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 POKOLENIA NAPRAWIAŁY TO, CO ZNISZCZYŁY   
                                                           ROZBIORY
          COFNĘLIŚMY SIĘ W CZASIE, BY TĘ               
                PRZESZŁOŚĆ... ZOBACZYĆ

    Inscenizacja pt. „Dwa głosy” przygotowana pod kierunkiem p. Barbary Rybickiej z okazji Święta
Niepodległości była formą oddania hołdu wszystkim Polakom, którym los Ojczyzny nie był obojętny i
niosła ważne przesłanie: należy pamiętać polską historię i ludzi, którzy ją tworzyli. W programie
artystycznym nie zabrakło chwytających za serce wierszy oraz pieśni patriotycznych. Atmosferę
uroczystego apelu dopełniła wspaniała dekoracja rodem z epoki oraz stroje szkolnych aktorów.
   11 listopada to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka. 101 lat temu odrodziła się Polska, nasza ojczyzna,
której nie było na mapie Europy przez 123 lata. Polacy wielokrotnie próbowali odzyskać wolność, chwytając za
broń w czasie powstań narodowych: powstania  listopadowego, styczniowego,  angażując swoje siły
w rewolucyjne wrzenie 1905- 1907 r.,  występując przeciwko okupantom w latach I wojny światowej i wreszcie –
zakładając jeszcze przed wojną organizacje paramilitarne i zbrojne formacje wojskowe. Ojców niepodległości
było z pewnością wielu, ale największe zasługi mieli dwaj antagoniści Roman Dmowski i Józef Piłsudski, ich
rozjemca Ignacy Paderewski oraz Wincenty Witos, i to właśnie sylwetki tych Wielkich Polaków przypomniano
również specjalnie przygotowaną gazetką ścienną.
   Emocji podczas apelu nie zabrakło. Szczególne wrażenie wywarła na słuchaczach finałowa piosenka -
Polska Niepodległa. 
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PAN PAWEŁ
WASILEWSKI
ZASZCZEPIŁ
MI PASJĘ DO
ZAPASÓW.

  CZASEM W ŻYCIU WARTO ZARYZYKOWAĆ, JA   
              NIE ŻAŁUJĘ SWOJEJ DECYZJI
                         NASZYM GOŚCIEM BYŁA KARINA KONARSKA NASZA ABSOLWENTKA

Rozpierała mnie
energia, imałam
się wszystkich
dyscyplin
sportowych w
szkole, jednak
zapasy
pokochałam
najbardziej.
Dobrze, że
trafiłam na
trenera
Wasilewskiego.
Sama, ze
Stoczka
pojechałam do
szkoły w
Chemie.
Musiałam
godzić naukę z
treningami 6
razy w tygodniu,
dzielnie znosić
dyscyplinę w
internacie. Po 8
miesiącach
zaparcia
zdobyłam
pierwszy medal
(ogólnopolskie 
 zawody – brąz),

pierwsze
pieniądze – to
był przełomowy
moment w
moim życiu –
opowiadała
młodzieży
Karina. Moje
życie nabrało
głębszego
sensu. Po roku
zdobyłam
wicemistrzostwo
Polski, później
kolejny medal
na
Mistrzostwach
Polski seniorów.
To ważne, żeby
mieć w życiu
cel, pasje,
wiedzieć, co się
chce w życiu
robić
– przekonywała. Ja
nie żałuję, że
zaryzykowałam.
Mam mnóstwo
przyjaciół, ludzi
wokół siebie,
zwiedziłam już
kawałek

świata. Pewnie,
że zdarzają się
gorsze dni,
kontuzje,
bezsenne przez
ból noce,
niedosyt czasu
na wszystko,
słabsze walki ,
mimo max
treningów, ale w
takich słabszych
chwilach przypominam
sobie, po co tu
przyjechałam
– kwitowała.
Karina jest
zawodniczką
MKS Cement-
Gryf  Chełm, ma
23 lata, zapasy
trenuje od 8 lat.
Jednocześnie
zaczęła drugi
kierunek
studiów. 

