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4 czerwca 1989 -
pierwsze wolne wybory

..4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie jedna z
najważniejszych dat w historii najnowszej
Polski. Odbyły się wtedy pierwsze po II
wojnie światowej częściowo wolne
wybory do Parlamentu. Były owocem
obrad Okrągłego Stołu.
Dla upamiętnienia tej ważnej daty w dniu
6 czerwca  w Technikum nr 15 przy ulicy
Skwierzyńskiej młodzież z wrocławskich
szkół mogła wziąć udział w spotkaniu z
rzecznikiem praw obywatelskich,
Adamem Bodnarem, oraz Mieczysławem
Michalakiem, fotoreporterem gazety
wyborczej, i liderem Solidarności -
Władysławem Frasyniukiem. Spotkanie
zostało zorganizowane przez WCDN z
inicjatywy pani Ewy Skrzywanek.
Na początku wysłuchaliśmy ciekawego
wykładu dr. Adama Bodnara na temat
wolności. Prelegent zwrócił uwagę na to,
jak straszne w skutkach może być
ograniczanie wolności, wolności, która
jest nam potrzebna we wszystkich
aspektach naszego życia. Każdy obywatel
Polski ma prawo do wyrażania własnych
poglądów, o ile nie ranią one innych
osób. Ponadto każdy może decydować o
swoim wyznaniu. Mamy prawo do
decydowania o drodze swojego
kształcenia. Żyjemy obecnie w czasach,
kiedy dzięki otwarciu granic możemy bez
ograniczeń podróżować po całym
świecie. Wydawać by się mogło, że
wolność to nic nadzwyczajnego.

.

Tymczasem wielu Polaków pamięta te
smutne czasy, gdy wolności nie było.
Cenzura, prześladowania działaczy
opozycji, zamknięte granice,
wstrzymywanie wydawania paszportów,
nietolerancja dla wszelkich mniejszości ...
Władysław Frasyniuk wspominał te
trudne czasy i podkreślał, że wolność to
największa wartość, że Polska potrzebuje
ludzi światłych, wykształconych, ,, bo
tylko ciemnocie można wszystko
wcisnąć, bo tylko ciemnota uwierzy w
każdą bzdurę".                                              
                                 ciąg dalszy s.3

Fotoreportaże M. Michalaka
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Dzieci i ryby...

Uczestnicy spotkania mogli na końcu
zadawać pytania. Zawrzało, gdy mowa
była o bohaterach. Jedni uważali, że kraj
w potrzebie potrzebuje krwi bohaterów.
Inni byli zdania, że prawdziwe
bohaterstwo to taka służba Polsce, która
zapobiega sytuacjom konfliktowym,
niebezpiecznym, które mogą skończyć
się rozlewem krwi. ,, Na kogo głosować?"
- zapytała dziewczyna z sali. Władysław
Frasyniuk odpowiedział, że na ludzi.
którzy odnieśli w życiu sukces, ale na
pewno nie na takich, dla których jedynym
sukcesem było zdobycie mandatu
poselskiego.
Spotkanie było ciekawe, zmusiło nas -
młodych ludzi do przemyśleń na temat
obecnej sytuacji w kraju. Na końcu było
sympatycznie. Robiliśmy zdjęcia,
zbieraliśmy autografy oraz otrzymaliśmy
pamiątkowe książki zawierające fotografie
Mieczysława Michalaka z lat 80.
upamiętniające czasy SOLIDARNOŚCI i
ludzi wolności z tamtego okresu.
   Klasa 1c 

Mieczysław Michalak z uczennicami z kl.1c

Mieczysław Michalak, Władysław Frasyniuk, Adam
Bodnar

oczywiście głosu nie mają, a tymczasem 
dzieci, jak każdy człowiek, mają swoje
prawa. Najważniejszymi aktami prawnymi
w Polsce gwarantującymi ochronę praw
dziecka są : Konstytucja RP, Konwencja o
Prawach Dziecka oraz Ustawa o
Rzeczniku Praw Dziecka.
Do najważniejszych praw dziecka zalicza
się prawo do:
·  życia
·  wychowania w rodzinie
·  wyrażania własnych poglądów
·  rozwoju, które obejmuje prawo do
oświaty, nauki oraz kultury i rozrywki
·  tożsamości
·  ochrony przed złym
traktowaniem,poniżaniem
·  posiadania obywatelstwa
·  uczestniczeniach w różnych
stowarzyszeniach
·  opieki medycznej
·  odpoczynku
·  godnych warunków życia
·  do niezależności materialnej
                       Julia Wojtkowiak klasa 1c

