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Goście z Petersburga oczekują na swój występ.
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Skrót wydarzeń
Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Od 22 czerwca do 28 czerwca br. nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie młodzieży.
Wniosek konkursowy napisały panie: Roma Piłatkowska, Marzanna Brauła oraz Ewa Stosio. W projekcie uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 13 do 15 roku życia oraz ich opiekunowie. Z
Sankt Petersburga przyjechała do nas młodzież ze szkoły nr 216
im. Adama Mickiewicza oraz innych szkół, natomiast z naszej
szkoły dołączyli uczniowie klas I– III gimnazjum. Uroczystość inauguracyjna odbyła się 23 czerwca. Przybyli na nią zaproszeni goście, wśród których był także pan Śmigielski z Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Imprezę uświetnili wykonawcy zespołu rockowego Steel Fire oraz miejscowej kapeli ludowej,
za co im serdecznie
Tematem wiodącym przedsięwzięcia jest motyw rocka:
„Rock to bunt? Legendy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej. Czy
ich przekaz jest nadal aktualny”. W ramach projektu młodzież zapoznała się z historią polskiego i rosyjskiego rocka oraz czołowymi
przedstawicielami tego gatunku muzycznego. Uczestnicy dokonali
próby oceny tego zjawiska muzyczno – społecznego w Polsce.
Beneficjenci rosyjscy mieli też okazję poznać realia życia codziennego społeczności wiejskiej, a spędzony wspólnie czas pozwolił
nie tylko na wymianę doświadczeń i poszerzenie zainteresowań,
ale także na nawiązanie przyjaźni. Już odliczmy dni do naszego
wyjazdu do Petersburga we wrześniu bieżącego roku.
Uczestnik projektu

Żródło: http://zswielgolas.pl/wydarzenia-2014-2015.html ( Więcej wiadomości
i zdjęć na stronie internetowej szkoły)

16 kwietnia 2015 r. w KL Auschwitz –Birkenau zorganizowano
Marsz Żywych- data nie jest przypadkowa, ponieważ w tym dniu
obchodzony był dzień Yom HaShoah, czyli Dzień Pamięci o Zagładzie.
24 kwietna 2015 roku uczniowie klas II - VI byli na wycieczce w
Mostówce koło Wyszkowa.
29 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej szkole II Konkurs Poezji Obcojęzycznej pod patronatem wójta naszej gminy p. Bogdana
Świątka-Górskiego.
30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole obchodziliśmy 224 rocznicę
Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji pojawiły się w budynku biało czerwone chorągiewki wykonane przez uczniów klasy III. Natomiast uczniowie gimnazjum przygotowali uroczystą akademię
pod kierunkiem p. Hanny Zawadki oraz p. Radosława Piskorza.
6 maja dzieci z klas I a i Ib szkoły podstawowej były na wycieczce
w Siedlcach.
15 maja 2015 r. odbyło się otwarcie radiowęzła. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonała p. dyrektor 15.05.2015r.
15 maja odbyła się też wycieczka naszych najmłodszych uczniów
z oddziałów przedszkolnych do Siedlec
w piątek 22 maja 2015 r. uczniowie klas Ia i Ib pod opieką wychowawczyń: p. Iwony Prus i p. Hanny Jaworskiej oraz rodzica p.
Beaty Zawolskiej wybrały się na wycieczkę krajoznawczo- edukacyjną pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” do Gościńca we wsi
Kawęczyn.
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Skrót wydarzeń - ciąg dalszy
Uczniowie gimnazjum postanowili włączyć się w działania profilaktyczne naszej szkoły 26 maja 2015 roku zaprezentowali krótki
spektakl poświęcony problemowi przemocy wśród młodzieży. w
niedzielę 14 czerwca odbył się festyn zorganizowany dla
uczczenia Święta Rodziny, który jak powiedziała pani dyrektor:
„staje się powoli tradycją naszej szkoły”.
w środę 17.06.2015r. dzieci z klas 0a, 0b i 0c pod opieką wychowawczyń wybrały się na wycieczkę do Mościsk do Parku Edukacji i
Rozrywki—na „FARMĘ ILUZJI”
23 czerwca- uroczysta akademia inaugurująca projekt polsko–
rosyjski
24 czerwca- pożegnanie klasy trzeciej gimnazjum
25 czerwca- pożegnanie uczniów klasy szóstej26 czerwca- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015
Wielki sukces na zakończenie roku szkolnego 2014/2015
16 czerwca 2015 r. uczeń klasy III szkoły podstawowej Jakub
Obłoza uczestniczył w 8. Powiatowym Konkursie Wiedzy OMNIBUS 2015 w Mińsku Mazowieckim. Do rywalizacji przystąpiło 21
uczniów z całego powiatu. Konkurs przebiegał dwuetapowo.
Pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu i udzieleniu odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin wiedzy: przyrody, matematyki, sztuki. historii, polskiego i innych. Jakub zakwalifikował się do
II etapu konkursu – części ustnej. Wspaniale odpowiadając na
pytanie, otrzymał I miejsce a tym samym zdobył tytuł i statuetkę
OMNIBUSA 2015. Do finału Kubę przygotowywała p. Hanna Zawadka. GRATULUJEMY!
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Najlepsi uczniowie Gimnazjum
w Wielgolesie
KLASA Ia
śr. 3,74
1. Aleksandra Kielak
śr. 5,09 wz
2. Weronika Mikos
śr. 4,78 wz
3. Ewa Chmielewska
śr. 4,64 wz
KLASA Ib
śr. 3,73
1. Julia Zawadka
śr. 5,14 wz
2. Karol Mućko
śr. 5,07 wz
3. Dominika Adamczyk śr. 4,93 wz
4. Monika Wieczorek
śr. 4,79 wz
Piotr Zawiliński
śr. 4,79 wz
KLASA IIa
śr. 3,53
1. Piotr Zawadka
śr. 4,8 wz
KLASA IIb
śr. 3,34
1. Piotr Sabak
śr. 4,53 wz
KLASA III
śr. 3,42
Agata Mućko
śr. 5,44 wz

