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Oczami absolwentów —
wrażenia gimnazjalistów
Lada dzień my – uczniowie klas trzecich gimnazjum kończymy
edukację w tej szkole. Przez ostanie trzy lata, a dla niektórych nawet
dziesięć, stanowiła ona istotę naszego życia. To tu spędzaliśmy większość swojego czasu. Tu poznawaliśmy nowych znajomych, zawieraliśmy przyjaźnie, przeżywaliśmy pierwsze miłości. Wiem, że na naszej
drodze pojawiały się też trudności. Często nie byliśmy rozumiani tak,
jak tego oczekiwaliśmy. Na pewno nie byliśmy aniołkami grzecznie
siedzącymi na lekcji i nieustannie słuchającymi nauczycieli. Mimo to
staraliśmy się jak tylko mogliśmy, by nikogo nie zawieźć. Postanowiłam zapytać kilku osób, co sądzą o swoim pobycie w gimnazjum. Oto
wypowiedzi uczniów:




Przychodząc tu trzy lata temu, przez pierwsze dwa miesiące zadawałem sobie jedno pytanie: ,,Co ja tu robię?” Naprawdę, czułem
się lekko zagubiony. Na szczęście pierwsza klasa minęła w miarę
szybko. Druga natomiast bardzo się dłużyła i, co jest dziwne, nic
szczególnego z niej nie zapamiętałem. O ile pierwsza klasa była
czymś nowym (obcy nauczyciele, więcej przedmiotów, zupełnie inny
klimat), to klasa druga niczym się nie wyróżniała. Wreszcie pora na
ostatni rok nauki. Uważam, że to najlepszy okres w tej szkole. Każdy zaczął nas – uczniów traktować bardziej poważnie. Teraz po napisanym egzaminie gimnazjalnym, który był przecież głównym celem naszej edukacji, aż chce się chodzić do szkoły. Bardzo miło będę wspominał gimnazjum.
Podobała mi się ogólna atmosfera, ale denerwowały mnie dziecinne zachowania niektórych osób (nie mówię, że sam nie zachowywałem się jak dziecko). Irytowało mnie także
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łem się jak dzieko). Irytowało mnie też zachowanie większości nauczycieli, którzy nieustannie wmawiali nam, jaki to trudny i niezwykle
ważny jest egzamin. Ogółem uważam, że całe te przygotowania do
niego są śmieszne i beznadziejne. Stanowczo popieram decyzję pani
dyrektor o pozwoleniu na wychodzenie na dwór, choć szkoda, że tak
długo musieliśmy na to czekać.










