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Przełóż po jednej zapałce tak, aby równania były prawdziwe.
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Ruszamy od nowa ze szkolną gazetką, jak
zwykle po wakacjach w nowym składzie i
Co
z nowymi pomysłami. Nie będę już Was
zanudzać, bo wystarczająco jesteście

przygnębieni powrotem do szarej szkolnej
rzeczywistości, więc mogę Wam tylko życzyć samych piątek. Mam nadzieję, że
jako nowa redaktor podołam oczekiwaniom i uda mi się Was od czasu do czasu 
rozerwać (oczywiście nie na strzępy :P).
Nowa redaktor Julka :)



w numerze:
Wywiad z panem
Radosławem Piskorzem– nauczycielem
historii
Recenzje (film i
książka)
Opowiadanie
Pierwsza wycieczka
za nami!
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Szekspir w grobie się przekręca, czyli
humor z zeszytów gimnazjalistów
Oj, nie lubią czytać nasi uczniowie, oj nie. A chcieliby błyszczeć, mieć
wiedzę – tylko skąd? Może ze ściąg niewiadomego pochodzenia, a może
z własnej niczym nieograniczonej i mocno niedokarmionej, wręcz anorektycznej wyobraźni, zdolnej produkować zadziwiające historie. Oto
jak dramat wszechczasów staje się dramatem naszych czasów za sprawą piór rodzimych (czytaj: szkolnych) twórców:
-Romeo – żona Julii, który się zabił.
-Romeo i Julia poznali się na balu u Kataretów.
-Romeo i Julia poznali się na balu kościelnym
-Julia zabiła się, ponieważ Romeo pił.
-Romeo powiesił się.
-Julia przecięła sobie coś i umarła.
-Umarłość (sic!) będzie trwała parę godzin.
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Rubryka ogłoszeń
Mam talent!
Podczas uroczystości choinki szkolnej ( dnia 4 stycznia 2015 roku) można będzie zaprezentować swój talent: wokalny, taneczny, akrobatyczny,
sportowy, plastyczny. Jeśli czujesz się, w której z tych dziedzin mocny,
zgłoś się do pani Teresy Paździoch. Na wybór repertuaru i przygotowanie się do występu masz dwa miesiące. Dla wyróżnionych przewidziano
nagrody
Organizatorzy uroczystości
Piknik Ekologiczny
W ramach działań projektu ekologicznego realizowanego w naszej szkole, oprócz warsztatów na terenie szkoły i wycieczek, zaplanowany jest
również rodzinny Piknik Ekologiczny. Organizatorką przedsięwzięcia jest
pani Joanna Kluczek – Szpadelewska. Impreza odbędzie się na terenie
szkoły w dniu 29 listopada (sobota) w godzinach 12:00 – 15:00. Przewidziano wiele atrakcji, w tym konkurencje zespołów rodzinnych
(dotyczące ekologii w teorii, praktyce i w humorze). Dla zwycięskiej drużyny nagrodą będzie rower, za drugie miejsce hulajnoga, a za trzecie
kijki trekkingowe (kijki do nordic walking). Poza tym w ramach podsumowania akcji będą rozdane inne nagrody. Uczestnicy będą mogli spróbować domowych wypieków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do wspólnej zabawy.
Próbny sprawdzian szóstoklasisty już 26 listopada Próba generalna sprawdzianu szóstoklasisty ma za zadanie pomóc uczniom oswoić się
z formą sprawdzianu (począwszy od budowy arkusza, poprzez kształt i
typy zadań, po właściwe rozplanowanie pracy w czasie i przełamanie
stresu). Tegoroczny sprawdzian ma mieć nową formułę: część 1. z
przedmiotów: język polski i matematyka pisana przez 80 minut od godz.
9.00 , a potem od 11.15 część 2. -język angielski (Dokładne informacje
w Informatorze o sprawdzianie od roku 2015, który jest dostępny na

stronie MEN w zakładce sprawdzian).
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Pożegnanie

