrącają się do spraw polskich. Kibicuje kantorowi Jakubowi
Śwince w rozwiązaniu tajemnicy. I mimo że osoby, które znają historię
naszego państwa wiedzą, jaki koniec ma ta historia, to i tak z zapartym
tchem czeka na rozwój wydarzeń. A za każdym razem króla czeka taki
sam koniec.
Autorka w przystępny sposób prowadzi czytelników przez historię, tworząc z imienia i przydomku postacie z krwi i kości. Z pustych
faktów stworzyła wspaniałą sensacyjną powieść o politycznej grze w
dawnych wiekach w sposób skradziony ze współczesnych filmów akcji.
GORĄCO POLECAM!
Arwi
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"Zwiedzić Gniezno na plakietkę..."
Dnia 19 czerwca roku pańskiego 2014 ja, mój brat o królewskim imieniu Karol i Aleksandra (również królewskie imię) zostaliśmy
zmuszeni do wstania o nieludzkiej porze przed 6, gdyż, iż, ponieważ
mieliśmy o 6:27 autobus do Warszawy. Do stolicy dotarliśmy bez problemów, a i metro nie sprawiło nam trudności. Na stacji Młociny musieliśmy jednak czekać 1,5 h na autobus, który miał nas zawieźć do Poznania. Możecie mi pogratulować, że wytrzymałam przez 4 godziny
z moim bratem i Olą. W drodze rozpoczęliśmy naukę do kon... yyy...
powtórzyliśmy materiał do konkursu :D. Przynajmniej tak powiedzieliśmy p. Ćmochowi, który jechał z nami. Do Poznania wpadliśmy dosłownie na 3 minuty, gdzie przesiedliśmy w busa do Gniezna. Tam po kilku
minutach wczytywania się w mapę miasta i określania, gdzie jesteśmy,
dotarliśmy do miejsca docelowego, czyli internatu, w którym mieliśmy
się zameldować. Oczywiście, Ola musiała swoje wkręcić i wylądowaliśmy drzwi w drzwi z osobami, które znała z poprzednich konkursów. Ja
musiałam iść do MOK-u, żeby sędziowie ocenili mój eksponat, Ola
i Karol nie musieli, gdyż przywieźli metryki eksponatów wystawianych
już wcześniej. Następnie prędko pobiegliśmy na obiad, a chwilę później
do kościoła, gdyż było święto Bożego Ciała. Po powrocie do kwatery
poznałam nowych ludzi, nie wypowiem się, kim okazali się znajomi Oli
i Karola – zdecydowanie zwariowani ludzie. I tak dzień dobiegł końca,
a nadmienić powinnam, iż z racji naszego wypadu na miasto nie zdążyliśmy na kolację. Już w nocy prawie wszyscy uczestnicy konkursu, opiekunowie i goście zgromadzili się przed telewizorem. Wiadomo – mistrzostwa. Co pilniejsi zostali w pokojach się uczyć. I w końcu można
było iść spać.
Następnego dnia obudził mnie budzik Oli o... 5. Mnie obudził,
Oli już nie. Po śniadaniu rozpoczęła się część oficjalna, czyli prawie godzina przemów. Na temat tego, jak było interesujące dopowiem, że
większość osób, tę godzinę przesiedziała na telefonach – nie wspomnę
tu o moich towarzyszach. Później była krótka część artystyczna. Wystąpił kabaret z Gniezna. Po tym miły akcencie nastąpiła wyczekiwana
chwila – pisanie testów. Każdy poszedł do swojej sali. Karol – podstawówka, ja – gimnazjum i Ola – szkoły ponadgimnazjalne (co ona tam
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o dyskrecję, nie miałam wyjścia, więc się zgodziłam. Dobrze wiedziałam, w jakiej sytuacji jestem, więc starałam się zgadzać
z wszystkim, co powiedziała. Cała sytuacja, która zaszła na ognisku, była upozorowana. Klaudia nie chciała zrywać z Danielem
(bo tak miał na imię tajemniczy chłopak), wolała zgrywać pokrzywdzoną i porzuconą, a jemu zniszczyć reputację. Ja jako nowa osoba w mieście świetnie się do tego nadawałam, tylko nie
wiedziała, że sprawa aż tak się potoczy, a o tym co działo się na
ognisku, dowie się policja. Nie miałam innego wyjścia, musiałam
pozostać na jej warunkach. Kazała mi zapomnieć o sprawie, podczas gdy ona będzie mogła nadal zgrywać porzuconą. Kazała mi
też najlepiej zapomnieć o tych plotkach, które rozpuściła po szkole, bo jutro to sprostuje Po spotkaniu udałam się do domu, położyłam się i przez długi czas rozmyślałam o całym tym przekręcie,
źle się czułam z nim, ale gdybym ją wydała, w szkole nie miałabym życia... Następnego dnia rano wybrałam się do szkoły. Stosunek innych do mojej osoby zmienił się... nagle wszyscy zaczęli ze
mną gadać i udawać moich przyjaciół, ale to nie byli prawdziwi
przyjaciele, bo gdy ja miałam kłopoty, w które mnie wpakowali,
nagle się odwrócili, a gdy wzięłam całą winę na siebie, zaczęli
normalnie gadać. Na pierwszej długiej przerwie zaczepił mnie Daniel, ostrym tonem powiedziałam, że mam już dość problemów
przez niego i nie mam zamiaru się z nim zadawać. Chyba go tymi
słowami zraniłam, więc na następnej przerwie go przeprosiłam
i zaczęliśmy rozmawiać... Zaowocowało to przyjaźnią. Blanka też
okazała się być "spoko", więc zaczęłyśmy naszą znajomość od nowa.
