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Niemożliwe… Możliwe! Cały świat w zasięgu ręki

Hanna Majdanik
   Przez 500 dni sama podróżowała po Azji
Centralnej i Południowo – Wschodniej,
Australii i Oceanii, a gdy wróciła do Polski,
spotkała się z uczniami naszej szkoły.
Mowa o Pani Marcie Rzepeckiej, którą
gościliśmy 24 października 2017 r.
Opowiadała nam o swojej wyprawie,
pokazywała mnóstwo zdjęć i filmików.
Podróżowanie to jej żywioł, więc poznając
nowe miejsca i ludzi, ich kulturę oraz
kuchnię, czuła się jak ryba w wodzie. 

c.d.str.4-5
Bangladesz

43 „Kuratorka” za nami
redakcja
 
  W dniach od 22 do 24 września 2017 roku odbyła się 43. edycja
Rajdu Młodzieży Szkolnej, czyli tzw. „Kuratorka”. To jedna z
najbardziej cenionych  imprez turystyki kwalifikowanej na terenie
województwa dolnośląskiego, przeznaczona dla dzieci i
młodzieży. Gospodarzem tegorocznego Rajdu były Mysłakowice,
gdzie spotkali się wszyscy zawodnicy na uroczystym
zakończeniu.
  Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt, które
wyruszyły na trzydniową wędrówkę po wymagającej, trudnej
trasie górskiej. Łącznie  przeszły ponad 50 km.
  Podczas Rajdu przyznawano punkty za odpowiednie
wyposażenie turystyczne, wiedzę krajoznawczą  i przyrodniczą,
program ogniskowy. Ocenie podlegało również zachowanie się
drużyny na trasie i w schronisku.  Zestawienie wszystkich
konkursowych elementów decydowało o miejscu zespołu.
    Nasze uczennice zwyciężyły w konkursie ogniskowym, a w
krajoznawczym wywalczyły trzecie miejsce. Za wyposażenie
turystyczne uzyskały maksymalną notę. W klasyfikacji końcowej
zajęły III miejsce. 
O wrażeniach dziewcząt z trasy przeczytacie na stronie 3 w
artykule "Z pamiętnika piechura".Na trasie Kuratorki
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Informacje Samorządu
Uczniowskiego

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
PRZEWODNICZĄCY: Paweł Kadzewicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Julia Gałucka
SKARBNIK: Joanna Szczecińska

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI:
artystyczno- kulturalnej: Kacper Gaudusiński;

informacyjnej: Julia Gałucka;
charytatywnej: Joanna Szczecińska;

organizacyjno-reprezentacyjnej: Michał Ślązak

POCZET SZTANDAROWY:
Jaromir Wysocki, Julia Gałucka, Wiktoria Chróścicka

POCZET ZASTĘPCZY:
Joanna Szczecińska, Hanna Majdanik, Mikołaj Onyszko

OPIEKUNOWIE:
Karolina Wysoczańska, Krzysztof Senetra

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10

  Dzień Edukacji Narodowej to chwila na okazanie wdzięczności
nauczycielom za ciężką pracę włożoną w nauczanie i wychowywanie
młodego pokolenia. To także okazja, aby podziękować pracownikom
administracji i obsługi, którzy zapewniają uczniom dostęp do wiedzy w
warunkach dobrze zorganizowanych, bezpiecznych i higienicznych.         
Uczniowie wchodzący w skład SU pomagali w obchodach Dnia Edukacji
Narodowej, przygotowując upominki dla wszystkich nauczycieli i
pracowników szkoły.

30.09 - Dzień Chłopaka

  W ramach obchodów Dnia
Chłopaka SU ogłosił plebiscyt na
najsympatyczniejszych chłopców
w każdej klasie oddziałów
gimnazjalnych!
     Dziewczęta dokonały wyboru,
a wszyscy dżentelmeni, którzy w
poniedziałek 2.10 przyszli do
szkoły w eleganckiej koszuli,
zostali tego dnia zwolnieni z
odpowiedzi ustnej. Dodatkowo
wszyscy chłopcy otrzymali słodki
upominek.
Wszystkim wybranym chłopcom
gratulujemy!

Klasa 2a- Tadeusz Łuczak
Klasa 2b- Kacper Łakota
Klasa 2c- Jakub Abramczyk
Klasa 2d- Mateusz  
Bogusiewicz
Klasa 3a- Szymon Kubica
Klasa 3b- Przemysław
Hołek
Klasa 3c- Adrian Pruchnik

Rada SU przeprowadziła wybory na Pełnomocnika Rzecznika Praw
Ucznia. Zgodnie z wyborem uczniów została nim pani Iwona Majewska.
Gratulujemy wyboru! 