Nowi gimnazjaliści

Konkurencje siłowe

Witajcie kochani. Chcemy Was uroczyście poinformować, iż
MY niżej podpisane, w czerwcu bieżącego Roku Pańskiego ukończyłyśmy z wyróżnieniem ten (Przybytek Szkolny, zwany Gimnazjum w
Wielgolesie. W związku z tym, równie uroczyście chcemy ogłosić z
wielkim żalem ("Czemu my tak kłamiemy..."), że nasze drogi, to znaczy nasza i redakcji, rozeszły się. W sumie to też pozwalamy Wam się
cieszyć. Wiemy, że potrafiłyśmy być czasem nieznośne, ale to była
jedna z naszych rozrywek - denerwowanie innych. :D Musiałyśmy
czasami odreagować, bo nasza dokuczliwość nie równała się z nerwami związanymi ze składaniem tej... gazetki. :D
Ja, niżej podpisana Redaktor Naczelna, uroczyście pragnę
przekazać tę „różnie” wdzięczną funkcję i oddać ją w młodsze ręce.
Również ja, niżej podpisana Zastępczyni Redaktor Naczelnej składam
z góry gratulacje osobie, która przejmie moją rolę [wybierajcie na to
stanowisko kogo chcecie (albo kogo p. Brauła zechce)]
Oczywiście należą się Wam też podziękowania, bo w sumie
bez Was miałybyśmy spokojniejszą głowę (a ile więcej czasu na spanie...). Ogólnie też dziękujemy za obecność na zebraniach, oddawanie artykułów. Tak naprawdę, niemało się można było przy tym namęczyć i nabiegać, jednak dzięki temu nabrałyśmy doświadczenia w
niejednej dziedzinie, choćby w zbieraniu uwag za niepunktualne wydawanie gazetki, ale też za dawanie go innym. :D
I takie szczere (można powiedzieć) na koniec: DZIĘKUJEMY.
Ninuś i Oluś :D
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Skrót wydarzeń
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 1 września o godz. 9:00 uczniowie z rodzicami oraz nauczyciele z
naszej szkoły zebrali się najpierw w kościele- na uroczystej mszy świętej, a następnie w szkole, gdzie powitali nowy rok szkolny. Jak co roku,
pierwsza przemówiła pani dyrektor, witając wszystkich zgromadzonych. Przedstawiła nam nowych nauczycieli oraz wychowawców klas.
Spotkanie w sali gimnastycznej nie trwało długo, potem czekały na nas
spotkania w klasach z wychowawcami. Tam otrzymaliśmy plany lekcji.
Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza
Dnia 5 września w naszej szkole odbyła się
akcja Narodowego Czytania Trylogii Henryka
Sienkiewicza. Wszyscy nauczyciele i uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, aby
wspólnie czytać „Potop”. Czytanie rozpoczęła pani dyrektor Roma Piłatkowska, a po niej niektórzy nauczyciele i osoby wydelegowane z
poszczególnych klas, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
„Sprzątanie świata”
Akcja „Sprzątanie świata” objęła wszystkich uczniów szkoły podstawowej . Dnia 19 września wyruszyli oni z murów naszej szkoły, aby zbierać
odpady, które wcześniej ktoś bezmyślnie pozostawił. Śmieci było tyle,
że ... Budzi się tylko refleksja i pytanie: jak długo jeszcze jedni będą
sprzątać, a inni będą brudzić?
Wycieczka do Zakopanego
Dnia 23 września uczniowie naszego gimnazjum oraz dwóch uczniów
szkoły podstawowej- wraz z nauczycielami wyjechali spod szkoły na
czterodniową wycieczkę do Zakopanego. Uczestnicy zwiedzali Kraków,
Częstochowę i Wadowice oraz zdobywali szczyty górskie, takie jak np.
Sarnia Skałka.

Top modelką nie zostanę i poetą wiel- Na imię Iwona mam, w piłkę nożną
dobrze gram.
kim,, a do gimnazjum przychodzę z
Codziennie ćwiczyć będę i dużo medali
zapałem niewielkim.
zdobędę.
Ja sportowcem zostać chcę, do ataku
Julia jestem
śpieszę się.
matmy nie rozumiem ,
choć wieczorami zakuwam
Asia nazywam się
Gdy tylko sprawdzian wyczuję
jeździć na rowerze lubię
Od razu choruję
na fejsie często bywam
Brata Kubę mam
i lajki na asku szybko zdobywam.
I go bardzo kocham.
Jestem trochę szalona
Była sobie dziewczyna
- pozytywnie zakręcona.
miała usta jak malina
Jestem sobą – nie zawsze idealna,
Ania na imię miała,
jednak w miarę normalna.
dobrze w piłkę grała
Jestem Aneta i słucham muzyki,
lubiła lato i zimne lody
lecz nie kumam matematyki
wskakiwała do ciepłej wody.
zawsze, gdy pani do tablicy
(G.)Karolina, spoko ze mnie dziewczy- mnie bierze, po cichu
odmawiam pacierze.
na
czasem potrafię się zdenerwować ,
Na imię Julia mam,
ale zagadać można próbować.
wolnymi chwilami śpiewam.
W dwa ognie dobrze gram,
Do Zakopanego wracałabym co rok.
kolegów i koleżanek dużo mam.
Chociaż tam jest duży tłok.
Mam na imię Karolina,
Pływać lubię na basenie.
(najtrudniej jest o sobie pisać),
Przyjaciół bardzo sobie cenię.
Jestem otwarta, wesoła dziewczyna,
Siostry mam dwie
a czy to prawda?
Trzeba koleżanek i kolegów o to spy- i bardzo lubię je.
tać.
Nie będę wymieniać moich wad i zalet
Jestem Dominika
wiele,
wszyscy mnie tu znacie,
bo od tego są przyjaciele.
lubię czytać książki,
walczę też na macie.

Str. 20

ŚWIDEREK

To już gimnazjaliści...
Klasa IA
Jakub Baranek:
Kuba włosy żeluje,
Na orliku przesiaduje.
Kiedy dziewczyna do niego podejdzie
Pyta : ,,Co z nami będzie?”
Julia Czarnecka:
Julka Czarnecka przed samotnością
Nie odczuwa lęku,
Bo to dziewczyna pełna wdzięku.
Aleksandra Kielak :
Ola Kielak to moja najlepsza koleżanka,
Nigdy się na niej nie zawiodę,
Ja i ona kochamy modę.
Weronika Mikos:
Weronika do wszystkiego się rwie,
Dzięki temu dużo wie.
Czasem bardzo kłótliwa,
Ale mimo wszystko bywa życzliwa.
Natalia Oszkiel:
Natalia Oszkiel moja kumpela,
Każdego wciąż rozwesela.
Miła, sympatyczna i wesoła,
Optymizmem tryska dokoła.
Karol Śluzek:
Karol najlepszy chłopak z klasy,
Do szkoły nosi same frykasy.
Karol to nasz klasowy mistrz,
Każdego zaskakuje dziś.

