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Cześć Świderkowicze!
Dłuuugo czekaliście na nasz
kolejny trzeci numer pisemka.
Przepraszamy za to opóźnienie,
jest to wynikiem tak zwanych
trudności obiektywnych. Któż
ich nie ma. W życiu uczniowskim dochodzą jeszcze sprawdziany, egzaminy i przerwy od
nauki.
Życzymy przyjemnej lektury.
Redaktor naczelna

Co w numerze:
-Wywiad z księdzem wikarym parafii Latowicz,
-Dlaczego uczniowie naszej
szkoły lubią czytać?
-Przegląd wydarzeń sportowych,
-Działania Samorządu Uczniowskiego.
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Skrót wydarzeń
Lubię czytać, bo...
„Jak jestem chrześcijaninem, to na maksa, a nie na pół
gwizdka…” -wywiad z księdzem wikarym parafii Latowicz Mateuszem Szewczykiem
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5.
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6.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w akcji
7.
Co dalej?
KĄCIK PEDAGOGA
Cyberprzemoc – problem, o którym nie można milczeć
Pani Anna Niedek, pedagog w naszej szkole, przeprowadziła niedawno w klasach pierwszych gimnazjum warsztaty na
temat cyberprzemocy. Jak się okazało, młodzież na temat
tej formy przemocy ma dużo do powiedzenia. Widać, że
wiele osób spotkało się z tym problemem.
Do najczęstszych form należy: obrażanie (bardzo dosadne i bolesne wyzwiska) i plotkowanie na portalach społecznościowych; wstawianie zdjęć (często też przerobionych)
bez zgody fotografowanej osoby ; prześladowanie SMS –
ami i złośliwymi wiadomościami na różnych portalach i komunikatorach; szantażowanie nagraniami lub zdjęciami;
oszustwa, itp. Dlaczego ludzie tak postępują? Skąd tyle
podłości i nienawiści? I najważniejsze pytanie, jak przeciwdziałać?
Przede wszystkim musimy być ostrożni w sieci – nie podawać swoich danych osobistych ani nie utrzymywać kontaktu
z osobami, którym nie ufamy. Nie należy także rozmawiać z
nieznajomymi na serwisach społecznościowych i nie spotykać się z nimi w rzeczywistości. Jeśli będziemy ofiarami cyberprzemocy, zgłośmy to rodzicowi, wychowawcy, pedagogowi.
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żeli nie wiecie, kto to wpiszcie w przeglądarce, nie chce mi się już Wam wyjaśniać oczywistości. Tym genialnym towarzyszem mej niedoli, przez te 4 dni
była Wasza ciocia Łucja. Jednak cały konkurs to nie przelewki. Trzeba było się
trochę pouczyć, zdradziłabym Wam jak ja z ciocią się uczyłyśmy, ale to nie
wpłynęłoby zbyt dobrze na Wasze podejście do nauki, dlatego wszystkiego na
ten temat dowiecie się dopiero, gdy zobaczę Wasze dyplomy z jakiegoś Uniwersytetu. Pierwszy dzień przebiegł spokojnie, no może prócz tego, że tego
dnia odbywały się oceny przywiezionych eksponatów, to jest w przypadku
gimnazjalistów 32 karty ze znaczkami i opisami do nich, a w przypadku
uczniów podstawówki tylko 16 takich kart. Eksponat ocenia grono sędziów,
bardzo surowych sędziów, ale nie zrażajcie się, wszystko da się przeskoczyć.
Drugi dzień to były zdaje się testy i budowa minieksponatu, a wieczór drugiego
dnia to po prostu istne szaleństwo, oczekiwanie na listę osób, które dostały się
do finału. Duże nerwy, a potem? No cóż… Jedni pofrunęli do sufitu, drudzy
zalali się łzami. Trzeciego zaś dnia odbył się finał ścisły. Nie był trudny, chociaż
wiele osób wyłożyło się na tym jak wygląda centaur. Inni wyłożyli się na dacie
wydania pierwszego polskiego bloku, a miało to miejsce w dziesięciolecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Życzę powodzenia w odszyfrowaniu daty, moje małe Geniusze :P Pytań było sporo, nikt nie znał odpowiedzi na
wszystkie, no może oprócz komisji, ale to inna bajka. Tak po krótce wyglądał
cały konkurs. Było miło … Z utęsknieniem czekałam na kolejny konkurs, zresztą
pewnie nie tylko ja. Ciągle mam przed oczyma ten stos znaczków do wykonania minieksponatu, a w głowie plączą mi się te wszystkie pojęcia, daty, techniki
drukowania znaczków.: offset, rotograwiura, typografia -można się pomylić :/.
Po powrocie do domu, wzięłam się do przebudowy eksponatu, która na początku szła bardzo opornie, ale w końcu się udało. Wydałam sporo kasy na
znaczki, które kiedyś Wy otrzymacie, nie będę ukrywać, że chcę żebyście i Wy
zainteresowali się filatelistyką, chociaż spróbowali, bo powtórzę pewnie po raz
tysięczny, jak inni „filatelistyka bawi, uczy, wychowuje”. Powtórzone z milion
razy przez ludzi, napisane ze sto razy w opowiadaniach, ale to prawda filatelistyka jest wdzięcznym hobby, do którego zachęcam Was moje dzieci z przyszłości. Najwyżej zmuszę Was, odcinając Internet, ale cóż cel uświęca środki.
Żartuję, internet zostanie :D. Nie zrażajcie się filatelistyką, mimo że może
Wam się wydać odrażająca, okropna na początku, można ją pokochać. Wiem,
wiem to tylko słowa i brzmią bardzo dziwnie, ale tak jest i tak było w moim
przypadku.
Wasza domniemana matka z przeszłości, tj. gdy była w waszym wieku
( nie do wyobrażenia, prawda ?)
Agata Mućko
MKF nr 191 przy ZS w Wielgolesie
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materiały na ten temat, ściągnięte z internetu i wydrukowane. Zdolną
macie mamę ?