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 12 11/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Lustro

Z pamiętnika piechura
Zuzanna Wieczorek, Natalia Kazimierska

22 września 2017
   Po szczęśliwej półtoragodzinnej drodze autobusem
czekaliśmy z ogromnymi i ciężkimi plecakami
zapakowanymi po brzegi na sygnał od organizatora, że
możemy już ruszać. Towarzyszyły nam dwie grupy z
naszego miasta i od razu atmosfera zrobiła się
weselsza. Najpierw powędrowaliśmy na Zbójeckie
Skały. Podczas całej drogi towarzyszyły nam głośne
rozmowy i śmiechy, ale widać też było pierwsze
oznaki zmęczenia piechurów. Po około dwóch
godzinach dotarliśmy na następny etap naszej trasy –
Zakręt Śmierci. Zapał do dalszej wędrówki odrobinę
zmalał, ale nie poddaliśmy się i po kilku minutach
odpoczynku ruszyliśmy dalej. Zmierzając do następnej
stacji naszej podróży droga była bardziej wymagająca.
Ta część trasy na Wysoki Kamień była niesamowicie
piękna. Naszym kolejnym celem była Szklarska
Poręba Górna. Na miejscu mieliśmy sporo czasu, by
zjeść coś ciepłego. Zadowoleni i najedzeni
wyruszyliśmy w stronę Wodospadu Szklarki. Po
drodze minęliśmy dwie następne drużyny na naszej
trasie. Tym razem były one z Mysłakowic – mety
naszej całej trzydniowej wycieczki. Stamtąd pozostało
nam już tylko kilkaset metrów do ostatniego tego dnia
etapu trasy – Schroniska Złoty Widok w
Michałowicach.Tam nareszcie mogliśmy w pełni
odpocząć. Lecz to nie był koniec wrażeń tego dnia.
Czekał nas jeszcze konkurs artystyczny. Drużyny po
kolei prezentowały przygotowany przez siebie
program. Jurorzy mieli przed sobą ciężki wybór, ale
ostatecznie to drużyna z naszego gimnazjum
otrzymała największą ilość punktów. Hura!!! Bardzo
cieszyłyśmy się z wygranej. A co przyniesie nam
jutro?

23 września 2017
  Kolejny dzień naszych zmagań z górami
rozpoczęliśmy pełni nowej energii. Tego dnia nasza
drużyna prowadziła grupę składającą się z trzech
zespołów. 
     Droga była dość trudna. Po 15 minutach marszu
wszyscy oczekiwali już przerwy. Tego dnia pogoda
szczególnie nam nie dopisywała. Z nieba siąpił deszcz,
więc kamienie były bardzo śliskie. Z tego względu na
początek wspólnie wybraliśmy trudniejszą trasę na
Śnieżne Kotły, by później  wrócić łagodniejszą.

Wiodła ona po bardzo stromych zboczach i błotnistych
terenach. Zmuszało nas to do zachowania dużej
ostrożności. Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia
i znalazło się kilka osób, które zaliczyły upadki w błoto.
Po kilku godzinach ciężkiej wędrówki dotarliśmy na
Śnieżne Kotły. Widoki były przepiękne, choć
widoczność utrudniała nam gęsta mgła. Stamtąd
ruszyliśmy w kierunku Schroniska pod Łabskim
Szczytem, gdzie wygłodniali zjedliśmy ciepły posiłek.
W drodze powrotnej do Michałowic złapał nas
potworny deszcz i przemokliśmy do cna. Wieczorem
odbył się konkurs krajoznawczy, w którym zajęliśmy
III miejsce.

 24 września 2017
     Kuratorka dobiegała końca. Dzień zapowiadał się
pozytywnie, choć byliśmy wyczerpani, a nasze plecaki
wydawały się dwa razy cięższe niż pierwszego dnia.
Na szczęście nie mieliśmy dużo do przejścia, zaledwie
2,5 km do przystanku autobusowego w Piechowicach
Górnych, skąd komunikacją miejską dojechaliśmy do
Cieplic. Następnie ruszyliśmy w stronę Staniszowa.
Trasa prowadziła wzdłuż ulicy. Dotarliśmy do Witosza,
gdzie zrobiliśmy krótką przerwę. Stamtąd
powędrowaliśmy w kierunku celu naszej podróży –
Mysłakowic. Ostatnim punktem rajdu było uroczyste
zakończenie w szkole w Mysłakowicach, gdzie
zjedliśmy ciepły posiłek. Byliśmy szczęśliwi, że udało
nam się zaliczyć wszystkie punkty podróży i że
nikomu nic się nie stało. Po wyczerpujących dniach
wędrówki zasiedliśmy wygodnie w autobusie i
ruszyliśmy w kierunku Bogatyni.

