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Opinie są różne, ale trzeba przyznać, że rok 2016 był jednym z mniej
spokojnych lat. Każda burza jednak kiedyś się kończy, więc
zachowajmy nadzieję.

 Rok 2016 został nazwany przez papieża Franciszka
Rokiem Miłosierdzia Bożego, jednak w kontraście do tej
nazwy na świecie działy się nieprzyjemne rzeczy – strach
Amerykanów o przyszłość był związany oczywiście z
wyborem Donalda Trumpa na prezydenta tego kraju. Wielu
poruszył rozmiar afery dopingowej na Olimpiadzie. W kraju
natomiast najwięcej kontrowersji wzbudził program
„Rodzina 500 plus”. To oczywiście tylko niektóre ze spraw
budzących niepokój. Jednak ogromny strach wzniecały
przede wszystkim ataki terrorystyczne.

Dlatego rok, który dopiero przywitaliśmy – 2017 – był niecierpliwie oczekiwany. Internet
wybuchł entuzjazmem, gdy 2016 „w końcu” się skończył, mając nadzieję na lepsze
jutro. 
1 stycznia to nie tylko data, to czas postanowień mających czynić nas lepszymi.
Oczekujmy, że światowi władcy zobaczą, że - jak mówi przysłowie - „zgoda buduje,
niezgoda rujnuje” i zadbają o spokój w 2017 roku. 
W tym roku czekają nas poważne zmiany w oświacie. Nie będzie już egzaminu
szóstoklasisty i naboru do pierwszej klasy gimnazjum. Dla trzecioklasistów
najważniejszym wydarzeniem będą egzaminy – mamy nadzieję, że nie okażą się trudne,
a wyniki każdego zadowolą. Przed nami wiele ciekawych, ekscytujących wydarzeń, w
których z pewnością będziemy uczestniczyć m.in. czekają nas wycieczki klasowe,
wyjazdy do kina lub teatru a także półmetek i bal uczniów klas trzecich.
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JESTEM DZIECKIEM. MAM PRAWO DO…

21 listopada po raz drugi obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka. 

Jak te obchody wyglądały w naszej szkole? 
Uczniowie Koła Plastycznego zadbali o to, by każdy miał element
przypominający mu, jaki dziś dzień. Były to kolorowe buźki, na których
widniała treść z wybranym prawem zapisanym w Konwencji Praw
Dziecka. 

W tym dniu każdy mógł się wykazać i pochwalić swoim talentem!Ci
uzdolnieni plastycznie zajęli się przygotowaniem plakatów, które następnie
mogliśmy zobaczyć na korytarzu.
Osoby uzdolnione literacko napisały opowiadania, listy, a nawet wiersze.
Najlepsze z nich zostały wywieszone na korytarzu, by każdy mógł
zobaczyć prace zdolnych koleżanek i kolegów.

Natomiast ci, którym dobrze idzie z języków obcych, wykazując się ich
znajomością, stworzyli plakaty z prawami dziecka w preferowanym przez
siebie języku.

Ponadto na lekcjach języka polskiego zostały przeprowadzone dyskusje
mające na celu wyłonienie najważniejszego prawa. Dowiedzieliśmy się też
o karcie praw małego pacjenta i o organizacjach stojących na straży praw
dziecka. 

W tym dniu nie tylko młodzi ludzie mieli okazję poznać swoje prawa. Z
pewnością i wielu dorosłych chętnie przypomniało sobie ich treść.

Podsumowując, ten dzień był pełen wrażeń, nauczyliśmy się wiele o
naszych prawach, o których często zapominamy. Mam nadzieję, że
każdy z uczniów naszego gimnazjum (i nie tylko) skończył ten dzień z
refleksjami na temat własnych praw.

Pamiętajmy: Nie ma lepszych ani gorszych dzieci! 
Każdemu przysługują te same prawa!
                                                                          Zuzanna Heger

Znamy nasze prawa

W tym dniu każdy czuł się
dzieckiem...

prawa dziecka

Podziękowanie

ip

ip

ip
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O prawach dziecka wypowiedzieli się nasi
uczniowie

M.P.
Z.H.

