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Witajcie Świderkożercy!
Zanim udacie się na zasłużony
odpoczynek (ferie już niedługo) sięgnijcie po najnowszy
numer naszej gazetki, w którym znajdziecie wiele ciekawych artykułów. :)

Zespół Szkół
im. Rodziny
Wyleżyńskich
w Wielgolesie
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Gimnazjaliści na zajęciach z maluchami
Kiedy jest się gimnazjalistą, z nostalgią wspomina się pobyt w
klasie zerowej. Powodowani takim sentymentem postanowiliśmy w
ramach zajęć dziennikarskich odwiedzić dzieci z zerówki pani Ewy Piętki.
Nasze przedszkolaki dopiero przybywały na zajęcia, dlatego rozpoczynały od zabaw na dywanie. Troszkę były zdziwione i przestraszone obecnością gimnazjalistów, dlatego po krótkich rozmowach z kilkoma maluchami i ich wychowawczynią opuściliśmy to urocze miejsce.
Odwiedziny przyniosły jednak efekt w postaci kolejnego spotkania z grupą zero, ponieważ pani Ewa zaprosiła jedną z klas na wspólne zajęcia plastyczne z maluchami. Szczęśliwcami okazali się uczniowie z
klasy III b gimnazjum. W czwartek 12 stycznia
na godzinie wychowawczej gimnazjaliści udali
się do sali przedszkolaków. Najpierw wszyscy,
zarówno młodsi, jak i starsi usiedli w kręgu i
kolejno się przedstawiali - bardzo spodobał
nam się wierszyk, który przedszkolaki recytowały, przyjmując do swojego grona kolejną
przedstawiającą się osobę, a brzmiał: „Witaj
Kasiu, bis
do nas chodź, bis wszyscy cię lubimy, bis z nami bądź”. Potem uczestnicy zajęć w parach lub
trójkach mieszanych usiedli przy stoliczkach, lepiąc z masy solnej rybki
– upominki dla babć i dziadków. Nasi milusińscy chyba byli zadowoleni
ze wspólnych zajęć z gimnazjalistami. Początkowo się wstydzili, ale potem nabrali odwagi, rozmawiając ze swoimi opiekunami i tworząc bardzo zgrabne figurki rybek. Czasami tylko nie wiadomo było, kto się od
kogo uczył. Myślę, że zajęcia to ciekawa forma integracji starszych i
młodszych w naszej szkole. Być może niektórych gimnazjalistów zajęcia
zainspirują do wyboru zawodu, który będzie się wiązał z pracą z maluchami. Dziękujemy pani Ewie Piętce i jej podopiecznym. Mamy nadzieję
na kolejne spotkania gimnazjalistów z maluchami.
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-Czy ty jesteś normalna?-krzyknęłam. Nina rzekła:
-Wiem, źle zrobiłam, ale boję się teraz wrócić do domu. Nie mam
pojęcia, co powie moja mama.
Wyjęłam w pośpiechu telefon i nakłoniłam Ninę, aby natychmiast
zadzwoniła do rodziców, a
jak nie, to ja zadzwonię na
policję. Nina powoli wybierała numer telefonu.
-Mamo! To ja, Nina. Przyjedź po mnie do pobliskiego parku.
Nie minęło dwadzieścia
minut, podjechali rodzice
Niny. Mama płakała, tata
krzyczał. Mama powiedziała:
-Nina, jak ja się o ciebie
martwiłam! Od zmysłów odchodziłam! Tak bardzo cię kocham.
Nina tylko pochyliła głowę, czerwona jak burak wydukała:
-P-R-Z-E-P-R-A-S-Z-A-M, a łzy spływały jej po policzkach.
Wróciłam do domu po dwóch godzinach. Nie mogłam zjeść śniadania. Byłam bardzo zdenerwowana. O całej przygodzie powiedziałam mamie. Mama przytuliła mnie i rzekła:
-Jestem z ciebie dumna, Olu.