 Nie wybiega myślami w odległą
przyszłość. Na razie jeździ na
zawody z kadrą narodową,
rywalizuje by wyjechać na zawody
wyższej rangi Mistrzostwa Europy
– to jej obecny cel. Spotkanie z
Kariną sprawiło słuchaczom wielką
przyjemność. A młodzieży dało do
myślenia, że warto czasem
zaryzykować, by realizować
marzenia, pasje w życiu.
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   KAMIL MA ZA SOBĄ   
        UDANY WYSTĘP

    SPECJALNIE DLA GOŚCI Z     
      ROSJI - SPORTOWY DRIFT

Podczas XXXI Międzynarodowego Memoriału im.
Dąbrowskich młodzików w zapasach w stylu
klasyczny oraz młodziczek i kadetek w zapasach
kobiet w Białymstoku, nasz Kamil Nowak z kl. 8
wywalczył brąz. Zapaśnika przygotowywał trener P.
Wasilewski. Kamil, życzymy ci byś wznosił się na
wyżyny swoich możliwości. Pisanie o twoich
sukcesach nigdy nam się nie znudzi. Gratulujemy!

Odwiedzili nas Rosjanie z zaprzyjaźnionej szkoły z
Kaliningradu. Specjalnie dla nich p. Paweł Wasilewski
zorganizował rozgrywki sportowe. Startowaliśmy w
starannie dobranych widowiskowych
konkurencjach. To była niesamowita zabawa! 

 27 XI uczniowie
z klas: VI, VII i
VIII pod opieką
pań J.
Jarkiewicz i I.
Mieczkowskiej
pojechali na
mecz siatkówki.
Indykpol AZS
Olsztyn pokazał
na co ich stać.
Podgrzewał
atmosferę od
początku,
przegrywając
pierwszy set, by

potem pokazać
klasę w drugim i
trzecim. Zespół
gości, czyli
Cuprum Lubin
wrócił
przegrany. W
przerwie
uczniowie
zdobyli do
swych kolekcji
cenne autografy
od siatkarzy. A
Kuba
Maleszewski,
wybrany przez

kamerę do
konkursu
zagrywki,
otrzymał
dodatkowo
cenne upominki.
Nasi uczniowie
to świetni kibice.
Każdy wyjazd to
dla nich frajda! 

  NASI POJECHALI   
      KIBICOWAĆ 
   OLSZTYŃSKIEJ     
          EKIPIE
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WYWIAD Z NOWYM
PRZEWODNICZĄCYM SU
BARTKIEM MARUSZCZAKIEM

1. Jak się czułeś po
wygraniu wyborów?
Spodziewałeś się?
Myślałem, że przegram, choć w
głębi duszy czułem,że mam jakieś
szanse. Ostatecznie byłem
zaskoczony
2. Masz pomysły, które zamierzasz
zrealizować?                                   
Klasowe targi geograficzne, tzw.
Projekty o krajach.
3. Jak myślisz jak się będzie
pracowało z Oliwią, Dominikiem i
Magdą?
Na razie jesteśmy zgraną ekipą.

           WYWIAD Z NOWYM         
     PRZEWODNICZĄCYM SU 
 BARTKIEM MARUSZCZAKIEM

1. Jak się czułeś po wygraniu
wyborów? Spodziewałeś się?
- Myślałem, że przegram, choć w
głębi duszy czułem, że mam
jakieś szanse. Ostatecznie byłem
zaskoczony.
2. Masz pomysły, które
zamierzasz zrealizować?             
  
- Klasowe targi geograficzne, tzw.
projekty o krajach.
3. Jak myślisz, jak się będzie
pracowało z Oliwią, Dominikiem i
Magdą?
- Na razie jesteśmy zgraną ekipą.
4. A jak idzie współpraca z
opiekunką SU zresztą twoją
wychowawczynią?
 - Jest ok.
5. Czego możemy się
spodziewać po tobie? 
 - Dobrej organizacji i spełnienia
oczekiwań uczniów...
6. A obiecywałeś coś wyborcom?
 - Nie obiecywałem, bo nie
wiedziałem, że zostanę wybrany.

