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Wkrótce ferie zimowe!

.

Gdy za szkolnym oknem pojawia się śnieg, to znak, że wszyscy czekają na zimową przerwę w
nauce. Spadający z nieba śnieżny puch przykuwa uwagę, pobudza wyobraźnię, odciąga od

trudnych zagadnień omawianych na lekcji. Oby go nie zabrakło ani w górach, ani nad
morzem, ani w miastach! Wypoczywajcie aktywnie, tak, jak chcecie, by zregenerować siły

witalne. Udanego, pełnego wrażeń i bezpiecznego wypoczynku życzy Redakcja

D. Prajsnar
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Z półki mola książkowego

.

Wierzysz w przeznaczenie? W coś, co i tak ma się zdarzyć pomimo
przeciwności losu? W plany, które spływają na nas z góry, z którymi nie
mamy prawa się kłócić? Czy wierzysz w wolną wolę? W to, że
przeznaczenia opisanego wyżej, nie ma. W  to, że każdego dnia wstajemy
rano i sami tworzymy swój własny wszechświat i nikomu nic do tego? A  co,
jeśli przeznaczenie i wolna wola bawią się nami i dzielą nas między siebie
pół na pół? Pomyślałeś kiedyś, że co ma się stać i tak się stanie, ale co z
tym zrobimy zależy tylko od nas?

Przypadkiem Ben wszedł do restauracji, przypadkiem ona tam siedziała
razem z ojcem, ale nieprzypadkowo wtrącił się w ich rozmowę i podał się za
jej chłopaka.  Połączyło ich przeznaczenie, ale każdy kolejny rozdział historii
Fallon i Bena był, a przynajmniej miał być, zaplanowany. Jednak niektóre
rzeczy są poza kontrolą. Po prostu mają miejsce i nie można nic na to
poradzić, trzeba się im poddać. W takich momentach to, czego chcesz,
spada na dalszy plan i zaczyna się liczyć tylko dobro osoby, którą kochasz
najbardziej na świecie. Ta para musiała poświęcać się wiele razy. Dobrze
wiedzieli, że od dnia poznania na zawsze zmienili swoje życia. Tuż po
pierwszym pożegnaniu było jasne, że nie powinni tego robić.
Pokrewieństwo dusz, miłość od pierwszego wejrzenia, osoba zdolna do
wszystkiego w imię miłości, to, według Fallon,  nic niewarte dykteryjki rodem
z książek. Przed poznaniem Bena Fallon była zamknięta w sobie,
wyizolowana i niepewna. To on nauczył ją patrzeć na siebie innymi oczami.
Nauczył kochać nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. Krok po
kroku dawał jej wskazówki, jak być sobą i nie zwracać uwagi na świat. Pod
jego skrzydłami wzbiła się wysoko i pokazała wszystkim, że miłość i
akceptacja działają cuda.

Młody pisarz, który sam zaplątuje się w swoje słowa, czyni ukochaną silną,
ale zapomina o sobie. Nie chce wybaczenia dawnych krzywd, bo wie, że na
nie nie zasługuje. Stara się wszystko poukładać, zadowolić każdego, ale i
tak myślami jest z nią - swoją muzą. Jest obecna w jego myślach, w jego
słowach i gestach. Pochłonęła go, a on nie ma zamiaru tego zmieniać
Tak właśnie działa miłość -  naprawia, obejmuje i nie puszcza, wybacza,
zmienia i nadaje sens. Zostaje przy nas, bawi się przypadkiem i
przeznaczeniem. Musimy tylko dać się jej  pokierować.

                                                                                    Natalia Bartosz

LOzOI

[...] Każdego poranka chwytasz za pióro. Kreujesz dla mnie nowy, jeszcze
lepszy od poprzedniego świat, w którym możemy leżeć między poduszkami
bez obawy, że zaraz zadzwoni budzik. [...]

Co tym razem wymyśliłeś? Kryminał o znudzonej pani prokurator, która
sama postanawia dokonać zbrodni? Dramat o bezlitośnie uciekającym
czasie? Horror o psie, który zjadł dziecku ostatnie ciastko? A może romans
o nastolatkach, posyłających sobie pierwsze nieśmiałe uśmiechy?

Podsuwasz mi kolejny talerz, tym razem z goframi udekorowanymi dżemem
malinowym. Wyciągasz z szafki biały notes i siadasz przy
mnie. Popołudniami zawsze chwytasz za pióro, by mnie rozbawić. By
załatać moje rany. Posługujesz się słowem tak pięknie jak nikt inny. [...]