W szkole bardzo mi się nie podobał fakt, że nie można używać telefonów komórkowych. Żałuję również, że pozwolono nam wychodzić na zewnątrz dopiero wtedy, gdy już praktycznie skończyliśmy edukację.
Podoba mi się to, że pani dyrektor wreszcie pozwoliła nam wychodzić na dwór. Jako plus zaliczyłabym także automat stojący
na pierwszym piętrze. Uważam, że szkoła mogłaby być trochę
czystszym miejscem. Często irytował mnie fakt, że nauczyciele
krzyczeli na nas, że nie mówimy im ,,dzień dobry”, a gdy mówiliśmy, nie odpowiadali.
Dzięki gimnazjum bardziej zżyłem się z kolegami i koleżankami.
Zaczęliśmy częściej wychodzić na spotkania, imprezy i aktywniej
spędzać czas. Zacząłem też dostrzegać wiele dróg, którymi mogłem podążać wraz z biegiem mojej edukacji.
Najgorszym okresem w szkole były coroczne mrozy. W szkole było
wtedy zimno - nie do wytrzymania. Można było zaobserwować
wiele osób chodzących wewnątrz budynku w kurtkach lub ogrzewających się przy ciepłych rurach czy grzejnikach. Jako najlepsze wspomnienie gimnazjum bez wątpienia zapamiętam swoją
pierwszą miłość.
Gimnazjum to bez wątpienia najwspanialsze chwile w moim życiu. Nigdy nie zapomnę poznanych przyjaciół. Nauczyciele też są
naprawdę świetnymi ludźmi, z którymi da się pogadać. Mam
wrażenie, że wszystko się zmienia, gdy odchodzę.
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W gimnazjum było kilku fajnych nauczycieli. Można było miło spędzić czas ze znajomymi. Fajnie się uciekało na dwór na przerwach.
Zawsze była ta adrenalina, której zostaliśmy pozbawieni, gdy pani
dyrektor zezwoliła na opuszczanie budynku podczas przerw. Ciekawym wspomnieniem będzie dla mnie na pewno robienie zupek chińskich na szkolnych korytarzach.
Zirytował mnie fakt, że w pierwszej gimnazjum nikt mi nie powiedział, że zamiast języka rosyjskiego mogę mieć dwie lekcje angielskiego. Dowiedziałem się o tym dopiero w trzeciej klasie, kiedy było już za późno. Osoby piszące egzamin np. z rosyjskiego musiały
mieć lekcje obydwu języków, podczas gdy wystarczyłyby im wyłącznie lekcje rosyjskiego. Dzięki temu mogłyby się lepiej przygotować
do egzaminu. Żałuję, że w szkole nie ma sklepiku. Automat go nie
zastąpi, bo w nim nie dostanę ciepłej zapiekanki. Nauczyciele dyżurujący na stołówce podczas obiadów nie zwracają uwagi na to, że
większość osób omija kolejkę. Uczniowie nie mogą sobie doprawiać potraw wedle uznania. Osobisty przykład: nie mogłem nalać
tabasco do zupy, bo – cytuję: ,,mogłem się przewrócić i komuś tabasco mogło wlecieć do oka”. Sądzę, że jeśli ktoś nagminnie się źle
zachowuje, jest niebezpieczny dla otoczenia, to powinien być poddany jakimś konsekwencjom, nie zaś gadaniu „może się poprawi”.
Wówczas u takiej osoby wzrasta poczucie bezkarności. Odnoszę
wrażenie, że młodsi uczniowie, a także dziewczyny są faworyzowane przez nauczycieli. Kiedy powstawała jakaś większa awantura,
nie istniała inna opcja niż ta, żeby winny sam się przyznał. W ten
sposób sprawcy często uchodzili bezkarnie. Zdarzały się przypadki,
że uczeń stwarzający problemy nie był temu do końca winny. Zamiast zastanowić się nad wysłaniem takowego na badania psychologiczne, pedagodzy wolą pójść na łatwiznę i wyrobić mu opinię
klasowego chuligana, wariata czy po prostu odmieńca. Kiedy ktoś
uczciwie oddał znalezione pieniądze do szkolnego sekretariatu,
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nie miał prawa liczyć na znaleźne. Cierpią na tym uczciwi znalazcy.
Zdarzały się sytuacje, że część osób była karana za wyrażanie swoich
poglądów. Czy naprawdę lepsi są ci, którzy nie potrafią wyrazić swojego zdania, nie chcą sprzeciwiać się ogółowi? Boli mnie też fakt, że
w przypadku podziału na dwie klasy nie ma możliwości zmiany oddziału. Jeśli jest się wyśmiewanym, poniżanym przez swoją klasę, to
trzeba i tak wytrzymać z nią do końca lub zmienić szkołę. Na apelach
o uzależnieniach nigdy nie pokazano wprost, co nałogi robią z człowiekiem. Niewątpliwie prosty przekaz ukazujący, jakie są skutki przedawkowania np. amfetaminy był by bardziej efektywny niż nieustanne
gadanie, że „nałogi są złe”. Uważam, że uczniom nie powinno się
konfiskować telefonów przed godziną
7:45, bo przecież nie
zaczęli jeszcze lekcji.
Kiedy znajduje się
uczeń uzdolniony, ale
mający słabe oceny,
jest zapomniany razem ze swoimi talentami. Gdy jakiś uczeń
np. propaguje złe
ideologie, to nikt nie
wyprowadzi go z błędu, tylko wstawia naganą, „bo tak”. Nie
rozumiem też, dlaczego trzy godziny grania na komputerze czy konsoli są traktowane jako uzależnienie, a ośmiogodzinne czytanie książek
jest całkiem normalne. Gracze są traktowani jako margines społeczny, choć oczywiście nikt im tego wprost nie powie. Jako plusy uważam to, że można nareszcie legalnie wychodzić na zewnątrz. Czekałem na to od dziewięciu lat. Na pewno miło będę wspominał nawiązane w gimnazjum znajomości. Cieszę się także, że pogłębiłem swoją
wiedzę.
Oprac. Natalia Duszczyk
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Pożegnanie klas trzecich
Dobiega koniec roku szkolnego 2017/18. Z naszej szkoły odchodzą kolejne klasy: 3a i 3b gimnazjum. 20 czerwca odbędzie się akademia pożegnalna. Ta klasa będzie niezapomniana. Drodzy trzecioklasiści, jesteście wspaniałymi ludźmi, dającymi pozytywną energię innym.
Będąc najstarszą klasą w szkole, wspieraliście nas i nigdy o nas nie zapominaliście, więc my zachowamy Was w naszej pamięci. Reprezentowaliście naszą szkołę w konkursach i staraliście się, żeby w naszej
szkole nigdy nie było nudno.
Dziękujemy Wam za te wszystkie wspaniałe lata.
30 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia środowiskowa z