Dzielne dziewczyny z PG2 A. Dziurdź
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 Rodzice w świecie nastolatków - esej

Magdalena Werner

  Szczerze mówiąc, rzadko zdarzało mi się, aż do
teraz, rozmyślać na temat autorytetów, o tym czym
są, jaki mają wpływ na nasze codzienne życie oraz
co takiego do niego wnoszą.
  Gdy byłam małą dziewczynką, jedynymi wzorcami
byli dla mnie rodzice. Z początku bardziej mama, ale
tata też szybko do niej dołączył. Oboje byli dla mnie
kimś, kim za wszelką cenę w przyszłości też
chciałam być! Nadal są bardzo porządni, pracowici,
ciepli i zawsze mi pomagają. Jednak z upływem lat
zauważyłam też wady, które niestety każdy posiada.
Osobiście chcę być trochę ponad moich bliskich, nie
popełniać niektórych błędów. Bardzo cenię sobie
sprawiedliwość, szczerość, oddanie i staram się
taka  właśnie być.
  Wróćmy jednak do głównego tematu. Wydaje mi się,
że posiadanie autorytetów, tak jest też i w moim
przypadku, jest niezwykle potrzebne w życiu,
zwłaszcza młodego człowieka, ponieważ przeważnie
to właśnie one nas kształtują.
 Nasz rodak Joseph Conrad powiedział kiedyś:
,,Człowiek jest zadziwiający, ale arcydziełem nie 
jest". Kierując się tym cytatem, można stwierdzić, że
ludzie nigdy nie będą idealni, obojętne co by nimi
kierowało. Znam wiele osób i każda jest inna.
Zastanawiając się nad tym głębiej, odnoszę wrażenie,
że większość kieruje się w życiu sposobem bycia i
cechami swoich rodziców. Nasuwa się więc pytanie:
skoro autorytety są tak ważne dla najmłodszych,  jaki
powinien być dobry rodzic? Można przeczytać wiele
poradników i książek psychologicznych, ale
najczęściej  każdy postępuje według własnych
zasad. Wielu rodziców przejmuje także zasady
swoich opiekunów. Czy tylko te właściwe?
  Co do samych wzorców wymieniłam na razie tylko
rodziców, a kogo jeszcze można do nich zaliczyć?
Każdy z nas coś uwielbia: jedni muzykę, inni filmy, a
jeszcze inni sport. Myślę, że w takim razie zupełnie w
porządku będzie stwierdzenie, iż jest wiele
autorytetów nieprawdziwych, takich jak np.: postacie
z filmów lub fałszywy wizerunek piosenkarzy. Mimo
to oni wszyscy i tak dają nam przykłady dobre lub
złe.
  Kierując się kolejnym cytatem Josepha Conrada
,,Różni ludzie, różne mądrości", można w zasadzie
powiedzieć, że niezależnie od tego, co weźmiemy za
przykład i tak zawsze będziemy sobą oraz zawsze
niektóre rzeczy zrobimy po swojemu. Między innymi
dlatego każdy człowiek jest inny i na swój sposób
wyjątkowy.

Niemożliwe… Możliwe! Cały
świat w zasięgu ręki.

Hanna Majdanik
   Podejrzewam, że każdy  z nas marzył kiedyś o
podróży dookoła świata, o przedzieraniu się przez
dzicz i odkrywaniu nowych horyzontów. Pani Marta
Rzepecka, pochodząca z Bogatyni, także miała takie
marzenie i postanowiła je spełnić. Zostawiła pracę,
rodzinny kraj i ruszyła w podróż życia. Niedawno
wróciła do Polski i na zaproszenie przyjechała do
naszej szkoły. Podczas spotkania, które odbyło się 24
października, opowiadała o swoich przeżyciach,
przygodach i doświadczeniach. 