Wyróżnionym uczniom gratulujemy. Wiemy, że same zdolności
nie wystarczą, by być na szczycie. W karierze ucznia liczą się także
systematyczna praca i odpowiedzialność. Szczególne uznanie należy się naszej Agatce, ma najwyższą średnią w gimnazjum i to aż
taką, że „łapie się” na stypendium Wójta Gminy Latowicz. Agatko,
jeszcze raz gratulujemy i życzymy Ci powodzenia w nowej szkole.
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Najlepsi uczniowie
Szkoły Podstawowej w Wielgolesie
KLASA IV
śr. 4,21
1. Piotr Świątek
śr. 5,36 wz
2. Julia Chróst
śr. 5,18 wz
3. Dominika Galej
śr. 5,09 wz
Martyna Stępińska
śr. 5,09 wz
4. Aleksandra Bogusz
śr. 5,0 wz
Katarzyna Świątek
śr. 5,0 wz
5. Mateusz Myka
śr. 4,9 wz
Aleksandra Świątek
śr. 4,9 wz
6. Jakub Kwiatkowski
śr. 4,72 wz
Bartłomiej Zawadka
śr. 4,72wz
KLASA V
śr. 3,63
1.Zuzanna Wieczorek
śr. 5,27wz
2. Dawid Kulma
śr. 4,63 bdb
KLASA VI
śr. 4,01
1. Anna Sabak
śr. 5,36 wz
2. Karolina Stosio
śr. 5,18 wz
3. Natalia Duszczyk
śr. 5,0 wz
Daniel Zawadka
śr. 5,0 bdb
4. Weronika Przybysz
śr. 4,9 wz
5. Aleksandra Jaroń
śr. 4,81 wz
6. Kinga Proczka
śr. 4,63 wz
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Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
Sprawdzian szóstoklasisty CKE z 1 kwietnia 2015 roku
Nasi tegoroczni uczniowie klasy VI otrzymali ze sprawdzianu bardzo dobre wyniki. Język angielski, oceniany po raz pierwszy od
tego roku, okazał się dla nich najłatwiejszy, a ich wynik jest wyższy od średniej powiatu, a nawet województwa. Równie ładnie
napisali część matematyczną, chociaż procentowo niżej od języka
polskiego, to jednak wyżej niż ich rówieśnicy ze szkół gminy, powiatu i województwa. Dokładne zestawienie poszczególnych wyników ilustruje poniższa tabela
przedmioty