.
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"Pomnik" -  krótka historia czeskiego komunizmu

W latach pięćdziesiątych w Pradze na Wzgórzu Letna
został zbudowany największy pomnik na świecie.
Przedstawiał postać Stalina w otoczeniu przedstawicieli
różnych zawodów i klas społecznych. Figura Stalina
miała wielkość wieżowca. Spektakl zatytułowany
"Pomnik" wystawiany przez Teatr Lalek w zabawny
sposób przedstawia historię budowy tego pomnika.Ta
opowieść stała się także okazją do przedstawienia
mechanizmów funkcjonowania komunistycznego
państwa. Dla współczesnego pokolenia młodzieży taka
tematyka mogłaby wydawać się trudna. Tymczasem
historia została opowiedziana w sposób błyskotliwy i
bardzo interesujący. Atutem spektaklu była ciekawa
scenografia i świetnie dobrana muzyka. Nie zabrakło
również efektów specjalnych - odgłosy burzonego
pomnika oraz mgła imitująca pył. W przedstawieniu
występowało zaledwie trzech aktorów, ale wcielali się
oni w różne postacie. Niełatwa to sztuka, by w ułamkach
sekundy zmieniać swoją rolę: przez chwilę być artystą-
rzeźbiarzem, a po chwili prezydentem Czechosłowacji.
Przedstawienie skłania do refleksji, żyjemy przecież w
czasach, w których pomniki wyrastają jak grzyby po
deszczu. Wybuchają co rusz spory, z jednej strony
zwolennicy, z drugiej przeciwnicy... 
 

Wzgórze Letna

Czy stawiane dziś pomniki
mają rzeczywiście ważne
znaczenie dla dziejów
naszego kraju? Kto na
pomnik zasługuje, a kto
raczej nie? Jak z upływem
wieków historia oceni
wielkość dzisiejszych
bohaterów?  

 Koło dziennikarskie kl. 2c

Zdjęcie ze spektaklu Pomnik ..



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 6 06/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Apropos

Wycieczka do Warszawy - sprawozdanie

W dniu 24 kwietnia 2017 roku wybraliśmy
się na trzydniową wycieczkę do
Warszawy. Zbiórka miała miejsce przed
budynkiem Gimnazjum nr 18 o godzinie
5:45. Podróż autokarem trwała około pięć
godzin. W wycieczce uczestniczyły
następujące klasy: IIc, IIi, IIg. Funkcję
kierownika wyjazdu pełniła pani M.
Dudziak. Opiekunami na wycieczce były
panie nauczycielki: A. Tocicka, J.
Kowalczyk, R. Pióro.
Zwiedzanie stolicy zaczęliśmy od wizyty  
w Muzeum Powstania Warszawskiego. W
ciągu trzech godzin mogliśmy przenieść
się w czasy II wojny światowej. Następnie
udaliśmy się autokarem do Pałacu w
Wilanowie. Na miejscu czekała na nas
pani przewodnik. W muzeum widzieliśmy
piękne obrazy, zwiedziliśmy komnaty
królewskie, a przede wszystkim
poznaliśmy wiele ciekawych historii
związanych z polskimi władcami. Po
zwiedzeniu Pałacu w Wilanowie
pojechaliśmy do hotelu Roko przy ulicy
Mikołajskiej 17, gdzie czekał na nas ciepły
posiłek. Po zakwaterowaniu w hotelu
mieliśmy czas wolny, który trwał do
godziny 22:30.
Następnego dnia o godzinie 7:15
zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do
Centrum Nauki Kopernik. Zgromadzone
tam eksponaty pozwoliły nam zgłębić
wiedzę o otaczającym nas świecie.
Mogliśmy samodzielnie przeprowadzać
różne doświadczenia fizyczne,
przyrodnicze, astronomiczne.