Cała ta historia nauczyła mnie, że prawdziwych przyjaciół
ma się niewiele, bo reszta ich tylko udaje.
KONIEC
Magda
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łek… Fabian. Ehhh uroczy jak cała reszta… Wszyscy okazali się być
zwykłymi, lubiącymi się bawić dziećmi. Ale nadal nie wiecie, czemu tu jestem i dlaczego mam problem. Czasem w życiu są takie
chwile… których nie chcemy pamiętać. Takie osoby, o których
chcemy zapomnieć. Takie wspomnienia, które ciągle wracają.
Takie miejsca, które przypominają nam szczęśliwe momenty
z życia. To wszystko składa się na masę negatywnych emocji. Niektórzy się tną, popełniają samobójstwa lub też zaczynają pić tak
jak ja. To przez moją naiwność zaufałam osobom, które obiecywały być na zawsze. To przez te osoby popadłam w uzależnienie.
Mogłam nic z tym nie zrobić. Mogłam żyć tak dalej. Jednak są też
takie osoby… Które ciągną cię w górę, mimo tego, że nie chcesz.
Ci ludzie to PRZYJACIELE.
Believe in Love

Nie tędy droga... (cd.)
Wczesnym popołudniem, w niedzielę wybrałam się na
spotkanie z Klaudią. Strach zjadał mnie od góry do dołu. Doszłam
do kafejki internetowej, gdzie byłam umówiona, gdy zobaczyłam
jej zażenowany wyraz twarzy, czułam, że to się źle dla mnie skończy. Przeczucie okazało się być mylne - pod maską pozornie zranionej dziewczyny znajdowała się szklana postać obojętna na to,
co się stało z jej związkiem. Na samym początku poprosiła mnie
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robiła, nie pytajcie, tak ją zapisali w okręgu.) Test składał się z 60 pytań
dotyczących filatelistyki i wiedzy tematycznej. Wiecie, co to jest frankatura mieszana lub w którym wieku powstał jarmark, na którym sprzedawało się zboże w Poznaniu? Sami widzicie. Po przerwie na obiad
wróciliśmy do sal na budowę minieksponatów. Mieliśmy na to 2,5 godziny. Najwięcej czasu zajęło to licealistom, a najmniej podstawówce. Z
tego względu Karol udał się na wycieczkę po Gnieźnie samodzielnie.
Wpuszczali go wszędzie bez biletu, gdy się przyłączył do każdej grupy,
nikt nic nie mówił... A zgadniecie dlaczego? Gdyż, iż, ponieważ każdy
uczestnik otrzymał na przywitanie plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem i jeszcze kilkoma innymi napisami. Wszystkim strażnikom,
ochroniarzom itp. wystarczał rzut oka na tą plakietkę i droga wolna....
I tak mój brat zwiedził Gniezno na plakietkę. Jak już ja i Ola skończyłyśmy budować eksponaty, wróciłyśmy do ośrodka, skąd wybraliśmy się
na wycieczkę całą trójką i już razem już z panem Ćmochem. W ramach
osłodzenia nam testów pan zafundował lody. Czy to było takie osłodzenie—nie jestem pewna, bo na pewno nie w przypadku Oli. :D Komuś
chyba ręka zadrżała, jak wsypywał kwasek do lodów cytrynowych. Po
powrocie zgadnijcie, co zrobiliśmy? Tak, oglądaliśmy mecz, a następnie
okupowaliśmy pokój pana Ćmoch i pana Dobrowolskiego, czekając na
wyniki. Kiedy już je wywieszono, pan Ćmoch prawie podfrunął do sufitu. Cała trójka zakwalifikowała się do ścisłego finału!
Niesamowicie z siebie zadowoleni położyliśmy się spać.
Rano znowu obudził mnie budzik Oli – sama się oczywiście nie
obudziła. Po śniadaniu poszliśmy na wycieczkę po Gnieźnie. Zwiedziliśmy archikatedrę gnieźnieńską, Muzeum Archdiecezji Gnieźnieńskiej i
Muzem Początków Państwa Polskiego. Po tej fascynującej wycieczce
rozpoczął się ścisły finał. Nie opiszę go tutaj dokładnie, bo ten artykuł
by zabrał z 10 stron. Powiem tylko tyle, że Ola zajęła IV miejsce (nie
dziwię się, mimo trudnych pytań, to właśnie w jej grupie były osoby,
które miały maksa), ja po dogrywce II miejsce, a mój braciszek (diabeł
wcielony) I miejsce. Od razu po ogłoszeniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Nasze największe zdumienie wzbudziła nagroda Karola... przenośna stacja meteorologiczna! Już po otrzymaniu nagród w
ramach uczczenia zwycięstwa udaliśmy się na miasto na pizzę. Przy
okazji zmokliśmy do suchej nitki. W drodze powrotnej widać było, że
Oli zaczyna chyba odbijać :D Pudełko z pizzą zaczęła nieść na głowie...