Klasa VI ZS
Wielgolas

Gmina Latowicz

Powiat miński

Województwo
mazowieckie

j. polski

74,1

73,8

75,4

75,6

matematyka

65,0

57,6

63,4

63,8

j. angielski

81,3

74,7

80,6

80,4

Najwyższy wynik zdobył Filip Zgódka – 78 pkt. (100% z jęz. angielskiego, 95% z języka polskiego i 90% z matematyki)
Na drugim miejscu jest Anna Sabak – 77 pkt (100% z matematyki,
95% z języka polskiego i 93 % z języka angielskiego)
Trzecie miejsce zajęła Natalia Duszczyk- 75 pkt (95% z matematyki, 93% z języka angielskiego i 90% z języka polskiego)
Brawo szóstoklasiści, tak trzymajcie również w gimnazjum– chodzi oczywiście o rewelacyjne wyniki w nauce.
Gratulujemy.
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Gościem spotkania był
A. Niemirski
18 marca uczniowie klas IV-VI naszej szkoły mieli niecodzienną
przyjemność spędzenia dwóch godzin lekcyjnych w towarzystwie
pana Arkadiusza Niemirskiego- autora książek detektywistycznych
zarówno do młodzieży, jak i starszych czytelników.
Arkadiusz Niemirski literacką karierę rozpoczął w 2000 r., a inspiracją dla pisarza okazała się seria "Pana Samochodzika" Zbigniewa
Nienackiego. Ze swoimi szesnastoma „Panami Samochodzikami..”
jest trzeci w rankingu kontynuatorów tej serii. Z kolei jego
„Pojedynek detektywów" (książka
wydana przez Ossolineum) był proponowany do kanonu lektur szkolnych.
Pisarz, nawiązując do wszechobecnej
kultury obrazkowej, swoje wystąpienie również urozmaicił ciekawą prezentacją. Mówił o życiu prywatnym, karierze naukowej i ulubionych
przez niego powieściach kryminalnych. Przedstawił pisarzy tego gatunku i słynnych detektywów:
Edgara Allana Poe i jego detektywa Auguste Dupina,
Sherlocka Holmesa z powieści Artura Conana Doyle`a,
Agathę Christie i jej Herkulesa Poirot i Pannę Marple.
Jednak najbardziej ceni sobie porucznika Colombo. Dzieci były zafascynowane jego opowieściami o pracy w kabarecie „ i..”, o ulubionym brytyjskim zespole rockowym Procol Harum i jego liderze Garym Brookerze, którym organizował koncerty w Polsce i pisał recenzje o ich występach na łamach magazynów „Tylko Rock” i „Teraz
Rock”. Mogły też posłuchać piosenek tego zespołu.
Zdradził swoje marzenia i przekonywał, że warto je mieć. W swoim życiu realizuje motto: „Najważniejsza we wszystkim, co się robi,
jest pasja i konsekwencja. Człowiek bez pasji jest po prostu trupem,
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„7 razy dziś” - recenzja
Co bym zrobiła, gdybym kolejny raz obudziła się tego samego dnia? Gdybym wiedziała, co się wydarzy, jakie błędy zrobiłam lub czego nie zrobiłam? Może chciałabym
wszystko zmienić, a może wolałabym pozostawć wszystko takie, jakie było? 7 razy
dziś to historia dziewczyny, która siedem razy przeżywa piątek 12 lutego.
Samantha Kingston jest sławna w swojej szkole, uczęszcza do liceum i zadaje
się tylko z osobami na swoim poziomie. Ma "dobre" przyjaciółki i przystojnego chłopaka. 12 lutego szkoła obchodziła Dzień Kupidyna. Wieczorem Kent urządzał w swoim
domu imprezę, chociaż nie należał do grona "lubianych". On i Sam, gdy byli młodsi przyjaźnili się, wszystko jednak zmieniło się, gdy dziewczyna zaprzyjaźniła się z osobami
niewartymi większej uwagi - wyśmiewali się oni z osób brzydkich, grubych, dobrze się
uczących itp. Główna bohaterka nadal czuje sympatię do Kenta, ale za sprawą towarzystwa, w jakim się obraca nie zachowuje się lojalnie wobec niego.
Po imprezie, gdy Samantha była w drodze do domu, potrącił ją samochód.
Umarła? Nie. Obudziła się cała i zdrowa w swoim łóżku, był poranek. W dodatku 12
lutego. Tak jak bohater w „Dniu Świstaka” otrzymała szansę, aby jeszcze raz przeżyć ten
sam dzień. Stara się wszystko zmienić. Nie jest to jednak łatwe, gdyż tylko ona wie, co
się wydarzy tego wieczoru. Wielokrotnie przeżyty piątek sprawił, że nie była już tą samą
lubianą licealistką. Była lepsza, bardziej wyrozumiała, zaczęła dostrzegać zakłamanie, z
jakim się stykała. Zobaczyła, że nie może liczyć na swojego chłopaka, nie jest on z nią z
miłości, ale tylko po to, aby być "kimś" w szkole. Wszystko się zmieniło. Ale co zrobić,
aby ten dzień już nigdy się nie powtórzył?
Lauren Olivier stworzyła bardzo wciągającą fabułę. Większości osób pewnie
wydawałoby się, że opisywanie cały czas jednego dnia będzie nudne. Jednak tak nie
jest. Powieść wciąga, można ją czytać bez końca, domagać się kolejnych powtórzeń tego
dnia. Każdy jest opisany w inny sposób, bo bohaterka cały czas coś zmienia. Stara się
zrobić cokolwiek, aby już więcej nie powtórzył się ten koszmarny dzień. Na początku
książki Samantha wydaje się być "pustą", płytką, nie wartą uwagi dziewczyną. Jest jednak inaczej. "W środku" jest normalną, inteligentną, dobrą nastolatką, ukrywa to jednak, aby się nie ośmieszyć przed obecnymi znajomymi. To pełna współczucia i empatii
dziewczyna, która nie jest tak powierzchowna, jak jej trzy przyjaciółki.
Powieść daje nam dużo do myślenia. Po jej przeczytaniu zrozumiemy, że trzeba zawsze być sobą, nie udawać nikogo. Każdy jest wyjątkowy i nie trzeba ukrywać swojego prawdziwego charakteru, aby wtopić się w tłum swoich znajomych. Musimy zmieniać się na lepsze już teraz, bo "później" może nigdy nie nadejść...
Kovu
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szewskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Władysława Sikorskiego. To niezwykłe, że historia jest
tak blisko nas. Trakt Królewski obfituje w pomniki i miejsca szczególne mające odzwierciedlenie w utworach literackich i podręcznikach historii - zobaczenie takich miejsc i obiektów pozwala lepiej zrozumieć naszą historię i literaturę. Niestety, nie udało nam
się zwiedzić podziemi bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela – tutaj przeszkodził remont. Po spacerze uliczkami Starego
Miasta udaliśmy się na ul. Chełmską do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, gdzie nie tylko zwiedzaliśmy plan filmowy „Miasta 44”, ale mogliśmy poczuć się jak bohaterowie tamtych lat, wkładając kostiumy i poddając się charakteryzacji – wyglądaliśmy bardzo przekonująco, szczególnie Ola, która postanowiła zachować „makijaż” do zakończenia wyprawy – jej wygląd o
mało nie wywołał zawału serca u wychowawców. Po lekcji na planie filmowym dla wielu osób terminy takie jak szwenk, szwenkiel,
montaż, cięcie, efekty akustyczne, green screen i in. zaczęły istnieć w świadomości i stały się zrozumiałe. A może ktoś z naszych
uczniów zachęcony wycieczką kiedyś wróci tu do pracy?
O godzinie 20:00 mogliśmy odpocząć, siedząc wygodnie w teatralnych fotelach i oglądając sztukę XIX – wiecznego pisarza rosyjskiego Gogola. Mimo że utwór powstał dość dawno i wydawałby
się niezrozumiały, trafił do młodej widowni, świadczył o tym
aplauz i śmiech, jaki wywoływały poszczególne sceny. Jak to zwykle bywa w komediach, bawiły przerysowane postacie oraz komizm słowny i sytuacyjny wzmocnione doskonałą grą aktorów,
szczególnie Karoliny Gruszki w roli swatki Agafii i Marcina Bosaka
kreującego Koczkariewa – starego kawalera. Jednak niektórym
miłośnikom teatru te walory sztuki nie przeszkodziły smacznie
spać.
Po spektaklu zmoczeni wiosennym deszczem, przemarznięci, ale
chyba szczęśliwi wróciliśmy baaardzo późno do domu.
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nie ma w nim życia. Żeby coś osiągnąć, trzeba tego chcieć i wytrwale
dążyć do celu”.
Czy naszych uczniów zaraził swoją pasją? Na pewno wielu z
nich zachęcił do czytania i to nie tylko swoich książek
Bardzo dziękujemy pani A. Niedek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu za zaproszenie Pisarza do naszej szkoły.

