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Witamy po (zbyt krótkiej)
przerwie świątecznej!
Mamy nadzieję, że Wasze
święta były udane, ale już czas
wrócić do szkolnej rzeczywistości,
by znów udać się na dwutygoCo w numerze:
dniowy odpoczynek. Ale zanim
- recenzje książek
znów zapomnimy o szkole, zapra- - artykuł problemowy
szamy do przeczytania tego nu- opowiadanie

- sprawozdania
z wydarzeń
- o pracy naszego SU
- akcja WOŚP
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Humor z zeszytów
Mężczyzna ma kształt człowieka około dwudziestu pięciu lat.
Jego figura ma kształt sportowca.
Jego nogi, jak również ręce i brzuch mają figurę...
Eskalus to człowiek, mężczyzna.
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Starzy?
Chwileczkę! Czy TY, nazywając kogoś "starymi/starą/starym" masz
na myśli swoich rodziców? Tych, dzięki którym jesteś na tym świecie? Tych, którzy Cię utrzymują? I tych samych, którzy obdarzają
Cię miłością? Czy zasłużyli sobie na to? Ludzie, którzy Cię wychowują, opiekują się Tobą, wspierają Cię, obdarzają Cię miłością, dali
Ci życie, utrzymują Cię, pragną dla Ciebie jak najlepiej, mogliby
oddać za Ciebie życie? A ty nazywasz ich w taki sposób?
Może nadszedł czas, aby obdarzyć swoich rodziców szacunkiem?
No chyba, że im się podoba takie nazywanie, a prawdopodobnie
nawet nie wiedzą, że ich dzieci używają takiego typu słownictwa.
Ja nie mam starych. Nie mam starej i starego. Ja mam rodziców,
którzy mnie kochają. Mam mamę i tatę. Tych, bez których nie
przetrwałabym na tym świecie. Jednak czasami warto jest się zastanowić, czy warto obrażać swoich rodziców w ten sposób? Czy
oni Ci coś zrobili? Starają się, jak mogą, więc nie nazywaj ich tak.
Nawet przy kolegach. To nie jest sposób na bycie fajnym. Gdy ktoś
z Twoich znajomych tak powie, zwróć mu uwagę. Nabierzmy szacunku do tych, którzy dali nam życie!
A Wy, jak zwracacie się
do swoich rodziców?
Meg
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Uwaga!

Aktualności

Czy warto być nieprzygotowanym do zajęć? Czy można nie odrabiać lekcji?
Owszem! Za każde nieprzygotowanie uczeń dostaje ocenę celującą i niespodziankę. Ale dotyczy to tylko jednego dnia w roku
szkolnym, a że nikt nie wie którego, więc nie możemy skorzystać
z tej ulgi. A szkoda.
Ola Bogusz

Wykłady ekologiczne:
W październiku dla szkół podstawowych i gimnazjum p. J. KluczekSzpadelewska zorganizowała wykłady i warsztaty ekologiczne. Podczas
nich poruszyła bardzo poważny problem dotyczący nas wszystkich –
odpady. Pani bardzo dokładnie powiedziała nam czym są śmieci, jak je
segregować, oraz jak nie przyczyniać się do nadmiernego zaśmiecania
naszej planety.
Dzień wszystkich świętych, oraz święto zmarłych:
Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do obchodu tych szczególnych
świąt. Są one przepełnione tęsknotą oraz wspomnieniami za tymi, których już nie ma… Dni te to czas refleksji i zadumy. W szkole za tę uroczystość byli odpowiedzialni katecheci, którzy przygotowali akademię wraz
z klasą 1 b gimnazjum.
11 listopada:
Do tradycji naszej szkoły wpisały się uroczystości patriotyczne, takie jak Święto Niepodległości. W naszej
szkole akademię z tej okazji organizuje się po raz drugi.
O część artystyczną zadbali pani H. Zawadka oraz pan
R. Piskorz. ZA wszelkie ozdoby odpowiedzialna była
pani B. Zelwowiec, a muzyka zajął się pan P. Szeląg. W
akademii brali udział zarówno uczniowie gimnazjum,
jak i szkoły podstawowej. Wszyscy spisali się znakomicie, a przedstawienie podobało się publiczności.