Skoro już wiecie, co to jest filatelistyka. Może opowiem Wam coś o
historii poczty i znaczka pocztowego? Pierwszy znaczek na świecie został wydany 6 maja 1840 roku w Wielkiej Brytanii, była to tzw. Black Penny, swoją nazwę
wziął od tego, że wykonano go w kolorze czarnym ,a jego nominał wynosił 1
pens. Znaczek przedstawiał popiersie królowej Wiktorii. Wykonano go z papieru ze znakiem wodnym i zabezpieczeniami przed fałszerstwem, chociaż i tak do
nich dochodziło. I niestety, nadal dochodzi do fałszowania wielu znaczków,
dlatego zanim kupicie znaczek, sprawdźcie jego wartość w katalogu Fischer,
który zawsze stał na środkowej półce regału w biblioteczce, jeżeli go tam nie
ma, znaczy że musieliście nieźle nabałaganić pod moją nieobecność, więc radzę posprzątać zanim wrócę do domu. Powiem Wam dla przestrogi, że jeżeli
znaczek w katalogu ma wartość 300 zł, a w jakimś sklepie internetowym znajdziecie go za 5 czy 6 zł, a nawet za 50 zł, niech się Wam zapali lampka kontrolna, bo to na 100 % fałszywka. Nie kupujcie !!! Zakodowane ? Okej, przejdźmy
teraz w bliższe nam rejony, pierwszy polski znaczek został wydany 1 stycznia
1860, przedstawiał carskiego orła z tarczą, miał napis:„10 kopiejek za łut”, co
znaczy, że opłata za list o wadze łuta, czyli jakieś 12,65625 grama wynosiła 10
kopiejek.
Myślę, że wystarczy Wam historii, bo może w przeciwieństwie do
mnie nie lubicie jej. Nad czym będę pewnie ubolewać i ciosać Wam kołki na
głowie, ale nie martwcie się :D. Upsss. Z apomniałabym, a jeszcze jedna data,
ale obiecuję już ostatnia. Otóż 6 stycznia jest nie tylko Świętem Trzech Króli,
ale także Dniem Filatelisty, upamiętnia bowiem powstanie Klubu Filatelistów w
1894 roku w Krakowie, a funkcję jego prezesa pełnił sam założyciel Maksymilian Mikołaj Urbański. Zapomniałam nadmienić, że oprócz mojej mamy Ani,
mojego brata Adama, a Waszego wujka w naszej rodzinie był jeszcze jeden
filatelista mój dziadek, czyli Wasz pradziadek Bolek, ojciec babci Ani. I właśnie
dziadek Bolek obchodził urodziny 6 stycznia, ponadto 6 stycznia to rocznica
ślubu pradziadka Bolka z prababcią Jadzią. Można powiedzieć, że to takie rodzinne święto. Jesteśmy więc rodziną z korzeniami filatelistycznymi i mam nadzieję, że Wy tego nie zawalicie, chociaż nie chcę Was do niczego zmuszać.
Opiszę teraz Wam mój wyjazd na konkurs do Krakowa, był to pięćdziesiąty któryś konkurs organizowany przez PZF (Polski Związek Filatelistyczny). Mówię Wam wspaniały wyjazd, świetna atmosfera, genialni młodzi ludzie i
cudowni opiekunowie. Tylko pogoda dawała wiele do życzenia. Zorganizowano
nam, konkursowiczom noclegi w internacie, niestety przydzielono mi pokój z
taką jedną szaloną, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, osobą. Musiałam
sprzątać po niej pokój, ponieważ ona wolała słuchać Jacka Kaczmarskiego, je-
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Dzień Babci i Dziadka
Dnia 4 lutego odbyła się akademia z okazji tego właśnie święta.
Na przywitanie naszych babć i dziadków uczniowie obdarowali
gości samodzielnie upieczonymi piernikowymi sercami. W części
artystycznej wystąpili uczniowie klas II a, II b, VI szkoły podstawowej. Przybyło ponad 90 osób.
Dyskoteka walentynkowa
Dnia 12 lutego SU gimnazjum zorganizował
dyskotekę walentynkową, podczas której wybrani zostali miss i mister szkoły podstawowej i gimnazjum. W SP
zwyciężyli Filip Pałdyna i
Maja Bareja, w gimnazjum zaś Natalia Kielak i
Piotr Zawadka. Gratulujemy!
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Bal karnawałowy
W ostatnim dniu karnawału SU zorganizował bal dla klas I-III. Podczas przerw do „maluchów’” dołączali się starsi uczniowie. Podczas balu przeprowadzone zostały konkursy taneczne.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kilku uczniów naszej szkoły, pod opieką pana R. Piskorza zaangażowało się w akcję, której celem było rozpowszechnienie tego
święta. Wydrukowane i rozdane zostały ulotki z informacjami o
Żołnierzach Wyklętych.
Spotkanie autorskie z A. Niemirskim
18 marca uczniowie klas IV-VI mieli okazję poznać autora książek
detektywistycznych zarówno dla młodzieży, jak i starszych. Pisarz
mówił o życiu prywatnym, a także o karierze
naukowej. Przekonywał
naszych uczniów, że warto mieć marzenia.
Pierwszy Dzień Wiosny
Pierwszy Dzień Wiosny
rozpoczął się apelem,
podczas którego zostały
przedstawione programy
obchodów. Uczniowie SP
obejrzeli przedstawienie teatralne „Dziady Ekologiczne”, potem
odbyła się parada talentów. W gimnazjum zaś odbył się „Spacer
po Europie”. Każda klasa, wybrawszy jeden kraj europejski, jak
najlepiej starała się przedstawić jego obyczaje, tradycje.
Zjazd Szkolnych Kół Caritas
Dnia 20 marca przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w zjeździe Szkolnych Kół Caritas. W szkole w Żakowie. Spotkanie rozpoczęło się mszą poprowadzoną przez abp Henryka Hosera. Po mszy Ksiądz Arcybiskup wręczył nagrody zdobywcom
konkursu „Aby żyć, siebie samego trzeba dać”.
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jesteście, jak mam nadzieję, chociaż trochę inteligentni. NO w końcu
macie połowę moich genów.
Ciekawe hobby, nieprawdaż ? A zresztą co wy wiecie o hobby ?