Everest Base Camp Nepal

   W podróży była około 500 dni. Omijała miejsca
typowo turystyczne. Mówiła: „Staram się jak najwięcej
przebywać z ludnością danego kraju. Chcę
zapoznawać się z ich odmienną kulturą i dowiadywać
się,  jak żyją, na pewno inaczej niż my.”  Podróżniczka
odwiedziła mnóstwo krajów: Kirgistan, Nepal, Laos,
Kambodżę, Tajlandię, Birmę, Filipiny, Indonezję,
Malezję, Australię, Nową Zelandię, Japonię, Koreę
Południową, Mongolię, Chiny, Kazachstan i wiele
innych. Nie jest to jednak koniec jej podróży. W
najbliższym czasie zamierza dopłynąć do obu Ameryk
i Alaski. „Uwielbiam planować podróże. Staram się,
żeby było tanio, ponieważ chcę podróżować jak
najwięcej, a nie jest to proste. Zwłaszcza na początku.”
- stwierdziła.  Pani Marta często podróżuje
autostopem, sama, ewentualnie z poznanymi w drodze
ludźmi. Dzięki temu zdobywa przyjaciół, z którymi
kontakt utrzymuje do dzisiaj.

M. Rzepecka
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Niemożliwe... Możliwe!
 Cały świat w zasięgu ręki.

Podczas prezentacji postanowiła opowiedzieć nam
historię związaną z tym sposobem podróżowania.
„Jeden z najciekawszych autostopów jakie mi się
przytrafiły, to jazda olbrzymią ciężarówką w
Tadżykistanie. O dziwo bardzo szybko ją złapałam i
tak rozpoczęła się moja przygoda. Mieliśmy wyruszyć
rano, a na miejscu być wieczorem. Ostatecznie trwało
to trzy dni, ponieważ ciężarówka zamiast 30 ton,
przewoziła 70 i coś się zepsuło… Byliśmy pośrodku
niczego! W pobliskiej wiosce znaleźliśmy jakiegoś
mechanika, który od razu zabrał się do roboty. 

Mjanma

Mimo to musieliśmy gdzieś przenocować. Żona
naszego mechanika natychmiast zaoferowała nam 
nocleg w swoim maleńkim domku. Spaliśmy w kuchni i
jedliśmy chleb, popijając herbatą z mlekiem z solą.
Miałam okazję obserwować życie typowe dla
tamtejszych ludzi. Następnego dnia ruszyliśmy, ale
musieliśmy jechać bardzo wolno, żeby jakoś dowlec
się do celu. Po dniu drogi trafiliśmy na ciepłe źródła, do
których sama bym na pewno nie trafiła. Wieczorem
mój przewodnik zaoferował mi nocleg w hoteliku dla
kierowców. Tam zostałam hucznie przywitana i
dostałam nawet własny pokój.” 
   Podczas podróży pani Marta podejmowała różne
prace wolontariackie,  między innymi na jachcie w
Australii, w firmie odnawiającej sprzęty mechaniczne,
na  farmie u Mongołów czy w domu jogi w Tajlandii. W
zamian otrzymywała dach nad głową i wyżywienie.
Społeczeństwo w tamtych krajach jest zupełnie inne,
nasz gość stwierdził: 

Kambodżańskie przysmaki - owady

„Czasem zastanawiałam się, czy ci ludzie są dla mnie
większą atrakcją, czy ja dla nich”. W różnych rejonach
świata je się też zupełnie inne potrawy. Podróżniczka
próbowała między innymi: szarańczy, żab oraz larw.
Stwierdziła: „Szarańcza nie była wbrew pozorom taka
zła. Smakowała mi do tego stopnia, że zagryzłam nią
larwę.” 
  Na koniec uczniowie mogli zadać kilka pytań.
Dowiedzieliśmy się między innymi, że najlepiej
wspomina Kirgistan, bo była tam najbliżej rdzennej
ludności i jak mówiła, mogła żyć w tej specyficznej
atmosferze i poznawać codzienną rutynę tamtej
społeczności.

