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Gdy poczujemy zapach akacji,
To znaczy, że nadszedł czas wakacji.
Dla Ciebie odpoczynek od szkoły,
byś do niej wrócił wesoły.
Pora zwiedzić morze i góry,
Piękne, oglądane nawet po raz wtóry.
Czy przyjaciół odwiedzisz,
Czy pół świata zwiedzisz,
Bądź szczęśliwy,
Nie musisz jechać na Malediwy.
Najważniejsze byś był bezpieczny,
A czas wakacji stanie się bajeczny.
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Redaktor naczelna: Julia Zawadka
Zastępca: Weronika Przybysz, Aleksandra Bogusz
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i p. mgr Ewa Stosio
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i nauczycieli

Drodzy Świderkożercy!
To już ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Możemy odliczać już czas do oficjalnego rozpoczęcia wakacji. Zanim
jednak udacie się na zasłużony
wypoczynek, sięgnijcie po nasze
pisemko, bo mamy dużo do
przekazania.
Redaktor Naczelna

Zespół Szkół
im. Rodziny
Wyleżyńskich
w Wielgolesie
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Wakacje tuż, tuż...
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Wyróżnienia otrzymali:
Radosław Bontruk – Gimnazjum w Wielgolesie – op. p. Sylwia Branicka
Wiktoria Głąbska – Gimnazjum nr 3 w Mińsku Mazowieckim – op.
p. Agnieszka Kurel
Zuzanna Trąbińska – Gimnazjum w Żakowie – op. p. Anna Duszczyk.
III – jęz. rosyjski – gimnazjum
I m. – Anna Zybała – GiLO w Mińsku Mazowieckim – op. p. Anna
Bujalska.
II m. - Karol Śluzek – Gimnazjum w Wielgolesie – op. p. Małgorzata Prokop
III m. – Aleksandra Janowska – Gimnazjum w Wielgolesie – op. p.
Małgorzata Prokop.
Wyróżnieni uczniowie to:
Klaudia Kot – Gimnazjum w Żakowie – op. p. Stela Ciechańska
Anna Wojciechowska-Trych – Gimnazjum w Mrozach – op. p. Iwona Żukowska
Karolina Chylińska – Gimnazjum w Kałuszynie – op. p. Iwona Żukowska.
Konkurs przygotowały i
zorganizowały nauczycielki
od języka angielskiego i
rosyjskiego, a nad całością
czuwała pani Dyrektor Roma Piłatkowska. Cieszymy
się, że tak ważne wydarzenia mają miejsce w naszej
szkole. Serdecznie dziękujemy.
Natalia
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IV Powiatowy Konkurs Poezji Obcojęzycznej w językach Szekspira i Puszkina
31 maja bieżącego roku w naszej szkole odbył się powiatowy konkurs poezji obcojęzycznej pt. „Poezja w językach Szekspira i Puszkina”. Uroczystość rozpoczęła się około godziny 10:00 w świetlicy
szkolnej. Organizatorzy przedstawili regulamin wydarzenia, a następnie głos zabrali kolejno pani Dyrektor oraz Wójt naszej gminy
- pan Bogdan Świątek-Górski. W rywalizacji udział wzięło 39
uczestników z 19 szkół gimnazjalnych a także podstawowych.
Uczniowie wystąpili w trzech kategoriach: I - j. angielski- szkoła
podstawowa, II - j. angielski – gimnazjum, III – jęz. rosyjski – gimnazjum. Wszystkich uczestników przesłuchało jury w składzie: Elżbieta Pawlak, Elżbieta Zelwowiec, Karolina Maliszewska i Mariusz
Korgul. A oto wyniki rywalizacji:
I - j. angielski- szkoła podstawowa
I m. –Bernard Szponar- SP w Stanisławowie- op. p. Agnieszka Muszelik
II m.-Sandra Laszczuk- SP w Janowie- op. p. Katarzyna Bereda
III m.-Aleksandra Rechnio- SP w Latowiczu- op. p. Klaudia Kot
Wyróżnienia dostali:
Andżelika Kąkol- SP Dębe Małe- op. p. Agata Gójska
Małgorzata Zawadka- SP Starogród- op. p. Magdalena Sasim
Katarzyna Świątek- SP Wielgolas- op. p. Wioletta Nowakowska
II - j. angielski – gimnazjum
I m. – Julia Karwowska – Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim
– op. p. Karolina Łada
II m. – Natalia Guzowska – Gimnazjum w Żakowie – op. p. Anna
Duszczyk
III m. – Natalia Gruba – GiLO w Mińsku Mazowieckim – op. p. Jowita Stusińska+
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Pożegnanie redaktor naczelnej
W imieniu całej redakcji pragnę serdecznie podziękować naszej redaktor naczelnej za współpracę.
Julio! Wiem, ile wysiłku, czasu, nerwów i pracy poświęciłaś,
by ,,Świderek” funkcjonował jak najlepiej. Mam nadzieję, że w
przyszłej szkole nadal będziesz rozwijać swój talent pisarski. Życzę
Ci, by Twoja przygoda z dziennikarstwem trwała jak najdłużej i
miała jak najlepsze owoce, a przede wszystkim, byś czerpała z niej
satysfakcję.
Weronika
Nadeszła chwila, w której muszę się pożegnać. Kto się spodziewał,
że te trzy lata tak szybko upłyną? Możliwe, że większość osób, z
wyjątkiem mnie. Nigdy nie przypuszczałam, że ta dość męcząca
praca będzie dla mnie tak wiele znaczyła. Dzięki „Świderkowi” z
pewnością poprawiłam swoją umiejętność pisania, ale także stałam się bardziej odpowiedzialna, bo dźwigać taki „ciężar”, to nie
lada wyzwanie. Muszę przyznać, że smutno mi jest, gdy myślę o
tym, że moja przygoda z redakcją się kończy. I właśnie teraz pragnę podziękować wszystkim, bez których ta gazetka nie istniałaby,
bo ja jestem tylko jednym, małym puzzlem w całej tej ogromnej
układance. Dziękuję moim redaktorom (część z nich także w tym
roku żegna się ze „Świderkiem”), paniom polonistkom, które poświęcały swój czas na sprawdzanie artykułów (i pilnowały mnie,
bym na czas oddawała złożony numer) oraz czytelnikom, bo co to
by była za gazetka, gdyby nikt jej nie czytał? Mam nadzieję, że po
wakacjach do redakcji dołączą nowe osoby, a ja wolną chwilą będę mogła czytać, co dzieje się w szkole, której mury już za kilka
dni opuszczam, tym razem nie na czas wakacji.
Julia
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System wartości według klas II