Odkrywamy talenty– odsłony pozalekcyjne
Podczas akademii okazji Święta Niepodległości miałam swój debiut piosenkarski. Zaśpiewałam piosenkę pt. „ Tu wszędzie jest
moja Ojczyzna”. Przygotowywała mnie pani Hanna Zawadka z panem Pawłem Szelągiem. Miałam ogromną tremę, ale udało mi się
nad nią zapanować. Dostałam gromkie brawa, co było dla mnie
bardzo budujące. Warto dla takich chwil być artystą.
Ola Świątek
Jestem w grupie dziewcząt z klasy czwartej ćwiczących od dwóch
lat gimnastykę artystyczną pod kierunkiem pani Marty Wojtowicz. Mamy już spore umiejętności.
Teraz przygotowujemy się do zawodów, które odbędą się w maju. Na poprzednich przeżywałyśmy ogromny stres, ale zajęłyśmy
czwarte miejsce- robiłyśmy świetne piramidy. Występowałyśmy
też w szkole w Dniu Rodziny. Myślę, że podobał się nasz występ i
nasze czarne stroje- body i legginsy, w których wyglądamy jak
kotki.
Ola Bogusz

Bądź widoczny na drodze:
W listopadzie 2014 roku przeprowadzona została ogólnopolska akcja
„Bądź widoczny na drodze”. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem
widoczności pieszych i rowerzystów na drogach publicznych po zapadnięciu zmroku oraz zachęcenie młodych ludzi (i nie tylko) do noszenia
elementów odblaskowych po to, by kierowca mógł odpowiednio wcześniej zauważyć idącego bądź jadącego i zachować odpowiednie bezpieczeństwo podczas ich wyprzedzania.
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29 listopada—piknik ekologiczny w naszej szkole
Atrakcją sobotniego pikniku ekologicznego były występy uczniów,
którzy zaprezentowali się jako aktorzy i wokaliści. Wielkich emocji dostarczył I Szkolny Turniej Ekologiczny, w którym zmierzyły się zespoły
rodzinne ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy przystąpili
do następujących konkurencji: rozwiązanie testu wiedzy ekologicznej,
sprawnościowe zmagania na czas, zaprezentowanie własnoręcznie wykonanych strojów. Rywalizacja przebiegała pod czujnym okiem komisji konkursowej. Wszyscy świetnie się bawili.
Andrzejki szkolne:
Nikt nie wierzy we wróżby, a jednak … Ciastka z wróżbami (niektóre
bez wróżb – o zgrozo!) rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć były to
zabawne i niemające nic wspólnego z przewidywaniem przyszłości
frazy, cieszyły się wzięciem i budziły zainteresowanie, szczególnie
młodszych dzieci. A może ciasteczka smakowały (?)Uczniowie klasy Ia
zorganizowali dyskotekę, podczas której bawiło się spore grono
uczniów. Przybyli też niektórzy absolwenci.
Wigilia szkolna:
W ostatnim tygodniu w szkole odbywały
się Wigilie klasowe, młodszych uczniów
odwiedzał Mikołaj, a starsi sami obdarowywali się prezentami. Na korytarzach i
w pracowniach atmosferę ocieplały
świąteczne dekoracje. Natomiast 18
grudnia, tradycyjnie o tej porze roku, cała nasza społeczność szkolna
zebrała się na uroczystości z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Choinka szkolna
Dnia 4 stycznia 2015 roku w naszej szkole zebrali się uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Szkolne Koło Caritas i SKO i SU zorganizowali akcję charytatywną „Niepełnosprawni są wśród nas”. W programie było wiele
rzeczy, takich jak karaoke, Mikołaj, pokaz iluzjonisty, malowanie twarzy, kawiarenka, studium urody, licytacja i jeszcze inne działań.
Wszystko skończyło się dyskoteką trwającą do godziny 22.
Dominika
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Wierzę w Mikołaja, bo chcę...
W Święta Bożego Narodzenia Chyba nie ma rodziny, w której nie
czeka się na Mikołaja (mam na myśli głównie dzieci). Każdy z nas
lubi być obdarowanym prezentami. Najlepiej, gdyby Mikołaj był
hojny, bo niektórzy mają bardzo ogromne zachcianki i…o dziwo, są
one spełniane. Skąd ten Mikołaj ma na wszystko? I dlaczego tak
nierówno dzieli? Niektóre prezenty są skromne albo bardzo przykre - w postaci rózgi. Wiadomo, rózgi dostają niegrzeczne dzieci,
więc może warto być posłusznym. Istnieje teoria, szczególnie
wśród starszych dzieci, że Mikołajem są Rodzice i to oni podkładają prezenty, kupując wcześniej to, co wyczytali z listu do „Świętego
Mikołaja”. Bywa też, że Mikołaj nie przynosi nam wymarzonego
prezentu, bo rodzice na „to coś” się nie godzą. Dotyczy to hodowania domowych zwierzą - chcemy mieć kota lub psa.
Myślcie sobie, co chcecie, ale ja przynajmniej udaję, że wierzę w
Mikołaja, bo mi się to opłaca. Chcę dostawać jak najwięcej prezentów od niego, a poza tym, to świetna zabawa nierozerwalnie związana z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Gdy pojawia się pierwsza Gwiazdka, on zaczyna działać, a w domach pokazują się prezenty. Jak on to robi, że pozostaje anonimowy?