 Następnie pojechaliśmy na
Powązki. Ostatniego dnia zwiedziliśmy
muzeum Historii Żydów Polskich ,,Polin”.
Należy ono do najpiękniejszych muzeów
w Polsce. Po zjedzeniu posiłku w
McDonald’s poszliśmy na spacer po
Warszawie. Najpierw dotarliśmy do Grobu
Nieznanego Żołnierza, gdzie widzieliśmy
uroczystą zmianę warty. Potem udaliśmy
się na Krakowskie Przedmieście, a tam
pani przewodnik ciekawie opowiadała
historie związane z ważnymi miejscami,
takimi jak: Pałac Prezydencki, Katedra
Św. Jana Chrzciciela, pomnik Adama
Mickiewicza, Zamek Królewski, Barbakan,
pomnik Małego Powstańca. Na koniec
zwiedziliśmy Starówkę. Następnie
udaliśmy się do hotelu na obiadokolację.
Jest to cmentarz, na którym są
pochowani sławni, zasłużeni Polacy, na
przykład: Władysław Reymont, Czesław
Niemen, Irena Jarocka, Wojciech
Młynarski, Nina Andrycz.
Ostatnim etapem wycieczki był spacer po
Parku Łazienkowskim.
Do Wrocławia wróciliśmy w godzinach
wieczornych.
Myślę, że wycieczka była bardzo udana i
niezwykle pouczająca. Mogliśmy pogłębić
wiedzę na temat historii Polski, zobaczyć
piękne miejsca, a przede wszystkim
wspólnie miło spędziliśmy czas.
Wiktoria Kozera 2c
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"Trzynaście powodów" - serial,
 który warto obejrzeć

Pomniki na Powązkach .

Amerykański serial "Trzynaście
Powodów" jest wyprodukowaną przez
Netfilix adaptacją powieści Jaya Ashera.
Opowiada o dziewczynie z liceum- Hannie
Baker i uczniach z jej szkoły, którzy
przyczynili się do popełnienia przez nią
samobójstwa. Serial rozpoczyna się
odnalezieniem pod drzwiami przez jej
dawnego znajomego, Claya Jensena,
pudełka, którego zawartością jest siedem
dwustronnych kaset magnetofonowych.
Znajdują się na nich nagrania Hanny, na
których opisuje przyczyny swojego
popełnionego tydzień wcześniej
samobójstwa. 

Serial "Trzynaście Powodów" porusza
kontrowersyjny i trudny temat
samobójstw, depresji i samookaleczania
się nastolatków. Opowiada tam
dramatyczne historie i doświadczenia
związane z pojedynczymi osobami, które
doprowadziły ją do odebrania sobie życia.
Każdą kasetę dziewczyna kieruję do innej
osoby, przez którą została skrzywdzona,
mówi do niej jako do bezpośredniego
odbiorcy, wyjawiając jej winy i
zobowiązując do przekazania taśm
kolejnej wymienionej na nich osobie. Clay
próbuje uporać się z mrocznymi
tajemnicami i problemami, które pojawiły
się w szkole po śmierci Hanny Baker i
poznawaniu treści zawartych na jej
kasetach przez coraz szersze grono osób
w szkole.
       ciąg dalszy s. 7

. .
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Koszykarskie emocje
Pokazuje dokładnie i poniekąd brutalnie,
ten coraz bardziej realny i
rozpowszechniony problem, który jest
często unikany i nieporuszany. Wzbudza
także kontrowersje i posiada różne,
sprzeczne opinie. Nieoczywiste
charaktery bohaterów i zdarzeń zmuszają
do własnych refleksji, nie narzucając
widzowi tylko jednej interpretacji serialu.
Przedstawia także to, jak pozornie nic
nieznaczące plotki, głupkowate żarty i
docinki mogą przeobrazić się w gnębienie
i zapoczątkować serię coraz bardziej
poważniejszych krzywd wyrządzanych
prześladowanej osobie lub prowadzić
czasami do zbrodni i dramatycznych
zdarzeń.
Hanna Święcicka 1c

.

W dniach 28-30.04.2017 odbył się turniej
ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski
Mężczyzn do lat 16 w Koszalinie.
Trójkolorowi zagrali tam trzy mecze i
każdy z nich zakończył się zwycięstwem.
Kadeci w pierwszym meczu zmierzyli się
z drużyną "ŁKS Szkoła Gortata Łódź".
Mecz zakończył się wynikiem 63:60, była
to trzy punktowa przewaga naszych nad
przeciwnikami. Największą ilość punktów
(33) zdobył Mateusz Czempiel. Wojskowi
kolejne spotkanie zagrali z gospodarzami
"MKKS Żak Koszalin". Końcowy wynik to
85:65, WKS zwyciężył z 20 punktową
przewagą. Najlepiej punktującym
zawodnikiem okazał się Kacper
Burakiewicz zdobywając 20 pkt.
Trzeciego dnia Wojskowi zmierzyli się z
drużyną "CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa
Wola". Mecz zakończył się wynikiem
84:47 dla naszych. WKS wygrał to
spotkanie z przewagą 37 punktów.
Kadeci, wygrywając każde spotkane,
zapewnili sobie miejsce w półfinałach,
które odbyły się w Białymstoku w dniach
19-21.05.2017. Wojskowi musieli zmierzyć
się z "UKS 7 Trefl Sopot", "MKS Novum
Bydgoszcz" oraz "SPK Białystok". Mimo
rozegrania dobrych spotkań naszemu
zespołowi nie udało się awansować do
ścisłych finałów. Gratulujemy trenerowi -
Piotrowi Portasowi dobrego
przygotowania zawodników. 