Supergimbus 2017

Co jest dla mnie najważniejsze?
Według mnie jedną z najważniejszych wartości dla młodych ludzi we
współczesnych czasach jest rodzina. Uważam, że powinna być ona
stawiana na pierwszym miejscu, ponieważ rodzinę ma się tylko jedną i w niej znajduje się oparcie. Dlatego bardzo ważne jest, aby ludzie żyli w zgodzie zarówno w domu, jak i w pracy, szkole czy na ulicach. Kolejną ważną wartością dla mnie jest szacunek. Powinniśmy
odnosić się odpowiednio do osób, które są starsze i na pewno więcej
wiedzą o świecie. Na pewno dla młodych osób ważna jest również
miłość, bo młodość to czas pierwszego zakochania czy zauroczenia.
Ania

Supergimbus to jeden z bardziej znaczących konkursów ze względu na to, że w wyniku rywalizacji wyłania się najlepszego gimnazjalistę powiatu mińskiego.
W tym roku w konkursie
wzięli udział uczestnicy z 14
szkół powiatu. Naszą szkołę
reprezentowała Julia Zawadka z kl. IIIb gimnazjum.
Uczestnicy konkursu musieli
odpowiedzieć na pytania z
każdej z kategorii konkursowej: polski, chemia, informatyka, matematyka, religia, biologia, geografia, fizyka, historia.
Po drugiej serii pytań wyłonione zostały do finału trzy osoby z najwyższą liczbą punktów. Naszej reprezentantce zabrakło 1 punktu,
aby znaleźć się w gronie finalistów. Zwyciężył uczeń z Gimnazjum
nr 2 w Sulejówku. Drugie miejsce zajął reprezentant z ZS w Siennicy, a trzecie uczennica z Jeruzala.