Redaktorzy z kl. IV
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Jak i co czytamy?

Czy powinienem?

O czytelnictwie, nie tylko uczniów, krążą niezbyt pochlebne opinie. Z czego to wynika, dlaczego nie lubimy czytać?
Rzeczywiście, mało czytamy, ale to nie znaczy, że nie doceniamy roli książki! Bardzo dobrze wiemy, że są one skarbnicą
wiedzy. Każdy z nas w plecaku nosi podręczniki na lekcje, w domowych biblioteczkach mamy słowniki, encyklopedie i ulubione
książki. Korzystamy z nich na co dzień, czyli właśnie czytamy.
Odrabiając lekcje, szukamy wiadomości również w zasobach internetowych. Najchętniej korzystamy z serwisów informacyjnych w poszukiwaniu wiadomości i artykułów niezwiązanych ze szkołą, lubimy czytać blogi. Codziennie lub prawie codziennie komunikujemy się na portalach społecznościowych, pytając o lekcje lub zwyczajnie „plotkując”.
A co z czytaniem naszych lektur? Według ustaleń, co miesiąc omawiamy jedną książkę. Jeśli nie mamy własnej, najchętniej wypożyczamy je z biblioteki szkolnej. W myśl zasady ,,ostatnich gryzą psy" nie starcza książek dla przychodzących
najpóźniej. Wtedy trzeba zdobyć lekturę na własną rękę. Sięgamy więc po e- booki lub jedziemy do dalszej biblioteki. Te książki
nie są ujęte w statystyce szkolnej, co niestety zaniża nasze czytelnictwo. Życie sobie, a statystyki biblioteczne sobie. Pani bibliotekarka (nie dziwmy się, skąd ma wiedzieć) odnotowuje tylko to,
co ma w swoich dokumentach. A wynika z nich, że niektórzy czytają bardzo dużo. Z listopadowego zestawienia czytelnictwa wynika, że na wyróżnienie spośród gimnazjalistów zasługuje Julia
Czarnecka, która przeczytała 13 książek, zaś ze szkoły podstawowej Natalia Duszczyk - 7 książek

