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życzy Redakcja

.

 

Gdy zabrzmią kolęd pierwsze
tony,odłóżmy na bok smartfony.
Nie kłóćmy się na facebooku,    że
ktoś nie ma racji,
z bliskimi w spokoju spotkajmy
się przy wigilijnej kolacji.
Gdy pierwsza gwiazdka zalśni  na
niebie,
cieszmy się, że mamy siebie!
Niech te magiczne chwile jak
najdłużej trwają,
prezenty pod choinką cierpliwie
poczekają.
Po świątecznym posiłku przyda
się trochę ruchu,
więc zanurkujmy w białym puchu.
Jak dzieci bawmy się w te święta,
niech każdy z nas na długo je
zapamięta.

J. Perzyńska-Wydrych

Gospodarze klas pod szkolną choinką
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Twórczość Julii Perzyńskiej-Wydrych

Najnowszy wiersz

Gruba
Czuję, jakby ktoś zaciskał dłoń na mojej szyi. Jakby podpalano moje ciało i jednocześnie polewano je
zimną wodą. Czuję, jakbym zaraz miała upaść… A jednak brnę do przodu. Kruszę łańcuchy. Łamię lód.
Przedzieram się przez zaspy. Płuca zaczynają mocniej pracować, bicie serca zagłusza wszystkie inne
dźwięki. Już za chwilę, już zaraz mi się uda, nie poddam się, nie odpuszczę, gdy nagle…
- Dobra, przestań, wystarczy! Już moja babcia szybciej się rusza!
Stoję z trudem powstrzymując łzy. Zniosę to, dam radę, jestem silna… Okłamuję sama siebie.
Zaciskam dłonie na brzegach koszulki.
- Dziewczyno, ile ty ważysz?
Gdybym mogła, z przyjemnością wycięłabym cały tłuszcz z ciała. Z przyjemnością zniknęłabym.
- Nie potrafisz zrobić przewrotu do tyłu. Nie potrafisz truchtać przez dwanaście minut, ba, nie potrafisz
przebiec nawet trzystu metrów. Co ty potrafisz poza podnoszeniem ręki z jedzeniem?
Zdaję sobie sprawę z moich niedoskonałości. Zdaję sobie sprawę z moich wad. Chcę być chuda, chcę
być lekka. Chcę umieć pofrunąć. Z dala od tych wszystkich głosów, śmiechu i problemów.
- Moim obowiązkiem jest ocenienie cię za wysiłek i zaangażowanie na lekcjach. Zamiast
usprawiedliwienia ten lekarz ze szpitala mógł ci wypisać roczne zwolnienie – oczami wyobraźni widzę,
jak jej usta wyginają się w ironicznym uśmieszku. - Powinnaś być szczęśliwa z trójki na koniec roku.
Schudnij, może wtedy dostaniesz chociaż nędzną czwóreczkę.
Nie podnoszę głowy. Nie chcę widzieć pogardy w oczach nauczycielki. Boję się tego. Po prostu
odwracam się i wychodzę. Na korytarzu słyszę szepty. Odprowadzają mnie do drzwi. Wypadam na
deszcz. I już nie duszę w sobie płaczu. Deszcz roni łzy razem ze mną.
Nie chcę ich słyszeć, widzieć, mijać. Nie chcę wielu rzeczy. Chcę być piękna, wysportowana, zgrabna.
Chcę, by ktoś dostrzegł, że się staram… że chcę zmienić moje życie. Kimże jestem, 
by marzyć? Kimże jestem, by Bóg miał spełnić moje prośby? Jestem tylko grubą dziewczyną.

Opowiadanie nagrodzone w XX Ogólnopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i
Młodzieżowej Twórczości Literackiej pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Lipa 2016,
dodatkowo zdobyło nagrodę specjalną - Amnesty International.