Radiowęzeł
Niedawno w naszej szkole powstał radiowęzeł. Specjalna ekipa
montowała głośniki na korytarzach szkolnych, oczywiście robili to
po naszych lekcjach, by nie zakłócać codziennej pracy w szkole.
Pan Mroczek zbudował pomieszczenie, gdzie zamontowano panel sterowania. Pomysłodawcą utworzenia radiowęzła był p. Radosław Piskorz, a sponsorów pozyskały
panie: Hanna Zawadka, Magdalena Gruba oraz Lidia Konopacka - opiekunki Samorządu
Uczniowskiego. Dzięki ich staraniom pieniądze na nasz cel przekazali: p. Grzegorz Zadrożny, p. Janusz Reda, p. Andrzej Reda, p.
Ireneusz Chróst oraz p. Ewa Bogusz. Pozostałą kwotę dofinansowała Rada Rodziców.
Oficjalne otwarcie, z przecięciem wstęgi odbyło się 15 maja
2015 r. Dokonała go p. dyrektor szkoły Roma Piłatkowska. Podczas tego wydarzenia obecni byli przedstawiciele klas szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, opiekunowie samorządu uczniowskiego. Odtąd wyznaczeni uczniowie z klasy I gimnazjum na razie
tylko podczas długich przerw włączają muzykę, aby umilić nam
czas podczas dużych przerw.
Dominika Galej
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Wyniki egzaminu
19 czerwca poznaliśmy wyniki egzaminów trzecioklasistów, którzy to w kwietniu wykazali się z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w gimnazjum. Oto średnie wyniki procentowe dla szkoły,
gminy Latowicz i powiatu mińskiego.