J.K.

*
*

*
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To jest teatr!

W tym roku szkolnym teatrem „Impuls” opiekują się pani Małgorzata
Bednarek i ks. Piotr Ruta.
W jego skład weszło wiele nowych duszyczek, które wniosły do tej
społeczności powiew świeżości. Dlaczego chętnie pracujemy nad
przedstawieniem? Odpowiedź jest oczywista. Jak powiedziała J.
Kulmowa: teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd… Tak.
Śmiało mogę powiedzieć, że teatr nie daje nam jedynie satysfakcji i
możliwości rozwijania się, teatr daje nam inne, nowe życie...
Pierwszym naszym przedstawieniem były oczywiście „Dziady" na
podstawie dramatu A. Mickiewicza, które prezentowaliśmy w czasie
Starosłowiańskiej Nocy Dziadów.
Drugim szczytem do zdobycia okazał się spektakl o tematyce
profilaktycznej do konkursu organizowanego przez Urząd Miejski w Nowej
Soli. Jury doceniło naszą pracę i przyznało nam 1. miejsce.
21 grudnia, przedstawiliśmy jasełka.
Oczywiście nazwa spektaklu kojarzy się z Bożym Narodzeniem,
stajenką, zwierzętami, Maryją, Józefem. Zastanawialiśmy się, czy nie
dałoby się przedstawić tego wydarzenia w bardziej współczesny sposób.
Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Czym dla współczesnego
człowieka są Święta Bożego Narodzenia? Czy jest to przeżycie duchowe,
czy tylko okazja do robienia zakupów?
W naszym przedstawieniu pt. Świąteczna ulica ukazanych zostało wiele
scen przedstawiających życie współczesnych ludzi, np.: zapracowanych
biznesmenów niemający czasu na spędzenie wigilii w rodzinnym gronie
czy starszych kobiet niemogących spędzić świąt ze swoją rodziną. Na
scenie pojawiły się też nastolatki, podekscytowane myślą o zakupie
modnej odzieży.
Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych elementów, na przykład pasterzy
zmierzających do stajenki czy świętej rodziny.
Po prostu CUDO!
- Nasza wersja jasełek - jak zauważył ks. Piotr - choć dość nietypowa, bo
osadzona we współczesnych realiach, czyni ją również bliską sercu
każdego człowieka. W jakiś sposób nasze jasełka ukazały Boże
Narodzenie jako bardzo odległe chronologicznie, ale wciąż ważne, jeśli
tylko współczesny człowiek potrafi dostrzec w tym czasie człowieka i jego
potrzeby. 
Przed nami kolejne wyzwania, kolejne próby. Mam nadzieję, że następne
przedstawienia spotkają się z dobrym przyjęciem ze strony widzów. 

                                                                             KACPER GRĄCIKOWSKI

Teatr nie daje nam jedynie satysfakcji i możliwości rozwijania się, teatr daje nam inne,
nowe życie...

*

*

*

ks.P

ks.P.
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"Wołyń" O miłości w
nieludzkich czasach
Niewątpliwie dzieło to wzbudziło wśród młodych ludzi wiele emocji, skłoniło do
refleksji o naturze człowieka oraz pozwoliło dostrzec zgubne skutki
nacjonalizmu. Sceny nieludzkiego okrucieństwa wobec bliźnich głęboko nas
poruszyły.