Chciałbym poruszyć temat wszystkim znany. Oficjalna wersja jest taka, że
osób nieletnich to nie dotyczy, ale niestety jak to zwykle bywa, oficjalna
wersja trochę się różni od tej prawdziwej. A naprawdę jest tak …
Mam na myśli oczywiście kwestię używek. Realia naszego kraju nie są zbyt
chwalebne, ale trudno. Jestem uczniem i osobiście znam wiele osób, które
niestety sięgają po używki. Nie wiem, po co to robią. Dla szpanu? Żeby pokazać, jacy to z nich kozacy?
Moim skromnym zdaniem, to sztuką jest powiedzieć ,,nie”. Mało osób się
odważy, żeby być tym jedynym (ą), który (a) nie chciał (a). A jednak są te
rozsądne osoby i to mnie cieszy. Dzięki temu mam nadzieję, że nasze społeczeństwo jeszcze nie stoczyło się na samo dno. Tak! Dno! Widok dziewczyny
z papierosem w ustach wcale nie budzi zachwytu i nie każe krzyczeć: ”Łał!
Ona pali! Jest taka dorosła.” Jedyną reakcją ze strony starszych jest chęć
złapania za kołnierz takiej delikwentki/delikwenta i postawienie przed rodzicami. Niestety, narzekając, muszę też zwrócić uwagę na postawę rodziców, którzy często nie tylko się nie przejmują, ale też ułatwiają dostęp do
używek. Używki to nie jest sposób na:… zmianę nastroju, poprawienie reputacji czy zaimponowanie komukolwiek. Skutkiem stosowania używek są
same nieszczęścia, np. uzależnienie, odtrącenie, problemy ze zdrowiem. To
nieprawda, że jeżeli korzystasz tylko przy okazji (a okazja zdarza się podobno rzadko) to się nie uzależnisz. Wiem, znam parę osób, które … pisałem o
tym wcześniej. Dlatego apeluję!
Dziewczyno, papieros w zębach nie dodaje ci urody, tylko ją odbiera.
Sprawdź sobie, jak wyglądają sławni ludzie, którzy wpadli w nałogi. Chłopaku, twoja chuda, goła klata i piwo w ręku na zdjęciu profilowym nie przyciągają dziewczyn (dlatego lepiej załóż koszulkę), a najlepiej zrobisz, jeśli odstawisz piwo. Apeluję też do rodziców. Proszę, jeśli nie chcecie przeszkadzać, to chociaż nie pomagajcie swoim pociechom w zdobywaniu używek.
Wyjdziecie na tym lepiej, ponieważ Wasz synuś ukochany zamiast pod
sklepem będzie siedział w prywatnym biurze prawnym. Córeczka zamiast
się staczać, będzie zastępcą jakiegoś poważnego prezesa albo sama będzie
prezesem.
Maciek
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„Zostań, jeśli kochasz”
Autor: Gayle Forman
Tytuł: Zostań, jeśli kochasz
Książka opisująca trudne wydarzenia w życiu Mii. Na początku najbliższe jej osoby giną w tragicznym
upadku, dziewczyna jest w ciężkim
stanie. Lecz dzieje się coś dziwnego.
Przechodzi w stan, w którym "nie
jest w swoim ciele" i musi podjąć
decyzję: odzyskać przytomność i żyć
czy odejść z tego świata. Dziewczyna opisuje poszczególne godziny po
wypadku, w tym czasie przypominając o dawnym swoim życiu. Jej
chłopak, któremu nie pozwolili
wejść do ukochanej, robi wszystko,
by ją zobaczyć. Udaje mu się? A czy
Mia podjęła decyzję? Pomocą dla
dziewczyny jest zapewne rodzina,
która godzinami oczekuje na wieści
od lekarza. Wszyscy chcą wesprzeć
kogoś, komu w ułamku sekundy
niemalże zawalił się świat. Jest wiele momentów wzruszających, wywołujących łzy. Ale tę książkę naprawdę warto przeczytać.
Meg
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Codzienność Żydów w okresie międzywojennym (1918–1939)
przybliża galeria Na żydowskiej ulicy. Inspiracją dla twórców tej
wystawy była warszawska ul. Nalewki oddająca klimat II Rzeczpospolitej – czas uważany przez Żydów za ich drugi złoty wiek w historii.
Okres II wojny światowej, kojarzony z Holocaustem, przedstawia galeria Zagłada. Zwiedzający mogą poznać historię getta warszawskiego, codziennego funkcjonowania w nim oraz zobaczyć, jak
przebiegały wywózki do obozów zagłady. Na ścianach widnieją
liczne cytaty pochodzące z literackich relacji o tym czasie grozy.
Są to fragmenty „Dzienników” Adama Czerniakowa i „Kroniki