   Pani Marta Rzepecka prowadzi bloga pt.: „My map of
the World” na FB. Można tam przeczytać dokładny
opisy jej podróży i zobaczyć bardzo ciekawe zdjęcia.
Być może wyczyn tej kobiety zainspiruje kogoś z Was
do spełnienia nawet najbardziej szalonego marzenia…

Bali Indonezja

M. Rzepecka

M. Rzepecka

M. Rzepecka



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 12 11/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLLustro

Ku pamięci wielkiego rodaka
Tadeusz Łuczak

  Od wielu lat w naszym kraju, a także w szkole,
obchodzony jest Dzień Papieski. Inicjatywa ta
organizowana jest w rocznicę wyboru Polaka, Karola
Wojtyły, na papieża. To jedno z ważniejszych świąt dla
Polaków obchodzone jest od 2001 roku. To nie tylko
przeżycia duchowe i modlitwa. W tym dniu również
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbiera
pieniądze na rzecz dzieci zdolnych, ale ubogich.
Fundusze te w całości przekazywane są na stypendia.
16 października to także data ważna dla Kościoła z
innego powodu. W tym dniu w 2002 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II wprowadził nową tajemnicę do modlitwy
różańcowej, jest to tajemnica światła. 
   Każdego roku towarzyszy nam hasło przewodnie.
Podczas pierwszych obchodów brzmiało ono:
„Pontyfikat przełomów". W tym roku natomiast
towarzyszyło nam motto: „Idźmy naprzód z nadzieją."
Moim zdaniem jest to bardzo dobre credo, ponieważ
papież w trudnych chwilach zawsze dodawał Polakom
nadziei i otuchy, kajał ludzkie serca.
   Również nasza szkoła dba o to, aby w tym dniu
została uczczona pamięć tak wybitnego Polaka.
Katecheci oraz księża bardzo starają się, aby ten dzień
przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze. 
 

   Podczas obchodów tego święta organizowany jest
uroczysty apel, na którym uczniowie prezentują swój
talent w spektaklu i wykonując religijne piosenki. Takie
wydarzenie miało miejsce w czwartek 26.10.2017 roku
w tzw. "kwadracie" obok stołówki.          Przedstawienie
nawiązywało do życia Jana Pawła II i jego nauczania,
było przeplatane przypowieściami z Biblii. Akcja
toczyła się w Tatrach na szlaku papieskim. Gdy jedna
z trzech przyjaciółek opadła z sił i nie chciała dalej
wędrować, dziewczyny dodawały jej otuchy, cytując
papieża i przypominając tegoroczne hasło. Doskonale
zostały przedstawione sceny z Pisma Świętego.
Szczególnie podobała mi się ta,  w której Jezus wraz z
uczniami przebywał na jeziorze podczas burzy.
Kropkę nad „i” postawił szkolny chór,  wykonując
wspólnie z księdzem piosenki przy akompaniamencie
 gitary. 

Dzień Papieski

Znakomite wyniki w badmintonie

Bardzo dobrze wypadli nasi zawodnicy na zawodach
strefowych w badmintonie. 8 listopada 2017 roku w
Szklarskiej Porębie rozegrano finał szkół
podstawowych strefy jeleniogórskiej w badmintonie,
który jest jednocześnie eliminacją do finału
wojewódzkiego. Od wielu lat w tej dyscyplinie sportu
nie mamy przeciwników na poziomie gminy i powiatu.
Nie mamy, ponieważ ich fizycznie nie ma. Badminton
wymaga określonych parametrów hali 

sportowej i oczywiście linii kortów. Ale przede
wszystkim musi być ktoś, kto kocha ten sport i jest
zaangażowany. Na zawodach w Szklarskiej Porębie
mogliśmy się naprawdę sprawdzić. Nasze obie
reprezentacje, czyli dziewczęta i chłopcy ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Bogatyni, uzyskały awans do
finałów wojewódzkich we Wrocławiu, które odbędą się
22 XI 2017 roku. Dziewczęta zajęły 3. miejsce, a
chłopcy 2. miejsce. W skład drużyny dziewcząt
wchodzą : Aleksandra Bogusiewicz, Aleksandra
Rajewicz oraz Oliwia Grass. W składzie chłopców
mamy Kacpra Krawczyka oraz Wojciecha Pająka.
 Kolejnego dnia odbyły się zawody szkół
gimnazjalnych. Nasze dziewczyny, Natalia
Kazimierska i Agnieszka Chojnacka, także zajęły 2.
miejsce i awansowały do finału wojewódzkiego.
Chłopcy, Mateusz Bogusiewicz i Mikołaj Onyszko,
ostro walczyli, lecz zajmując 4. miejsce niestety nie
dostali się do finału.
   O wynikach z mistrzostw województwa także Was
poinformujemy.Gimnazjaliści