Rok szkolny 2016/17

Str. 3

Skrót wydarzeń
11 listopada w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. Na akademię przybyli
przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych,
dyrektorzy szkół i instytucji terenowych, ksiądz proboszcz, emeryci oraz inni zaproszeni goście.
16 listopada uczniowie naszego gimnazjum
pod opieką p. R. Piskorza i p. H. Zawadki odwiedzili dom seniora „Pod Klonami” w Transborze, by zaprezentować pensjonariuszom lekcję patriotyzmu, związaną z obchodzonym 11
listopada świętem.

Aleksandra Bogusz
22 listopada
gimnazjaliści
udali się do laboratorium BioCEN w Warszawie, gdzie brali udział
w warsztatach „Na tropie DNA”.
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2 grudnia odbyła się wycieczka czwartoklasistów do Siedlec. Był to prezent z okazji zbliżających się mikołajek.
9 grudnia uczniowie naszej szkoły wyjechali
do Warszawy, gdzie mieli okazję zwiedzić Muzeum Historii Żydów Polin, zwiedzić
„Niewidzialną
wystawę”, która cieszy się ogromną
popularnością oraz obejrzeć spektakl
„Wiosna” w teatrze Studio.

Od 14 do 18 grudnia w Warszawie
trwały warsztaty podsumowujące projekty polsko-rosyjskie z ostatnich lat.
Jako, że niedawno nasza szkoła brała
udział w jednym z takich projektów,
dwoje naszych uczniów pod opieką p.
M. Brauły i p. R. Piłatkowskiej uczestniczyło w warsztatach, podczas których mieli okazję poznać zarówno Rosjan, jak i Polaków,
którzy uczestniczyli w podobnych wymianach młodzieżowych.
19 grudnia odbyła się akademia
z okazji Bożego Narodzenia.
Drugo - oraz trzecioklasiści zaprezentowali dowcipną, unowocześnioną wersję jasełek.

Rok szkolny 2016/17

Str. 17

Opowiadanie
Wstałam wcześniej niż zwykle, mama źle się czuła, więc
poprosiła mnie, abym zrobiła zakupy. Ubrałam się w pośpiechu i
ruszyłam do pobliskiego supermarketu. Mijając osiedlowy śmietnik, zauważyłam, że ktoś kręci się koło niego, tak, jakby szukał
czegoś w śmieciach, ale zbagatelizowałam to i poszłam dalej.
W sklepie szybko wybrałam produkty i nagle… ujrzałam tę
samą osobę, co przy śmietnikach. Zerknęłam w jej stronę, była
niestarannie ubrana, brudna i wydała mi się trochę przestraszona. Rozglądała się na wszystkie strony. Jej zachowanie zaczęło
wzbudzać moje podejrzenia. Nie myliłam się. Dziewczyna zaczęła
pakować bułkę do kieszeni, a batona wpychała w drugą. Byłam
przerażona, ale postanowiłam zareagować. Podeszłam do niej.
-Hej- powiedziałam. Ona milczała, więc powtórzyłam głośniej:
-Hej!!!- Dziewczyna pobladła, spuściła wzrok. Wtedy zapytałam:
-Czemu to robisz?
Odpowiedziała:
-Proszę, nie mów nikomu. Jestem bardzo głodna, wszystko ci wyjaśnię.
-Dobrze- rzekłam- daj tę bułkę i batona, ja za nie zapłacę, ale w
zamian żądam wyjaśnień.
-Ok- odrzekła nieznajoma. Podeszłyśmy do kasy, zapłaciłam za
zakupy i wyszłyśmy ze sklepu.
-Mam na imię Nina i mam 16 lat. Jestem głodna. Nie jadłam nic
od dwóch dni. Uciekłam z domu.
-Co?!- wrzasnęłam- uciekłaś? Dlaczego? Jak?
-Słuchaj, Olu, pokłóciłam się z mamą. Nie chciała kupić mi nowego smartfona i myślałam, że w taki sposób to wymuszę.
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KLASA VI
śr. 4,06
1. Piotr Świątek
śr. 5,18 wz
2. Julia Chrust
śr. 5,09 wz
Martyna Stępińska
śr. 5,09 wz
3. Jakub Kwiatkowski
śr. 5,0 wz
Aleksandra Świątek
śr. 5,0 wz
4. Katarzyna Świątek
śr. 4,90 wz
5. Aleksandra Bogusz
śr. 4,81 wz
6. Dominika Galej
śr. 4,72 wz
7. Mateusz Myka
śr. 4,62 wz