Ciągle zapatrzeni w te swoje ekrany, nierozstający się z telefonami ? Że
pozwolę sobie przytoczyć klasyka „co za młodzież”? Ręce opadają, gdy
patrzę na takie przyzwyczajenia nastolatków. I znowu odbiegam od
głównego przeslania do Was. Zanudzam ? Wybaczcie, Kochani… Będę
robić to dalej z nie ukrywaną satysfakcją.
Moje pierwsze kroki w filatelistyce, były baaardzo chwiejne.
Bardzo dużo czytałam na temat filatelistyki, historii poczty, wciąż kupowałam znaczki i wkładałam do klasera, który otrzymałam na 12 urodziny. A gdyby Wam podarować klaser na urodziny? Rozważymy tę kwestię z Waszym tatą. Oczywiście, znaczków nie dotykałam palcami (to
duży błąd początkujących filatelistów ), do przekładania znaczków używałam pincety, którą otrzymacie w kolejnym liście, bo nie wiem czy
wiecie, że dotykając znaczki paluchami – niszczymy je. Obniżamy ich
wartość !!! Już widzę zdziwienie na Waszych twarzyczkach. Pewnie
pomyśleliście o tej wartości, ależ tak moi Kochani, znaczki mają wartość, czasami nawet kosmiczną. Pozwólcie, że Wam zobrazuję. W roku
2014, kiedy ja, miałam dokładnie 15 lat, tak Wasza matka też była kiedyś dzieckiem … W czerwcu 2014 roku sprzedano znaczek pocztowy o
wymiarach 2,5 cm x 3,2 cm liczący niewiele ponad 150 lat za niebagatelną kwotę 9,5 mln dolarów. Zaskoczeni ? Pewnie tak.
Będąc w 5 klasie szkoły podstawowej wstąpiłam do Szkolnego
Koła Filatelistycznego, zajęcia były nudne jak flaki z olejem, szczerze
znudziła mnie jedna rzecz, a mianowicie mierzenie ząbków ząbkomierzem, może dlatego, że nigdy mi nie wychodziły dobre wymiary ? Dlatego postanowiłam, że się sama dokształcę z pomocą opiekuna szkolnego koła bez uczęszczania na spotkania. I nieskromnie Wam powiem,
że mi się udało. Otóż w czwartym roku zabaw z filatelistyką wzięłam
udział w konkursie filatelistycznym i udało mi się zająć miejsce na podium. Ale powoli. Na wszystko przyjdzie pora. Moja półka z książkami
zaczęła zapełniać się materiałami nt. filatelistyki, była tam czerwona, o
ile dobrze pamiętam, encyklopedia pojęć filatelistycznych; napisane
przez R. Prange „Poradniki – podręczniki” o tworzeniu eksponatów
filatelistycznych. Miesięczniki „Filatelisty” i pewnie jeszcze jakieś inne
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24 czerwca 2016

Do moich dzieci w przyszłości…
Od czego zacząć ? Sama już nie wiem … Najlepiej będzie jak zacznę od początku. A więc … Dobrze, wiem, wiem nie zaczyna się zdania
od zwrotu „a więc”, ale nie odbiegajmy od tematu. Wszystko zaczęło
się około 5 lat temu, kiedy przy wiosennych porządkach znalazłam na
półce między książkami mojej mamy, klaser, a w nim kolekcje znaczków. Na początku nie zwróciłam na nie zbyt dużej uwagi, stare rupiecie
– pomyślałam i wrzuciłam klaser do pudła ze śmieciami. I tutaj mała
przestroga dla młodych, nigdy nie rzucajcie swoimi klaserami, nie przechowujcie ich w wilgotnych miejscach i do tego w pozycji poziomej. To
jest taki mały kodeks filatelisty !!! Zapamiętacie ? Mam nadzieję, że tak
bo nie chciałabym, żeby któreś z Was w przyszłości popełniło podobny
błąd.
Przyznacie, że moja przygoda z filatelistyką nie zaczęła się zbyt
entuzjastycznie, ale na szczęście moja mama Anna, przed wyrzuceniem
śmieci, sprawdziła, czy nie wyrzucam żadnych jej cennych pamiątek.
Klaser został uratowany !!! Mama troszkę się wkurzyła, że nie szanuję
jej rzeczy, ale skąd mogłam wiedzieć, że to dla niej jakaś cenna rzecz.
Strasznie suszyła mi głowę o to, że chciałam wyrzucić album z jej najpiękniejszymi znaczkami. I właśnie wtedy zainteresowałam się, co może
być ciekawego w takich, hmmm jakby to powiedzieć „papierkach”. Okazało się, że w takich znaczkach można znaleźć wiele, ciekawych rzeczy.
Mama, zawsze skora do opowieści o swoim dzieciństwie, zaczęła wyjaśniać, co to w ogóle ta dziwnie brzmiąca: filatelistyka. Bo sami przyznacie, że to troszkę obco brzmi ? Na początku wywodu mamy myślałam,
że będzie to kolejna pogadanka w stylu „a za moich czasów to … „ bądź
„ kiedy ja byłam w twoim wieku” . Pewnie gdzieś to słyszeliście, może
nawet ode mnie ? Wybaczcie za kolejne użycie zwrotu „a więc”. A więc
okazało się, że filatelistyka to rodzaj hobby polegającego na zbieraniu
walorów pocztowych, głównie znaczków pocztowych, datowników okolicznościowych, całostek, całości pocztowych i kopert FDC. Od razu wyjaśniam skrót FDC oznacza First Day Cover, co po polsku mówi tyle o ile,
koperta pierwszego dnia obiegu. Co do reszty powinniście się domyślić,
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Lubię czytać, bo...
6 marca zainicjowana została w szkole kampania „Ja czytam”. W ramach
tego wydarzenia w szkole odbywać będą się comiesięczne spotkania, w
trakcie których uczniowie pod opieką nauczycieli polonistów przeprowadzą dyskusje dotyczące wybranych nowości wydawniczych. Każdy z
uczestników otrzyma pakiet materiałów od wydawnictwa „Operon”, które jest pomysłodawcą akcji. Patronat nad
całym wydarzeniem objęła Minister Edukacji
Narodowej.
Zarówno uczniowie gimnazjum jak i szkoły
podstawowej wybrali ścieżkę „Przyjaźń”.