Mateusz Bieńkowski:
Mateuszek to jest zuch.
Silny, mocny jest każdy jego ruch.
Ne boi się nikogo,
A to przecież nic złego.
Wiele się z nim wiąże,
Z każdej obietnicy się wywiąże.
Wojciech Jesień:
W Budziskach mieszka, strasznie wariuje
I przed dziewczynami się popisuje.
Natalia Kowalska:
Jest uśmiechnięta, nauką bywa czasem zajęta.
Piotr Sajnóg:
Zawsze mówi cześć,
Chociaż czasem cichy jest.
Fajny z niego kolega,
Lecz na korytarzu z nami nie biega.
Ewa Chmielewska:
Ewa fajna z niej dziewczyna na
przerwach ciało swe wygina
Klasa IB
Wołają na mnie Natalia,
w podstawówce mała piłkarka
w gimnazjum ostro rządzić zamierzam,
bo do funkcji przewodniczącej się
przymierzam.
Uczyć się staram, lecz mi nie wychodzi
i przez to, po nagrodę do pani dyrektor nie mogę chodzić.
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Ślubowanie gimnazjalistów
Dnia 2 października 2014 r. odbyło się pasowanie na gimnazjalistę.
Uroczystość tę przygotowali uczniowie klas drugich gimnazjum- specjalnie dla pierwszoklasistów. Przygotowane były zadania, które wykonywać musiały wybrane osoby oraz wychowawcy z obu klas pierwszych. Może nie wszystkie zadania były łatwe, ale obydwie klasy dały
sobie radę. Więcej punktów aczkolwiek zdobyła klasa I b, razem ze
swoją wychowawczynią. Po tej zabawnej części nadeszła pora na
część oficjalną. Wydelegowani uczniowie ślubowali na sztandar szkoły,
a następnie pani Dyrektor uroczyście pasowała każdego ucznia na gimnazjalistę symbolicznym ołówkiem. Dopełnieniem uroczystości była
dyskoteka, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.
Wyjazd do Zakładu Utylizacji Opadów
Dnia 7 października uczniowie klas pierwszych oraz kilku uczniów klas
drugich naszego gimnazjum wyjechali sprzed szkoły wraz z opiekunami, aby uczestniczyć w zajęciach w Zakładzie
Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej.
Tam jedna z pracowniczek udzieliła nam wyjaśnień na temat pracy ZUO, a następnie
oprowadziła nas po terenie zakładu.
Dzień Edukacji Narodowej
13 października (dzień przed kalendarzowym świętem) w naszej szkole
odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas drugich gimnazjum pod przewodnictwem pań: Sylwii Branickiej i Małgorzaty Prokop przygotowali śmieszne i niebanalne przedstawienie, po
którym odbył się poczęstunek dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
Dominika i Julia
Wycieczka uczniów klas IV– VI do Warszawy
28 października czterdziestoosobowa grupa uczniów z klas IV-VI spę-

dziła cały dzień na wycieczce. Najpierw obejrzeli musical
„Mitologia” w teatrze Buffo, później zwiedzali wystawy w Muzeum Narodowym i uczestniczyli w lekcji muzealnej, a potem dla
relaksu udali się do parku wodnego „Warszawianka”
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Ku chwale Polski
Dziś żyjemy w XXI wieku; żyje się w nim bardzo szybko,
ale poświęćmy chociaż chwilkę, aby przemyśleć kilka bardzo
ważnych tematów. Jednym z nich, niebywale ważnym jest Patriotyzm -miłość do własnej Ojczyzny. Nasi przodkowie byli gotowi, aby w każdej chwili bronić Polski. Niestraszne były im łagry,
obozy koncentracyjne, zsyłki, masowe mordy, wieloletnie lub
dożywotnie niewole. Nawet w najgorszej możliwej sytuacji mieli
na ustach święte słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna! Z tymi słowami
ruszano w bój, nawet na wiele razy silniejsze militarnie wojska
wroga, w których żołnierze nie byli z własnej woli. Polaków było
często znacznie mniej, a ich uzbrojenie było bardzo proste i przestarzałe, aczkolwiek były to bitwy wygrane- ponieważ każdy Polak walczył za Orła Białego, za Biel i Czerwień i za Kościół Święty.
Polak stojący pod ścianą, nie błagał Niemca o litość, on dumnie
śpiewał mu w twarz ,,Jeszcze Polska nie zginęła…” Zbyt wiele by
wymieniać zasług Polski dla Europy, zasług Polski dla świata. Jedno jest pewne: tak pięknego kraju jak Polska nie ma nigdzie na
świecie. Tymczasem Polska jest wyśmiewana przez obce narody.
Nic dziwnego, skoro nawet Polacy nie szanują kraju ojczystego,
przykładem tego jest między innymi rysowanie swastyk i krzyczenie ,,Heil H...r” wśród młodzieży nawet w naszej szkole. Ktoś kiedyś powiedział: ,,Moja Ojczyzna to nie dzień wczorajszy, moja
Ojczyzna to jutro” ,a więc dbajmy o Nasze Wspólne Dobro– Najświętszą Ojczyznę. Proszę, abyście przemyśleli czym dla Was jest
Ojczyzna. Czym jest wolność i czy nie lekceważycie tych fundamentalnych prawd.
Karol
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W górach bardzo nam się podobało, był fajny pensjonat, ale cisza
nocna zaczynała się zbyt wcześnie.
Jola i Mateusz
Moim zdaniem wrażenia po wycieczce są pozytywne. Najfajniejsze było wspinanie się na góry.
Daniel