Zuzanna Przeworska

Kontr-Ana
ona chce być chuda
zakłada czerwoną wstążkę na nadgarstek
i spogląda na jedzącą przyjaciółkę
zaciska linę na brzuchu
wiąże nią ręce i zasłania oczy
zamyka usta nakleja taśmę
łamie widelec
tłucze talerze
na ramieniu sadza motyla
sunie wychudzonymi palcami
po białych kościach
bo to już nie ciało
został sam szkielet
po nastoletniej anorektyczce
a jej przyjaciółka
ze łzami w oczach
kończy śniadanie

Pierwsza nagroda w kategorii do lat 15 w XIII
Ogólnopolskim Konkursie Literackim                im.
Agnieszki Bartol "Ja i mój świat".

Książka

Fundacja literacka im. A.Bartol

z pracami laureatów
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Opowiadanie Oli

Sukcesy w konkursach matematycznychW Kościele

  Siedzę w siódmej ławce, po lewej stronie kościoła. Patrzę na osiem świec stojących na ołtarzu, zaraz
za bukietem kwiatów złożonym z pięciu róż i dwunastu lilii. Mucha która jeszcze przed chwilą krążyła
wokół mnie zasnęła znużona na krawędzi ławki. Ksiądz tak przynudza, że już od dobrych dziesięciu
minut, go nie słucham. Zamykam oczy, a gdy je z powrotem otwieram, kościół jest pusty. Rozglądam
się dookoła. Zbyt wiele się nie zmieniło, jednak moją uwagę przyciąga krew spływająca z kwiatów, na
szczycie rzeźbionych kolumn. Patrzę na niewielki strumyk czerwonej cieczy, który z każdą chwilą
przybiera na sile. Nie myśląc zbyt długo, wstaję i zaczynam biec w kierunku ołtarza. Jeśli dobrze
pamiętam, po znajdującej się tam rzeźbie można bezpiecznie dostać się do okna. Przyśpieszam, nie
zwracając uwagi na krew sięgającą mi już do połowy łydek.
  Kilkoma szybkimi ruchami wdrapuję się na parapet i wybijam okno. Już  mam zeskoczyć, gdy
zauważam, że trawa pokryta jest czerwonymi kroplami, które z każdą sekundą rosną. Patrzę w górę.
Jeśli się postaram to może uda mi się wejść na szczyt wieży. Zaczynam się wspinać, a dojście na
najwyższy punkt kościoła zajmuje mi zaledwie chwilę. Gdy udaje mi się wdrapać, zauważam, że
większość budynków utonęła już w czerwonej cieczy.
To nie ma sensu. Nie dam rady uciec. Staję na palcach i rozkładam ręce. Pora to skończyć. Biorę
oddech i skaczę do morza krwi. Czuję jak moje plecy, nogi i głowa uderzają o substancje z głośnym
pluskiem.
     Otwieram oczy. Siedzę w kościele, w siódmej ławce po lewej stronie. Tym razem słucham. Nie
chcę znowu zasnąć.

Aleksandra Kozioł

Zespół "Pociąg do literatury" to pięcioosobowa grupa
uczniów Gimnazjum nr 29 w Szczecinie. Stworzyliśmy
książkę pt. "Skrzydła" i zgłosiliśmy ją do Ogólnopolskiego
Turnieju Literackiego organizowanego przez Wydawnictwo
Ridero. Pierwszy etap konkursu to otwarte głosowanie
internautów, do kolejnego przechodzi tylko 50 książek o
największej liczbie głosów. Głosowanie trwa do 15 stycznia
2017 roku, na naszą książkę zagłosować można za pomocą
  e-maila, Facebooka lub Twittera na stronie:
https//ridero.eu/pl/books/skrzydla 
                            Ważą się naszej książki losy,
                            więc prosimy Was o głosy!
                                                          J. Perzyńska-Wydrych