Akademia trzeciomajowa
okazji Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z naszej szkoły odtworzyli inscenizacje pt. ,,Powrót Posła". Tego dnia po raz pierwszy w naszej
szkole został odśpiewany nowy hymn szkolny. Autorem tekstu naszego
hymnu jest p. Zdzisław Ćmoch, a autorem melodii jest p. Paweł Szeląg.
Akademię przygotowali p. Radosław Piskorz i p. Hanna Zawadka. W
czasie uroczystości przemawiali zaproszeni goście. Po uroczystości
wszyscy pracownicy szkoły i dawni pedagodzy udali się na poczęstunek do stołówki szkolnej.
Oprac.: Gabriela Zawadka
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Odjazdowy Bibliotekarz 2018 i ja
12 maja, w sobotę uczestniczyłam z mamą w Odjazdowym Bibliotekarzu, czyli rajdzie rowerowym organizowanym corocznie z
okazji Tygodnia Bibliotek
(8-15 maja). Ten organizowany był w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, czyli w miejscu pracy mojej mamy. To
wspaniała przygoda, a przy okazji nauka historii Targówka.
Już na peronie spotkałyśmy nauczycielki z naszej szkoły, czyli p.
Ewę Stosio, wychowawczynię mojej klasy 4a - p. Marzannę Braułę
oraz panią Dyrektor – Romę Piłatkowską. To było dopiero zaskoczenie. Pani Marzanna zaproponowała, żebym napisała o tym rajdzie artykuł do gazetki szkolnej, co właśnie czynię.
Na samym początku wynajęłyśmy z mamą rowery miejskie z
aplikacją Veturilo.
Początek rajdu był przy Czytelni Naukowej nr 1, przy ul. Świętego Wincentego 85. Dostaliśmy tam przypinki, proporczyki i Tshirty z napisem „Odjazdowy Bibliotekarz”.
I ruszyliśmy…. za przewodnikiem, varsavianistą, który prowadził cały peleton. A ochronę zapewniał radiowóz policyjny, strażnicy miejscy na rowerach, a także grupa ratowników medycznych.
Nasza trasa wiodła przez PGR Bródno, historyczne Elsnerowomiejsce, gdzie stał dworek, który dzierżawił Józef Elsner - polski
kompozytor pochodzenia niemieckiego i nauczyciel Fryderyka Chopina. Następnie jechaliśmy przez osiedle Wilno, dalej przez tereny,
na których niegdyś były bagna i dawne koryto Wisły, stała tu też
karczma Sutałan. Ciekawym miejscem, przez które przejeżdżaliśmy
było Kąpielisko na Utracie, czyli Zalew Bardowskiego. Jadąc na rowerach mogliśmy podziwiać dawne ulice ( zabytkowy bruk na ul.
Księżnej Anny), stare kapliczki i najstarszy budynek przyszłego
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej przy Siarczanej 6. (ma zostać oddany do użytku w 2018.
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Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy na ostatni odcinek naszego rajdu. Uczciliśmy też pamięć osób zamordowanych w czasie II wojny
światowej w okolicy ul. Mieszka I. Przy pomniku harcerze postawili
znicze. Poprzez Osiedle Zacisze, wzdłuż Kanału Bródnowskiego,
uliczkami przeznaczonymi do takiej rekreacji dotarliśmy do końca rajdu, czyli do miejsca, gdzie odbywało się ognisko, na które zaprosili nas
organizatorzy - pracownicy Biblioteki. Te osoby, które nie jechały z
nami, zostały, by przygotować ognisko.
Ja z mamą pojechałyśmy najpierw odstawić rowery Veturilo, a potem dotarłyśmy na teren Folwarku Bródno, gdzie piekła się już dla nas
kiełbasa z ogniska.
Zanim zabraliśmy się do jedzenia ratownicy medyczni przeprowadzili
pokaz, jak ratować człowieka i zrobić mu sztuczne oddychanie.
Pracownicy Biblioteki i nasz Pan przewodnik przeprowadzili konkurs dla dzieci na temat wiedzy zdobytej w czasie rajdu. Miałam dużo
szczęścia - udało mi się zająć jedno z czterech nagrodzonych głównymi
nagrodami miejsc i wygrać duży upominek. Pozostałe dzieci też otrzymały nagrody.
To była wspaniała i niezapomniana przygoda oraz żywa lekcja historii.
Za rok, gdy będzie organizowany u mojej mamy w pracy Odjazdowy Bibliotekarz, też pojadę.
A może i my zorganizujemy kiedyś taki rajd rowerowy? Co o tym
myślicie?
Amelia
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Jej zaginięcie to
dopiero początek…
Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie
zniknęłaby na zawsze z mojego życia.
Ostatnio sięgnęłam po bestsellerową powieść jednego z moich
ulubionych pisarzy – Remigiusza Mroza. Nieodnaleziona jest polskim thrillerem psychologicznym na miarę największych światowych
sław.
Akcja książki zaczyna się pozytywnie. Damian Werner oświadcza się swojej ukochanej – Ewie nad Odrą. Niestety, zanim dziewczyna zdążyła się zgodzić, pojawiają się porywacze, którzy napadają
na niedoszłe małżeństwo. Damian zostaje brutalnie pobity. Napastnicy gwałcą Ewę. On trafia do szpitala, a ona jest uprowadzona. Od
tamtej pory zakochani już nigdy mieli się nie spotkać.
Po dziesięciu latach oczekiwania na narzeczoną sytuacja diametralnie się zmienia. Do Damiana przychodzi przyjaciel – Blitz, który
rzucając laptopa na stół, informuje go o tym, że na facebookowym
profilu Spotted: Wrocław zobaczył zdjęcie niewątpliwie przedstawiające Ewę. Mężczyzna jest w szoku. Pyta Blitza o to, jak trafił na tę
fotografię. Okazuje się, że została ona wykonana podczas koncertu,
na którym obecny był również przyjaciel Wernera. Mężczyźni postanawiają napisać wiadomość do osoby, która poszukuje Ewy, ale niestety niczego się nie dowiadują. Po kilku dniach na Facebooku pojawia się kolejne zdjęcie. Tym razem Damian jest pewien, że tylko on
miał do niego dostęp , gdyż sam je wykonał swoją komórką. Zgłasza
sytuację na policję, lecz zostaje przez służby uznany za osobę w trudnym stanie psychicznym spowodowanym zaginięciem ukochanej, a
co za tym idzie, jego sprawa zostaje zlekceważona. Konto poszukiwacza dziewczyny znika. Mężczyźni postanawiają szukać pomocy u
prestiżowej organizacji detektywistycznej specjalizującej się w dziale
IT.
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Czy dziewczyna ze spotted to naprawdę Ewa? Kto jej szuka? Co
się z nią działo przez te dziesięć lat? Damian stopniowo znajdując odpowiedzi, niemal wariuje. Nie wie już co jest prawdą, a co wymysłem.
Uświadamia sobie, że nigdy do końca nie poznał swojej narzeczonej.
Czy będzie miał okazję to nadrobić? Jeśli chcecie się przekonać, to gorąco polecam sięgnąć po tę lektury.