getta warszawskiego”
Emanuela Ringelbluma.
Powojnie to ostatni etap wyodrębniony w tej galerii. Ekspozycja ukazuje losy Żydów zmuszonych często do wyjazdu z Polski,
głównie z powodu antysemityzmu. Od 1989 r. następuje odrodzenie społeczności żydowskiej w Polsce.
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Byliśmy w POLIN...
Aby lepiej zrozumieć, trzeba poznać.
Takie motto przyświecało organizatorkom wycieczki do Warszawy, która odbyła się 10 grudnia. Uczniowie gimnazjum mieli
okazję być w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mieszczącym się przy ulicy Mordechaja Anielewicza 6. W trakcie trwającego dwie godziny zwiedzania muzeum uczniowie mogli poznać
etapy historii tego narodu na ziemiach polskich.
Zaczęliśmy od zwiedzania miejsca zwanego Las – jest to miejsce, w którym zwiedzający mogą poznać legendy i opowieści
związane z przybyciem Żydów na ziemie polskie przed tysiącem
lat. Wtedy to, uciekając przed prześladowaniami na zachodzie
Europy, osiedlili się na naszych ziemiach, usłyszawszy wcześniej
głos z nieba: „Po-lin”, co w tłumaczeniu na polski oznacza „tutaj
odpoczniesz”.
Kolejnym punktem była galeria średniowieczna przybliżająca pobyt Żydów w Polsce w latach 960 – 1500. Wtedy powstały gminy
żydowskie i rozwinęło się kupiectwo i lichwa.
Następny etap to złoty wiek społeczności żydowskiej w Polsce
(1569–1648), czasy kiedy rozwijała się ich samorządność, kultura. Żydzi byli wtedy bogaci i mieli wpływ na politykę.
Dzieje Żydów od powstania Chmielnickiego do rozbiorów (1648–
1772) zostały ukazane w galerii „Miasteczko”. Można tu zobaczyć przykłady zabudowy miasteczka żydowskiego, obejrzeć
wnętrza domu, karczmy i synagogi.
Wyzwania nowoczesności (1772–1914) – to kolejna część
wystawy przedstawiająca okres zaborów, kiedy Żydzi podzielili
losy Polaków , których ziemie rozgrabione został przez Austrię,
Prusy i Rosję. To czas intensywnego rozwoju przemysłu (Łódź,
Poznań,) z kapitałem żydowskim.
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„Gwiazd naszych wina”
Na święta dostałam książkę, nie sądziłam, że może mnie wciągnąć. Z
natury nie lubię czytać. Jednak postanowiłam, że wypadałoby zorientować się, o czym opowiada, i "nie oceniać książki po okładce". Pierwszy rozdział bardzo mnie zaciekawił, zaczęłam więc czytać drugi, potem trzeci itd.
Mówię o książce "Gwiazd naszych wina". Zapewne wiele osób oglądało film, na jej podstawie, może niektórzy, tak jak ja, postanowiło ją
przeczytać. Nic nie zastąpi własnej lektury -można bardziej wczuć się
w jej klimat. Książkę napisał John Green. Opowiedział nam o dziewczynie (Hezel Grace), która jest chora na raka Chodząc na grupę
wsparcia w "Dosłownym Sercu Jezusa" poznaje Augustusa. Przystojny
chłopak zwraca na nią uwagę już na pierwszych wspólnych zajęciach.
Zaczęli ze sobą rozmawiać, spotykać się, po pewnym czasie zakochali
się w sobie. Planowali razem wyjechać do Amsterdamu, aby poznać
autora książki, która bardzo przypadła im do gustu i zadać mu kilka
pytań. Potem okazało się, że to była wielka pomyłka, jednak mimo
rozczarowań, które ich spotkały, udało im się wykorzystać czas bardzo dobrze. Jednak po tym wyjeździe, ich życie zaczęło się psuć...
Aby zrozumieć tę książkę konieczne jest jej przeczytanie. Nie każdy
autor podjąłby się tak trudnego tematu— o śmiertelnej chorobie
dotykającej nastolatków. Pisząc, nie używał słów, których nie zrozumiałby większość młodzieży. W łatwy sposób opisał tę chorobę, "nie
przynudzając". Słowem, można się wiele nauczyć, czytając tę książkę.
Kochać można bez względu na wygląd, chorobę itp. W miłości liczy
się tylko uczucie.
Kovu
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Narodowe Święto Niepodległości
Dnia 10 listopada O godz. 11:00 w sali gimnastycznej w naszej
szkole odbył się uroczysty apel z okazji 11 listopada, zwanego