szko
ła
gmina
powiat

GH
–P
Jęz.
polski

GH –
H
Historia,
WOS

GM –
M
Mat

GA –P
Jęz.
ang.
–p.
podst.

GA – R
Jęz. ang.
–
p. rozszerz.

GR – P
Jęz. ros.
–
p.
podst.

43,6

GM –
P
Przed
m.
przyrodn.
45,1

61,
4
60,
6
64,
7

62,2

53,9

32,9

62,0

64,1

48,4

49,4

58,3

40,7

63,0

65,7

51,4

52,0

69,1

50,1

56,8

Jak widać, wyniki do najlepszych nie należą. Jednak są wśród gimnazjalistów tacy, którym egzaminy poszły dobrze. Należy do nich:
Agata Mućko ze średnimi: 81% - jęz. polski; 88% - historia, WOS;
72% - matematyka; 79% - przedmioty przyrodnicze.; 100% - jęz.
angielski –p. podstawowy; 78% - jęz. ang. – p. rozszerzony; ogólna średnia z egzaminu Agaty 83%. Gratulacje. Najlepsze wyniki w
zakresie poszczególnych przedmiotów: język polski – Agata Mućko i Małgosia Kostanta
po 81%; historia, WOS – Karina Łuszkiewicz 97%; matematyka –
Piotr Konopacki 90%; przedmioty przyrodnicze - Piotr Konopacki
82%; jęz. angielski – p. podstawowy - Agata Mućko – 100%; jęz.
ang. – p. rozszerzony – Angelik Bogusz i Małgorzata Kostanta po
83%; jęz. ros. – p. podstawowy - Karina Łuszkiewicz 88%.
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Wycieczka do Warszawy uczniów
gimnazjum
Zwiedzanie
planu filmowego
„Miasta 44”
i obejrzenie
spektaklu
„Ożenek” w
Teatrze Studio to główne punkty
programu
wycieczki do
Warszawy,
która odbyła się 28 kwietnia 2015r. Korzystając z pięknej pogody,
najpierw odbyliśmy spacer Krakowskim Przedmieściem, zwiedzając i oglądając to, co w Warszawie wydaje się być bardzo ciekawe, a na pierwszy rzut oka zwyczajne. Wstąpiliśmy więc do kościoła Świętego Krzyża – uczniowie mogli
dowiedzieć się, że tu
wmurowane są urny
z sercami naszych
twórców: Fryderyka
Chopina oraz Władysława Reymonta;
umieszczone są także tablice z epitafiami innych wielkich
Polaków, m.in. Ignacego Krasickiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kra-