*

W listopadzie uczniowie klas trzecich wybrali się do kina na film
Wojciecha Smarzowskiego – „Wołyń”, który ukazuje historię rzezi
wołyńskiej i realia tamtych czasów.
Na plakacie reklamującym film umieszczono napis: O miłości w
nieludzkich czasach. 
Rzeczywiście, film pokazał, że w tak brutalnych realiach wciąż można
kochać. Na przykładzie Zosi i Petra reżyser przypomina nam, że miłość
nie zna granic, nie zważa na narodowość czy wyznanie. Miłość połączyła
Polkę z Ukraińcem, choć oboje wiedzieli, ile ryzykują. I nie były to
przypadki odosobnione. Tragiczne losy tych dwojga młodych ludzi
poruszyły szczególnie żeńską część widowni.
Smarzowski przypomina również, jakie są konsekwencje, gdy tej miłości
brakuje, gdy człowiek nie liczy się z drugim człowiekiem, gardzi nim. 
Film spowodował zainteresowanie wydarzeniami, które zostały
przemilczane przez lata. Opinie uczniów po seansie były zróżnicowane,
jednak zdecydowanej większości film się podobał.
Dostrzegli między innymi znakomite oddanie realiów tamtych czasów i
świetną kreację aktorską, która okazała się na bardzo wysokim poziomie.
Szczególną uwagę zwróciły kreacje Michaliny Łabacz grającą Zosię, a
także Arkadiusza Jakubika w roli jej męża. Aktorzy ukazywali emocje,
dzięki którym film stawał się bardzo wiarygodny, a każdy z uczniów mógł
wyobrazić sobie, jak ciężkie i skomplikowane było życie podczas tamtych
wydarzeń. Zaskoczyły nas także relacje rodzinne – Zosia nie sprzeciwia
się decyzji rodziców, którzy bez skrępowania oddają ją za ziemię. To
„kupowanie” żony można by nazwać handlem dziećmi.
Jak każda rzecz, ,,Wołyń” również ma swoje minusy. Naszym zdaniem
był to montaż, który swą chaotycznością utrudniał niektórym osobom
odbiór. Jednakże zauważyliśmy, iż być może miało to na celu oddanie
dezorientacji i bezładu panującego wówczas na Kresach.

Niewątpliwie dzieło to wzbudziło wśród młodych ludzi wiele emocji, skłoniło
do refleksji o naturze człowieka oraz pozwoliło dostrzec zgubne skutki
nacjonalizmu. Sceny nieludzkiego okrucieństwa wobec bliźnich głęboko
nas poruszyły. 

Ten film wywarł na nas ogromne
wrażenie. Pokazał to, o czym przez
tak długi czas milczano; koszmar
ludzi, którzy to przeżyli, którzy
przeszli przez piekło. Zdaliśmy
sobie sprawę, że tak naprawdę nic
nie jest po prostu czarne lub białe.
Poznaliśmy zachowania tak
okrutne, że nie posądzalibyśmy o
nie nikogo.

Po filmie pojawiły się głosy
mówiące, że tego filmu nie da się
zapomnieć. Istotnie, ,,Wołyń”
zmienił wiele w naszym
światopoglądzie. 

Mamy nadzieję, że każdy wyszedł
z kina z refleksjami dotyczącymi
otaczającego nas świata i samego
siebie. 

Sandra Borowiak
Zuzanna Heger

http://filmwolyn.org/
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EuroWeek. Warto tam być!

*

EuroWeek – to obóz dla młodzieży prowadzony przez wolontariuszy
z różnych krajów. To wspaniała przygoda, świetna okazja do zabawy
językiem angielskim, poznania różnych kultur i ciekawych
osobowości. 
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że nie są to puste słowa.