GIMNAZJUM
KLASA I
śr. 3,17
1. Zuzanna Wieczorek
śr. 4,71 wz
KLASA II a
śr. 3,45
1. Weronika Przybysz
śr. 4,73 wz
Karolina Stosio
śr. 4,73 wz
2. Natalia Duszczyk
śr. 4,53 wz
KLASA II b
1. Anna Sabak

śr. 3,60
śr. 4,93 wz

KLASA III a
śr. 3,74
1. Aleksandra Kielak
śr. 4,81 wz
2. Joanna Chabrowska
śr. 4,61 wz
3. Ewa Chmielewska
śr. 4,56 wz
4. Weronika Mikos
śr. 4,50 bdb
KLASA III b
1. Julia Zawadka

śr. 3,43
śr. 5,13 wz
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Konkursowo
W naszej szkole odbyło się już wiele konkursów. Często jeździmy
też do innych placówek, aby tam zajmować wysokie miejsca. Tutaj prym wiedzie Dominika Adamczyk – nasza reprezentantka w
konkursach recytatorskich. Przygotowuje się do nich pod opieką
pani Hanny Zawadki od lat z powodzeniem pracującej z uzdolnioną młodzieżą szkoły podstawowej i gimnazjum. Mimo tego że odnosimy sukcesy, nie spoczywamy na laurach i pracujemy dalej. Do
konkursów wewnątrzszkolnych należą między innymi:
* Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięło udział 25 osób
z klas I-III gimnazjum, Aby wygrać, trzeba było wykazać się naprawdę ogromną wiedzą i umiejętnościami. A sprostały temu wyzwaniu: Julia Piekarska z klasy IIIa - I miejsce, Julia Zawadka z klasy IIIb - II miejsce, Weronika Przybysz z klasy II a i Joanna Chabrowska z klasy IIIa- III miejsce.
*Z okazji dnia 11 listopada pod opieką pana Radosława Piskorza
został zorganizowany konkurs na najładniejszy plakat odzwierciedlający charakter tego święta. Do Samorządu Uczniowskiego
wpłynęło wiele prac, które tego dnia zdobiły szkolne korytarze.
I miejsce zajęła Aleksandra Janowska-klasa IIIa, II miejsce należało
do Adama Zadrożnego-klasa IIIb, III miejsce zdobyła Weronika
Przybysz-klasa IIa. Według jury na wyróżnienie zasłużyła Karolina
Stosio-klasa IIa
*Niedawno odbył się również przygotowany przez panią katechetkę konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Polegał on na udzieleniu odpowiedzi na bardzo trudne pytania z życia wspomnianego
już księdza. Najlepiej wypadli: I miejsce - Weroniki Przybysz z klasy IIa, II miejsce Jakub Przasnek z klasy I gimnazjum. Etap diecezjalny ma odbyć się w marcu w Zielonce koło Warszawy.