W tej wypowiedzi nie napiszę o wartościach ważnych dla wszystkich
współczesnych młodych ludzi, ale o tych, które cenię ja. Najważniejszą dla mnie wartością jest prawda. Druga wartość to wolność. Każdy decyduje o swoim losie i o tym, kim będzie, nawet pomimo cenzury i propagandy ,,wyższych”! Niegdyś dla mnie była ważna też wiara, ale po wydarzeniach z ostatnich lat poważnie mnie do niej zniechęciły. Nieważna jest też dla mnie miłość, ponieważ tak naprawdę
tylko jedna osoba mnie kocha. Reszta mnie pewnie nawet nie chce
znać. Tyle o mnie. Bardzo odbiegłem od tematu, dlatego teraz do
niego wrócę. Na myśl o wartościach współczesnej młodzieży czuję
odrazę - interesuje ich wszystko, co powierzchowne: pieniądze, gadżety, chęć zaimponowania innym. Prawdziwa przyjaźń i lojalność nie
mają większego znaczenia.
Wiktor

Wydaje mi się, że dla współczesnych młodych ludzi najważniejsza
jest zabawa. Wystarczy spojrzeć, jak dzisiejsi nastolatkowie spędzają
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„Mądrze i poprawnie po polsku”
15 maja br. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs dla
Gimnazjalistów z powiatu mińskiego. Przedsięwzięciu od początku
patronuje Wójt Gminy Latowicz, Bogdan Światek – Górski, co ma
związek nie tylko z troską o poziom języka młodzieży, ale również z
zapewnieniem środków na zakup upominków, nagród, dyplomów i
poczęstunku. Nad stroną organizacyjną i merytoryczną czuwa zespół
polonistów pod kierunkiem pani Dyrektor Romy Piłatkowskiej.
W tegorocznych eliminacjach udział wzięło szesnaścioro uczestników, którzy w ciągu godziny pisali test badający ich kompetencje
językowe. Później młodzież miała czas na relaks i integrację. W tym
czasie komisja konkursowa w składzie: mgr Wanda Skorek, mgr Ewa
Pszczółkowska i mgr Agnieszka Gizińska sprawdzała prace. Cieszy
fakt, że wszyscy piszący osiągnęli wysokie wyniki, a poziom był dość
wyrównany.
Uczennica naszej szkoły, Julia Piekarska, zajęła pierwsze miejsce.
Gratulacje!

Polish your English
Dear Alexander
Thanks for your last e-mail. I was sad, when I heard about your problems with health. I will give you some advice. I eat five meals a day,
drink a lot of water and green tea. I run every day, too. I have got a
healthy diet. In my menu, you can find meals like chicken soup for a
starter or the dumplings with spinach for the main course. If you
want to be happy and healthy, you must be consistent. Don't worry "Rome wasn't built in a day". I hope you will feel better soon.
Love,
Julka
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czas. Nie szukają spokojnych i cichych miejsc, wręcz przeciwnie –
chcą, żeby wokół nich coś się działo. Bardzo popularne są dyskoteki
oraz „domówki”. Według wielu młodych ludzi nie ma dobrej zabawy
bez alkoholu i narkotyków. Na szczęście nie wszyscy tak myślą. Niektórzy za dobra rozrywkę uważają siedzenie przed komputerem.
Bartek
Moim zdaniem najważniejszymi wartościami dla młodych ludzi są
pieniądze i telefon. Mało osób czyta książki i niewiele interesuje się
życiem społecznym. Gdy w szkole się coś dzieje i dochodzi do bijatyki, rówieśnicy albo nie chcą tego widzieć, albo nie reagują. Coraz częściej zamiast rozwiązać problem, zawiadomić nauczyciela, robią
zdjęcia lub nagrywają filmik. W obecnych czasach, gdy ktoś nie ma
telefonu, to tak jakby nie istniał. Nic więcej się nie liczy.
Alicja