Poniedziałek, Dworzec PKP w Nowej Soli
Jest 6:40. Choć zaspani, to pełni entuzjazmu czekamy z bagażami na
pociąg, którym udamy się do Wrocławia. Rozpoczynamy podróż. Jadąc,
wymieniamy się oczekiwaniami i zastanawiamy nad tym, jacy okażą się
być wolontariusze. Około dziewiątej docieramy do Wrocławia. Tu mamy
prawie godzinny postój.
Wkrótce wsiadamy do pociągu i jedziemy do Domaszkowa. Podróż
upływa w bardzo przyjemnej atmosferze, wszyscy zajęci są rozmowami.
Ustalamy, z kim będziemy w pokoju oraz pytamy się tych, którzy byli w
ubiegłym roku, czego możemy się spodziewać.
-Hej! Jak myślisz jak będzie na tym Euroweek’u?- zapytał Michał .
-Na pewno będzie super, jak w tamtym roku- powiedział z radością
Tomasz.
-Będzie super! – wtóruje mu pani Ludmiła.
Wyglądając przez okno, zachwycamy się pięknymi górskimi
krajobrazami.
Stacja PKP Domaszków i ośrodek Regle w Różance
Po wyjściu z pociągu jesteśmy zdziwieni wielkością stacji – jest maleńka i
niestety, zaniedbana! Spod stacji odbiera nas bus, którym jedziemy do
Różanki, do ośrodka wypoczynkowo- szkoleniowego Regle.
Na miejscu okazuje się, że z planowanych 100 osób w ośrodku jesteśmy
sami! Niestety, inne szkoły kilka dni wcześniej odwołały rezerwacje.
Początkowo jesteśmy zawiedzeni, lecz jak się niebawem okaże, ta
sytuacja nie jest wcale taka zła! Wkrótce poznajemy trzech wolontariuszy,
z którymi będziemy mieć najwięcej do czynienia podczas całego naszego
pobytu. Są to Suzan z Ugandy, Osmar z Meksyku oraz Nicolas z Polinezji
Francuskiej.
By przełamać naszą nieśmiałość, proponują grę z krzesłami.
Odprężeni, udajemy się na kolację – hitem okazuje się być niezwykle
smaczna herbata z cytryną. 
Dzień kończymy dyskoteką, a potem zmęczeni idziemy do naszych pokoi
i niebawem wpadamy w objęcia Morfeusza.

Wtorek, „Dzień pełen obfitości”
Spotykamy się na śniadaniu nieco niewyspani i zaczynamy rozmawiać o
tym, co nam się śniło i o przypuszczeniach odnośnie zajęć. 

*

O godzinie 9:00 przyjeżdżają
wolontariusze, którzy proszą nas o
wypisanie swoich oczekiwań
dotyczących naszego pobytu.
Następnie udajemy się na krótką
przerwę, po której poznajemy
kolejnego wolontariusza, Varę Varę
z Indii. Nie jesteśmy w stanie tego
wytłumaczyć, ale od tego
człowieka emanuje dobro!
Naśladując jego entuzjazm,
ochoczo bierzemy udział w
przygotowanym przez niego
Energizerze. To indyjski taniec
bollywood, który wyzwala w nas
ogromne pokłady endorfin!
Naładowani energią  razem z
Suzan i Nicolasem wybieramy się
na 8- kilometrowy spacer w góry.
Celem naszej podróży jest stary
zamek, o którym, po przybyciu na
miejsce, zaczynają opowiadać
wolontariusze.

M.B.

*
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Wyprawa w góry sprawia, że wszystkim wyjątkowo smakują dania
obiadowe. Po krótkiej poobiedniej przerwie idziemy na zajęcia. Dzięki
Suzan poznajemy się coraz lepiej – każdy zdradza swoje upodobania,
przedstawia ulubionego zwierzaka. Następnie losujemy sekretnego
przyjaciela, któremu wręczymy przygotowany przez nas prezent na
zakończenie Euroweeku.
Kolejne zadanie przed nami. Tym razem mamy nakręcić film – każda
grupa otrzymuje inny gatunek: komedię, horror, film przygodowy i komedię
romantyczną. Szybko zabieramy się do pracy. 
Wkrótce filmy zostają przedstawione. Nie obywa się bez śmiechu.
Najbardziej rozśmieszył nas - wbrew oczekiwaniom - horror!