Klaudia Kopańska 2c

.
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	4 czerwca 1989 - pierwsze wolne wybory
	..4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii najnowszej Polski. Odbyły się wtedy pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Były owocem obrad Okrągłego Stołu. Dla upamiętnienia tej ważnej daty w dniu 6 czerwca  w Technikum nr 15 przy ulicy Skwierzyńskiej młodzież z wrocławskich szkół mogła wziąć udział w spotkaniu z rzecznikiem praw obywatelskich, Adamem Bodnarem, oraz Mieczysławem Michalakiem, fotoreporterem gazety wyborczej, i liderem Solidarności - Władysławem Frasyniukiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez WCDN z inicjatywy pani Ewy Skrzywanek. Na początku wysłuchaliśmy ciekawego wykładu dr. Adama Bodnara na temat wolności. Prelegent zwrócił uwagę na to, jak straszne w skutkach może być ograniczanie wolności, wolności, która jest nam potrzebna we wszystkich aspektach naszego życia. Każdy obywatel Polski ma prawo do wyrażania własnych poglądów, o ile nie ranią one innych osób. Ponadto każdy może decydować o swoim wyznaniu. Mamy prawo do decydowania o drodze swojego kształcenia. Żyjemy obecnie w czasach, kiedy dzięki otwarciu granic możemy bez ograniczeń podróżować po całym świecie. Wydawać by się mogło, że wolność to nic nadzwyczajnego.
	Tymczasem wielu Polaków pamięta te smutne czasy, gdy wolności nie było. Cenzura, prześladowania działaczy opozycji, zamknięte granice, wstrzymywanie wydawania paszportów, nietolerancja dla wszelkich mniejszości ... Władysław Frasyniuk wspominał te trudne czasy i podkreślał, że wolność to największa wartość, że Polska potrzebuje ludzi światłych, wykształconych, ,, bo tylko ciemnocie można wszystko wcisnąć, bo tylko ciemnota uwierzy w każdą bzdurę".                                                                                ciąg dalszy s.3
	Uczestnicy spotkania mogli na końcu zadawać pytania. Zawrzało, gdy mowa była o bohaterach. Jedni uważali, że kraj w potrzebie potrzebuje krwi bohaterów. Inni byli zdania, że prawdziwe bohaterstwo to taka służba Polsce, która zapobiega sytuacjom konfliktowym, niebezpiecznym, które mogą skończyć się rozlewem krwi. ,, Na kogo głosować?" - zapytała dziewczyna z sali. Władysław Frasyniuk odpowiedział, że na ludzi. którzy odnieśli w życiu sukces, ale na pewno nie na takich, dla których jedynym sukcesem było zdobycie mandatu poselskiego. Spotkanie było ciekawe, zmusiło nas - młodych ludzi do przemyśleń na temat obecnej sytuacji w kraju. Na końcu było sympatycznie. Robiliśmy zdjęcia, zbieraliśmy autografy oraz otrzymaliśmy pamiątkowe książki zawierające fotografie Mieczysława Michalaka z lat 80. upamiętniające czasy SOLIDARNOŚCI i ludzi wolności z tamtego okresu.    Klasa 1c

	Dzieci i ryby...
	oczywiście głosu nie mają, a tymczasem  dzieci, jak każdy człowiek, mają swoje prawa. Najważniejszymi aktami prawnymi w Polsce gwarantującymi ochronę praw dziecka są : Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Do najważniejszych praw dziecka zalicza się prawo do: ·  życia ·  wychowania w rodzinie ·  wyrażania własnych poglądów ·  rozwoju, które obejmuje prawo do oświaty, nauki oraz kultury i rozrywki ·  tożsamości ·  ochrony przed złym traktowaniem,poniżaniem ·  posiadania obywatelstwa ·  uczestniczeniach w różnych stowarzyszeniach ·  opieki medycznej ·  odpoczynku ·  godnych warunków życia ·  do niezależności materialnej                        Julia Wojtkowiak klasa 1c