Oprac.:
Przy-

Weronika
bysz
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Gra Anioła—recenzja
Natchnienie przychodzi, kiedy człowiek przyklei łokcie do biurka, tyłek do krzesła i zacznie się pocić. Wybierz jakiś temat, jakąś ideę i zacznij wyżymać mózg, aż Cię rozboli. Na tym polega natchnienie.
Nie miałam pojęcia, w co się pakuję, gdy wypożyczałam w bibliotece "Grę Anioła". W zasadzie to podejrzewałam, że wszystko
będzie podobne do poprzednich dwóch książek C.R.Zafona, bo tak
było wcześniej. Nie pomyliłam się. No chyba, że wezmę pod uwagę
kilka drobnych szczegółów i jedną dość sporą różnicę.
Czytając "Marinę", czy też "Pałac Północy" czułam lekki dreszczyk,
niejednokrotnie powiewało grozą. Wszystko było owiane jedną,
ogromną tajemnicą. Co się działo w mojej głowie w trakcie czytania
"Gry Anioła"? Sama nie umiem tego stwierdzić. Długo mi się zeszło
z dokończeniem tej książki, bo zdarzały się momenty, gdzie wątek
stawał się po prostu nudny. Te ponad 600 stron ciągnęło się niemiłosiernie długo. Ale w końcu zdecydowałam, że dokończę coś, co rozpoczęłam. Czy żałuję?
Zdecydowanie nie. Uwielbiam wprowadzane przez Zafona wątki
miłosne, chociaż nie zawsze podobają mi się nagłe zwroty akcji. W
"Grze Anioła" poznajemy młodego pisarza- Davida Martina. Wiódł
on dość spokojne życie, zakochany w pewnej młodej dziewczynie.
Niestety, wiedział, że związek z Cristiną jest niemożliwy. Wszystko
zmienia się, gdy pewnego dnia mężczyzna dostaje ofertę napisania
książki w zamian za fortunę. Tajemniczy wydawca nie jest nikomu
znany, więc David Martin nie wie, czy powinien przyjąć propozycję.
Gdy śmierć zagląda mu w oczy, szybko podejmuje decyzję, nie wiedząc, w jakie kłopoty się wpakował. I tak oto zaczyna się mroczna
historia. Młody autor chce rozwiązać zagadkę związaną z domem, do
którego niedawno się przeprowadził. Domem, który wiele lat stał pusty, a ludzie poprzedniego właściciela nazywali przeklętym. Kim jest
tajemniczy Diego Marlasca? Jakie sekrety skrywa budynek z wieżą,
w którym mieszka główny bohater? Kim tak naprawdę jest człowiek
o wilczych, przerażających oczach? Czy David zrezygnuje z miłości?
Kto tak naprawdę jest winny temu, co się stało? I skąd wziął się
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tytuł powieści?
Bardzo długo byłam w niepewności. Gdy nie mogłam znaleźć czasu na czytanie, ciągle zastanawiało mnie, kim tak naprawdę jest Andreas Corelli, od którego wszystko się zaczęło?
Chyba powinnam od razu przeprosić Was za to, że tak chaotycznie zrecenzowałam tę powieść, ale nie potrafię inaczej. Cała ta książka wydała mi się bardzo chaotyczna i wciąż nie potrafię uporządkować sobie
wszystkiego w swojej głowie.
Zaczynam zdawać sobie sprawę, jak dużo wnoszą książki Zafona
do mojego życia. Czytając trzecią jego powieść dowiedziałam się, że
tak naprawdę jestem ogromną fanką happy end'ów. Czy spodziewałam
się zakończenia w "Grze Anioła"? Podejrzewałam jedynie, co może się