Wycieczka była bardzo fajna. Wszystko mi się podobało, szkoda,
że tak szybko się skończyła.
Dominika
W górach było fajnie, najbardziej podobały mi się wędrówki górskie, godzina spędzona na basenie oraz film, który oglądaliśmy.
Hubert
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ja wygrałam w państwa, miasta :D No może nie do końca uczciwie .
Być może, zbyt często korzystałam z pomocy p. Mariusza i Wiktora.
Ale to przecież nieważne kto wygrywa, kto pierwszy wejdzie na
taką Sarnią Skałkę lub popisze się swoją kondycją. Najważniejsze, że
byliśmy tam wszyscy razem i świetnie się dogadywaliśmy, współgraliśmy ze sobą. Nie było zbyt wielu negatywnych emocji. Po prostu chwile, które tam spędziliśmy, są niezapomniane. Utrwalona już w pamięci
wypowiedź Mateusza : Jak będziesz spadał, to zostaw moją bluzę czy
też ciągłe marudzenie Bartka, że za długo chodzimy. Trochę szaleństwa
ze strony Marcina bądź żarty Wiktora czy jego piosenka na koniec- to
pozostanie nam w pamięci i przecież właśnie o to chodzi. Mamy zapamiętywać takie chwile, żeby móc do nich wracać pamięcią. Życie gna
do przodu, tracimy bezpowrotnie kolejne dni, dlatego czasami warto
po prostu się zatrzymać i powspominać tak wspaniałą wycieczkę , którą udało się nam przeżyć i co najważniejsze, wrócić w jednym kawałku
do domu. Może zrobiło się trochę smętnie, ale co poradzić; jestem już
stara. To już pewnie moja ostatnia wycieczka w takim gronie, z tymi
opiekunami. Dziękuję Wam za wspaniałą wycieczkę i życzę, aby ta za
rok (myślę, że taka się odbędzie) była tak samo udana , a może jeszcze
l lepsza.
(Agata)

Opinie wycieczkowiczów
Wycieczka była dla nas fajnym przeżyciem. Zobaczyłyśmy nowy
krajobraz, nieznany dla nas.
Agata i Monika
Wycieczka była dla mnie fajna. Pierwszy raz byłem w górach.
Piotrek
Wycieczka była udana. Szlak, którym szliśmy był czasem trudny,
ale mimo tego chcemy wrócić tam ponownie.
Julia, Marlena i Monika