Tego również nie skomentuję. Po powrocie zasiedliśmy... A jak przed
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telewizorem i podziwialiśmy jak Ghanijczycy walczą z Niemcami.
W tym samym czasie słuchaliśmy pasjonującego wykłądu profesora
Jana Swadźby na temat historii cyfr opisanej na znaczkach pocztowych. Nie powiem, że tego dnia poszliśmy spać wcześnie. Jak już poczuliśmy senność, mój brat poszedł do swojego pokoju, a ja z Olą do
swojego. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale zaraz po kąpieli zasnęła, ja
niestety nie mam takich zdolności. Hałasy zza ściany (cóż tam była za
impreza :D) nie dały mi zasnąć do 3. Cóż się dziwić, że jak trzeba było
wstać o 6, było ciężko. Największe problemy miał z tym mój brat. Musiałyśmy walić do jego drzwi przez 5 minut, a i tak nie obudziłyśmy jego, tylko jego współlokatorów. Jak już wszyscy wstali, doprowadzili się
do stanu używalności, udaliśmy się na Mszę Święt. Wróciliśmy akurat
na śniadanie. Po posiłku zapakowaliśmy bagaże (żałujcie, że nie widzieliście naszego pokoju w sobotę wieczór, jakby tornado przeszło...
o imieniu OLA!) do autobusu i ruszyliśmy do Poznania. Tam nie bez
problemów przepakowaliśmy się do busa do Warszawy. Następne
4 godziny jazdy... zaczęło już nam się strasznie nudzić. Ze stolicy wróciliśmy do Mińska, gdzie czekaliśmy godzinę na autobus do domu. Oczywiście, dzieci (Karol i Ola) poszły na plac zabaw, wrócili... Karol z podartym ubraniem (wspinaczka). No mówię, że dzieci. Pan Ćmoch tylko się
śmiał. Autobusem wróciliśmy w końcu do Wielgolasu. Oczywiście, wychodząc z autobusu musiałam sobie stłuc nogę... Już samochodem
wróciłam z Karolem do domu.
Cóż to była za wycieczka :D Nie mogę się doczekać powtórki za
rok, tym razem w Nałęczowie. I przyznam, że nie zazdrościmy panu
Ćmochowi opieki nad nami :D
Agata

Reprezentacja
Okręgu
Warszawskiego
na ogólnopolskim finale
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Siła wspomnień i wsparcie
przyjaciół
Cześć. Spytacie pewnie jak się nazywam, skąd pochodzę
i jaka jest moja historia oraz dlaczego znalazłam się na zebraniu
AA. Jestem przecież taka młoda. No właśnie… młoda. Myślicie, że
młodzi ludzie nie moją problemów i nie znają świata prawda? Nie
pamiętacie już swojej przeszłości... Miałam bardzo burzliwe dzieciństwo. Śmierć rodziców, dom dziecka, problemy w szkole… to
już było bardzo dużo. Jednak coś musiało przeważyć w moim
uzależnieniu prawda? W głębi serca nie byłam szczęśliwa. Żadna
z nas nie była. No tak zapomniałam wspomnieć, że mam dwie
siostry. Można powiedzieć siostry, choć nie łączą nas więzy krwi.
Tak więc nie byłyśmy szczęśliwe. Wszystkie z taką samą historią.
Trochę to monotonne, no nie? To może opowiem. W tej opowieści pojawia się trzech niezwykle durnych chłopaków, nieumiejących określić swoich uczuć. Dziecinne zachowanie. Niedojrzali
emocjonalnie imbecyle, którzy natrafili na zbyt ufne młode damy. Może nas przedstawię. Ja jestem Kinga. Dość wysoka, błękitnooka uczennica 1 LO. Jak już wiecie, moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym rok temu. Nie miałam żadnej rodziny,
więc pewne było, że czeka na mnie sierociniec. Moje dwie siostry
to Weronika i Ewa. Obie zielonookie, wysokie i zgrabne. Tak
w zasadzie nie byłyśmy rodziną… ale przyjaźń, jaką się darzyłyśmy, sprawiła, że pokochałyśmy się niczym siostry. No to nas już
znacie. Czas na czarne charaktery… Kuba to wysoki brunet
o słodkim uśmiechu i drobnych piegach. W zasadzie rok starszy.
Michał był od nas 3 lata starszy. Czy jednak wiek sprawia, że człowiek jest dojrzalszy ? Szczerze wątpię. Został jeszcze jeden diabe-

