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Dyskoteka andrzejkowa

     24 listopada – dzień jak każdy inny, czyli rutyna. Jednakże czasami warto mieć tzw. ,,odskocznię”.

     Uczniowie naszej szkoły właśnie tego dnia zorganizowali dyskotekę andrzejkową. Impreza odbyła się w pięknie przystrojonym Klubie Gimnazjalisty.
Oczywiście, jak podczas każdej zabawy nie obyło się bez słodkiego poczęstunku i - co najważniejsze - bez zabaw. Wśród nich były „krzesełka” oraz
„taniec z balonami”; konkurencjom, jak i tańcom towarzyszyła muzyka, która wraz z nastrojami uczniów stworzyła bardzo sympatyczną atmosferę.
     Podsumowując, klasa organizująca całą zabawę stanęła na wysokości zadania, a uczniowie biorący w niej udział wyszli zadowoleni.

Autor: Marta Salwerowicz 
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Grudniowa loteria ,,Warto pomagać"

      Staramy się pomagać, wyciągać dłoń w stronę ludzi pokrzywdzonych losem. Nasze gimnazjum nie raz organizowało akcje
charytatywne. Dowodem tego są: coroczny festyn, odbywająca się akcja dla schroniska oraz nawet karton na nakrętki
umieszczony w korytarzu.
     Ten rok szkolny został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Wolontariatu. Z tej okazji 5 grudnia 2016
została zorganizowana loteria nosząca nazwę "Warto pomagać". Całe przedsięwzięcie zorganizowano z myślą o sześcioletnim
chłopcu cierpiącym na liczne choroby oczu. Za dwanaście plastikowych nakrętek lub 2 złote można było otrzymać jeden los
– dodatkowo – każdy z nich wygrywał. Słodkości, świąteczne ozdoby, kartki, a także drobne upominki - to tylko ,,poboczne”
fanty. Główną nagrodą był voucher do Media Markt, który otrzymała Julia Buczyńska z klasy 3b, oraz podwójnie zaproszenie na
seans kinowy w Cinema City, zdobyty przez Kacpra Żacha chodzącego do 1a. Do wydarzenia przyłączyli się również
nauczyciele i pracownicy placówki. Można było od nich otrzymać bon na herbatę z ciastem, wizytę w McDonals, wykreślenie
jedynki z dziennika, kurs samoobrony, naukę gry na instrumencie, a także nieodpytywanie z ostatnich lekcji lub możliwość
dodatkowego nieprzygotowania do zajęć. Przez dwie długie przerwy zainteresowanie stoiskiem było ogromne. Pani Justyna
Ratajczak wraz z dwiema uczennicami klasy 3c - Pauliną Serylak i Klaudią Jasiewicz -  obsługiwały stanowisko. Liczyły nakrętki
oraz pieniądze, wydawały losy i fanty. Zebrano aż 8 kilogramów plastiku i 54 złote! Całe przedsięwzięcie zostało sfotografowane
przez Alicję Sobczyk, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. W tak krótkim czasie pomogliśmy choć trochę chłopcu i jego
rodzicom.
     ,,Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać" - to słowa Ernesta Hemingwaya, które można łatwo powiązać z tą akcją. Małe
dziecko walczy z chorobami, których leczenie wiele kosztuje. Choć owa niesprawność jest ciężarem dla rodziny, nikt nie traci
nadziei. Ludzie wokół pomagają, jak tylko mogą. Z tego powodu nikt z nas nie powinien się bać otwarcie rozmawiać o
problemach, z którymi się boryka na co dzień. Nie jesteśmy sami i tak - jak głosi nazwa loterii -  WARTO POMAGAĆ.

 Autor: Klaudia Gabriela Jasiewicz 

Fot.Fot. Patryk BanderaPatryk Bandera
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Podziel się świąteczną piosenką

     22 grudnia, w ostatni dzień przed przerwą świąteczną, w naszej szkole odbył się konkurs ,,Podziel się świąteczną piosenką’’, podczas którego uczniowie
przedstawiali życzenia oraz swoje interpretacje kolęd i pastorałek.
     Spotkanie poprowadziła Magda Marcinkiewicz z klasy 3b. Występy miało oceniać jury z panem dyrektorem Ireneuszem Łuczakiem na czele. Sam fakt,
że przedstawiane scenki czy życzenia były bardzo odmienne od siebie, utrudniał sprawiedliwą ocenę. Najlepiej poradziła sobie klasa 2a, drugie miejsce
zajęła 3c, a trzecie - 2c. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Wyniki zostaną wpisane także na tablicę ,,Najlepszej z najlepszych’’. Czas
oczekiwania umilił nam występ uczestniczek kółka muzycznego. Odwagą wykazało się także grono nauczycielskie, które zaśpiewało ,,Przybieżeli do
Betlejem”.
     Przed konkursem odbył się apel, na którym pan dyrektor złożył życzenia świąteczne i wyróżnił kilka osób. Korytarze i sale były pięknie udekorowane,
wszędzie panowała miła atmosfera świąt. Oczywiście, nie mogło się obyć bez Wigilii w poszczególnych klasach – uczniowie świętowali wraz  z
 wychowawcami.
     Myślę, że nie mogliśmy spędzić lepiej tego czasu. Świetnie się bawiliśmy i przeżyliśmy niezapomniane chwile, dobry humor nas nie opuszczał. Z okazji
zbliżającego się wielkimi krokami Bożego Narodzenia w imieniu swoim i całej społeczności Gimnazjum nr 2 życzę wesołych i spokojnych świąt.