Klasyfikacja—gimnazjum
W środę, 14 czerwca odbyła się rada klasyfikacyjna podsumowująca
wyniki w szkole podstawowej i w gimnazjum. W porównaniu z pierwszym półroczem uczniowie osiągnęli lepsze wyniki, są wysokie średnie u
wielu uczniów ( szczególnie dotyczy to klas trzecich gimnazjum) i w klasach i tylko jedna poprawka w klasie II b z języka rosyjskiego. Wyniki
klasyfikacji przedstawiają się następująco w gimnazjum:
Klasa I: śr. ocen – 3,20; najlepszą średnia w klasie osiągnęła
Zuzanna Wieczorek – 5,07; zach. wzorowe;
Klasa II a: śr. ocen – 3,74; najlepsi uczniowie:
Karolina Stosio – śr. 5,13; zach. wzorowe;
Weronika Przybysz – śr. 5,07; zach. wzorowe;
Natalia Duszczyk – śr. 4,93; zach. wzorowe;
Marcin Małecki – śr. 4,53; zach. bdb;
Klasa II b: śr. ocen – 3,64; najlepsze wyniki uzyskały:
Anna Sabak – śr. 5,20; zach. wzorowe;
Kinga Proczka – śr. 4,60; zach. wzorowe;
Klasa III a: śr. ocen – 4,16; najlepsze średnie w klasie:
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Joanna Chabrowska, Ewa Chmielewska i Aleksandra Kielak– śr. 5,05;
zach. wzorowe;
Julia Piekarska – śr. 4,89; zach. wzorowe;
Katarzyna Konopacka i Karol Śluzek – śr. 4,84; zach. wzorowe;
Julia Czarnecka, Weronika Mikos i Przemysław Myka– śr. 4,79; zach.
wzorowe;
Klasa III b: śr. ocen – 3,95; najwyższe średnie uzyskali:
Julia Zawadka – śr. 5,42; zach. wzorowe;
Monika Wieczorek – śr. 5,16; zach. wzorowe;
Piotr Zawiliński – śr. 5,11; zach. wzorowe;
Karol Mućko – śr. 5,05; zach. wzorowe;
Dominika Adamczyk i Adam Zadrożny – śr. 4,89; zach. wzorowe;
Julia Zwierz – śr. 4,84; zach. wzorowe;
Gratulacje!
Wychowawcy klas podsumowali także frekwencję, 100% obecności
mieli w tym roku szkolnym Kasia Zawadka z klasy II a i Karol Śluzek z
klasy III a. Oboje zasługują na podziw i uznanie za wytrwałość i konsekwencję. Kasia pewnego czerwcowego dnia była w szkole jako jedyna
na lekcjach (pozostali wyjechali na wycieczkę lub nie przyszli do szkoły).

Wyniki egzaminów gimnazjalnych
Najlepsze wyniki z poszczególnych
przedmiotów uzyskali:
Język polski
Julia Zawadka – 97%
Julia Piekarska – 94%
Ewa Chmielewska – 91%
Julia Czarnecka – 91%
Adam Domański – 91%
Historia i WOS
Karol Mućko – 100 %
Adam Zadrożny – 97%
Adam Domański – 97%
Kamil Młoduchowski – 97%