Świętem Niepodległości. Akademię zorganizowały p p. Hanna
Zawadka, Joanna Kluczek- Szpadelewska i p. Radosław Piskorz,
dekoracja zajęła się p. Bożena Zelwowiec, a częścią muzyczną p.
Paweł Szeląg. Zaproszeni nauczyciele oraz goście i oczywiście
uczniowie zebrali się punktualnie i czekali na uroczyste przywitanie przez panią Dyrektor.
W przemówieniu zawarte było przywitanie wszystkich
zebranych i przypomnienie, z jakiej okazji jest ta akademia. Następnie rozpoczęto część artystyczną, którą poprzedził hymn Polski. Uczniowie przybliżyli historię naszego kraju - czasów , gdy
Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata.
Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie. Uczniowie
recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne i żołnierskie.
Panował świąteczny, uroczysty nastrój, który udzielił się chyba
wszystkim słuchającym. Była to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu. Swój szacunek dla tego święta uczestnicy wyrazili nie tylko postawą, ale także eleganckim strojem.
Po uroczystości odbyło się poświęcenie kapliczki z Chrystusem Frasobliwym znajdującej się w pobliżu naszej szkoły. Trzeba
dodać, że odrestaurowaniem tego obiektu zajął się pan Zygmunt
Tomasz Gajowniczek - teraz już doktor geografii.
Na koniec gości i nauczycieli czekał słodki poczęstunek.
Myślę, że ta akademia skłoniła nas do pewnych refleksji.
Powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami.
Weronika Wieczorek
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jego domu. Zjadłam u niego pyszną zupę. Postanowiłam popytać się go o
to, skąd jest, czy ma rodzeństwo, czym się interesuje, ale on był pierwszy. Zapytał mnie , czy mieszkam tu na stałe. Oczywiście odpowiedziałam, że nie. Wtedy Erick wyjawił, że też nie mieszkał tu na stałe. Zaskoczyło mnie to, kiedy powiedział, że mieszka w Nowym Jorku, bo przecież
ja też jestem stamtąd. Tak jak ja lubi muzykę i bieganie. Kiedy zbliżał się
wieczór, podziękowałam mu za wspaniały dzień i dałam mu swój adres.
Następnego dnia około dziesiątej zapukał ktoś do drzwi, był to Erick.
Byłam zadowolona. Zaprowadziłam go nad morze koło domu taty. Podobało mu się tu. Cały dzień spędziliśmy na graniu w zagadki i rozmowie o
rodzinie. W domu tata o nic się nie pytał. Może to i lepiej. Całe cztery
dni zleciały jak z bicza strzelił. Była sobota. Kiedy się pakowałam, przyszedł Will. Chciał się ze mną pożegnać. Przedtem jeszcze, spytałam, dlaczego nie odwiedzał mnie cały tydzień. Odpowiedział, że wie, że byłam z
Erickiem i nie chciał przeszkadzać. Jakoś tak zupełnie niechcący zaczęłam
się kłócić z Willem, ale on zamiast mnie słuchać dał list i poszedł. Kiedy
skończyłam się pakować przyjechała po mnie mama z Jonem. W samochodzie zaczęłam czytać list od Willa.
„Kochana Ronnie !
W dniu, w którym Cię poznałem, byłaś pewną siebie dziewczyną. Nie
obchodziło Cię nic. Byłem pewien, że nasza znajomość będzie czymś wyjątkowym. Niestety, nie była z jednego powodu, zaczęło mi na Tobie
zależeć. Każdego dnia myślałem o tym, jak Ci to powiedzieć, ale nie wiedziałem jak. Kiedy na tej imprezie chciałem Ci to wyznać, byłaś zainteresowana innym chłopakiem. Speszyłem się i nic nie powiedziałem. Pewnie chciałabyś się spytać, po co dałem Ci ten adres. Wiedziałem, że ten
chłopak jest z Nowego Jorku, i że może spotkacie się i stworzycie fajną
znajomość. Chciałem, żebyś była szczęśliwa. Wiedziałem, że ja Ci tego
szczęścia nie dam, ale wierzyłem, że Erick Ci je da. Dziękuję Ci za te wakacje. Mam nadzieję, że w następne znowu się spotkamy.
Will”
Wiera
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Spróbujmy swoich sił w literaturzeSummer Love cz.2
Następnego dnia było ponuro, więc postanowiłam zostać w domu. Jon
chciał, żebym z nim zagrała w karty, ale nie przepadam za tym. Tata na