Str. 7

„Historyk to taki detektyw..”- wywiad
z p. Radosławem Piskorzem
W tym roku szkolnym pracę w naszej szkole rozpoczął
pan Radosław Piskorz. Zastąpił wieloletniego i zasłużonego nauczyciela pana Zdzisława Ćmocha. Nauczanie , jak wiadomo, to
niełatwe zadanie, zwłaszcza wtedy, gdy chce się wzbudzić zainteresowanie tym przedmiotem.
Natalia i Joanna: Dlaczego wybrał pan akurat ten przedmiot
nauczania?
p. Radosław Piskorz: Zawsze chciałem dociekać prawdy historycznej i chciałem poznawać historię ludzkości. Historyk to taki
detektyw, tyle że dociekający wydarzeń z przeszłości. Takim detektywem chciałem zostać.
N i J: Czemu postanowił pan uczyć akurat w tej szkole?
p. RP: Południowo-wschodnie Mazowsze zawsze było bliskie
memu sercu, dlatego szukałem pracy tutaj. I znalazłem ją w Wielgolesie.
N i J: Czym interesuje się pan poza historią?
p. RP: Moim hobby jest czytanie książek, kulturystyka oraz szeroko pojęty sport. Jestem też strażakiem ochotnikiem i bardzo
intensywnie rozwijam tę pasję.
N i J: Czy dużo wymaga pan od uczniów?
p. RP: Człowiek powinien wymagać od siebie, co dopiero od
uczniów. Tak, jestem bardzo wymagający. Zależy mi na rozwoju
każdego ucznia, stąd moja podstawa.
N i J: Co lubi pan robić w wolnym czasie?
p. RP: Wolny czas jest mieszanką aktywności psychicznej.
Oprócz codziennej godziny dla książki jest czas na siłownię, siatkówkę lub zwyczajne spacery z psem.
N i J: Dziękujemy za przeprowadzenie wywiadu.
p. RP: Ja również dziękuję. (Natalia Kielak i Joanna Chabrowska
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A czy Ty już poznałeś Anię?
Aby napisać tę recenzję, spytałam kilku moich znajomych, co sądzą o tej książce. Opinie nie są najlepsze, bo "nudna, długa". Na
pewno? To czemu ja przeczytałam wszystkie części książek o Ani.
Tę serię autorstwa Lucy Maud Montgomery rozpoczyna „Ania z
Zielonego Wzgórza" . Wszystko zaczyna się, gdy Mateusz i Maryla Cuthbert'owie decydują się zaadoptować chłopca, gdyż robią
się coraz starsi i w przyszłości potrzebny będzie im ktoś do pomocy. Jednak pomyłka sprawia, że do rodzeństwa trafia Ania
Shirley- jedenastoletnia, drobna, ruda dziewczynka. Już przy
pierwszym spotkaniu Mateusz polubił Anię. Inne zdanie na temat
dziewczyny miała jego siostra. Chciała oddać dziewczynkę z powrotem. Ale Anna miała w sobie "to coś", więc Maryla zmieniła
decyzję. Od tej pory Ania Shirley zamieszkała na stałe na Zielonym Wzgórzu. Dziewczyna uwielbiała marzyć, przez co opinia o
niej wśród mieszkańców Avonlea (zwłaszcza u pani Małgorzaty,
której Ania prosto w twarz wyznała jej wady), nie była pochlebna. Dziewczyna wciąż pakowała się w tarapaty, popełniała wiele
błędów. Poznała Dianę, z którą od razu się zaprzyjaźniła. Do tej
samej klasy co Ania chodził Gilberth Blythe, który zawsze dokuczał dziewczynkom. Przy pierwszym spotkaniu z Anią nazwał ją
marchewką. Lecz Ania podobała mu się bardzo. Dziewczyna nie
odzywała się do chłopaka. Jak potoczą się losy bohaterki? Ile
wpadek przeżyje Ania? Wiem, że nie każdy lubi tego typu opowieści, ale wyobraźnia dziewczyny i jej przygody wywołają u was
uśmiech na twarzy. Mnie na przykład bardzo wciągnęła historia
Ani, w pewnych chwilach czułam, że uczestniczę w wydarzeniach. Naprawdę polecam.
(kto?)
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to przy zejściu przytrafiła się nam seria upadków, w tym jeden mój, własny :D . Po dojściu do autokaru wszyscy od razu zajęli swoje miejsca i
naprawdę nie chcieli się z nich ruszać. Niestety, trzeba było iść na obiadokolację, a potem przygotować się do wyjścia do kina. Wybraliśmy się
na film „miasto 44”, który wzbudził mieszane uczucia, nie wszystkim
udało się dotrwać do końca seansu. Wcale się nie dziwię, nie była to
jedna z tych łatwych komedyjek, a makabryczny film przedstawiający w
sposób nazbyt realistyczny realia tamtych czasów. Długo po zakończeniu filmu nie mogliśmy ochłonąć, dlatego opiekunowie zaproponowali
nam herbatę, stawiliśmy się prawie wszyscy w stołówce, gdzie opiekunowie, a szczególnie p. Mariusz przeprowadzili krótką, ale obrazową
lekcję historii. Zmęczeni i rozczarowani faktem, że następnego dnia czeka nas pożegnanie z górami szybko zasnęliśmy.
Nie łatwo było pogodzić się z faktem, że te 4 dni tak szybko minęły i że już pora wracać do domu. Takie życie...Jak powiedziała kiedyś
pewna mądra osoba. To co dobre, szybko się kończy. Powrót nie równał się jednak końcowi atrakcji, ponieważ odwiedziliśmy jeszcze Wadowice, miasto gdzie przyszedł na świat i wychował się Karol Wojtyła –
papież Polak. Zwiedziliśmy katedrę, w której ochrzczono naszego świętego, mogliśmy dotknąć chrzcielnicy, w której przyjął sakrament chrztu.
Mimo naszych przypuszczeń o wolności od jakiegokolwiek źródła pisanego, p. Brauła specjalnie dla nas zakupiła ( na nasze nieszczęście) egzemplarz „Potopu” H. Sienkiewicza, który jak się pewnie domyślacie
musieliśmy czytać, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni naszym pomysłowym opiekunom troszczącym się nie tylko o nasze bezpieczeństwo,
ale i rozwój intelektualny, abyśmy przypadkiem nie zapomnieli, jak się
czyta przez te 4 dni. Muszę nadmienić, że „Potop” nie był wybrany od
tak sobie, ściśle łączył się z kolejnym miejscem na naszej trasie. Wszyscy
którzy czytali, oglądali czy słyszeli kiedyś „Potop”, wiedzą, że mam na
myśli Częstochowę, gdzie miała miejsce słynna obrona Jasnej Góry.
Dzięki świetnej pogodzie udało się nam obejść mury dookoła . Mogliśmy zobaczyć panoramę Częstochowy i Jezusa w 3 czapkach. A potem ?
Potem już tylko kręta droga do domu. No może nie do końca. Odwiedziliśmy jeszcze Mc' Donald i kilka stacji paliw. Czy nam się nudziło ? Oczywiście, że nie. Wszyscy znaleźli sobie jakieś zajęcie. Były rozmowy, gra w
karty, państwa, miasta. Co do gier w karty przegrani musieli popisać się
swoją kondycją, wykonując pompki podczas postoju. Jola, pamiętaj, to
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specjalnie powołany sztab ludzi. Pora już ruszyć do tego Zakopanego,
prawda ? Dobra uznajmy, że już jesteśmy na miejscu, gdzie czeka na
nas ciepła obiadokolacja, po której zostają nam przydzielone pokoje i
tu niespodzianka . Można powiedzieć, że tam zakończyła się koedukacja. Dziewczęta mają swój segment, a chłopcy swój a z przedostaniem
się z jednego do drugiego nie było wcale tak łatwo, biorąc pod uwagę,
że pilnowali nas czujni opiekunowie i tutaj należałoby przedstawić owe
grono szerszej publiczności. A więc anielską cierpliwością podczas tego
wyjazdu wykazać się musieli p. Lidia Parobczyk – nasza wspaniała wychowawczyni, która w końcu powróciła do swojej klasy aniołków
( mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że porównywanie klasy 3 gimnazjum do istot ze skrzydełkami i aureolkami jest pewnego rodzaju ironią :D), towarzyszyła jej p. Marzanna Brauła wychowawczyni klasy 1
gim. i na samym końcu, co nie znaczy, że zapomniany p. Mariusz Prekurat wychowawca 2 gimnazjum.