stać, chociaż nie do końca tak było. Cieszę się jednak, że autor zakończył powieść w taki, a nie inny sposób. Jeżeli ktoś ma aktualnie dużo
czasu na czytanie, mogę polecić tę książkę.

Oprac.: Julia

Zawadka
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The Chemical Brothers—Further
The Chemical Brothers to dwuosobowa grupa muzyczna, do której należą Tom Rowlands i Ed Simons. Tworzą oni muzykę od 1995
roku, są pionierami w tzw. bigbicie.
Mamy 2010 rok. Ostatni album - „We are the night” (2007 r.) nie
okazał się tym, na co czekali fani. 30 marca na stronie duetu zostaje
zapowiedziana dumnie brzmiąca nazwa, nowego albumu…
„Further”.
I wielu fanów „The Chemical Brothers” powie, że „to już nie to
samo”, nazwie ten album najgorszym w całym dorobku duetu, „i że
w ogóle jest jakiś dziwny”.
I tak mają rację, choć nie do końca, bo „Further” to na pierwszy rzut
oka, zupełnie inne i obce doświadczenie. Ale czy to źle?
Pierwszą (i chyba najlepszą) decyzją jest całkowite pozbycie się
wokalu w utworach (w poprzednich albumach ilość wokalu przytłaczała), drugą świetną decyzją są stworzone do każdego utworu osobne teledyski, każdy jest utrzymany w minimalistycznopsychodelicznym stylu, wspaniale oddając klimat całej płyty.
Album rozpoczyna się od psychologistycznego utworu „Snow”,
który ma na celu wprowadzić słuchacza w „trans” poprzez swoje
proste, spokojne dźwięki, wyrwane jakby z jakiegoś zakłócenia radiowego, które w połowie utworu ustępują już nieco bardziej przypominającym „normalną” melodię rytmom.
Zanim „Snow” zacznie nas przynudzać, płynnie przechodzi do
następnego, dużo bardziej energicznego, trwającego aż 11 minut (!)
„Escape Velocity”, gdzie syntezatorowe brzmienia zostają wykorzystane niemal maksymalnie. Proste, szybkie, rytmiczne uderzenia,
mieszające się z szumami tworzą niesamowity efekt.
„Another World” jest przeciwieństwem poprzedniego utworu, zwalnia z tempa, ale także nie stroni od używania syntezatorów.
„Disslove” to już zupełnie inne klimaty, bardziej melancholijne,
gdzie perkusja zaczyna dominować nad elektronicznymi brzmieniami.
Żeby nie było za spokojnie, na scenę wjeżdża „Horse Power”
chyba najbardziej „kwasowy” utwór na albumie, zapętlony sampel
„HORSE POWER” to jedyne słowa jakie tu usłyszymy;
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wpadająca w rytm pędzącego rydwanu całość jest zachowana w chaotycznym klimacie.
„Swoon” okraszone jest piskliwymi elektronicznymi dźwiękami,
gdzie bass robi za rytm, czasami usłyszeć można wokal. „K+D+B” to
perkusyjna poezja, talerze nadają szybkiego rytmu, z czym kontrastuje
wolna, psychodeliczna, syntezatorowa muzyka przyspieszając dopiero
w „zwrotce”.
Album zamyka spokojne „Wonders Of The Deep”.
Podsumowując, „Further” był dość ryzykownym albumem, lecz jak
widać całość wyszła naprawdę dobrze! Polecam nie tylko fanom muzyki elektronicznej, a słuchaczom preferującym wolniejsze rytmy.
Oprac.:Jakub Prus