śniadanie zrobił sałatkę warzywną, była pyszna. Kiedy sprzątałam po
śniadaniu, ktoś zapukał do drzwi. Był to Will. Chciał mnie zabrać do jego znajomych, zgodziłam się. Mój tata nie wyglądał na zadowolonego.
Poszliśmy do jego domu. Był bardzo duży. Jon miał bardzo miłych rodziców. Było około dwudziestej, kiedy rodzice Willa pojechali na kolację w
restauracji. Zostałam sama z Willem, ale nie na długo, bo zaraz przyszli
jego znajomi. Było ich około trzydzieściorga. Poznałam nieśmiałego
chłopaka Ericka. Był średniego wzrostu, miał brązowe oczy i czarne
włosy. Mało mówił, ale mi to nie przeszkadzało. Kiedy Will zauważył, że
Erick rozmawia ze mną, zdenerwował się. Byłam zdziwiona. Will zabrał
mnie do kuchni i powiedział, że ten chłopak jest dziwny, nikt nic o nim
nie wie, ale każdy go gdzieś zaprasza, żeby nie czuł się samotnie.
Uśmiechnęłam się, bo „ten chłopak” zawrócił mi w głowie bardziej niż
Will. Postanowiłam, że po imprezie zaproszę go do siebie, żeby go lepiej
poznać. Była północ , kiedy większość znajomych Willa zaczęła się rozchodzić do domów. Próbowałam znaleźć Ericka, ale już go nie było. Zostałam sama z Willem. Zaskoczył mnie, ponieważ podarował mi czerwoną różę. Potem odprowadził mnie do domu, ale przed schodami złapał mnie za rękę i powiedział, że nigdy nie poznał takiej dziewczyny jak
ja. Uśmiechnęłam się szeroko do niego. Kiedy weszłam do domu, mój
tata spał. Odetchnęłam z ulgą, bo to oznacza, że nie będzie pytań. Poszłam spać. Kiedy wstałam , Jon uświadomił mi, że to ostatni poniedziałek wakacji. Miałam jeszcze tyle na głowie. Poszłam do Willa zapytać,
gdzie mieszka Erick. Powiedział mi, ale prosił, żebym do niego nie szła.
Nie posłuchałam go. Pojechałam autobusem pod podany adres. Kiedy
doszłam do domu z numerem 45, stwierdziłam, że chyba to nie będzie
fair wobec Willa, który poprosił mnie, żebym tutaj nie jechałam. Kiedy
się odwróciłam, Erick stał za mną. Przywitałam się z nim. Dziś był elegancko ubrany. Spytał, co tutaj robię, więc ja wprost odpowiedziałam,
że chcę go poznać. Nie wyglądał na zdziwionego. Zaprosił mnie do swo-
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23. Finał WOŚP
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
W niedzielę 11 stycznia 2015r. braliśmy udział w akcji WOŚP-u.
Choć wiało i było zimno, humory nam dopisywały, a i do puszek
wpadło dużo pieniędzy. To dodawało zbierającym wiary i otuchy,
bo przecież bywa i nieprzyjemnie - dziewczęta kwestujące w Parysowie „musiały” wysłuchać ostrej krytyki pod adresem Jurka
Owsiaka. Jednak, kiedy „starszy pan z pretensjami” usłyszał słowa
„dziękujemy za informacje” i zobaczył uśmiech na twarzach
dziewczyn, odszedł zawstydzony. Wdzięk i dobre wychowanie
wolontariuszy zrobiły swoje. Myślę, że wiele dorosłych osób mogłoby się uczyć od młodych bezinteresownego niesienia pomocy
innym i życzliwości.
Nasi wolontariusze w tym roku współpracowali ze sztabem w Mrozach, którym dowodziła nasza niedawna pedagog pani Mariola Świętochowska; organizacja sztabu była na wysokim
poziomie. Z wielką życzliwością i serdecznością zostaliśmy tam
ugoszczeni. Niewątpliwą atrakcją był minikoncert (próba) utalentowanego piosenkarza i … maga Patryka, który niedawno gościł w
naszej szkole z okazji choinki i akcji charytatywnej. Utwory Dżemu w takim wykonaniu robią ogromne wrażenie. Do domu nie
chciało się wracać, a następnego dnia klasówki, w głowie pustka.
Co robić…
Pora na podsumowania. Tego dnia kwestowaliśmy nie tylko w
Parysowie, ale także w Wielgolesie, w Latowiczu, w Siennicy i w
Mińsku Mazowieckim. Łącznie zebraliśmy do siedmiu puszek
7139,15 zł – ofiarodawcom dziękujemy!
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Oto zestawienie przedstawiające porządek akcji organizowanej
przez Samorząd Uczniowski ZS w Wielgolesie.
L
p