Str. 16

ŚWIDEREK

grać w czasie przerw, jeśli nie ma za dużo chętnych. Wycieczki
szkolne, te dłuższe, np. w góry i te krótsze- do Warszawy lub w
inne miejsca dostarczają nam wielu miłych wrażeń. W czasie wakacji możemy pojechać na obóz sportowy. Oprócz tego w szkole
odbywają się projekty międzynarodowe, które umożliwiają wymianę młodzieży.
O nasze bezpieczeństwo
dba personel. Panie woźne pilnują, aby budynek
był czysty, natomiast nauczyciele mają specjalne
dyżury po to, by pilnować
porządku w czasie przerw
– wielokrotnie zapobiegają awanturom lub rozstrzygają problemy, a jest
ich dużo, bo i uczniów niemało – cały zespół liczy około 350 uczniów. Jednak nasi koledzy w
większości są przyjaźni i pomocni, a pojedyncze incydenty udaje
się nam załagodzić.
Dla osób szczególnie uzdolnionych i pracowitych przewidziane
są nagrody na koniec roku szkolnego, na który z niecierpliwością
czekamy- bo po sumiennie przepracowanym roku należy się odpoczynek, czego wszystkim życzą dziewczyny z Ia.
Julia Czarnecka
Julia Piekarska
Zuzanna Nieprzecka
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Akcja „Ja czytam”
Takie logo ma ogólnopolska kampania zainicjowana przez
Wydawnictwo Operon. Patronat honorowy nad nią objęła Minister Edukacji Narodowej pani Joanna Kluzik- Rostkowska.
Nauczyciele i uczniowie wszystkich trzech poziomów naszej szkoły również przyłączyli się do tej akcji rozwijającej umiejętności czytania i dyskutowania o przeczytanych tekstach beletrystycznych i popularnonaukowych.
Mamy za sobą spotkania organizacyjne Dyskusyjnych Klubów
Edukacyjnych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami prowadzenia dyskusji oraz listą książek wybranych do czytania w ramach
tej kampanii.
Warto nadmienić, że wybrane książki zostały zakupione do biblioteki szkolnej. Ponadto uczestnicy DKE mają dostęp do ich wybranych fragmentów na platformie Kampanii Ja Czytam i otrzymają
pakiet materiałów tematycznych. Opiekunowie zaś mają zapewnione wsparcie merytoryczne i mogą wziąć udział w internetowym kursie animatora edukacji.
Dało się już zauważyć, że niektórych uczniów wciągnęły nowe
lektury. Spotkania DKE będą się odbywać raz w miesiącu i będą
dotyczyć wybranej tematyki.
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Wywiad z panem Arkadiuszem
Niemirskim
Jak wiecie, pan Arkadiusz- pisarz książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych, był w naszej szkole. Wykorzystałyśmy tę okazję, aby
zadać mu kilka pytań, a ten wywiad to zapis naszej rozmowy
Uczennice: Będzie nam bardzo miło, jeśli zechce nam Pan poświęcić
jeszcze chwilkę? Jesteśmy początkującymi redaktorkami gazetki szkolnej „Świderek”.
Pan: Oczywiście, jestem bardzo rad.
Ucz: Jak Pan trafił do naszej szkoły?
P: Jechałem przez Kołbiel i miałem GPS (śmiech), wcześniej zadzwoniłem do pani z Gminnej Biblioteki w Latowiczu i umówiłem się na spotkanie z wami - tu, o godzinie 9.00
Ucz: Jak postrzega Pan naszą szkołę?
P: Jakaś strasznie duża, łatwo zabłądzić w tych korytarzach. Nie spodziewałem się, że szkoła na wsi będzie taka duża. Byłem w różnych
miejscowościach, ale powiem szczerze, wasza szkoła wypada super,
nawet zaproszono mnie na obiad - do dolnej kondygnacji.
Ucz: U nas i tak jest mniejsza niż w sąsiednim Latowiczu, w tej samej
gminie.
P: Jeszcze większa? Co wy? Czy tutaj wszyscy się uczą, nikt nie pracuje?
Ucz: Jaką książkę z dzieciństwa pamięta Pan szczególnie?
P: Jako pierwszą wymienię powieść Aleksandra Dumasa, tylko nie pamiętam, czy to byli „Trzej muszkieterowie”, czy „Hrabia Monte Christo”
i oczywiście „ Pan Samochodzik…” to najlepsza książka detektywistyczna dla młodzieży. Uważałem, że Niziurski czy Bahdaj nie są dla mnie, bo
ja trochę przypominałem ich bohaterów, byłem łobuziakiem. Natomiast Nienacki zaproponował mi bohatera zupełnie innego, wręcz egzotycznego- mężczyznę dojrzałego, pracownika ministerstwa, historyka
sztuki, który ma samochód i z paniami nawiązuje romanse i .. pali papierosy – a przecież dzieciom palić nie wolno, ale on mógł. Taki facet,..