z zasobów
towych

Zdjęcie
interne-
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Wywiad z panią Dyrektor
Janek: Jakie było Pani największe marzenie?
Pani Dyrektor: Zamieszkać w Zakopanem.
Janek: Czy myślała Pani kiedyś, że będzie dyrektorką szkoły?
Pani Dyrektor: Nie myślałam, raczej chciałam być nauczycielką, ale
nie dyrektorką.
Janek: Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny?
Pani Dyrektor: Zdecydowanie historia i język polski. Na pewno nie
matematyka.
Janek: Aby być dyrektorką szkoły, z pewnością trzeba skończyć
specjalne studia?
Pani Dyrektor: Owszem, trzeba.
Janek: Jest też Pani polonistką. Jak Pani łączy obowiązki nauczyciela z zarządzaniem szkołą?
Pani Dyrektor: Są problemy, ale jest dobrze.
Janek: Jakie są Pani codzienne obowiązki jako dyrektorki?
Pani Dyrektor: Najwięcej czasu zabiera mi organizacja pracy, muszę też zadbać, żeby było spokojnie - bezpieczeństwo i porządek są
podstawą funkcjonowania szkoły.
Janek: Co sprawia pani największą satysfakcję?
Pani Dyrektor: Największą radość mam wtedy, gdy mam grzecznych i kulturalnych uczniów, którym po skończeniu szkoły powiodło
się w życiu i są sprawiedliwi.
Janek: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Pani Dyrektor: Jeździć na rowerze (robię to niemal codziennie
przez mniej więcej godzinę) i oczywiście uwielbiam czytać książki.
Janek: Czy lubi Pani muzykę?
Pani Dyrektor: Tak uwielbiam, ponieważ pochodzę z muzycznej rodziny, to byłoby dziwne, gdybym nie lubiła muzyki, a mój ulubiony
gatunek to rock.
Janek: Dziękuję za poświęcenie mi uwagi.
Oprac.: Jan Galej
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Najwyższe wyniki uzyskali:
Język polski: Weronika Przybysz, Karolina Stosio – po 97%, Anna Sabak – 91%.
Historia: Karolina Stosio, Marcin Małecki – po 91%.
Matematyka: Anna Sabak, Filip Zgódka – 79%, Hubert Brzozowski,
Natalia Duszczyk, Maciej Prus, Weronika Przybysz, Kinga Proczka –
76%
Przedmioty przyrodnicze:Anna Sabak – 96%
Język angielski – poziom podstawowy: Kacper Podobas, Bartosz
Miszta – po 100%, Karolina Stosio – 98%, Weronika Przybysz – 93%,
Kinga Proczka – 90%.
Język angielski – poziom rozszerzony: Bartosz Miszta , Karolina Stosio– 98%.
Język rosyjski – poziom podstawowy:Anna Sabak – 95%, Karolina
Sadejczyk – 93%
Gratulujemy wyników wszystkim trzecioklasistom!
Zakres egzaminu

Średnia dla
szkoły
(wynik w
%)

Średnia dla
gminy
(wynik w
%)

Średnia dla
powiatu
(wynik w
%)

Średnia dla
województwa (wynik
w %)