Pierwsza lektura gimnazjalistów z tego cyklu
to „Oro” Marcela A. Marcela, czyli Dany Łukasińskiej i Olgi Sawickiej. Zaś uczniowie klas IV
– VI przeczytali „Po drugiej stronie okna.
Opowieść o Januszu Korczaku” Anny Czerwińskiej—Rydel
Wydaje się dziwne, że w czasach, kiedy czytelnictwo jest raczej niemodne, uczniowie
chcą poznawać nowości i o nich dyskutować.
Zapytaliśmy, dlaczego lubią czytać. Oto odpowiedzi naszych członków
Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych:
Lubię czytać bo:
-książki są bardzo ciekawe i można przy nich miło spędzać czas, można
się dużo nauczyć. (Natalia)
-niektóre książki są bardzo interesujące. (Marcin)
-książki uczą, a niektóre są bardzo ciekawe. (Filip)
-można się dowiedzieć różnych fantastycznych wiadomości. (Anita)
-uczę się wtedy pisać lepiej dyktanda; książki uczą mnie, jak zachować
się w życiu; uczą też więcej niż filmy i bajki. (Bartłomiej)
-gdy czytam, spędzam dobrze wolny czas, poza tym uczę się pisowni
trudnych wyrazów. Czytanie sprawia mi dużą satysfakcję. (Mateusz)
-mogę miło spędzać czas, niektóre książki przywracają miłe wspomnie-
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nia, mogę się relaksować przy nich oraz mogę się wiele nauczyć.
(Zuzanna)
-mogę się dowiedzieć ciekawych rzeczy. (Ola)
-dzięki temu mam większą wiedzę, dzięki książkom mam bardziej rozbudowaną wyobraźnię. (Aleksandra)
-czytanie książek sprawia mi przyjemność i dzięki temu uczę się pisać
wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Książka dostarcza mi dużo wiedzy. (Julia)
-książki uczą, kształtują i są bardzo ciekawe, miło i przyjemnie spędza
się wtedy czas. (Julia)
-książki są ciekawe, wciągające spędzam tak wolny czas, uczą ortografii, bardzo miło się czyta się książki. (Jakub)
-dzięki temu można dużo wiedzieć oraz poznać wiele słów, poznaje się
też ortografię i jest wiele innych powodów. ( Jan)
-uczę się czegoś i uruchamiam swoją wyobraźnię. Poza tym mogę na
chwilę zapomnieć o szarej rzeczywistości. (Piotr)
-wzbogacamy słownictwo, poznajemy ciekawe historie. I w ogóle lubię
czytać dla czytania.(?)
-dzięki książkom poznaję nowe słowa oraz też poprawiam swoją pisownię. Lubię też czytać, ponieważ książka wprowadza mnie w ciekawy,
inspirujący świat. (Ola)
-książki kształtują wyobraźnię. Dzięki czytaniu moje prace pisemne zawierają bardziej urozmaicone słownictwo. (Julia)
-czytanie jest bardzo fascynujące, można zgłębiać wiedzę o świecie i
poznawać nowe miejsca. (Karol)
-książki pozwalają mi zapomnieć na chwilę o trudach dnia codziennego, rozwijają wyobraźnię. (Dominika)
-dzięki temu można oderwać się od problemów, a także przenieść w
inny niż szara rzeczywistość świat. (Julia)
-książki są moja pasją i towarzyszą mi od dziecka. Dzięki czytaniu zyskują odskocznię od wszystkiego, co dzieje się wokół mnie i mogę przeżywać wszystkie emocje wręcz z bohaterami książek, które czytam. (Julia)
-książka to dla mnie drugi świat. Dzięki nim mogę w pewnym stopniu
uciec od życiowych problemów i zamknąć się w świecie książki. (Filip)
-bo tak. (Karina)
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kieś szczególne osiągnięcia, to z dyplomami idziecie do sekretariatu
szkoły i ładnie prosicie o zrobienie kopii i podbicie pieczątki o zgodności z oryginałem. A później już tylko czekać na wyniki i zanieść oryginały dokumentów do szkoły, do której się dostaliście. I znowu
krótka wiadomość dla ambicjuszy
(źródło wiadomości: ten wybryk natury co do Warszawy do LO poszedł): podania do szkół w Warszawie przyjmowane są podobnie i na
tej samej zasadzie, tylko na innej platformie internetowej, Warszawa
ma oddzielną. Link do tej strony znajdziecie na stronie miasta Warszawy lub na stronie szkoły, która Was interesuje.
Nie jest to takie straszne, jak się wydaje... jest dużo gorsze! Kiedy już
przez to przejdziecie, będziecie myśleli, że nic gorszego Wam się nie
stanie. Jakże można było się tak mylić (!). Skok z gimnazjum do szkoły średniej to (cytat mojego kolegi): „skok na głęboką wodę z
kamieniem u nogi bez umiejętności pływania”. Ale po jakimś czasie
można się przyzwyczaić i zaaklimatyzować (ale codzienny dojazd długi - to koszmar). Powodzenia na egzaminie gimnazjalnym oraz pomyślnych i trafnych wyborów nowej szkoły.
Live long and prosper
Uczeń szkoły średniej
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w szkołach, które znajdują się w czołówkach rankingów, gdzie progi
kształtują się na poziomie minimum 150 pkt, nie oszukujmy się, niewielu stawia czoło takim progom. My zwykli śmiertelnicy możemy
tylko pomarzyć (wg strony www w zeszłym roku najwyższe progi w
Warszawie to 176 pkt i 174 pkt – akurat na profilach mat.-biol.chem.-fiz.- przypadek?).
Jeśli już ogarnęliśmy profil, to trzeba się zastanowić, jaka szkoła taki
profil oferuje.
Zawodówki w Mińsku Maz. znajdziemy w Budulu, Mechaniku i Chemiku (trudno wybrać, która jawi się w najlepszych barwach, gdyż
każde oferuje coś innego, tak samo jak technika.)
Technikum w Budulu, Chemiku i Ekonomie ( to samo co w szkołach
zawodowych). LO znajdziemy w Budulu, Ekonomie i przy Pięknej.