	"Pomnik" -  krótka historia czeskiego komunizmu
	W latach pięćdziesiątych w Pradze na Wzgórzu Letna został zbudowany największy pomnik na świecie. Przedstawiał postać Stalina w otoczeniu przedstawicieli różnych zawodów i klas społecznych. Figura Stalina miała wielkość wieżowca. Spektakl zatytułowany "Pomnik" wystawiany przez Teatr Lalek w zabawny sposób przedstawia historię budowy tego pomnika.Ta opowieść stała się także okazją do przedstawienia mechanizmów funkcjonowania komunistycznego państwa. Dla współczesnego pokolenia młodzieży taka tematyka mogłaby wydawać się trudna. Tymczasem historia została opowiedziana w sposób błyskotliwy i bardzo interesujący. Atutem spektaklu była ciekawa scenografia i świetnie dobrana muzyka. Nie zabrakło również efektów specjalnych - odgłosy burzonego pomnika oraz mgła imitująca pył. W przedstawieniu występowało zaledwie trzech aktorów, ale wcielali się oni w różne postacie. Niełatwa to sztuka, by w ułamkach sekundy zmieniać swoją rolę: przez chwilę być artystą-rzeźbiarzem, a po chwili prezydentem Czechosłowacji. Przedstawienie skłania do refleksji, żyjemy przecież w czasach, w których pomniki wyrastają jak grzyby po deszczu. Wybuchają co rusz spory, z jednej strony zwolennicy, z drugiej przeciwnicy...
	Czy stawiane dziś pomniki mają rzeczywiście ważne znaczenie dla dziejów naszego kraju? Kto na pomnik zasługuje, a kto raczej nie? Jak z upływem wieków historia oceni wielkość dzisiejszych bohaterów?
	Koło dziennikarskie kl. 2c