Str. 6

ŚWIDEREK

Nasi uczniowie tak jak napisałam wcześniej borą udział także w
konkursach międzyszkolnych. Można wymieć tu miedzy innymi:
* Ogromny sukces odniosła 22 listopada uczennica klasy IIIa Dominika Adamczyk, która zajęła I miejsce, pokonując 145 osób w
XIV Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Jednego Poety Rafała Wojczaka w 45 rocznicę jego śmierci. Dominikę przygotowywała pani Hanna Zawadka.
* Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym XI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady o św.
Maksymilianie Maria Kolbe. Z klas I-III zakwalifikowali się: Aleksandra Branicka, Oliwia Kwiatkowska i Natalia Bogusz, a z klas VVI byli to: Oliwia Wiechetek, Aleksandra Bogusz i Bartłomiej Zawadka. Uczennica klasy VI Aleksandra Bogusz zajęła II miejsce.
Opiekunką była pani Małgorzata Krupa.
* 4 listopada dzieci z naszej szkoły brały udział w gminnym przeglądzie konkursu recytatorskiego im. Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej. Klasy I-III szkoły podstawowej reprezentowali:
Aleksandra Branicka, Zuzanna Wójcik i Wiktor Śluzek, natomiast
gimnazjum reprezentowała wspomniana wcześniej Dominika Adamczyk, która zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.
Nad uczniami czuwała pani Hanna Zawadka.
Natalia Duszczyk

Rok szkolny 2016/17

Str. 15

Klasyfikacja
Wszyscy z pewnością zgodzą się z tym, że ten semestr był bardzo
wyczerpujący– szczególnie dla trzeciogimnazjalistów. Próbne egzaminy i przygotowania do nich na pewno były wyczerpujące.
Czas jednak podsumować nasze starania, które zaowocowały dobrymi średnimi. Mamy nadzieję, że na koniec roku będzie jeszcze
lepiej. Oto wyniki najlepszych uczniów z naszej szkoły:

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA IV a
śr. 4,21
1. Oliwia Pieniak
śr. 5,09 wz
2. Olga Domańska
śr. 4,90 wz
3. Dominika Śluzek
śr. 4,81 wz
4. Bartłomiej Całka
śr. 4,72 wz
5. Kinga Młoduchowska
śr. 4,63 wz
KLASA IV b
1. Jakub Ciszkowski
Kinga Rybak

śr. 3,79
śr. 4,64 wz
śr. 4,64 wz

KLASA V
śr. 3,81
1. Dawid Pieniak
śr. 5,18 wz
2. Kamila Śluzek
śr. 4,72 wz
Gabriela Zawadka
śr. 4,72 wz
3. Jakub Obłoza
śr. 4,63 wz
Michał Piętka
śr. 4,63 wz
4. Alicja Myka
śr. 4,54 wz
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Matematyka
III a – średnia 62%
Najlepsze rezultaty uzyskali Weronika Mikos i Aleksandra Kielak –
po 89% i Joanna Chabrowska – 86%.
III b – średnia - 50%
Najwyższe średnie: Monika Wieczorek – 93%, Julia Zawadka –
86%
Przedmioty przyrodnicze
III a – średnia 58%
Najwyższe wyniki: Ewa Chmielewska i Joanna Chabrowska
III b – średnia - 54%
Najwyższe średnie:
Wieczorek Monika
Język angielski
III a – średnia (poziom podstawowy) - 70% , (poziom rozszerzony)
- 46%
Najwyższy wynik uzyskał Kamil Młoduchowski poziom P – 90%.
Julia Piekarska—78% , poziom PP
III b – średnia (poziom podstawowy) - 54% , (poziom rozszerzony) - 34%
Najwyższa średnia: Julia Zawadka – 78%
Język rosyjski
III a – średnia (poziom podstawowy) –
Najwyższy wynik uzyskał/a Aleksandra Kielak
III b – średnia (poziom podstawowy) Najwyższy wynik uzyskał Karol Mućko – 73%.
Gratulujemy wszystkim uczniom i zachęcamy do dalszej pracy.
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Wycieczki gimnazjalistów
5 grudnia bieżącego roku uczniowie klas drugich gimnazjum pod
opieką p. Magdaleny Rutkowskiej i p. Radosława Piskorza wybrali
się na wycieczkę do siedleckiej galerii ,,Helios".
Ich głównym celem było kino. Oglądali film pod tytułem ,,Doctor Strange". Film opowiadał o losach wspaniałego lekarza Strange’a, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku musi
zmierzyć się z mrocznymi mocami. Po seansie drugoklasiści poszli
coś zjeść. Niektórzy zrobili też zakupy. Po wizycie w galerii młodzież wróciła do szkoły.
Mimo że wycieczka nie była zbyt długa, to uczniowie byli z niej
bardzo zadowoleni.
Weronika Przybysz