Środa, „A droga wiedzie w przód i w przód…”

Jedziemy do innego ośrodka z nadzieją wspaniałej zabawy.
Gdy tam docieramy, od razu udajemy się na prowadzone przez wolontariuszy zajęcia.
Poznajemy nowych członków kadry, Super Piękną, ekstrawertycznego Memo i wielu innych.
Po popołudniowych zajęciach udajemy się kolację, a po niej na dyskotekę. Przebiega ona w dość przyjemnej
atmosferze do czasu, gdy pani próbuje robić zdjęcia, wtedy większość zaczęła się ukrywać przed obiektywem
jak hobbici przed wzrokiem Saurona.
Wracamy do Regle na upragniony odpoczynek, jak na nas przystało, nie idziemy zbyt szybko spać, lecz
opowiadamy sobie o wrażeniach z pobytu w ośrodku naszych rówieśników. 

Czwartek, „Mission impossible”

Integrujemy się z wcześniej poznanymi uczniami.
Wspólnie mamy wykonać „mission impossible”
polegającą na stworzeniu własnego filmu. Misja ta jest
naprawdę impossible, ponieważ zawarcie 12
niełączących  się ze sobą wątków w jednej produkcji
tak, by były ze sobą spójne, jest naprawdę trudne.
Zanim się pożegnamy, każdy otrzymuje certyfikat
uczestnictwa w programie Euroweek.

*

Piątek, "Wszystko bowiem, dobre czy złe, kiedyś
się kończy"

Trochę niewyspani wsiadamy do autokaru, który
zawiezie nas na peron.
Jedziemy pociągiem do Wrocławia, a później do Nowej
Soli. Tutaj kończy się nasza przygoda, ale wielu z nas
już postanawia przeżyć ją za rok jeszcze raz.

Sandra Borowiak
Zuzanna Heger

Kacper Grącikowski

*

*

*

*
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Maraton pisania listów
Niewinni też są karani

Kartka, długopis i kilkanaście minut to wszystko, co potrzebne, by walczyć z
niesprawiedliwością.

Większość z nas, uczniów Gimnazjum numer 2, słyszała o tej akcji –
Maraton Pisania Listów trwa w czasie, gdy na całym świecie celebruje się
Dzień Praw Człowieka. Niewielu jednak wie, że w Polsce rozpoczęli ją w
2001 roku aktywiści warszawskiej grupy Amnesty International. Jej
rozmiar jest imponujący – w tym roku w Polsce napisano i wysłano ponad
350.000 listów, proszących o wolność, ochronę dla osób, które podlegają
niesprawiedliwym karom. Niesamowite jest to, że w poprzednich latach ta
akcja pomogła licznym ludziom.

W naszym gimnazjum Maraton Pisania Listów to nic nowego –
tegoroczna akcja była już czwartą z kolei. W tym roku dzięki współpracy
pani Małgorzaty Bednarek i pani Bogumiły Heinecke akcja odbyła się w
Liceum Ogólnokształcącym.
- Nigdy wcześniej nie brałam udziału w tej akcji, mój pierwszy raz był w
tym roku w LO w Nowej Soli – mówi uczennica klasy 1a, Patrycja
Zabrocka. - Jestem szczęśliwa, że mogę w ten sposób pomagać ludziom
i wprowadzać sprawiedliwość tam, gdzie jej nie ma. Myślę, że  jest w
pewien sposób charytatywna. Na pewno będę uczestniczyć w niej w
przyszłym roku.

Przykładami ludzi, o których pisaliśmy w tym roku, są: Zeynab Jalalian
– kobieta, która w więzieniu nie otrzymuje pomocy medycznej potrzebnej,
by wyleczyć jej wzrok, Edward Snowden – mężczyzna, który ujawnił, że
rząd zbiera nasze informacje bez naszej zgody, Maxima Acuna – starsza
kobieta zaatakowana przez policję za odmówienie opuszczenia swojego
domu, oraz najbardziej szokujący przypadek ze wszystkich – Annie
Alfred, 10-letnia albinoska, na którą polują jak na zwierzę nie tylko
przestępcy, ale też niektórzy członkowie jej rodziny.