	Wycieczka do Warszawy - sprawozdanie
	W dniu 24 kwietnia 2017 roku wybraliśmy się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Zbiórka miała miejsce przed budynkiem Gimnazjum nr 18 o godzinie 5:45. Podróż autokarem trwała około pięć godzin. W wycieczce uczestniczyły następujące klasy: IIc, IIi, IIg. Funkcję kierownika wyjazdu pełniła pani M. Dudziak. Opiekunami na wycieczce były panie nauczycielki: A. Tocicka, J. Kowalczyk, R. Pióro. Zwiedzanie stolicy zaczęliśmy od wizyty   w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ciągu trzech godzin mogliśmy przenieść się w czasy II wojny światowej. Następnie udaliśmy się autokarem do Pałacu w Wilanowie. Na miejscu czekała na nas pani przewodnik. W muzeum widzieliśmy piękne obrazy, zwiedziliśmy komnaty królewskie, a przede wszystkim poznaliśmy wiele ciekawych historii związanych z polskimi władcami. Po zwiedzeniu Pałacu w Wilanowie pojechaliśmy do hotelu Roko przy ulicy Mikołajskiej 17, gdzie czekał na nas ciepły posiłek. Po zakwaterowaniu w hotelu mieliśmy czas wolny, który trwał do godziny 22:30. Następnego dnia o godzinie 7:15 zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Zgromadzone tam eksponaty pozwoliły nam zgłębić wiedzę o otaczającym nas świecie. Mogliśmy samodzielnie przeprowadzać różne doświadczenia fizyczne, przyrodnicze, astronomiczne.
	Następnie pojechaliśmy na Powązki. Ostatniego dnia zwiedziliśmy muzeum Historii Żydów Polskich ,,Polin”. Należy ono do najpiękniejszych muzeów w Polsce. Po zjedzeniu posiłku w McDonald’s poszliśmy na spacer po Warszawie. Najpierw dotarliśmy do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie widzieliśmy uroczystą zmianę warty. Potem udaliśmy się na Krakowskie Przedmieście, a tam pani przewodnik ciekawie opowiadała historie związane z ważnymi miejscami, takimi jak: Pałac Prezydencki, Katedra Św. Jana Chrzciciela, pomnik Adama Mickiewicza, Zamek Królewski, Barbakan, pomnik Małego Powstańca. Na koniec zwiedziliśmy Starówkę. Następnie udaliśmy się do hotelu na obiadokolację. Jest to cmentarz, na którym są pochowani sławni, zasłużeni Polacy, na przykład: Władysław Reymont, Czesław Niemen, Irena Jarocka, Wojciech Młynarski, Nina Andrycz. Ostatnim etapem wycieczki był spacer po Parku Łazienkowskim. Do Wrocławia wróciliśmy w godzinach wieczornych. Myślę, że wycieczka była bardzo udana i niezwykle pouczająca. Mogliśmy pogłębić wiedzę na temat historii Polski, zobaczyć piękne miejsca, a przede wszystkim wspólnie miło spędziliśmy czas. Wiktoria Kozera 2c
	Serial "Trzynaście Powodów" porusza kontrowersyjny i trudny temat samobójstw, depresji i samookaleczania się nastolatków. Opowiada tam dramatyczne historie i doświadczenia związane z pojedynczymi osobami, które doprowadziły ją do odebrania sobie życia. Każdą kasetę dziewczyna kieruję do innej osoby, przez którą została skrzywdzona, mówi do niej jako do bezpośredniego odbiorcy, wyjawiając jej winy i zobowiązując do przekazania taśm kolejnej wymienionej na nich osobie. Clay próbuje uporać się z mrocznymi tajemnicami i problemami, które pojawiły się w szkole po śmierci Hanny Baker i poznawaniu treści zawartych na jej kasetach przez coraz szersze grono osób w szkole.
	"Trzynaście powodów" - serial,  który warto obejrzeć
	Amerykański serial "Trzynaście Powodów" jest wyprodukowaną przez Netfilix adaptacją powieści Jaya Ashera. Opowiada o dziewczynie z liceum- Hannie Baker i uczniach z jej szkoły, którzy przyczynili się do popełnienia przez nią samobójstwa. Serial rozpoczyna się odnalezieniem pod drzwiami przez jej dawnego znajomego, Claya Jensena, pudełka, którego zawartością jest siedem dwustronnych kaset magnetofonowych. Znajdują się na nich nagrania Hanny, na których opisuje przyczyny swojego popełnionego tydzień wcześniej samobójstwa.
	ciąg dalszy s. 7
	Pokazuje dokładnie i poniekąd brutalnie, ten coraz bardziej realny i rozpowszechniony problem, który jest często unikany i nieporuszany. Wzbudza także kontrowersje i posiada różne, sprzeczne opinie. Nieoczywiste charaktery bohaterów i zdarzeń zmuszają do własnych refleksji, nie narzucając widzowi tylko jednej interpretacji serialu. Przedstawia także to, jak pozornie nic nieznaczące plotki, głupkowate żarty i docinki mogą przeobrazić się w gnębienie i zapoczątkować serię coraz bardziej poważniejszych krzywd wyrządzanych prześladowanej osobie lub prowadzić czasami do zbrodni i dramatycznych zdarzeń. Hanna Święcicka 1c


	Koszykarskie emocje
	W dniach 28-30.04.2017 odbył się turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski Mężczyzn do lat 16 w Koszalinie. Trójkolorowi zagrali tam trzy mecze i każdy z nich zakończył się zwycięstwem. Kadeci w pierwszym meczu zmierzyli się z drużyną "ŁKS Szkoła Gortata Łódź". Mecz zakończył się wynikiem 63:60, była to trzy punktowa przewaga naszych nad przeciwnikami. Największą ilość punktów (33) zdobył Mateusz Czempiel. Wojskowi kolejne spotkanie zagrali z gospodarzami "MKKS Żak Koszalin". Końcowy wynik to 85:65, WKS zwyciężył z 20 punktową przewagą. Najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Kacper Burakiewicz zdobywając 20 pkt. Trzeciego dnia Wojskowi zmierzyli się z drużyną "CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola". Mecz zakończył się wynikiem 84:47 dla naszych. WKS wygrał to spotkanie z przewagą 37 punktów. Kadeci, wygrywając każde spotkane, zapewnili sobie miejsce w półfinałach, które odbyły się w Białymstoku w dniach 19-21.05.2017. Wojskowi musieli zmierzyć się z "UKS 7 Trefl Sopot", "MKS Novum Bydgoszcz" oraz "SPK Białystok". Mimo rozegrania dobrych spotkań naszemu zespołowi nie udało się awansować do ścisłych finałów. Gratulujemy trenerowi - Piotrowi Portasowi dobrego przygotowania zawodników.