W czwartek 5 stycznia 2017 roku uczniowie naszego gimnazjum pod opieką wychowawczyń klas drugich – p. Magdaleny Rutkowskiej oraz p. Lidii Parobczyk wybrali się na wycieczkę do Siedlec.
Najpierw odwiedzili miejscową galerię, gdzie w kinie ,,Helios”
obejrzeli film pod tytułem ,,Żałuję!”, którego recenzja znajduje się
w tym numerze. Potem mieli czas wolny, podczas którego poszli
coś zjeść i robili zakupy. Ostatnim punktem wycieczki był wydział
humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo –Humanistycznego.
Gimnazjaliści uczestniczyli tam w, po części nawiązujących do
obejrzanego wcześniej filmu, warsztatach na temat cyberprzemocy.
Wycieczka była wspaniałą lekcją wychowawczą. Uczniom bardzo się podobała.
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Biblioteka

Egzaminy

W ramach akcji czytelniczej oprócz cyklicznego czytania
książek organizowane są kiermasze prowadzone przez panią Ewę
Stosio. Są to zbiory ciekawych lektur i poradników. Znajdują się
tam bardzo tanie i interesujące książki dla dzieci i młodzieży. Kiermasze są organizowane dosyć często. Nasza biblioteka systematycznie współpracuje z wydawnictwem ,,Publicat” i Księgarnią Taniej Książki z Tuliszkowa. W tym roku wystawione
były już dwa takie kiermasze.
Warto z nich korzystać, bo
przecież książki są cennym źródłem poszerzania wiedzy, rozwijania wyobraźni, czy po prostu sposobem spędzania wolnego czasu. Szkolne lektury to za
mało, powinniśmy przywiązywać większą uwagę do książek i częściej po nie sięgać. Każdy z nas powinien mieć w domu taką swoją
małą bibliotekę, by zaglądać do niej w wolnym czasie, na przykład
w chłodne, zimowe czy jesienne wieczory. Wyciągnąć jakąś książkę i trochę poczytać. Jednak czy w naszej szkole uczniowie mają
takie domowe biblioteczki? Czy przywiązują uwagę do książek i
poświęcają im chociaż trochę czasu?

Od 23 do 25 listopada uczniowie trzecich klas gimnazjum
pisali próbne egzaminy gimnazjalne. Pierwszego dnia musieli
zmierzyć się kolejno z wiedzą i umiejętnościami z zakresu wiedzy
o społeczeństwie, historii i języka polskiego, drugiego dnia – z
przedmiotów przyrodniczych i matematyki, natomiast trzeciego –
z języka obcego nowożytnego, tj. języka angielskiego lub rosyjskiego. Choć nie był to egzamin właściwy, emocje sięgnęły zenitu.
Łatwo nie było, ale przecież to dopiero wprawka, prawdziwe zmagania rozpoczną się w kwietniu. A
wyniki już znamy i podajemy je do
wiadomości.
Język polski
III a – średnia 65%
Najwyższe wyniki należą do Ewy
Chmielewskiej – 88% i do Karola Śluzka – 84%.
III b – średnia - 58%
Najwyższe średnie: Dominika Adamczyk, Julia Zawadka – po 84%
Historia, WoS
III a – średnia 58%
Najwyższe wyniki uzyskali Kamil Młoduchowski – 87% i Piotr Sikora – 84%.
III b – średnia - 52%
Najwyższe średnie: Karol Mućko – 97%, Adam Zadrożny – 94%
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Szkolne obiady… jak u mamy