Piękno tej akcji tkwi w sposobie, w jaki pomaga – ludzie są ratowani i
chronieni za każdym razem, kiedy przychodzi czas na ten maraton.
Ludzie, o których każdego roku piszemy, są obu płci, wszelkich
narodowości, ras i wieku. Powody, dla których są więzieni, także są różne.
Nawet nasi rówieśnicy – nastolatkowie w wieku 12-15 lat są torturowani,
atakowani i więzieni z absurdalnych powodów.

Pamiętajcie – za każdym razem
kiedy decydujecie się na napisanie
listu, pomagacie osobie, która
cierpi. Dzięki temu, Wy, uczniowie,
macie wpływ na świat, więc
będziemy na Was czekać w
przyszłym roku na początku
grudnia. Mamy nadzieję, że razem
z nami przyjdziecie walczyć z
niesprawiedliwością.

Anita Benysek

*

*

*

*
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Pomaganie to nasza mocna
strona!
Ogólnopolska akcja „Wkręć się w pomaganie”, która rozpoczęła się w 2009 roku,
polega na zbieraniu nakrętek i oddawaniu ich do recyklingu. W ten sposób ludzie
pomagają niepełnosprawnym przy zakupie wózków inwalidzkich oraz opłacie
kosztowanych rehabilitacji.

Od kilku lat taka zbiórka jest również prowadzona
w naszej szkole. O akcji rozmawiam z jej
koordynatorką – Panią Elżbietą Ogrodniczuk,
katechetką naszego gimnazjum.

Pani Elu, chciałabym Panią jako organizatorkę
zapytać, co skłoniło Panią do rozpoczęcia akcji w
naszej szkole?

Pomaganie innym jest wyrazem naszej troski o
drugiego człowieka. Spotkanie z osobą potrzebującą, a
szczególnie z chorym dzieckiem jest inspiracją do
działania.

Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej na temat
tej akcji?

O zbieraniu nakrętek dla osób niepełnosprawnych
słyszałam już wcześniej, ale chciałam znaleźć
konkretną osobę, której ta pomoc jest potrzebna. Gdy
byłam w szkole w Borowie Wielkim, poznałam
Piotrusia, chorego na autyzm. Widząc ogrom potrzeb
rehabilitacji, jak i problemy materialne rodziny,
postanowiłam przyłączyć się, a co za tym idzie,
zaangażować uczniów naszej szkoły w zbiórkę.

Akcja trwa już trzeci rok. Jak Pani ocenia
zaangażowanie uczniów? 

Myślę, że z każdym dniem, miesiącem jest coraz
lepiej. Od początku tego roku szkolnego
przekazaliśmy rodzinie Piotra dziewięć worków
nakrętek, każdy po 120 litrów, nie umiem jednak
powiedzieć, ile to kilogramów, gdyż nie ważyliśmy
zbiorów.

Kto oprócz uczniów wspiera akcję?

Akcję wspierają nauczyciele i inni pracownicy szkoły
oraz nasi absolwenci.

Wydaje się Pani zadowolona z przebiegu zbiórki?

Oczywiście. Człowiek jest zawsze zadowolony,
widząc, że jego działanie przynosi efekty. Gdy widzi
się uśmiech dziecka, to jest to najpiękniejszy sposób
wdzięczności za okazaną pomoc. Zobowiązani
jesteśmy do pomocy innym jako wyraz naszego
miłosierdzia dla bliźniego, przykazanie „kochaj
bliźniego swego jak siebie samego” zobowiązuje nas
właśnie do okazywania miłości każdemu człowiekowi. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Agata Ogrodniczuk

* *
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Każdy może zostać
wolontariuszem
Wolontariat to najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa.

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

O tym, że działalność wolontariuszy jest bardzo cenna,
nikogo nie trzeba przekonywać.
W naszej szkole od kilku lat cieszy się ona ogromnym
zainteresowaniem i niejednokrotnie byliśmy
świadkami  wielu akcji przeprowadzonych przez
gimnazjalistów.
W tym roku szkolnym pieczę nad Szkolnym Kołem
Wolontariatu sprawują panie: Ludmiła Karabin,
Magdalena Król, Sylwia Mańczak i Bożena
Szymczak.