Tutaj rodzi się już spór, które jest najlepsze, w rankingach biją się
Ekonom i Piękna, zostawiając Budul daleko z tyłu. Piękna jedzie jeszcze na opinii z przeszłości, Ekonom jest jedyną alternatywą (wybacz
Budulu). Jednak obie szkoły swoim poziomem nie powalają nikogo
na kolana, a to, która jest lepsza, zależy w danym roku tylko od
uczniów (czy Ci zdolni poszli do Ekonoma, zniechęceni opiniami o
Pięknej, czy odwrotnie - idą do Macierzanki, bo to przecież taka
świetna szkoła była i na pewno dalej jest). Jeśli są wśród Was ambicjusze, co to się wybierają do Warszawy, to droga wolna i współczuję wielu godzin spędzonych na przeglądaniu szkół www ( z ciekawości kiedyś przeglądałem: profil mat. – hist. ? Co to jest? O.o ). Kiedy
już się naprodukowałem, to opowiem o obowiązującym teraz naborze elektronicznym.
Waszym zadaniem w określonym terminie jest zarejestrować się na
odpowiedniej stronie (będzie ona podana w maja na stronie naszego powiatu, a pewnie i Wasza wychowawczyni Was o tym powiadomi, jeśli nie, to pytajcie dwóch starszych roczników), tam będą instrukcje dalszego postępowania, formularz drukujecie i zanosicie do
szkoły pierwszego wyboru. Możecie wybrać 3 szkoły, a w obrębie
tych szkół nieograniczoną ilość profili – musicie tylko ustawić je w
kolejności, jaka Was satysfakcjonuje. Po zakończeniu roku zanosicie
kopie Waszych świadectw i wyników egzaminów do tej samej szkoły
co wcześniej formularz (dostaniecie kopie od szkoły), jeśli macie ja-
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„Jak jestem chrześcijaninem, to na maksa, a nie
na pół gwizdka…” -Wywiad z księdzem wikarym
parafii Latowicz -Mateuszem Szewczykiem
Natalia, Karol: W naszej parafii jest ksiądz od niedawna…
Nie jest to pierwsza moja posługa kapłańska, na swoją pierwszą parafię
zostałem oddelegowany przez księdza arcybiskupa do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, gdzie byłem przez dwa lata. Zatem
Latowicz to moja druga
parafia, a obowiązki
duszpasterza podjąłem
tutaj w końcu sierpnia
2014r.
N., K.: Czy może ksiądz
opowiedzieć nam o swojej rodzinnej miejscowości i o rodzinie?
Pochodzę z Sulejówka,
który jest dosyć dużym
miastem. Jest to taka „sypialnia” Warszawy, mieszka tam ok. 19 tysięcy
osób. Moje miasto znane jest przede wszystkim z tego, że mieszkał tam
marszałek Polski, Józef Piłsudski. Jak dobrze wiemy, marszałek swoimi
działaniami przywrócił Polsce niepodległość. Jako ciekawostkę mogę
powiedzieć, że teraz w tym dworku marszałka jest muzeum. Natomiast
jak ja byłem małym dzieckiem (w wieku 4-5 lat), mieściło się tam przedszkole – tak więc przez jakiś czas chodziłem do dworku J. Piłsudskiego
do przedszkola. Pochodzę z Parafii pw. Marii Matki Kościoła, aktualnie
jest tam Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Budowniczym tego kościoła był ksiądz Wacław Koryś, który wybudował również kościół w
Wielgolesie.
Natomiast co do rodziny - nam o rok młodszą ode mnie siostrę, która
kilka miesięcy temu wyszła za mąż. Rodzice: moja mama prowadzi poradnię diabetologiczną dla dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast mój tata wraz ze swoim kolegą prowadzą prywatną firmę. Mieszkają w Sulejówku i często mnie odwiedzają i ja ich też.
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N., K.: Czy podoba się tutaj księdzu?
Nie lubię takich pytań , bo każda parafia jest inna i w każdej parafii są
ludzie. Ksiądz nie powinien (tak mi się wydaje) postrzegać parafii w kategoriach - podoba się
czy nie. Ważne są tu
czynniki ludzkie. Będąc w
parafii, jestem świadomy, że moim zadaniem
jest prowadzenie ludzi do
nieba, a nie po to, żeby
mi się podobało lub nie,
mam spełniać zadanie,
które postawił przede
mną Pan Jezus. I to staram się czynić.
N., K.: O swoim powołaniu wiedział ksiądz od dziecka?
Nie, od dziecka to nie, Pan Bóg- jak sami widzicie, czytacie różne rzeczy
i Pismo Święte - te swoje plany odkrywa bardzo powoli. Pan Bóg na początku drogi kapłaństwa odkrył przede mną sprawy, z którymi musiałem się zmierzyć dopiero będąc kapłanem. Nie wiem, czy byłem zdecydowany na kapłaństwo, bo kapłaństwo jest bardzo trudne. Pan Bóg
przez różne wydarzenia przygotował mnie i powoli odkrywał drogę…
bardzo powoli przygotował do zadań, które czekają także teraz - nie są
one dla mnie szokiem i wiem, jak do nich podejść. Od dziecka nie wiedziałem o powołaniu, miałem dużo różnych planów, chciałem być piłkarzem - trenowałem piłkę nożną, potem pasjonowała mnie bardzo komunikacja miejska, wiedziałem wszystko o autobusach, o tym, jak jeżdżą w Warszawie, którędy. Chciałem być kierowcą autobusów miejskich, miałem różne pomysły. Jak byłem w liceum, chciałem iść na studia ekonomiczne, ponieważ mój patron był celnikiem (na imię mam
Mateusz), zajmował się kasą, więc myślałem, że dobrze byłoby coś z
ekonomii… Ale Pan Bóg chciał inaczej, udaremnił realizację tego celu,
powołał mnie i powiedział: ,,Pójdź za mną”, więc wybrałem taką drogę,
a nie inną. Odpowiadając konkretnie - nie wiedziałem, że będę księdzem. Początkowo, kiedy ta myśl się pojawiła, przerażała mnie. Ale zaufałem Panu i udało się…
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trzeba się dobrze zastanowić, jaki chcemy wykonywać zawód, dobrze jest robić coś, co się lubi (jak to mówi jeden z moich nauczycieli:
„Praca zawodowa powinna Wam sprawiać radość, gdyż taki jest cel.