Autor: Ewa Zagaja

Fot.Fot. Zuzanna PietraszkoZuzanna Pietraszko
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Czas podsumowań
 

      Rok 2016 nieubłaganie zbliża się do końca. Jego ostatnie chwile to świetna okazja do refleksji nad tym, jak przez ostatnie
366 dni wyglądało nasze życie.
      Dla mnie ten miniony czas przebiegał spokojnie, bez większych zmartwień. Choć nie wydarzyło się nic spektakularnego, to
nie uważam, by ten rok był nudny i monotonny. Miałam wspaniałe ferie zimowe, wakacje pełne podróży i radości. Pozostały
piękne wspomnienia. W szkole też wszystko układało się dobrze. Oczywiście, nie obyło się bez kilku  „potknięć”, ale zawsze
starałam się je traktować nie jako porażki, ale jak lekcje - takie pozytywne informacje zwrotne. Bo gdyby nie one, nie
nauczyłabym się wielu cennych rzeczy. Zrozumiałam, że błędy uczą, naprawdę! Było wiele miłych chwil w gronie rodziny
i przyjaciół. Myślę, że ten rok przeżyłam w zgodzie z ludźmi. Nie wyrządziłam nikomu krzywdy, nie zraniłam i nie zaznałam tego
od innych. Traktuję to jako sukces i to wcale niemały.
      Rok 2016 był wędrówką przez powodzenia i niepowodzenia, radości i smutki. Ale właśnie mija i nie mogę już wykorzystać
szans, które przepadły. Natomiast wyciągnęłam wnioski z niepowodzeń. Wiem, że jestem w najlepszym momencie swojej
egzystencji. Dlaczego? Przecież jeszcze wszystko przede mną,  mogę dokonywać wyborów i zrobić ze swoim życiem cokolwiek
zachcę.

Autor: Milena Nowakowska
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SPORT
,,UKS Bachus” kontra TS ZEW Świebodzin

     Kolejny mecz naszej drużyny "UKS Bachus" za nami. W sobotę (03.12.2016) nasi koledzy  spotkali się z drużyną
 ze Świebodzina. Kto nie widział, niech żałuje, oj, działo się.
     Emocje towarzyszyły wszystkim kibicom od początku do końca. Na boisku nie zabrakło bólu ani adrenaliny. Obie drużyny
dały
 z siebie wszystko i zostawiły kawał serca na boisku. Jednak w rezultacie drużyna ze Świebodzina okazała się lepsza. Nasi
szczypiorniści  ulegli dłużej trenującym zawodnikom z ZEW-u. Mecz zakończył się wynikiem 22:27. Bramki dla Bachusa
zdobywali: K. Małodobry - 1, M. Stochniał - 1, O. Górecki - 2, B. Sikorski- 3, M. Bagrowicz - 4, D. Stępień – 11; naszą bramkę
cały mecz osłaniał Stanisław Ryżek. Od początku mecz był wyrównany, jednak pod koniec presja i zmęczenie dały się we znaki,
przez co nasi zawodnicy stracili kilka bramek i już zabrakło czasu na odrobienie strat. A szkoda, mieliśmy szansę sięgnąć po
drugie w tym sezonie zwycięstwo. Mamy nadzieję, że następny mecz pójdzie lepiej i będziemy mogli świętować zwycięstwo
zielonogórskiego Bachusa.
     Dziękujemy kibicom za przybycie oraz doping podczas zmagań w trakcie meczu. Serdecznie zapraszamy na następne
mecze naszej drużyny, zarówno młodzików, jak i juniorów młodszych, które już niedługo. Warto wpaść również na stronę:
„uksbachus.pl”, gdzie można poczytać o meczach Bachusa, zobaczyć  wyniki,  galerię oraz przejrzeć aktualności na temat
drużyny.

Autor: Dominik Stępień 

Fot. Fot.Alicja Sobczyk Alicja Sobczyk

http://uksbachus.pl/
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