Wypadli śpiewająco

Przyłapani na czytaniu
W ostatnim czasie w naszej szkole odbył się
konkurs fotograficzny pod hasłem "Przyłapani
na czytaniu" zorganizowany przez panią Annę
Bąkowską - nauczyciela szkolnej biblioteki. 
Jury oceniało przede wszystkim zgodność
pracy z tematem, walory artystyczne pracy i
pomysłowość jej wykonania.
 I miejsce zajęli Jakub Cymkiej 3b i Aleksandra
Majewska 1d, II miejsce Kinga Westfal 3c, a
trzecie Maja Marchwiana z 3d. Jurorzy
wyróżnili także zdjęcia: Natalii Popławskiej,
Hanny Gliniarz, Martyny Andryszek, Karoliny
Iwańczuk, Wiktorii Jaworskiej oraz Natalii
Kwedor. 
Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody
książkowe. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów !

.

Opowiadanie nagrodzone w XX Ogólnopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i
Młodzieżowej Twórczości Literackiej pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Lipa 2016

Wypadli śpiewająco
Szkolny zespół muzyczny "Synkopa"
prowadzony przez pana Janusza Kułakowskiego
zakwalifikował się do finału XVIII Konkursu
Piosenki Bożonarodzeniowej. M. Dąbrowski, N.
Jassa, 
K. Kordas, F. Lech, O. Nerko, K. Piórkowski, 
A. Stępień i A. Szczepkowska pięknie zaśpiewali
kolędę "Lulajże Jezuniu" i zajęli II miejsce.  
W kategorii solistów III miejsce zajęła 
O. Nerko. Uroczysty koncert galowy z udziałem
naszych uczniów odbędzie się w styczniu w
klubie Słowianin. 
Gratulujemy zespołowi i jego opiekunowi!!!
Joanna Cebrat

.
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Szkolne
rozmaitości

Co słychać w
samorządzie?

Próba sił

Na mikołajki można przygotować prezenty, pójść
z klasą do kina, na kręgle lub miło spędzić czas
na świeżym powietrzu na osiedlowym
lodowisku.Zabawa była przednia!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Egzaminy próbne to szansa na sprawdzenie
swojej wiedzy i umiejętności z poszczególnych
przedmiotów. Dzięki nim otrzymujemy informację
o tym, nad czym musimy jeszcze popracować,
co powtórzyć, a co jeszcze lepiej utrwalić.
Egzaminy w naszej szkole odbyły się w dniach
06-08 grudnia. Podobnie jak podczas właściwego
egzaminu uczniowie klas trzecich pisali testy z
przedmiotów humanistycznych, matematyczno-
przyrodniczych oraz z wybranych języków
obcych.             J. Jakubowska

Tegoroczny samorząd pracuje coraz
intensywniej. W listopadzie zorganizował świetną
dyskotekę andrzejkową. Jestem pewna, że to nie
koniec ich działań, bo członkowie samorządu pod
opieką pani Alicji Suszczyńskiej już pracują nad
tym, jak umilić nam przebywanie w szkole w
nowym roku. Miejmy nadzieję, że nas nie
zawiodą!

Redakcja wydania
Redaktor naczelny: 
Dorota Prajsnar
Redaktorzy: 
J. Cebrat, Z. Kozioł, J. Jakubowska, 
J. Perzyńska-Wydrych.

W grudniu klasy obmyślały świąteczny wystrój
swoich sal lekcyjnych. Pojawiły się choinki,
kolorowe światełka. Uczniowie klasy 1 e
własnoręcznie wykonywali bombki na swoją
choinkę.

W czasie świątecznego kiermaszu zebrano 1500
zł, które przeznaczono na paczki dla naszych
uczniów. Dużą popularnością cieszyła się także
akcja "Góra grosza". Liczenie pieniążków trwa!    
                        A. Kozioł

Podczas mikołajkowego spotkania członków
redakcji naszej gazetki odwiedziła nas pani
dyrektor Jolanta Kuźbik, która z uznaniem
wypowiadała się o naszej dotychczasowej pracy i
życzyła pomyślności w nowym roku.  
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