Piotr Sikora – 91%
Matematyka
Julia Zawadka – 83%
Ewa Chmielewska – 83%
Język angielski – pp
Karol Śluzek – 100%
Julia Piekarska – 98%
Kamil Młoduchowski – 95%
Przemysław Myka – 95%
Julia Czarnecka – 93%
Julia Zawadka – 93%
Piotr Sikora – 90%
Adam Zadrożny – 90%
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Zdjęcia z wycieczki –Czechy
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- Ja też – krzyknął Eskolos.
Z wody wyskoczyli strażnik i starszy strażnik. Gdy starszy zauważył
młodszego, z jego jedynego oka wystrzelił laser. Młodszy zrobił
tak samo. Rozpoczęła się krwawa walka. Mazab krzyknął:
- Mam pomysł! Trzeba się z nimi rozprawić! My sami!
- Ale jak? Nie wziąłem mieczy! – zauważył Eskolos
- Ja wziąłem łuk – powiedział Mazab.
Mazab napiął cięciwę i wymierzył strzałę w starszego strażnika.
Wypuścił strzałę i trafił celnie. Znowu napiął cięciwę i wypuścił
strzałę w kierunku młodszego. I znowu trafił. Niebezpieczeństwo
minęło.
- Udało ci się – klepnął po ramieniu Mazaba Eskolos.
- Myślę, że ktoś nas śledzi.
- O co ci chodzi?
- Pamiętasz jak mieliśmy PaszęBajcepsaJr.? Ktoś nam podstawił
tamtego gostka. Albo ta dziura. Skąd wiedział, że tam idziemy. A
teraz strażnicy. Nie rozumiesz tego?
- No jasne. Masz rację. Kiedy byłem na spacerze, usłyszałem
trzask gałęzi. Ale powiem, że nie chodziłem po gałęziach – opowiedział Azornek.
- Ej, idzie noc. Chodźmy do domu, bo wyskoczą na nas jakieś potwory – zauważył Eskolos.
W tajemniczym i cichym nastroju wrócili do domu.
Jakub Obłoza
Zamieszczony powyżej fragment stanowi próbkę literackich zmagań naszego kolegi z klasy V. Kuba zainspirowany światem powieści fantasy i gier komputerowych stworzył świat, w którym obok
siebie żyją różne istoty, toczy się też walka dobra ze złem. Mamy
nadzieję, że Jakub będzie promował pozytywne wartości i rozwijał swój talent.
Redakcja
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Język rosyjski – pp
Przedmioty przyrodnicze
Aleksandra Kielak – 98%
Julia Zawadka – 93%
Karol Mućko – 93%
Kamil Młoduchowski – 93%
Weronika Mikos – 88%
Karol Mućko – 89%
Język angielski – pr
Adam Zadrożny – 86%
Kamil Młoduchowski – 93%
Ewa Chmielewska – 82%
Julia Czarnecka – 83%
Aleksandra Kielak – 82%
Julia Piekarska – 83%
Karol Śluzek – 83%
Przemysław Myka – 80%
Gratulujemy i życzymy powodzenia wszystkim uczniom ( wkrótce absolwentom) klas trzecich.
KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA– SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA V
śr. 3,78
KLASA IVa
śr. 4,35
1.Gabriela Zawadka- śr. 5,27 wz
1.Oliwia Pieniak - śr. 5,18 wz
2.Dawid Pieniak- śr. 5,09 wz
2.Olga Domańska- śr. 5,0 wz
3.Kamila Śluzek- śr. 4,91wz
3.Bartłomiej Całka- śr. 4,81 wz
4.Jakub Obłoza i Michał Piętka- śr.
4.Anna Nieprzecka- śr. 4,72 wz
4,82 wz
5.Dominika Śluzek- śr. 4,63 wz
6.Kinga Młoduchowska- śr. 4,54 wz 5.Alicja Myka- śr. 4,63 wz
Łucja Małecka- śr. 4,54 bdb
KLASA IVb
śr. 4,04
1.Jakub Ciszkowski- śr. 5,0 wz
2.Kinga Rybak i Aleksandra Sadowska– śr. 4,81 wz
3.Oliwia Luśnia- śr. 4,63 wz
4.Karolina Sadowska- śr. 4,54 wz
KLASA VI
śr. 4,27
1. Martyna Stępińska- śr. 5,72 wz
2. Julia Chróst, Jakub Kwiatkowski, Piotr Świątek- śr. 5,63 wz
3.Aleksandra Świątek- śr. 5,27 wz
4.Katarzyna Świątek- śr. 5,18 wz
5.Dominika Galej- śr. 5,09 wz
6.Aleksandra Bogusz- śr. 5,0 wz
7.Paulina Chabrowska i Mateusz Myka- śr. 4,54 bdb
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Coolturomaniak
„Pax” - Sara Pennypacker
"Mały Książę" to klasyka znana na całym świecie. Czy Sarze Pennypacker udało się stworzyć
równie ciekawą powieść, która zostanie w sercach czytelników na długo? Czy osiągnie
tak ogromny sukces, jak Antoine de Saint-Exupery?
Nie minął jeszcze rok od wydania "Pax'a", a dużo ludzi
porównuje opowieść do dzieła powstałego dość dawno. Co więc kryje się za zagadkowym tytułem, oznaczającym 'Pokój"? Autorka włożyła zapewne bardzo dużo
pracy w napisanie historii chłopca i jego lisa (lub lisa i jego chłopca).
Pisana z dwóch perspektyw (Paxa i Petera) książka przedstawia piękną historię prawdziwej przyjaźni, miłości i straty. Sara Pennypacker
wprowadziła także motyw wojny, która jest przyczyną wszystkich
nieszczęść.
Pax to lis, którego znalazł Peter niedługo po śmierci swojej matki.
Zwierzę nie zna życia innego niż z ludźmi, gdyż to właśnie ten mały
chłopiec uratował go i oswoił. Czy porzucony w lesie przetrwa? Czy
zostanie sam w zupełnie obcym miejscu? Peter nie chciał zostawiać
swojego najwierniejszego przyjaciela. Tę decyzję podjął za niego surowy ojciec, który przygotowuje się do wyjazdu na wojnę. Nie spodziewa się jednak, że jego od niedawna nastoletni syn ucieknie, by
powrócić do Pax’a, chociaż ma do przebycia prawie 500 kilometrów.
Czy chłopiec da sobie radę? W kraju zaczęła się wojna, więc taka wyprawa jest jeszcze trudniejsza. Kim jest mieszkająca na odludziu Vola, która na początku podróży chłopca obiecuje, że mu pomoże, chociaż jest dla niego zupełnie obcą osobą? Powieść wzrusza i u tych
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nia nauczycieli, trzeba „zatrzymać się” i stwierdzić , że przecież
uczymy się dla siebie, żeby coś w życiu osiągnąć, a nie dla ocen,
czy też po prostu- dla rodziców, żeby mogli cieszyć się z wyników
dziecka. Uczymy się tylko dla własnych korzyści, bo to nasze życie
i nie znajdzie się nikt, kto od początku do końca nas przez nie
przeprowadzi.
Julia