to było takie urzekające i egzotyczne, wyobrażałem sobie… gdybym ja
był na jego miejscu. A dziś, co mam do wyboru- „Harrego Pottera”. Po
co mi taki knypek w okularach? Zawsze chciałem być facetem, który
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by wziąć pod uwagę koszt jednego obiadu, wniosek byłby prosty.
Budynek naszej szkoły jest nowoczesny, dobrze wyposażony. W
sali komputerowej znajdują się laptopy z najnowszym oprogramowaniem. W klasach udostępniono nam tablice interaktywne. W
sali gimnastycznej wisi tablica, na której wyświetla się aktualna
godzina i wyniki meczów. Przebudowano także jedną z sal lekcyjnych, tworząc pracownię językową, w której znajdują się stanowiska ze słuchawkami umożliwiającymi indywidualną konwersację z
anglistą lub rusycystą.
Bardzo prężnie działa także Samorząd Uczniowski. Losowanie
szczęśliwego numerka i “Dzień czegoś” były strzałem w dziesiątkę
– nas uczniów, często nieprzygotowanych do lekcji zwalnia to z
odpowiedzi ustnej przynajmniej raz na jakiś czas. Szczęśliwiec czuje się nieraz jakby wygrał w totolotka.
Dzięki sprawności zarządu SU i samorządów klasowych organizowane są także dyskoteki szkolne, a więc oprócz nauki jest także
niezbędna do zrównoważonego funkcjonowania rozrywka. Organizowany jest także Dzień Wiosny pełen niezwykłych atrakcji,
choć ostatnio dla klas drugich gimnazjum stał się dniem prezentacji projektów – to stresujące wyzwanie, ale bardzo pouczające
doświadczenie. Cieszymy się, że udało się zrealizować pomysł ze
szkolnym radiowęzłem, który nasze przerwy umila muzyką sączącą się z głośników.
W szkole znajduje się też sklepik, w którym możemy się posilić,
znajdując coraz bogatszą ofertę zdrowych posiłków, dla wielu
uczniów, którzy wychodzą z domu bez śniadania to prawdziwa
deska ratunku przed skręcającym jelita głodem i czasem zasłabnięciem. Dwie 20 - minutowe przerwy pomiędzy poszczególnymi
zajęciami pozwalają spokojnie zjeść obiad.
Na korytarzach stoją stoły pingpongowe, na których można za-
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Co nam się w szkole podoba...
Niektórzy mówią: „Szklanka w połowie jest pełna”, inni: „(…)w
połowie jest pusta”, my jednak wolimy wersję optymistyczną,
dlatego piszemy o tym, co nam się w szkole podoba.’’
W naszej szkole znajduje się mnóstwo udogodnień. Największym
powodzeniem cieszy się “Orlik”. Przychodzi na niego dużo osób,
zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych. To sporych rozmiarów
boisko świetnie
sprawdza się w swojej
roli. Uczniowie uwielbiają na nim ćwiczyć
przeróżne dyscypliny
sportowe Cieszymy
się również, że na terenie szkoły znajduje
się biblioteka. Nie musimy nigdzie wyjeżdżać po omawiane
powieści i książki, a
także po te pozycje,
które chcemy przeczytać poza kanonem szkolnych lektur. Wszystkie dzieła mamy pod
ręką.
Cenimy sobie także zaangażowanie nauczycieli w nasz rozwój
zarówno intelektualny, jak i fizyczny. Dzięki szerokiej gamie konkursów, zawodów i zajęć pozalekcyjnych możemy rozwijać nasze
umiejętności w różnych dziedzinach. Obiady są różnorodne i bardzo pożywne, choć niektórzy narzekają na brak picia, jednak gdy-
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może wybierać i jest niezależny. Moim idolem stał się John Bond
Ucz: Czy lubił Pan czytać lektury?
P: Niekoniecznie, to co narzucone wydaje się uczniom gorsze, a nawet
powoduje bunt, ale później zauważyłem, że lektura szkolna to też książka. Niektóre lektury bardziej mi się podobały, inne mniej
Ucz: z kim Pan mieszka?
P: Obecnie sam.
Ucz: w której szkole będzie Pan miał kolejne spotkanie?
P: Jestem umówiony
do gimnazjum w Lublinie
Ucz: Dlaczego w bibliotece, np. w Mińsku
Maz. nie ma Pana książek?
P: To kwestia umowy z
wydawnictwem, wcześniej współpracowałem z Ossolineum, to
najstarsze polskie wydawnictwo- istnieje od
1817 roku, przetrwało
trzy rozbiory Polski, dwie wojny światowe i „padło” dopiero w III RP.
Ossolineum nie istnieje, odzyskałem prawa wydawnicze do swoich książek i negocjuję w innymi wydawnictwami, jesienią mają być wydane