M. Czarniecka

S. Nowak
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Odkrywamy Nowe Horyzonty

Ada Sieradzka, Julia Rudziewicz     
  Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to organizacja,
której celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki
filmowej. Ambasadorami tego projektu są min. Andrzej
Wajda, Jan Jakub Kolski, Jerzy Stuhr, Janusz Kijowski
i Krzysztof Zanussi. Organizacja już od 2005 roku
aktywnie wpływa na kształt edukacji filmowej. Jednymi
z ich najważniejszych inicjatyw są Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej. Program działa aż w 42 miastach w
Polsce. Odbiorcami są dzieci w wieku od
przedszkolnego, aż po młodzież ponadgimnazjalną. 
Klasy 7d i 7b z naszej szkoły również biorą udział w
tym przedsięwzięciu. Od października 2017 do
kwietnia 2018 roku raz w miesiącu uczniowie oraz ich
polonistki wyjeżdżają do kina Poza Nova w Zgorzelcu,
by obejrzeć film należący do cyklu „Młodzi w
obiektywie” i wziąć udział w dyskusji o nim.
  Obrazy poruszają często trudne i nieoczywiste
tematy. Zaprezentowano nam już  dwie produkcje:
wyreżyserowany w 2013 roku film pt. ,,Żałuję!” (reż. D.
Schram) nagrodzony Nagrodą Młodego Widza
Europejskiej Akademii Filmowej 2014 oraz ,,Juno'' (reż
J. Reitman) nagrodzony Oscarem za scenariusz.
  Przed seansem filmu ,Żałuję” prowadzona była
dyskusja o rozwoju emocjonalnym nastolatków. Sam
film opowiada o nastoletnim chłopcu o imieniu Johem,
który jest ofiarą bullyingu w klasie. Chłopak jest
introwertykiem, co dodatkowo naraża go na złośliwości
ze strony rówieśników. Jego przyjaciele, David i Vera,
próbują stanąć w jego obronie, jednak brakuje im
odwagi, by przeciwstawić się grupie. 
Bohater znajduje pocieszenie w muzyce i spędzaniu
czasu ze swoim czworonożnym przyjacielem, psem 

Simbadem, którego uratował od śmierci. Mimo tego
Johem nie wytrzymuje presji i dochodzi do tragedii. Z
kolei film ,,Juno” opowiada o zbuntowanej nastolatce,
która nie zważając na konsekwencje, postanawia
zacząć życie seksualne i zachodzi w ciążę.
  Naszym zdaniem obie produkcje były świetne.
Wywołały w nas wielkie emocje, którymi chętnie
dzieliliśmy się po seansach i dały nam wiele do
myślenia. Film o bullyingu nauczył nas, by nie
ignorować problemów innych osób i nie być obojętnym
na przemoc, a „Juno”, by zawsze świadomie
podejmować decyzje i przewidywać wszystkie
możliwe konsekwencje.
   Uważamy, że organizacja Nowe Horyzonty jest
bardzo użyteczna. Dzięki niej wielu młodych ludzi uczy
się o otaczających nas i naszych rówieśników
problemach, otwiera oczy na wiele spraw. Z
niecierpliwością czekamy na kolejne filmy.

Kadr z filmu Żałuję"

Program artystyczny, będący
krótką lekcją historii, nie był
sztywny i usypiający, lecz
humorystyczny i pouczający.

Polska nasza Ojczyzna
Aleksandra Bogusiewicz

   11 listopada to dzień szczególny dla Polaków, bo to właśnie wtedy
odzyskaliśmy niepodległość. Jak powszechnie wiadomo, przez 123 lata
nasi rodacy przelewali krew, łzy i pot, zmagając się z zaborcami. Do walki
,, zagrzewali" nas sławni na cały świat pisarze i poeci i tym samym bardzo
przyczynili się do tego zwycięstwa. 
   W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania ziemi ojczystej,
dlatego też w piątek 10 listopada w naszej szkole odbył się apel z tej
okazji. Przygotowały go Panie Gabriela Tokarczyk i Iwona Majewska.
Piękne śpiewy przypomniały nam, że powinniśmy być dumni, iż możemy
nazywać się Polakami.

Kino Helios

A. Dziurdź
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Rozwiązane krzyżówki należy
przynieść do pani Agnieszki
Majdanik (gabinet 117) w terminie 5
dni od daty zakupu gazetki.
Spośród osób udzieląjących
poprawnych odpowiedzi
wylosujemy 2, które otrzymają
bilety do kina na wybrany przez
siebie film.
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