Miejsce
zbiórki

Opiekun

1

Wielgolas

p. Teresa
Paździoch
p. Małgorzata
Krupa

2

Siennica

3

Latowicz

4

Mińsk
Mazowiecki

5

Parysów
Borowie

Wolontariusz
z identyfikatorem
Marcin
Duszczyk

Pomoc

Zebrana
kwota

Aleksandra Jaroń
Ewelina Ćmoch
Anna Sabak
Kinga Proczka

610,62zł

p. Magdalena
Gruba

Angelika
Bogusz

Natalia Chrust

2015,72zł

p. Lidia Konopacka
p. Jadwiga
Sikora

Karolina
Gajowniczek
Natalia Kielak

Julia Zwierz

1218,79zł

Karol Mućko

776,58zł

p. Małgorzata
Prokop
p. Hanna Zawadka
Marzanna
Brauła

Magdalena
Reda

Monika Całka

634,09zł

Angelika
Gajowniczek
Martyna
Konopacka

Weronika
Wieczorek
Kinga Olko

930,20zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom zarówno tym
młodym, jak i dorosłym.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
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Samorząd uczniowski moją pasją..
Jak co roku nasz Samorząd Uczniowski ma dosyć dużo obowiązków. Trzeba zająć się dokumentacją szkolną, czyli przypomnieć regulamin, sporządzić
plan pracy na cały rok szkolny, uporządkować materiały w teczce. Należy
przeprowadzić wybory właściwe lub uzupełniające, zapoznać społeczność z
aktualnościami. Z tego powodu od początku roku szkolnego intensywnie
pracujemy, nieraz po dwa razy w tygodniu spotykamy się w klasie polonistycznej na zebraniach rady SU. Mamy zajęte wtedy długie przerwy, ale wiadomo obowiązki… niestety bardzo często niedoceniane.
Do ważniejszych zadań zaplanowanych na ten rok należą między innymi
przygotowanie akademii z okazji DEN, udział w akcjach Góra Grosza, WOŚP.
Planujemy również działania związane z andrzejkami i walentynkami. Staramy się także włączać w działania innych organizacji szkolnych, współpracujemy z Caritasem. W miarę potrzeb poszerzamy i modyfikujemy swoje
działania.
Skład zarządu uczniowskiego w tym roku szkolnym tworzą:
ZARZĄD: przewodnicząca - Martyna Konopacka (IIa) , zastępca - Natalią
Kielak(Ib), skarbnik – Agata Mućko (IIIG) i sekretarz – Marcin Duszczyk. (IIa)
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
klasy Ia: Natalia Oszkiel, Patrycja Gaszewska, Julia Piekarska;
klasy Ib: Julia Zawadka, Karol Mućko, Iwona Górska, Natalia Kielak;
klasy IIa: Michał Radzio, Martyna Konopacka, Marcin Duszczyk;
klasy IIb: Magdalena Reda, Weronika Wieczorek, Piotr Sabak;
klasy III: Agata Mućko, Angelika Bogusz, Natalia Chrust, Angelika Gajowniczek.
Samorząd Uczniowski stworzył plan pracy na rok 2014/2015. W październiku wspólnie z radą samorządu zorganizowaliśmy dyskotekę z okazji pasowania na gimnazjalistę, piekliśmy ciasteczka z wróżbą, pomagaliśmy w pracach związanych z choinką szkolną, ostatnio zagraliśmy z WOŚP - em. W
samorządzie dobrze mi się pracuje. Tworzymy bardzo zgraną grupę. Lubię
tę pracę, gdyż sprawia mi ona satysfakcję, uwielbiam współpracować z innymi. Praca SU jest widoczna na forum szkoły.
Natalia