Pojedynek strażników
Kiedy nasi bohaterowie wrócili do domu, zaszła już noc. Dopiero
teraz sobie przypomnieli, że mieli coś upolować.
- Dobra, jutro rano bierzemy wędki i łowimy ryby – oznajmił Azornek
- OK! – krzyknęli Mazab i Eskolosem– Ale chodźmy spać.
Poszli do swych łóżek. Mazab gdy już był pod kołdrą usłyszał krzyki. Podbiegł do Eskolosa i spytał:
- Słyszałeś?
- Co?
- Krzyki.
- Nieee… Lepiej idź spać. Przesłyszało ci się.
Poszedł do łóżka. Gdy się położył, nie usłyszał krzyków. Kiedy nadszedł dzień, Mazab miał podkrążone oczy, ponieważ nie spał całą
noc. Już na korytarzu usłyszał krzyki Eskolosa:
- Mazab! Zapomniałeś?! Idziemy na ryby!
- Ja cię! – Mazab chwycił się za głowę – Kompletnie zapomniałem.
Chwycił ubranie, wędkę i na wszelki wypadek łuk. Wyszedł z domu.
- No, nareszcie – rzucił zniecierpliwiony Eskolos.
Poszli na plażę. Azornek nie zapomniał wziąć leżaków. Rozłożyli
leżaki i zarzucili wędki. Nagle Azornek krzyknął:
- Mam coś!
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Szkoła z mojej perspektywy
Jak wygląda szkoła z mojej perspektywy? Przez dziesięć lat w głowie kształtowałam obraz, który ciągle się zmieniał. Pierwsze cztery lata okazały się czasem zabawy, przeplatanej nauką najprostszych (kiedyś trudnych) zagadnień. To był czas wielu zmian, poznawania nowych osób. Przez następne lata uważałam szkołę za
„zło konieczne”. Nie przypuszczałam, że tak szybko zmienię zdanie i docenię szkołę i trud, który wkładają nauczyciele w swoją
pracę. Gdyby ktoś kiedyś spytał mnie o mój autorytet, nie wskazałabym nikogo. Ostatecznie powiedziałabym o jakimś świętym.
Teraz, myśląc o autorytecie, mogę wskazać kilku nauczycieli. Często zastanawiam się, co bym osiągnęła, gdyby nie szkoła? Jakim
byłabym człowiekiem, gdybym nie miała okazji uczenia się? Minęło tyle lat, odkąd pierwszy raz stanęłam w szkolnych murach, a
dopiero teraz uświadomiłam sobie, jak ważna jest edukacja i jak
ogromną rolę odegrała w moim życiu. Szkoła to miejsce, w którym przeżyłam pierwszą (i nie ostatnią) porażkę, ale jak wiele było też sukcesów i radości. Nigdy nie podejrzewałam, że szkoła i
nauka będą dla mnie tak ważne, a budynek, do którego muszę
wchodzić codziennie rano, stanie się moim drugim domem, z którym teraz bardzo trudno będzie się rozstać i zamknąć ten rozdział
swojego życia. Chociaż to nie koniec wędrówki, bo czeka na mnie
jeszcze szkoła ponadgimnazjalna, bardzo żałuję, że to koniec pewnego etapu. Nie podzielam zdania moich rówieśników, którzy cieszą się, że kończą tę szkołę. Nie wierzę, że nie jest im przykro z
tego powodu, choćby dlatego, że przez tyle lat zdążyli się tu zaaklimatyzować, a nagła zmiana otoczenia dla nikogo nie jest łatwa.
Smuci mnie jednak to, jak późno dociera do ludzi znaczenie szkoły
i dopiero po jej skończeniu marzy się o powrocie do dawnych lat.
Żeby zrozumieć, jak ważna jest ta edukacja; docenić pracę i stara-
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bardziej wrażliwych powoduje łzy. Ukazuje ona, jak ważną wartością
jest przyjaźń, pokazuje wrażliwość dziecka. Możemy dostrzec, że
dorośli nie zawsze kierują się sercem i nie wszystko dostrzegają.
Jak skończy się wędrówka Petera? Czy spotka się ze swoim ukochanym lisem? Czy uda mu się pokonać taki dystans, żeby tylko odnaleźć przyjaciela? Jak Pax odnajdzie się w nieznanym otoczeniu? Czy
będzie zdany tylko na siebie? Jak znosi rozstanie z chłopcem, któremu bezgranicznie ufał?
Odpowiedzi na te pytania szukajcie w książce pt. "Pax". Nie pożałujecie.
Julia