Co to za życie, jeśli Wasza praca nie jest powodem Waszej radości,
chodzicie do niej z musu? Takie życie, to nie życie.” – może nie bardzo optymistyczne, ale prawdziwe).
Jeśli chodzi o LO, to mamy jeszcze taki luksus, że nie musimy już podejmować decyzji dotyczącej tego, co chcemy robić w przyszłości
(tutaj dotyczy to też osób, które idą do technikum – też mają wybór
rozszerzonych przedmiotów). Podstawowe 3 profile to: human –
rozszerzone przedmioty humanistyczne takie jak: polski, WOS, historia, języki obce itp.; biol. – chem. – taki typowy kierunek, który podobno kształci tylko przyszłych studentów medycyny (akurat!) oraz
mat. – fiz. – tutaj również stereotyp, że kształtuje inżynierów. Zapewne wielu z Was widziało krążące w internecie memy, które klasyfikują uczniów tych profili na humany to tumany, biol – chem. to
przeciętniaki, a mat. – fiz. to sami geniusze. Bardzo krzywdzący pogląd. Rzeczywiście po profilu humanistycznym trudno iść na politechnikę... ale ten profil nastawiony jest na osoby, które właśnie lubią
takie przedmioty. Proponowane studia po tym kierunku to prawnicze, filologie, pedagogika, menadżerskie itp. (jeśli wybierzecie ten
profil to błagam, nie ruszcie hurtem na studia takie jak socjologia itp.
– większość po takim kierunku to bezrobotni, wybaczcie - taka prawda). Trudno określić mi biol. – chem. i mat. – fiz. – według mnie ten
podział nie ma większego sensu. Co to za lekarz, który nie ma pojęcia o fizyce i matematyce? Co to za fizyk, który chociaż w najmniejszym stopniu nie ma pojęcia o chemii? Sensownym połączeniem są
rozszerzenia ze wszystkich tych przedmiotów, ale nie oszukujmy się,
w Mińsku Maz. nie ma takiego, w Warszawie znajduje się nie więcej
niż 5 ogólniaków, które coś takiego oferują ( a i to od niedawna dopiero). W związku z tym, trzeba się zastanowić, na jakie studia chcielibyśmy iść i od tego uzależnić kryteria wyboru swoich przedmiotów. Trzeba rozważyć, których przedmiotów moglibyśmy się douczyć
we własnym zakresie w razie potrzeby. Nie będę omawiać profili jakie oferują szkoły w Mińsku Maz. - są one bardzo standardowe. Podobno w Warszawie jest większy wybór. Jest to prawda, ale dopiero
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Co dalej?
Część z Was w tym roku kończy nasze kochane Gimnazjum w Wielgolesie, w związku z tym powstaje pytanie: Co dalej? Przed Wami,
Trzecioklasiści, już teraz staje ważny wybór przyszłej szkoły. Część
może mówić, że profil w LO czy technikum i sama szkoła nic nie znaczą, jeśli ktoś się będzie chciał czegoś nauczyć, to i tak to zrobi
(szkoła zawodowa to trochę inna bajka). Jest to częściowo prawda,
jednak dobrze dobrany profil i LO znacznie pomagają w dobrym napisaniu matury i dostaniu się na wymarzone studia. Jednak proszę
mi pokazać samouka z fizyki lub matematyki(?). Owszem, w historii
zapisali się tacy, ale statystycznie są małe szanse, że wszyscy z Was
mają takie możliwości. Z tego powodu, jako absolwent gimnazjum i
uczeń szkoły średniej, pragnę się z Wami podzielić wrażeniami moimi i moich znajomych co do wyboru szkoły :D
Najpierw trzeba sobie postawić pytanie: Co chcę robić w życiu? Od
tego zależy, jaki wybierzecie rodzaj szkoły. Moja rada to:
dla osób, które są pewne, że w przyszłości chcą iść na studia – LO
(ale tu trzeba mieć absolutną pewność i raczej trochę zdolności oraz
chęci do nauki); osoby niezdecydowane, które rozważają studia, ale
wolą mieć jakąś inną opcję – technikum (trwa dłużej niż LO, ale zdobywa się po nim możliwość podjęcia pracy w nauczonym zawodzie,
a również nic nie stoi na przeszkodzie, aby dobrze napisać maturę);
Ci, którzy nie wiążą swojej przyszłości ze studiami, nie czują się na
siłach albo po prostu tego nie chcą, niech wybiorą szkołę zawodową
(wiadomo, że w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, że do zawodówek idą tylko tumany, nie mogę się zgodzić z tą opinią. W społeczeństwie potrzebni są wykwalifikowani fachowcy, którzy mają doświadczenie zawodowe – nie, nie są to ludzie po studiach – takie
osoby to właśnie osoby po zawodówkach :D ).
Niewiele mogę Wam pomóc, jeśli chodzi o technikum czy zawodówkę, gdyż sam uczęszczam do LO, ale z doświadczeń moich znajomych: przy wyborze kierunku/profilu w tych szkołach wynika, że
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N., K.: Czy teraz, gdyby ksiądz miał podjąć decyzję pójścia do seminarium, ta decyzja byłaby taka sama?
Jak najbardziej, nie żałuję żadnego dnia bycia księdzem, chociaż czasami
jest trudno i ciężko, żeby być dobrym księdzem i szczególnie, gdy człowiek zderza się z problemami ludzkimi, jest
narażony na pokusy diabła, jakimi jest zwątpienie, że Pan Bóg nie działa, że Go nie ma, że nie
pomaga. Jest to najtrudniejszy chleb, jeżeli
chodzi o posługę kapłańską, żeby walczyć o
swoją wiarę i mieć poczucie obecności Boga w
świecie. Natomiast nie żałuję żadnego dnia,
myślę, że nie otrzymałbym tyle w innym powołaniu, ile otrzymałem od Pana Boga poprzez
posługę kapłańską. Czuję się bardzo szczęśliwy,
na pewno wybrałbym to samo.
N., K.: Dlaczego ksiądz wybrał taką drogę a nie
inną?