Drugi i trzeci dzień wyglądały bardzo podobnie. Pobudka, śniadanie, wyjście do sklepu i wyruszamy w góry. Udało się nam pokonać
aż dwie trasy. Pierwszego dnia wędrówek dotarliśmy do bajecznego
Czarnego Stawu Gąsienicowego. Krajobraz naprawdę zapierający dech
w piersiach, jak również końcowa trasa do Czarnego Stawu, która była
ciężka nie tyle do wejścia, co do zejścia. Co tu dużo mówić, musicie się
kiedyś przekonać. Drugiego dnia pieszych wędrówek za cel
„pielgrzymki” obraliśmy sobie Sarnie Skałki położone 1300 m n.p.m.,
ale tu już nie było tak łatwo, ponieważ pojawiły się pierwsze kontuzje.
Kontuzjowanym było naprawdę ciężko dostać się do końca trasy, ale
pokonaliśmy wszystkie trudności i powinniśmy być z siebie dumni. Zdaję sobie sprawę z tego, że znowu odbijam, ale nasza Natalka w trakcie
wycieczki miała 15 urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego .
Stooo lat !!! Niestety z powodu rygorystycznej ciszy nocnej nie udało
się jej wyszaleć ;) Już wracamy do tych Sarnich Skałek, otóż nie łatwo
było się tam wdrapać, ale kiedy już tego dokonaliśmy, byliśmy po
pierwsze głodni, po drugie zmęczeni, po trzecie obolali, ale okey, żeby
nie było, że tylko marudzę - muszę uznać, że były też małe plusy :
fantastyczny krajobraz
w końcu dostaliśmy pozwolenie na spożycie kanapek
Zejście było pestką w porównaniu do wejścia, ale żeby było śmieszniej,
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Ananasy z czwartej klasy
Zapewne znacie książkę Mariana Załuckiego i Karola
Szpalskiego pt. „Ananasy z naszej klasy” Zawiera ona zbiór zabawnych wierszyków przedstawiających typowe ludzkie przywary na przykładzie młodzieży szkolnej, np.: Basia- płaczka, dyżurny
Ptyś, Wisia strojnisia, Ada - co podpowiada czy o Kubusiu spóźnialskim.
Otóż takie ananasy można znaleźć w każdej klasie, w każdej szkole. W naszej klasie czwartej, wśród 27 uczniów znajdziemy ich pokaźną galerię.
We wrześniu doszedł do nas nowy kolega Michał. Wcześniej mieszkał w okolicach Siedlec, ale wrócił do Wielgolasu, skąd
pochodzi jego mama. Nie jest on co prawda typowym ananasem,
a raczej należy do osób nie wadzących nikomu. Natomiast osobami, które mają poczucie humoru i wyróżniają się, są: Dawid,
Mateusz, Janek, Paulina i Ola. Są bardzo lubiani, bo czasami dobrze jest rozluźnić klasową atmosferę. W naszej grupie czwartoklasistów jest troje rodzeństwa Ola, Kasia i Piotrek Świątek oraz
rodzeństwo Ewelina i Mateusz Matera. A tak w ogóle każdy w
naszej klasie zasługuje na uwagę, bo jesteśmy naprawdę wyjątkowi
Piotr Świątek
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Coolturomaniak
Tytuł filmu: Miasto 44
Gatunek: dramat, wojenny
Produkcja: Polska
Premiera: 19 września 2014 (Polska) 30 lipca 2014 (świat)
Reżyseria: Jan Komasa
Scenariusz: Jan Komasa
Recenzja: Miasto 44... Niezwykły film opowiadający o losie zwykłych
ludzi. Stworzony przez wybitnego polskiego reżysera - Jana Komasę twórcę „Sali samobójców”, „Ody do radości”, „Spływu” i kilku innych,
zapierających dech w piersiach filmów. W „Mieście 44” chciał nam
opowiedzieć o losie młodego chłopaka, Stefana Zawadzkiego, chcącego po śmierci ojca dołączyć do organizacji podziemnej przygotowującej
powstanie warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944, kiedy na prawym brzegu Wisły były już wojska radzieckie. Powstańcy liczyli na pomoc Rosjan i dlatego myśleli, że łatwe będzie pokonanie Niemców, że
skończy się po dwóch, góra trzech dniach, jednak jak się okazało - to
nie była zabawa... Powstanie wydłużało się... Z dnia na dzień ginęło
coraz więcej ludzi... Zaczynało brakować broni...
Film ten opowiada także o miłości, a raczej o "miłosnym trójkącie".
Stefan, rozkochuje w sobie dwie dziewczyny - Kamę i Biedronkę - jednak po jego zachowaniu można poznać, że sam bardziej przepada za tą
drugą. Widać, że miłość młodych ludzi w tak przerażających okolicznościach jest sposobem na przetrwanie, ocalenie człowieczeństwa i podtrzymanie wiary w to, że istnieją jeszcze wartości.
Podsumując: Miasto 44 to najlepszy film opowiadający o powstaniu
warszawskim i wojnie, z jakim się spotkałam w ciągu swojego życia, nie
jest nudny, jak większość tego typu
produkcji. Bardzo polecam obejrzenie
go, każdemu powinien przypaść do gustu, nawet osobom najbardziej wymagającym.
Jo-Asia
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ście królów przywitały nas reklamy, które naprawdę oszpecają wjazd do
tak pięknego miasta. Jako atrakcję zaproponowano nam zwiedzenie
Wawelu, Kościoła Mariackiego i przejście krakowskimi ulicami. Wawel,
jako siedziba królów, zaprezentował się wyjątkowo okazale. Piękne budynki, wspaniałe zdobienia wprawiały w zachwyt, a także podkreślały
jak ważną rolę odgrywał i odgrywa gród Kraka w Polsce. Od pani przewodnik dowiedzieliśmy się wielu informacji np. o najazdach, życiu
dworskim, ale najbardziej w pamięć zapadła nam informacja o ślubie
jednego z królów, którego imię wypadło mi z pamięci (co poradzić, nie
ma się już tych czternastu lat, to i pamięć zaczyna zawodzić ;). Wracając
do tematu. Nowożeńcy po raz pierwszy zobaczyli się, i tu nie żartuję, 3
miesiące po ślubie. Wyobrażacie to sobie ? Fajne mieli życie Ci nasi
władcy. Nawet żony nie mogli sobie wybrać sami, a jak jeszcze szlachcie
pozwolili sobie na głowę wchodzić. Wtedy to dopiero, a zresztą poczytajcie, pouważajcie na lekcjach historii, a dowiecie się naprawdę ciekawych rzeczy, czasami nawet intrygujących. I znowu odbiegłam od tematu . Przepraszam. Nie będę obiecywać, że się to nie powtórzy, bo na
pewno tak nie będzie. :) Udało się nam także wejść do podziemi, gdzie
znajduje się miejsce spoczynku marszałka Józefa Piłsudskiego oraz tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Potem
spacerek po uliczkach Krakowa do Kościoła Mariackiego. Niektórych tak
zafascynowało piękno kamienic, że nie mogli oderwać od nich oczu, co
poskutkowało bliskim spotkaniem ze znajdującą się na środku chodnika
latarnią. Na szczęście, zakończyło się to bez żadnych poważnych strat,
no może małe zaczerwienienie mogło przypominać o tym fakcie.
Kościół Mariacki, tak osławiony nie tylko w Polsce, ale i w Europie słynie z …. Może ktoś wie ? Pewnie wiecie, bo uczą o tym już w 2
klasie podstawówki, a przynajmniej uczyli, kiedy cały mój rocznik
uczęszczał właśnie do tej klasy. Tak, tak macie rację, chodzi właśnie o
ołtarz. Ale kto go wykonał ? Błędem byłoby stwierdzenie, że był to Wit
Stwosz, ponieważ został wykonany przez Wita Stwosza i jego współpracowników, nad których pracą czuwał mistrz. I tak po 12 latach żmudnej
pracy powstało arcydzieło, jeden ze znaków rozpoznawczych Krakowa.
Można powiedzieć, że Kraków zwiedzony. No może nie do końca, warto
byłoby zobaczyć Kopiec Kościuszki, i nie tyle zobaczyć, co na niego
wejść, ale niestety nie zrobiliśmy tego ze względu na zbyt wygórowaną
cenę, a zresztą to tylko wielka góra piachu, o którą, o dziwo, troszczy się
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Ponownie w górach