Polish your English

Trudno oprzeć się i nie skomentować ankiety, którą wypełniali uczniowie jednej z klas (a wyniki były podobne i w innych klasach), wypowiadając się na temat: „Ocena poziomu zadowolenia z
jakości posiłków wydawanych przez kuchnię Zespołu Szkół w Wielgolesie”. Nasi mili respondenci odpowiedzieli na kilka pytań, pierwsze z nich brzmiało: Jak oceniasz walory zdrowotne obiadów serwowanych w stołówce? Tutaj była ocena dobra dla jakości obiadów.
Na pytanie: Jak oceniasz walory smakowe serwowanych obiadów?
38% pytanych wypowiedziało się, że obiady są smaczne, a 62%
stwierdziło, że obiady są raz smaczne, a raz nie. Kolejne pytanie dotyczyło atmosfery panującej w stołówce i tutaj głosy były rozbite:
15% stwierdziło, że jest bardzo miło, 30% - miło,
38% - mało sympatycznie i 15% - nieprzyjemnie. Ciekawe propozycje padły, jeśli chodzi o menu – tutaj uczniów poniosła fantazja, wielu uważa, że powinny być serwowane m. in. pizza, tortilla, kebab,
flaki, kurczak w panierce, nachosy, gyros, strogonow, desery, ciasta,
pączki. I gdzie tu zdrowie? Pojawiły się też rozsądne propozycje,
wśród których znalazły się kompot, sałatki, ryby.
Ankietowani uskarżali się też na zbyt małe porcje obiadowe, mało
przypraw, brak napojów, tłok w stołówce, hałas i przepychanki.
Jeśli chodzi o obiady – trudno stawiać wymagania, jeśli cena
miesięcznego wyżywienia jest tak niska, każdy, kto był w nawet taniej restauracji, wie, ile kosztuje nawet niewielka kanapka. Ja uważam, że obiady w naszej kuchni są wyśmienite, myślę tutaj przede
wszystkim o bardzo smacznych zupach i przepysznych racuchach jak u mamy! W sprawie atmosfery i zachowania podczas obiadów
dużo jest do zrobienia – trzeba popracować nad zachowaniem. Drodzy: Koleżanki i Koledzy, porozmawiajcie o tym na godzinie wychowawczej. Może to coś zmieni.
Redakcja