Przechylam głowę. Kilka niesfornych pasemek włosów powoli opada na
moją twarz. Siadasz obok. Lekko zapadamy się na starej, miękkiej kanapie.
Opieramy się na poduszkach. Twoja dłoń czule gładzi mój policzek.
Wsuwasz aroganckie kosmyki za moje ucho. Posyłam ci uśmiech w
podzięce.

Tego wieczoru błękitne firanki są rozsunięte na boki. Nie przejmujemy się
rażącym światłem lamp ulicznych. Nie przejmujemy się, że wścibska
sąsiadka z bloku naprzeciwko może nas teraz śledzić przez lornetkę.
Strzelasz gumką moich puchowych skarpet, a ja cichutko się śmieję.
Wyciągasz spod stołu biały notes. Nie poprzestajesz na tym. Poza notesem
wyciągasz drugi przedmiot. Podajesz mi go. Moje usta układają się w nieme
pytanie, ale ty w odpowiedzi jedynie się uśmiechasz. Więc spoglądam na
książkę, która leży na moich kolanach. Okładka jest biała, zupełnie jak twój
notes. Wewnątrz znajduję dedykację. I już wiem, że firanki rozsunąłeś tylko
dlatego, abym dokładnie widziała i zapamiętała to zdanie:

„Od początkującego Pisarza dla pierwszej Czytelniczki”.

Opowiadanie "Słowem" Julii Perzyńskiej-Wydrych zajęło drugie miejsce w
konkursie literackim pt.: "Książka jest dla mnie szczególnym sposobem
życia" organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Integracyjnymi w Szczecinie.

Julia Perzyńska-Wydrych
"Słowem"

.

Gala nagród
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Młodzi, zdolni, pracowici....
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Ala Głogowska
Trwają przygotowania do przedstawienia o
Sherlocku Holmesie. Takie zadanie podjęła grupa
uczniów z klasy 3d, którzy, przystępując do
całorocznego projektu, pracują na podwyższenie
oceny z j. polskiego. Próby prowadzi
współautorka scenariusza i reżyser - Natalia
Bartosz. Dekoracje przygotowuje Ola
Wróblewska, której pomagają Natalia Winkiewicz i
Zuzia Sójka.W rolach głównych zobaczymy Julię
Czapiewską (Sherlock) oraz Mikołaja
Wagemanna (Watson).

Alicja Głogowska to najlepsza uczennica w
szkole, w I semestrze osiągnęła średnią ocen
5,44. Jest finalistką czterech konkursów
kuratoryjnych (geogr., chemia, biol., wos) oraz
laureatką wielu ogólnopolskich konkursów i
olimpiad.  Co wiemy o dziewczynie stojącej za
tymi sukcesami? Ala, podobnie jak większość z
nas, najbardziej nie lubi mieć zaległości w szkole,
spóźnień i nieobecności. Dobrze wie, że powodują
one dodatkowy stres, o który przecież i tak już
nietrudno w szkole. W czasie wolnym lubi chodzić
do kina lub oglądać filmy w zaciszu domowym.
Jeszcze do niedawna swoje plany na przyszłość
Ala wiązała z weterynarią, bo, jak mówi, od
zawsze miała bliski kontakt ze zwierzętami i
uwielbiała przebywać w ich otoczeniu. Jednak
ostatnio zauważa, że nie jest już taka pewna, czy
właśnie tak ukierunkuje swoje przyszłe wybory.    
                                          Natalia Bartosz 

Z Mateuszem Dąbrowski z kl. 1e rozmawia 
O. Kozioł
Od jak dawna śpiewasz?
Od 5 lat śpiewam w Szczecińskim chórze
chłopięcym Słowiki. Zaczęło się od  przesłuchania
w szkole, do której przyszedł pan Paweł.
Zaśpiewałem kawałek jakiegoś utworu i pan mnie
zaprosił.
Jakie są twoje największe sukcesy?
Zaśpiewanie w roli Milesa w polskiej prapremierze
opery The Turn Of The Screw, w której pierwszy
raz występowały dzieci. Opera miała prolog i dwa
akty, trwała 2 godziny. Do innych sukcesów
zaliczam solówki, jakie zaśpiewałem z chórem
Słowiki.
Czy wiążesz ze śpiewem swoją przyszłość?
Bardzo lubię śpiewać, więc jest to dla mnie coś
więcej niż hobby. W przyszłości chciałbym zostać
aktorem operowym. 