GH - P

72

70

70

70

GH - H

64

61

61

61

GM - M

54

51

54

55

GM - P

64

61

59

59

GA - P

71

68

71

72

GA - R

55

51

54

57

GR - P

74

71

65

60
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Wyniki klasyfikacji
Skoro podsumowujemy, przyjrzyjmy się również wynikom końcoworocznym.
IVa: roczna średnia klasy—4,16 , frekwencja-92,44%
Natalia Bogusz – 4,82 (bdb) 100% frekwencja- Nikola Zalewska
Maja Pieniak - 4,55 (bdb)
Gabriela Samulik - 4,55 (wz)
Oliwia Śluzek- 4,55 (bdb)
IVb: roczna średnia klasy– 4,02, frekwencja– 91,90%
Kinga Domańska – 4,82 (wz) 100% frekwencja-Maciej Jarzębski
Anna Łuszkiewicz - 4,55 (bdb)
Va: roczna średnia klasy– 4,26, frekwencja– 91,48%
Oliwia Pieniak - 5,36 (wz)
100% frekwencja—Bartłomiej Całka
Olga Domańska – 5,27 (wz)
Dominika Śluzek - 4,81 (wz)
Łucja Małecka - 4,81 (bdb)
Bartłomiej Całka – 4,63 (wz)
Kinga Młoduchowska - 4,63 (wz)
Vb: roczna średnia klasy-3,85, frekwencja– 89,17%
Jakub Ciszkowski – 4,82 (wz)
Aleksandra Sadowska - 4,82 (wz)
VI: roczna średnia klasy-3,67, frekwencja– 91,20%
Gabriela Zawadka – 5,36 (wz)
Dawid Pieniak - 4,81 (wz)
Alicja Myka - 4,81 (wz)
Kamila Śluzek - 4,81 (wz)
Jakub Obłoza - 4,81 (wz)
Andżelika Sadowska - 4,54 (wz)
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VII: roczna średnia klasy– 3,82, frekwencja– 91,00%
Jakub Kwiatkowski - 5,13 (wz)
Piotr Świątek - 5,06 (wz)
Martyna Stępińska – 4,86 (wz)
Katarzyna Świątek - 4,8 (wz)
Julia Chróst - 4,65 (bdb)
Aleksandra Świątek – 4,6 (wz)
gimnazjum
II: roczna średnia klasy– 3,21, frekwencja– 89,00%
Zuzanna Wieczorek - 5,13 (wz)
IIIa: roczna średnia klasy– 4,05, frekwencja– 88,33%
Karolina Stosio - 5,47 (wz)
100% frekwencja- Katarzyna Zawadka
Weronika Przybysz - 5,42 (wz)
Natalia Duszczyk – 5,11 (wz)
Karolina Sadejczyk – 4,79 (wz)
IIIb: roczna średnia klasy– 3,98, frekwencja-86,90%
Anna Sabak - 5,47 (wz)
Bartosz Miszta – 4,84 (wz)
Kinga Proczka – 4,84 (wz)
Aleksandra Jaroń – 4,79 (wz)
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Sukcesy sportowe
REGIONALNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
I miejsce - Faustyna Łodyga - w pchnięciu kulą
WICEMISTRZOSTWO REGIONU SIEDLECKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
Skład drużyny:
Dawid Flis, Karol Kachniarz, Dawid Konstanty, Patryk Królak, Bartosz Miszta, Daniel Zawadka, Jakub Przasnek, Kamil Rybacki, Mateusz Myka, Bartłomiej Zawadka
ZAWODNICZKI Z WIELGOLASU ZOSTAŁY WICEMISTRZEM REGIONU SIEDLECKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ
DZIEWCZĄT
Skład drużyny:
Natalia Prus, Katarzyna Zawadka, Wiktoria Bogusz, Izabela Duszyńska, Aleksandra Jaroń, Ada Kwiatkowska, Anna Sabak, Alicja Zajma,
Angelika Myka, Zuzanna Wieczorek
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN MIESZANYCH O
PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SIENNICY
III miejsce - drużyna w składzie: Izabela Duszyńska, Aleksandra Jaroń, Ada Kwiatkowska, Anna Sabak, Alicja Zajma, Katarzyna Zawadka, Dawid Flis, Karol Kachniarz, Dawid Kostanty, Patryk Królak, Bartosz Miszta, Daniel Zawadka
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Osiągnięcia powiatowe w nauce
KONKURS POLONISTYCZNY „MĄDRZE I POPRAWNIE PO
POLSKU”
III miejsce—Weronika Przybysz
TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
I miejsce w powiecie – drużyna w składzie: Aleksandra Jaroń, Anna
Sabak i Daniel Zawadka
II miejsce w rejonie, kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich.
V POWIATOWY KONKURS POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ
„POEZJA W JĘZYKACH SZEKSPIRA I PUSZKINA”
Kategoria: szkoła podstawowa – język angielski:
III miejsce – Dominika Śluzek (SP w Wielgolesie)