Moja szkoła...

Wycieczki szkolne to wspaniała rzecz i chyba każdy przyzna mi rację.
Jest to duże udogodnienie dla rodziców, którzy na kilka dni mogą odpocząć od swoich diabełków. Dla diabełków to też fajne wyjście, bo nie
musimy wtedy chodzić do szkoły, prawda ? A nawet jeśli nie jedziesz
na wycieczkę, to i tak ma to przynajmniej jeden plus. Pani dyrektor
musi wyznaczyć przecież opiekunów, którzy właśnie na nie pojadą , co
równa się wyznaczeniu zastępstw za tych nauczycieli. A jednak znalazło
się grono osób, które mogą nie być aż tak szczęśliwe z faktu wyjazdu
na wycieczkę, a mianowicie należą do nich właśnie opiekunowie, którzy przez te kilka dni muszą wziąć pod swoje anielskie skrzydła uczniów
rodem z piekła. O zgroza !!! Zapomniałam... Poważnie ucierpieć może
portfel rodzica, no ale tak już bywa, trzeba się postarać , aby mieć
chwilę względnego spokoju.

Lubię chodzić do szkoły, jest ona duża i zielona. Zielony kolor to kolor nadziei, myślę więc, że szybko ją skończę i
osiągnę życiowe cele. W mojej szkole jest 16 oddziałów.
Podstawówka i gimnazjum. Każda klasa ma swojego wychowawcę, który sprawuje opiekę nad grupą, wychowuje,
wspomaga- jest takim trzecim rodzicem. Na lekcje musimy
chodzić z klasy do klasy. Zależy to od tego, z kim i jaki mamy przedmiot. Ale i tak najfajniejsze są lekcje wychowania
fizycznego, bo z moją panią wychowawczynią oraz dlatego,
że odbywają się na „Orliku”.
W szkole jest jeszcze wspólna stołówka, sala komputerowa,
sklepik szkolny i pracownia plastyczna, o której nie każdy
wie. W klasie numer 6. jest żółw czerwonolicy, nad którym
opiekę sprawują uczniowie klasy I b gimnazjum .
Moja szkoła jest super! Tworzą ją fantastyczni uczniowie, niesamowici nauczyciele i arcymistrzowska Pani Dyrektor.