Wizja, która może się sprawdzić? - „Pasażerowie”
Film „ Pasażerowie” został wyreżyserowany przez Mortena Tylduma. Powstał pod koniec 2016 roku, a swoją premierę miał 21 grudnia tego roku. Utwór opowiada o 120-letniej wyprawie statku Avalon
na nową planetę Homestad II, gdzie 5-tysięczna załoga ma ją zasiedlić. Cała załoga jest w stanie hibernacji, ma obudzić się dopiero
przed lądowaniem. Niestety dochodzi do strasznego wypadku, gdzie
jeden z pasażerów - Jim Preston- budzi się przed czasem, a dokładnie 90 lat za wcześnie. Jim w doskwierającej mu samotności rozmyśla nad popełnieniem samobójstwa. Po trwających ponad rok rozmyślaniach dostrzega w jednej z kapsuł Aurorę, która jest pisarką. Mężczyzna jest wprost zauroczony nią. Jim nie wytrzymuje samotności i
postanawia wybudzić pisarkę. Czy Aurora po dowiedzeniu się prawdy, wybaczy Jimowi? Czy ich związek dojdzie do skutku? Czy razem
uratują statek przed nieuniknioną katastrofą? Tego wszystkiego dowiecie się oglądając się „ Pasażerów”.
Jest to film z lekkim dreszczykiem, który pobudzi wyobraźnię wielu
ludzi. Polecam tego typu utwory na chłodne letnie wieczory, bo wtedy całą uwagę skierujemy na film.
Zuzia
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