Wyróżnienie - Andżelika Kąkol (SP w Dębem Małym)
Kategoria: gimnazjum – język rosyjski:
I miejsce – Maciej Prus (Gimnazjum w Wielgolesie)
Wyróżnienie - Aleksandra Jaroń (Gimnazjum w Wielgolesie)
II POWIATOWY KONKURS ŻYWIENIOWY 2018 „JAK NIE
MARNOWAĆ ŻYWNOŚCI?”
I miejsce – Zuzanna Wieczorek z klasy II gim.
III miejsce – Weronika Przybysz z klasy IIIa gim.
KONKURS NA HYMN SZKOŁY
Autor zwycięskiego tekstu - p. Zdzisław Ćmoch
41. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"WARSZAWSKA SYRENKA" W MIŃSKU MAZ.
III miejsce - Izabela Duszyńska
FINAŁ KONKURSU TECHNICZNEGO DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH POWIATU MIŃSKIEGO
„AKADEMIA MŁODEGO TECHNIKA”
I miejsce: Izabela Duszyńska, Aleksandra Jaroń, Anna Magdalena
Sabak
II miejsce: Natalia Duszczyk, Natalia Prus, Karolina Stosio
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Mądrze i poprawnie po polsku
28 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w naszej szkole po raz kolejny odbył się konkurs polonistyczny Mądrze i poprawnie po polsku.
Pierwszy raz otrzymał on rangę konkursu powiatowego.
Uczestników uprzejmie witali uczniowie klas trzecich gimnazjum: Bartosz Miszta, Karolina Sadejczyk, Dawid Flis oraz Aleksandra Jaroń. Goście zostali zaprowadzeni na poczęstunek na czas oczekiwania na rozpoczęcie zmagań z pytaniami konkursowymi. Czas pisania testu wynosił 60 minut. Uczestnicy zapytani o wrażenia po
przeczytaniu pytań niemalże
jednogłośnie stwierdzili, że najwięcej trudności sprawiło im zadanie dotyczące akronimów.
Zgodnie z założeniem organizatorów młodzież używa ich na co
dzień, lecz jak widać, okazało
się, że nie do końca zgadza się
to z językowymi preferencjami
gimnazjalistów. Czas przed podaniem wyników uczniowie spędzili na poczęstunku. Czekał na nich
również smaczny obiad.
Po kilku godzinach oczekiwania, wreszcie nadszedł czas ogłoszenia listy zwycięzców i rozdania nagród. Konkursowicze w napięciu
słuchali pani dyrektor Romy Piłatkowskiej oraz pana wójta Bogdana
Świątka - Górskiego, który zaszczycił naszą szkołę swoją obecnością. Pierwsze miejsce przypadło Dominice Wierzbickiej z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim. Drugie miejsce zajął Tymon Jurczak z tej
samej placówki. Przyznano dwa trzecie miejsca: dla Natalii Serwatko
ze Szk. Podstawowej im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz
Weroniki Przybysz z kl. III a naszego wielgoleskiego gimnazjum.
Każdy gimnazjalista otrzymał dyplom za uczestnictwo, a sądząc
po zadowoleniu laureatów, warto było czekać na nagrody.
Weronika
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Kącik humorystyczny
1. Dlaczego choinka nie jest głodna?
Bo jodła.
2. Jak się nazywa mała krótkofalówka?
Mikrofalówka.
3. Jakie jest motto kalkulatorów?
Możesz na nas liczyć.
4.Dlaczego imprezy w kosmosie są nieudane?
Bo nie ma atmosfery.
5. Jak się nazywają takie same drzewa?
Klony.
6. Dlaczego czajnik i woda pasują do siebie?
Bo tworzą ładną parę.
7. Dlaczego taboret ma depresję?
Bo nie ma oparcia.
8. Co robi żołnierz na egzaminie?
Strzela.
9. Co czarodziej dolewa do rosołu?
Magii.
10. Siedzi żołnierz w okopie i coś mu do łba strzeliło.
11. Szedł facet przez bagna i go wciągnęło
12. Po czym poznać uczynnego kanibala?
Ma serce na dłoni
13. Neron chciał powiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił.
14. Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać.
15. Znałem kiedyś żart o amnezji, ale go zapomniałem.
16. Rozmowa dwóch wędkarzy:
-Te ryby były słabe.
-Wiem, bo to były leszcze.
Wiktor
Źródło: The last of us: left behind
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Fot. Katarzyna Zawadka
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