moje książki „Pojedynek czarodziejów” i „Testament bibliofila”. Współpracowałem tez z Oficyną Wydawniczą „Foka”- ono też musiało zawiesić działalność i stąd brak moich książek w księgarniach. Zostałem sierotą, bez wydawnictwa. Natomiast książki dla dorosłych drukuje mi Wydawnictwo Wołoszański, tu został niedawno wydany „Prowokator”, ta
książka już może być w bibliotekach. Jeśli chodzi o młodzieżówki zostaje
„Pan Samochodzik”, ale nimi zajmuje się od dawna Wydawnictwo Warmia. Książki są drogie, (spadkobiercy praw autorskich „biorą” więcej niż
autorzy) i to wszystko trzeba wliczyć w cenę.
Ucz: Dlaczego postanowił pan kontynuować serię „Pana Samochodzika”?
P: Bohater książek Nienackiego zauroczył mnie, ale nie zyskał takiego
rozgłosu na jaki zasłużył. Gdyby pisarz mieszkał wtedy w USA i tworzył
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w tamtych warunkach i stworzył taką serię o amerykańskich realiach, to
byłby multi, multimilionerem, jak.. Disney.
Ucz: Skąd Pan bierze pomysły do swoich książek?
P: To przychodzi „stąd i stamtąd”, wystarczy to wszystko połączyć.
Jestem obserwatorem przyrody i rzeczywistości, mam łatwość wymyślania historii (chociaż z wiekiem – coraz gorzej). A właściwie to ja nie
wiem, to jest tak jak w przypadku innych działań. Gdyby np. zapytać:
„Panie Ronaldo, jak pan te gole strzela?” Pewnie odpowie: po prostu,
kopię i piłka wpada do bramki. Gdy siądę i zacznę pisać , to coś samo
wychodzi, układa się w całość.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie jestem teoretykiem akademickim tylko praktykiem.
Ucz: Skąd Pan pochodzi?
P: To dobre pytanie, sam się nad tym zastanawiam; wychowałem się
na teorii ewolucji Darwina, ale teraz uważam ją za mało przekonującą –
nie ma dowodów, jestem zwolennikiem teorii inteligentnego projektu.
Uważam, że był jakiś plan i na jego podstawie powstały różne stworzenia. Tak ja uważam, ewolucji nie ma, bo gatunków jest coraz mniej,
wręcz przeciwnie- jest dewolucja. Natomiast ewolucja jako proces istnieje tylko w makroskali, bo na pewno nie powstanie z banana żółw
albo na odwrót. Nikt jeszcze tego nie zauważył, żeby nowy gatunek powstał z innego, bo to jest niemożliwe.
Ucz: Wyjaśniamy, że ten wykład to dowód wcześniejszych przyrodniczych zamiłowań Pana Niemirskiego - zajmował się pracą naukową i
nawet zaczął pisać doktorat z ekologii
P: Ale Wam oczywiście chodzi o to, skąd pochodzę, w sensie - gdzie się
urodziłem?
Ucz: Tak.
P: Warszawa, podobno na porodówce byłem z takim obecnym piłkarzem Dariuszem Dziewanowskim, on był cztery godziny starszy, ja z 1
października, a on z 31 września. Ludzie rodzą się parami – zdolny i niezdolny; On oczywiście jest tym zdolniejszym, ja będę sławny, gdy zdobędę Oskara
Ucz: Życzymy Panu spełnienia tych marzeń i bardzo dziękujemy za rozmowę
P: Było mi bardzo miło rozmawiać z tak młodymi paniami.
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Wycieczka do Kawęczyna
W piątek 22 maja 2015 r. uczniowie klas Ia i Ib pod opieką
wychowawczyń: p. Iwony Prus
i p. Hanny Jaworskiej oraz rodzica p. Beaty Zawolskiej wybrały się na wycieczkę krajoznawczo- edukacyjną pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” do Gościńca we wsi Kawęczyn. Program pobytu obejmował:
 staropolskie powitanie chlebem przez gospodarza ubranego
w strój ludowy
 poczęstunek dzieci i opiekunów ciastem i herbatą
 przejażdżkę po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym
 zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną
 spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków
 obserwację zwierząt: danieli, kóz, osła, kucyków i koni.
 pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej
w kuźni
 zajęcia w piekarni z pokazem przygotowywania chleba
do wypieku
 ognisko z pieczeniem kiełbasek pod zadaszeniem
 zabawę „dyskotekową” w sali tanecznej
zabawy na placu zabaw
Pobyt w Gościńcu dostarczył dzieciom wielu miłych i niezapomnianych wrażeń, a przy okazji poszerzył ich wiedzę o pracy i warunkach życia na wsi w dawnych czasach.