Let’s read in English! Here you can read the most interesting
stories for different subjects. The authors are students from our
school. Have a nice time!
S. Branicka
Fire
This was a really dramatic night for the inhabitants of the block of
flats in the Mokotów neighbourhood.
While people were sleeping, someone set the flat on fire on the
first floor. At first people felt the smoke. Later they were terrorstricken, because they saw their flats were on fire. After that they called the fire brigade. The fire spread quickly. People immediately left
the building and they were waiting for the rescue services. Young children were crying.
Then the fire brigade and police arrived. It turned out that there is
an older woman in the block. When the firefighters arrived to her flat,
the woman died.
It was a terrible night!
by Ania Sabak (IIb)
* * * * *
This was the dramatic scene last afternoon in Boston. The old
house began burning and about 20 people were inside.
At first, the people ran away so all survived. They said that in
room no. 7, gas cylinder exploded but- fortunately - there was noone there A few people who live nearby called the emergency number. The firefighters and ambulance came quickly.
However, the situation changed. When the old house stopped
burning, several people came out of it. As it turned out it was the director with his crew. They calmed people. The fire was planned because they were making the new part of James Bond film. The people
who ran out from the building were the actors. Someone forgot to
notify the services about the event. Surely, someone will lose a job!
by Bartek Miszta (IIb)
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Coolturomaniak
„Rywalki" autorstwa Kiery Cass to książka rozpoczynająca trylogię:„Selekcja". To kolejny seria zawierająca mroczną wizję podziału społeczeństwa na kasty, dystrykty. Powieść opisuje wydarzenia
po IV wojnie światowej, gdy nastoletnia America Singer (należy
do grupy "Piątek", czyli artystów) jako jedna z tysięcy dziewcząt zgłasza się do Eliminacji- konkursu o miłość następcy tronuksięcia Maxona. Jednak jedno wyróżnia
Ami- jej niechęć do brania udziału w tej
"grze", bo od dwóch lat dziewczyna potajemnie spotyka się z Aspenem- tzw.
"Szóstką". Wie, że jej szanse są bardzo
małe, dlatego jest zdziwiona tym, że została wybrana. Rodzina Ameriki liczy, że
dzięki temu ich sytuacja polepszy się, bo
ich "niskie" położenie w hierarchii społecznej sprawia, że bardzo często dokucza im
głód, brak prądu i inne niedogodności, podczas gdy "Jedynki",
"Dwójki" i "Trójki" opływają w luksusy. Z
kilku tysięcy America staje się jedną z 35
kandydatek, jednak nie chce walczyć o
miłość księcia. Próbuje pomóc nowo poznanej dziewczynie- Marlee, która szybko
stanie się jej przyjaciółką. America nie
zauważa, że z dnia na dzień z Maxonem
łączy ją coraz więcej, próbuje wmówić
sobie, że to tylko przyjaźń. Książę obiecuje dziewczynie, że pozostawi ją w Eliminacjach jak najdłużej to będzie możliwe, by
polepszyć jej życie, ale nawet nie spodziewa się, jak ogromne uczucie zrodzi się w
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jego sercu. Jakie przeszkody- staną na drodze bohaterki do szczęścia? Jaką, bardzo ważną, decyzję podejmie
Ami? I co tak naprawdę sprawia, że dziewczyna mimo upływu tygodni, nie chce jeszcze
wracać do domu? Myślę, że chcąc uzyskać
odpowiedzi na te, a także inne pytania, sięgniecie po lekturę. Ja sama byłam tak ciekawa wydarzeń i zafascynowana losem bohaterów, że jednego dnia zakończyłam czytanie
całej trylogii. Naprawdę polecam.

„Żałuję!”
Ostatnio podczas szkolnej wycieczki miałam przyjemność obejrzenia holenderskiej produkcji ,,Żałuję!” w reżyserii D. Schrama.
Film opowiada o losach pewnego licealisty Jochema, który z
powodu swojej otyłości jest dyskryminowany w środowisku rówieśniczym. Tylko dwie osoby z klasy – Vera i David – stają w
obronie chłopca i próbują mu pomóc. Niestety brakuje im odwagi, żeby przeciwstawić się reszcie. Wychowawca nie dostrzega
żadnego problemu. Wszystko zostaje usprawiedliwione słowami:
,,To tylko żart!”. Jochem, by zapomnieć o kłopotach, oddaje się
swojej pasji – muzyce. Gra na pianinie wychodzi mu genialnie.
Próbuje też pocieszyć się zabawami ze swoim znalezionym podczas klasowej wycieczki rowerowej pieskiem – Simbadem. Licealista zakochuje się w Verze. Niestety bez wzajemności, bo ona
jest zauroczona Davidem. Poczucie odrzucenia i samotność mają
fatalne konsekwencje, których można było przecież uniknąć. Bohaterowie żałują, że tego nie zrobili.
Film jest niezwykle poruszający. Pokazuje, że nie warto oceniać innych po wyglądzie, a każdy ,,niewinny” dowcip może nieść
za sobą tragiczne skutki. Moim zdaniem ,,Żałuję!” powinien być
obowiązkową pozycją do obejrzenia przez nastolatków.
Weronika