B. Orzechowski, T. Dzikowski

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział
w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. W
przeprowadzonym w październiku ubiegłego roku
Multiteście laureatami zostali: Błażej Orzechowski
(j. ang., matemat. – wyróżnienie), Tomasz
Dzikowski (j. ang.), Kajetan Popiel (matemat.).
Natomiast najbardziej wszechstronny okazał się
uczeń klasy I d Michał  Żurawski, który zdobył
trzy wyróżnienia (geog., matemat., j. ang.).
Licznymi sukcesami zakończył się konkurs
organizowany przez firmę Olimpus. Podwójną
laureatką została Ala Głogowska (na zdjęciu
obok), której domeną są biologia i chemia.
Powody do dumy mają też inni laureaci:
Przemysław Kaczorowski (j. ang.), Kacper
Wieczorek (j. ang.), Wiktoria Jocz (j. ang.), Oskar
Sybis (j. ang.), Tomasz Dzikowski (j. ang.),
Mikołaj Jabłoński (j. ang.), Tomasz Markowski    
 ( j. niem.) i Jakub Bagiński (j. niem.).
Życzymy szczęścia i sukcesów wszystkim
startującym w olimpiadach przedmiotowych! 
Z. Sójka
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Projekty gimnazjalne Jakie mamy plany na
ferie zimowe?

Ostatnio przeprowadziłam w naszej szkole
ankietę wśród jednej z klas pierwszych, drugich i
trzecich, dotyczącą nadchodzących ferii
zimowych. Okazało się, że 70% wszystkich
ankietowanych wyjeżdża w góry, żeby jeździć na
nartach czy snowboardzie. W  klasach 1. i 3.
większość uczniów zaplanowało już swój czas w
trakcie przerwy zimowej, w klasie 2. zrobiła to
 połowa osób. W każdej z klas ok. 60% uczniów
będzie spędzać czas, uprawiając jakiś sport lub
po prostu przebywać na świeżym powietrzu. Inni
wolą zostać w domu z książką, czy oglądać serial
lub film. W klasach 2.  tylko 15% osób będzie
uczyło się w czasie ferii! 
Reszta pragnie odpoczywać od nauki.

KLASA Osoby, które
zaplanowały
ferie

Osoby, które
spędzą ferie
spontanicznie

kl. 1  14  7

kl. 2  13  11

kl. 3  17  9

 Osoby, które
wyjeżdżają na
ferie

Osoby, które
zostają w domu w
czasie ferii

kl. 1  15 6 

kl. 2 17 7 

kl. 3  18 8 

 Osoby, które
będą się
uczyły w ferie

 Osonym które nie
będą się uczyły w
ferie

 kl. 1  10  11

 kl. 2  4  20

 kl. 3  12  14

A Wy jak spędzicie ferie?

N. Studzińska

I semestr zakończony!

Zakończył się I semestr nauki. Nauczyciele
podsumowali wasze dokonania. Pani dyrektor
Jolanta Kuźbik z zadowoleniem potwierdziła, że
wypadliście całkiem dobrze.

Średnia ocen szkoły wyniosła 3,97. Najwyższe
wyniki w nauce osiągnęła uczennica klasy 3b -
Ala Głogowska (5.44). W klasach drugich prym
wiedzie Julia Perzyńska-Wydrych z 2a (5,21),
natomiast w klasach pierwszych średnią 5,0
osiągnęły trzy uczennice: Oliwia Kuśmierek i
Aleksandra Michoń z 1d oraz Maria
Szymańska z 1e. Najlepsze rezultaty (średnia
4,68) osiągnęli uczniowie klasy 3 d, którzy pod
okiem pani Marii Gawrych realizują "Innowacyjny
program z matematyki", co jak widać nie
przeszkadza im osiągać sukcesy w innych
dziedzinach. 

Pomimo corocznego okresu przeziębień i grypy
do szkoły uczęszczaliście dość regularnie, co
zaowocowało średnią frekwencją 91,73%. W tej
dziedzinie najlepsza okazała się klasa 1d
(96,5%). 

Klasa 1d

Najlepsze uczennice

Najlepsza klasa

W naszej szkole projekty gimnazjalne są
wykonywane z niezwykłym zaangażowaniem
uczniów i nauczycieli (opiekunów projektów).
Przykładem może być projekt "Integracja
mikołajkowa" przygotowany przez uczniów klasy
3D. Podczas imprezy uczniowie wszystkich klas
zebrani na hali sportowej uczestniczyli w
ciekawych konkursach i podziwiali występy
artystyczne: wokalne, instrumentalne i taneczne.
Odwiedził nas także św. Mikołaj, który wręczał
prezenty sponsorowane przez Radę Osiedla
Bukowe-Klęskowo. 
Została także wybrana Najlepsza Świąteczna
Klasa - czyli ta, która uzyskała najwięcej punktów
za wystrój sali i najliczniej przebranych uczniów.
Zwycięzcą została klasa 2A, która od sponsora
imprezy – kina Helios -  otrzymała bilety do kina
na dowolny seans. Uczniowie obejrzeli film pt.
„Sing”.
 J. Jakubowska
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