Nasza wycieczka rozpoczęła się o świcie dnia 23 września roku
pańskiego 2014. O świcie. Właśnie warto to podkreślić, według mnie
godzina 6:00 to naprawdę zbyt wczesna pora na zbiórkę. Przecież ja o
tej godzinie nawet do szkoły nie wstaję, a co dopiero jeżeli miałam być
już na nogach na przystanku w Wielgolesie 6 kilometrów od mojego
kochanego łóżka. Wy to sobie wyobrażacie? No, ale czego nie robi się
dla 4 dni laby i do tego usprawiedliwionej. Tak więc od razu zaznaczę,
że za samo wstanie o tak wczesnej porze należą nam się medale. Dobrze, dobrze już wystarczy opowieści o naszym heroizmie. Tak więc
wyruszyliśmy około 6:30 w stronę celu naszej podróży, czyli Zakopanego. Niestety, nie opiszę wam dokładnie naszej ekscytującej trasy z zaznaczeniem, którędy jechaliśmy, a powód tego jest bardzo prosty, otóż
słaby ze mnie geograf. Wiadomo, było kilka postoi, no bo jak można
przejechać te 200 km bez 15 minutowej przerwy na siusiu ? To przeczy
wszelkim zasadom.
Kilka minut po godzinie 10 albo 11 ? Trudno mi to teraz stwierdzić, dojechaliśmy do Krakowa. Dla mniej wtajemniczonych dodam, że
Kraków był drugą stolicą Polski do roku 1596, kiedy to król Zygmunt III
Waza zapalony alchemik, prawdopodobnie, spalił część zamku. W mie-

Aleksandra Bogusz, kl. IV
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Spróbujmy swoich sił w literaturzeSummer Love
Nazywam się Ronnie. Mam 16 lat. Mieszkam z tatą i moim młodszym
bratem nad morzem. Jak byłam mała, kochałam grać na pianinie, ale
przestało mnie to interesować. Kiedy rodzice się rozstali, mój brat Jon
nie mógł się z tym pogodzić. W wieku 14 mama postanowiła zabrać
nas do taty na wakacje. Jon był taki szczęśliwy, ale ja nie. Nie mogłam
mu tego wybaczyć, że zostawił mamę. Kiedy dojechaliśmy, mama i Jon
poszli się przywitać z tatą, ale ja nie. Poszłam w stronę morza. Wszyscy
patrzyli na mnie jak na potwora. Poszłam sobie kupić shake’a. Kiedy
szłam dalej, wpadł na mnie jakiś chłopak. Przepraszał mnie, ale mnie to
nie obchodziło. Całego shake’a miałam na sobie. Postanowiłam kupić
sobie nową bluzkę, ponieważ byłam daleko od domu. W trakcie zakupów spotkałam Jona, który jak zwykle szantażował mnie, że jeśli nie
dam mu 10 dolarów, to powie tacie, gdzie jestem. Dałam mu tę kasę i
poszłam dalej. Zaczepiła mnie jakaś dziewczyna, która miała na imię
Beata. Przekonała mnie, żebym została z nią dłużej. Było już bardzo
późno, ale Beata zaprowadziła mnie na imprezę pod gołym niebem,
kilka osób przy ognisku piekło kiełbaski. Podszedł do nas jakiś chłopak.
Okazało się, że to Marcus- sympatia Beaty. Wyglądał na groźnego, ale
był inny. Kiedy Beata poszła po picie, Marcus przyszedł do mnie i zaczął
mnie przytulać. Odepchnęłam go, ale on nie rezygnował. Zauważyła to
Beata, która wpadła w furię i zaczęła krzyczeć na mnie. Dziwnie się poczułam, więc wróciłam do domu. Była prawie północ. Tata trochę się
zdenerwował, ale próbował to ukryć grając na pianinie. Powiedziałam
mu, żeby przestał, ale on grał dalej. Poszłam do siebie do pokoju. Gdy
szykowałam się do spania, odezwał się mój brat z prośbą, abym w te
wakacje nie pokłóciła się z tatą, obiecałam mu to. Wróciłam do taty,
który jeszcze grał. Chciałam wyjaśnić kilka spraw, ale nie zwracał na
mnie uwagi. Zaczęłam krzyczeć, ale on odparł, że to jest jego dom i
jego zasady. Zamknęłam klapę od pianina i o mało nie przycięłam mu
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palców. Nie powiedział do mnie ani słowa. Poszłam spać. Następnego
dnia tata na śniadanie zrobił bekon, a ponieważ ja jestem wegetarianką,
a on najwyraźniej o tym zapomniał, bez słowa wyszłam z domu. Udałam
się do kawiarni. Jedząc śniadanie, zauważyłam chłopaka, który wczoraj
na mnie wpadł. Przysiadł się do mnie i zaczął mnie znowu przepraszać i
wypytywać, jak mam na imię i skąd jestem. Powiedziałam mu, że przeprosiny są przyjęte, a na imię mam Ronnie, na stałe mieszkam w Nowym Yorku, a tutaj przyjechałam na wakacje. Z jego niebieskich oczu
można było wyczytać, że jest zadowolony. Zauważyłam, że jest bardzo
przystojny. Nazywa się Will. Po kilkugodzinnej rozmowie poszłam na
plażę umiejscowioną obok domu taty, nikt tam nigdy nie chodzi. Stałam i patrzyłam na morze, rozmyślałam o Willu. Moje myślenie przerwał
szop, który zjadał żółwie jaja. Od razu zadzwoniłam do oceanarium. Po
kilku godzinach pojawił się tu Will. Zrobił specjalne ogrodzenie, aby szopy tam się nie dostawały. Will rozłożył sobie koc i położył się. Zrobiłam
to samo, tylko że ja wzięłam leżak. Było już późno, kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat książki, którą czytałam. Była ona o wakacyjnej miłości.
Kiedy Will dowiedział się, o czym opowiada, wziął mnie za rękę i przytulił. Byłam zaskoczona, ale było mi dobrze przy nim. Wszystko to popsuł
mój tata, który jest nadopiekuńczy i przestawił mój leżak dalej od Willa zrobił linię między nami. Kiedy sobie poszedł, zaczęliśmy się śmiać. Był
już późny wieczór, gdy skończyliśmy nasze spotkanie.
Ciąg dalszy nastąpi..
Wiera