Księża nie lubią o tym mówić , ponieważ każde powołanie jest bardzo
intymnym dialogiem Pana Boga z konkretną osobą i pewnych rzeczy
nie da się wypowiedzieć słowami, ale jeżeli miałbym wybrać konkretną
przyczynę, to jest nią mój charakter - lubię być rzeczowy, nie znoszę
zakłamania, dwulicowości. Jako młody chrześcijanin, gdy byłem w waszym wieku, zawsze chciałem być takim, jakim Jezus określił jednego z
apostołów Verus Israelita , czyli prawdziwy Izraelita, w którym nie ma
podstępu. Jak jestem chrześcijaninem, to na maksa, a nie na pół gwizdka. Jak się modliłem: ,,Ojcze Nasz”( jest tam fragment ,, … i bądź wola
Twoja ‘’), to do Pana Boga zawsze wołałem: „Zrobię wszystko, co tylko
będziesz chciał, tylko mi pokaż drogę.” – i pokazał mi piękno kapłaństwa. Dawał do mojej parafii dobrych księży, których wzór i przykład
mnie zachwycił, poza tym bardzo, bardzo podobało mi się ,,kadzenie’’,
w ogóle kult Boży i tak dalej. To też mnie bardzo pociągnęło, a poza
tym można zrobić coś dobrego i siebie uświęcić.
N., K.: A czym się ksiądz interesuje? Jak spędza wolny czas?
Zainteresowań mam dużo, niektóre się zmieniły w czasie seminarium,

ale takim głównym jest.. może będę nudny i monotonny, ale nie
skaczę na spadochronie ani na bungee - po prostu lubię, bardzo
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lubię sport. Jest odskocznią, ale nie zamiennikiem kapłaństwa,
raczej jego uzupełnieniem. Lubię grać w siatkówkę, piłkę nożną.
Kibicuję Legii - lubię w wolnym czasie pojechać sobie na mecz,
obejrzeć go razem z kolegami księżmi. Pomaga mi to jakoś odstresować się i trochę wyluzować. Lubię też historię Kościoła XX wieku, dlatego ją badam i studiuję. Interesuję się też bardzo liturgią
starożytną, mianowicie tą, która była odprawiana przed Soborem
Watykańskim II, sprawowana po łacinie - i to jest mój taki konik
kapłański, bardzo to uwielbiam, odnajduję w tym obecność Boga.
Dlatego próbuję badać, studiować sobie i czytać te i inne dokumenty. Jak widać w temacie zainteresowań jestem zwykły, nie
mam nic nadzwyczajnego na uwadze.
N., K.: To, co ksiądz mówi, jest z jednej strony zwykłe, ale z drugiej wyjątkowe i nadzwyczajne, bo pokazuje, że na dostrzeganiu
pozornie małych rzeczy polega wielkość naszego życia. Życia, w
którym musimy zmierzyć się z wieloma problemami, także w
życiu kapłańskim. Jednym z nich jest problem uczestnictwa młodzieży w życiu Kościoła, odchodzenie od wiary. Mówi się, że po
bierzmowaniu wielu młodych ludzi zaprzestaje uczestniczyć we
mszach?
A dlaczego nie mówi się o tych, którzy po bierzmowaniu dopiero
zaczynają chodzić do kościoła?
Ja jestem krótko księdzem i przykład młodzieży, z którą się spotkałem, jest dla mnie budujący. Nie nam jest oceniać wiarę ani to,
jakie ktoś ma poczucie istnienia Pana Boga. Natomiast każdy kij
ma dwa końce, ja staram się widzieć dobro i dlatego widzę bardzo wielu młodych ludzi, którzy po bierzmowaniu zaczynają prowadzić głębokie życie duchowe. Niektórzy nawet ze łzami w
oczach opowiadali o tym, jak ich Pan Bóg przez dwa lata przemieniał, jak odkryli wiarę, a byli całkowicie obojętni. Tak więc szukajmy dobra, a nie zła. Do tego zachęca nas przecież Pismo Święte, mówiąc, że każdy ma wolną wolę, wybiera sam swoją drogę i
z tego powodu nikogo nie możemy zmusić do praktykowania. Natomiast ja jestem przekonany, że Pan Bóg nikogo samego nie po-
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Aleksandra Jaroń wraz z zastępcą Anną Sabak oraz przedstawicielami samorządu częstowali ostatkowym śledzikiem.
„Dla dziewczynki pralinki” to hasło, pod którym kryła się niespodzianka z okazji Dnia Kobiet - chłopcy z podstawówki i
gimnazjum - częstowali cukierkami kobiety małe i duże.
Wszystkie kobiety były bardzo wzruszone.
Warto tez zauważyć, że samorządy gimnazjum i szkoły podstawowej współpracują ze sobą, uczestnicząc w wielu akcjach, między innymi w zbiórce pieniędzy na obiady dla osób
potrzebujących wsparcia. Jest to ogólnopolska akcja „Grosz
do grosza”.
W trakcie realizacji jest także tworzenie radiowęzła szkolnego – to inicjatywa SU gimnazjum. Dzięki zabiegom opiekunki
SU p. Hanny
Zawadki pozyskano część
środków na
zakup urządzeń. Pan
Władysław
Mroczek przygotowuje specjalne pomieszczenie na studio – mieścić się ono będzie na piętrze
skrzydła szkoły podstawowej. Wkrótce dziennikarze radiowi
ruszą do pracy.
Redakcja
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Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w akcji
Nikomu nie
trzeba udowadniać, że
Samorząd
Uczniowski
w szkole
podstawowej działa
bardzo prężnie i działalność tę widać niemal każdego dnia. Już wchodząc do szkoły,
zauważamy liczne hasła i informacje o akcjach. Do najważniejszych stałych wydarzeń należą DNI CZEGOŚ, które odbywają się regularnie w każdy czwartek. Nie brak też oznak
innej działalności, zwłaszcza tej okolicznościowej. Zorganizowany został z okazji walentynek „Dzień Amora” - w tym
dniu działała poczta walentynkowa. Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejsze opowiadanie lub wiersz o miłości. Zwyciężyła Kamila Śluzek z klasy III sp.