Z okazji przypadającego 5 grudnia
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu poprosiliśmy,
by opowiedziały nam o jego działalności.
- Naszym zadaniem jest wspomaganie różnych
inicjatyw charytatywnych i kulturalnych. Każdy, kto
pragnie pomagać innym, wspierać działania w naszej
szkole oraz w środowisku lokalnym, może zostać
wolontariuszem – mówi pani B. Szymczak.
O programie artystycznym skierowanym do
nowosolskich przedszkoli pt. ,,Gimnazjaliści czytają
dzieciom” opowiada pani M. Król:
- Uczniowie bardzo starannie przygotowali się do tej
wizyty. Tematem wiodącym było przygotowywanie się
leśnych zwierząt do zimy, dlatego wybrali bajki,
zagadki i piosenki o jesieni. Wszyscy bawiliśmy się
fantastycznie, więc już myślimy o wiosennej wizycie.
- Należy też wspomnieć o zbiórce żywności i
akcesoriów dla zwierząt – dodaje pani Bożena
Szymczak. – 6 grudnia nasi wolontariusze przekazali
j e władzom przytuliska w Kiełczu. Pod koniec
października odwiedziliśmy też nowosolski cmentarz,
by posprzątać groby i zapalić znicze podarowane
przez naszych uczniów.

*

Chętnie współpracujemy z nowosolskim oddziałem
PCK. Wzięliśmy udział w zbiórce żywności w
supermarkecie. Nasi wolontariusze pomagają
młodszym dzieciom w odrabianiu lekcji w świetlicy
przy PCK oraz w naszym gimnazjum. Przed nami
jeszcze wiele pomysłów i przedsięwzięć. Cieszymy
się, że młodzież tak chętnie uczestniczy w tych
działaniach. Zapraszamy do współpracy wszystkich
uczniów gotowych nieść pomoc. Według mnie istotę
wolontariatu oddają słowa Jana Pawła II: Ważny jest
rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze
ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się
udziela.

Wielkie brawa należą się wolontariuszom, czyli Kasi
Matysik, Darii Żachowskiej, Julii Płachcińskiej,
Oliwii Stremeckiej, Natalii Szczerbak, Michałowi
Adamskiemu i Kubie Płachcińskiemu.

Redakcja

*
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CAMILLA LÄCKERBERG
„Księżniczka z lodu”

W niewielkiej, szwedzkiej miejscowości następuje 
poruszenie po samobójstwie młodej kobiety.

Jej dawna przyjaciółka wraz z lokalnym policjantem
odkrywają jednak…

Poleca ks. Piotr

JOHN FLANAGAN
„Drużyna Wyrzutki”

Seria powieści fantasy.
Ukazuje uniwersalne prawdy o sile przyjaźni,

oddania i poświęcenia.
Uczy nas, że warto walczyć o swoje marzenia i się

nie poddawać, jeśli poniesiemy porażkę.

Poleca – Tomek Kaczmarek

MARKUS ZUSAK
„Złodziejka książek”

Nie jest to powieść babska czy ckliwa.
Myślę, że to powieść dla każdego, kto znajdzie

chociaż odrobinę czasu, by zagłębić się w świat
Złodziejki:

kraść z Nią jabłka, słuchać gry na akordeonie
i przynosić radość ludziom...

To książka o tym, że trzeba być człowiekiem,
bez względu na okoliczności.

Poleca – Marta Jurek

MAJA LUNDE
„Historia pszczół”

Książka jest warta przeczytania.
Czytając ją, odbywamy podróż w czasie.

To książka przedstawiająca fakty i zwracająca
uwagę na otaczający nas świat, 

o który musimy zadbać, żeby na zawsze go nie
stracić.

Poleca – Justyna Jania

ANNA DZIEWIT-MELLER
„Góra Tajget”

To jedna z tych książek, o których nigdy nie
zapomnisz.

Nie musisz czytać jej wiele razy.
Wystarczy raz, aby Cię poraziła.

Poleca -  Małgorzata Czwartyńska

BECCA FITZPATRICK
„Niebezpieczne kłamstwa”

Powieść młodzieżowa o nastoletniej,
jak i dojrzałej miłości i przyjaźni, 

o sztuce przebaczania.
Niesamowicie wciągająca, tajemnicza i pełna

niespodzianek książka.

Poleca - Małgorzata Handzlik

*
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Słowo roku 2016

Koniec i początek roku to czas podsumowań. Kilka lat temu
powstała idea wyłonienia słowa, które najbardziej kojarzy się z
minionym rokiem i jest najczęściej powtarzane przez ludzi.

*

Według Oxford Dictionary słowem roku 2016 jest post-
truth, czyli post-prawda. Co oznacza to słowo?
Zdaniem wydawcy to „okoliczności, w których fakty
mają mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej
niż odwoływanie się do jej emocji i osobistych
przekonań”. 

W Polsce, zdaniem kapituły językoznawców, słowem
roku został wyraz trybunał, natomiast w internetowym
głosowaniu, zainicjowanym przez Słownik Języka
Polskiego PWN zwyciężyły: wyrażenie pięćset plus
(500+), słowa protest i  edukacja.

My również przeprowadziliśmy ankietę, aby
dowiedzieć się, jakie słowo zapadło Wam w pamięci po
2016 roku. Każdy z nas odebrał ten rok inaczej, więc
wyniki nie są tak jednoznaczne.

Najwięcej głosów uzyskało, a raczej uzyskała
emotikonka "XD" wyrażająca coś śmiesznego lub
śmiech w swojej najczystszej postaci. Pojawiały się
również takie zwroty jak na przykład "ok" mówiące
nam, że wszystko jest w najlepszym porządku, czy
"elo" będące młodzieżowym synonimem słowa cześć
lub witaj.

Cieszymy się, iż miniony rok, sądząc po optymizmie
słów, które wybraliście, nie był dla Was w żaden
sposób czymś negatywnym. :)

Anita Benysek 
Kacper Grącikowski

REDAKCJA WYDANIA:

Redaktorzy: Anita Benysek, Sandra Borowiak, Kacper
Grącikowski, Zuzanna Heger, Agata Ogrodniczuk

Zdjęcia: Sandra Borowiak, Małgorzata Bednarek,  ks.
Piotr Ruta, Kacper Grącikowski, Iwona Paszkowska,
Vara Vara, Nicolas G.

Opiekun: Iwona Paszkowska

rys. Anita Benysek


	JESTEM DZIECKIEM. MAM PRAWO DO…
	O prawach dziecka wypowiedzieli się nasi uczniowie
	To jest teatr!
	"Wołyń" O miłości w nieludzkich czasach
	EuroWeek. Warto tam być!
	Maraton pisania listów Niewinni też są karani
	Pomaganie to nasza mocna strona!
	Ogólnopolska akcja „Wkręć się w pomaganie”, która rozpoczęła się w 2009 roku, polega na zbieraniu nakrętek i oddawaniu ich do recyklingu. W ten sposób ludzie pomagają niepełnosprawnym przy zakupie wózków inwalidzkich oraz opłacie kosztowanych rehabilitacji.

	Każdy może zostać wolontariuszem
	Wolontariat to najbardziej humanitarne oblicze człowieczeństwa.
	Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka
	CAMILLA LÄCKERBERG
	JOHN FLANAGAN
	„Księżniczka z lodu”
	„Drużyna Wyrzutki”
	MAJA LUNDE
	MARKUS ZUSAK
	„Historia pszczół”
	„Złodziejka książek”
	BECCA FITZPATRICK
	ANNA DZIEWIT-MELLER
	„Niebezpieczne kłamstwa”
	„Góra Tajget”


	Słowo roku 2016
	Koniec i początek roku to czas podsumowań. Kilka lat temu powstała idea wyłonienia słowa, które najbardziej kojarzy się z minionym rokiem i jest najczęściej powtarzane przez ludzi.