W ostatnim dniu karnawału Samorząd Uczniowski zorganizował bal dla klas I - III. Poprzebierane w niezwykłe stroje,
tworzące kolorową mozaikę, dzieci bawiły się znakomicie.
Podczas balu przewodnicząca samorządu, niezawodna jak
zwykle Ola Jaroń przeprowadziła konkursy taneczne.
Na zakończenie karnawału samorząd uczniowski przeprowadził akcję: OSTATKI (Śledzik) - "Dziś obżarstwo nam króluje, a Samorząd Was częstuje." Przewodnicząca samorządu
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zostawi, nawet jeżeli osoba po bierzmowaniu odwróci się od Kościoła z rożnych względów, nie będzie widziała siebie samego w
Nim. Prędzej czy później Pan Bóg do niej dotrze i przyciągnie ku
sobie. Niektórym potrzeba czasu - patrzmy na przykład Pana Jezusa, który był zawsze cierpliwy, zawsze czekał. Nigdy nikogo na
siłę nie zmuszał. Więc my, jako księża musimy być także cierpliwi,
nie traktować młodzieży z góry – potępiać, że odchodzi od
kościoła, bierzmowania … Bo to nie pomoże. Więc widzieć dobro
– to najważniejsze. Mówmy o tych, którzy się nawrócili i którzy
odkryli miłość Pana Boga po bierzmowaniu, a takich jest wielu i
tak bym to zakończył.
Życzymy Księdzu tej cierpliwości, by doświadczał szczególnej
troski Bożej Opatrzności i aby czerpał radość z niesienia posługi
kapłańskiej. Dziękujemy za rozmowę.
Natalia i Karol
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Czy grozi nam zdziczenie
obyczajów?
Wulgaryzmy w XXI wieku to już rzecz normalna, nie ma dnia, w
którym nie usłyszę co najmniej jednego przekleństwa. Coraz częściej wypływają one z ust młodych osób. Ostatnio, przeglądając
internet, trafiłam na bardzo „ciekawy” film… ośmioletni chłopak
przeklinał przy młodzieży powyżej osiemnastego roku życia. Oczywiście ci młodzi „mężczyźni” zamiast upomnieć chłopca, jak należy się zachowywać, zachęcali go do takiego wyrażania się i na dodatek nagrywali to.
Nie najlepiej pod tym względem jest także w naszej szkole, niektórzy mają tak silne przyzwyczajenia, że nie widzą nic niestosownego w przeklinaniu. Dotyczy to nie tylko chłopców, ale i dziewcząt. Jeśli tak dalej pójdzie, to jak będzie wyglądał nasz świat za
kilka lat? Powinniśmy o tym pomyśleć i zacząć działać, by sytuacja
się poprawiła. Przecież lepszy jest widok szczęśliwych, bawiących
się dzieci niż agresywnej grupy przeklinających kilkulatków. Teraz
postawmy sobie pytanie… czyja to wina? Kto od urodzenia jest
autorytetem tych młodych osób? Oczywiście- dorośli, w tym też
rodzice. Nawet oni czasem nie mogą się opamiętać przy własnych
dzieciach… często mieszają je do kłótni, a co za tym idzie, wyrażają się niecenzuralnie w ich obecności. Chciałabym, aby coś się na
tym świecie zmieniło… jeszcze zrozumiem to, że od czasu do czasu przeklnie jakiś młody chłopak w okresie dojrzewania, ale nie
młoda dziewczyna, która często używa wulgaryzmów i myśli, że
„jest już dorosła”, na dodatek przyciąga tym chłopaków. Nie potrafię zrozumieć, jak niektórzy mogą zwracać uwagę na takie osoby uwagę. Dla mnie trudne byłoby zaprzyjaźnienie się z kimś takim, ale to tylko moje zdanie. Mam nadzieję, że zanim znowu
przeklniecie, ugryziecie się w język i powstrzymacie się od tego.
Kovu
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Przegląd Wydarzeń
Sportowych
Halowy Turniej Piłki Nożnej „Sokolik 2015”
W przedostatnim dniu ferii - 30 stycznia uczennice gimnazjum pod opieką
p. Mariusza Prekurata pojechały do Siedlec na Halowy Turniej Piłki Nożnej
„Sokolik 2015”. Dziewczęta rywalizowały w drużynach złożonych z 4 zawodników i bramkarza. Turniej rozgrywał się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. Dla dziewcząt była to okazja do wspólnej zabawy i koleżeńskiego współzawodnictwa. Choć każdy starał się grać fair play, nie zawsze tak
wychodziło. Dziewczyny, choć nie zdobyły medali, starały się wypaść jak najlepiej i godnie reprezentowały szkołę. Jak mówią – liczy się sportowa rywalizacja
i kształtowanie charakterów. Po
turnieju opiekun zabrał dziewczęta do siedleckiej galerii handlowej, gdzie miały wolny czas na
modowe przeglądy i mogły przekąsić małe co nieco. Na koniec
wszyscy pojechali na lodowisko.
Mimo, że niektórzy nie umieli
dobrze jeździć, wszyscy dobrze
się bawili. Myślę, że każdy będzie
miło wspominał ten dzień.
Mistrzynie powiatu w tenisie stołowym!
To wydarzenie zasługuje na wyróżnienie . Nasze uczennice w składzie:
Anna Sabak, Aleksandra Jaroń i Angelika Myka zwyciężyły w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego dla Uczniów Szkół Podstawowych, który odbył się 12
stycznia 2015 roku w Zespole Szkół w Zamieniu. Dziewczęta zapewniły sobie
zwycięstwo, wygrywając wszystkie mecze. Rangę zwycięstwa podnosi fakt, że
w turnieju wzięło udział dwanaście drużyn z całego powiatu.
Z kolei 9 lutego 2015 roku również w Zespole Szkół w Zamieniu odbyły się
zawody w tenisie stołowym dziewcząt – tym razem dla gimnazjum. Naszą drużynę reprezentowały Iwona Górska, Kinga Olko i Weronika Okoła. Do rywalizacji przystąpiło dziewięć drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne z powiatu
mińskiego. Dziewczęta zajęły II miejsce i zakwalifikowały się do następnego
etapu.