        Z przewodniczącym SU
Bartkiem Maruszczakiem
rozmawiał redaktor naczelny
Igor Bekieszczuk

  5 listopada 2019 r. w naszej szkole, jak co roku odbyła się akcja
pod tytułem Śniadanie Daje Moc, zorganizowana przez panie Izabelę
Karczewską i Zofię Słowikowską.  Akcja ma nam przypominać o
szczególnej wadze śniadania - gwarantu energii i koncentracji. Jak
się okazuje w praktyce bywa różnie. Nadal spora liczba uczniów
rozpoczyna dzień bez śniadania, nie przynosi do szkoły drugiego i
nie lubi ćwiczyć. Stąd coroczny udział w tym projekcie naszej
szkoły.
     Przygotowywaliśmy smaczne, kolorowe a przede wszystkim zdrowe
kanapki o różnych wzorach i smakach. Na stołach nie zabrakło też
różnych dodatków w postaci owocowych szaszłyków lub past
warzywnych. Wzięliśmy też czynny udział w aerobiku poprowadzonym
przez p. Jolantę Jarkiewicz. Nie zabrakło też występu o witaminkach.
Maluszki z kolei obejrzały inscenizację wiersza „Chory kotek”
zorganizowaną przez wychowawczynię trzecioklasistów p. Mariolę
Pryszlak. Na koniec wszyscy zasiedliśmy do stołów. Każdy znalazł
kanapkę idealną dla siebie i najadł się do syta. Zadowoleni i z nową
energią powróciliśmy do swoich stałych zajęć.
   
    Kolejne wspólne śniadanie za rok!   

        RODZINNA KANAPKA 
  AKCJA PRZYPOMINAJĄCA, ŻE 
    ŚNIADANIE TO PODSTAWA!
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Z okazji Dnia
Życzliwości i
Pozdrowień p.
Sylwia
Orszewska
zorganizowała
w szkole
zabawę

w obdarowanie
wybranych osób
wylosowanym
ze skrzyneczki
życzliwym
słowem. 
  Miłe treści 
integrowały

całą
społeczność – a
o to właśnie
chodziło!

      OTWARCI NA MIŁE SŁOWA i DRUGIEGO           
                                 CZŁOWIEKA

Uczniowie klasy
V postanowili
przyjrzeć się
problemowi
osamotnienia w
klasie.
 Wykonali w
grupach plakaty
dotyczące
tematu i
postanowili
wyjść z nimi na
forum szkoły
tak, aby
zachęcić też
innych do walki
z poczuciem
osamotnienia i
odrzucenia.

 Wszyscy
wyrazili chęć
przeciwdziałania

takim sytuacjom
i pomocy tym,
którzy mogą
czuć się
osamotnieni.

 Dodatkowo ich
wychowawczyni,
p. J.
Lewandowska
przygotowała ogłoszenia
z tak zwanymi
„zrywkami”.
„Zerwij i
wykonaj”, na
których
umieściła
gotowe do
zerwania hasła,
np. Uśmiechnij
się do kogoś,
Przywitaj się,
Poczęstuj

smakołykiem,
Zaproś do
zabawy itp.

    Obejrzeliśmy w kinie objazdowym dwa filmy. Oba
traktowały o relacji człowiek – zwierzę. Oba były
urocze, pełne przygód i humoru. Młodsi – finał
opowieści o wielkiej przyjaźni  w 3 cz. „Jak
wytresować smoka”,  klasy IV – VI historię o
rezolutnym psie, który zdany na łaskę niełaskę
obcych ludzi, na własną łapę wrócił do pana – „O
psie, który wrócił do domu”.

          O SILE PRZYJAŹNI,           
    TĘSKNOCIE i
WYTRWAŁOŚCI
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            WRÓŻBY - U NAS             
            NIEZAPOMNIANE
   BYŁ ICH CAŁY REPERTUAR!

 Ogień płonie u komina...
 Żwawo krząta się dziewczyna...
 Północ... Kur już pierwszy pieje...
 Czar się zaczął ... Wosk się leje (...)
   U nas andrzejki przybrały formę wesołej, hucznej
zabawy, ale wróżby były jej żelaznym punktem.
Bogaty był ich repertuar. Każda klasa miała swój
stolik, przed którym ustawiały się kolejki marzycieli
wiedzionych ciekawością co do przyszłości. W
programie szkolnej imprezy przewidziano też
poczęstunek oraz konkurs na przebranie i taniec.
Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski, pod
kierunkiem p. D. Jagielskiej - opiekunki. Oprawą
muzyczną dowodził DJ Adam Borończyk.

18 XI w naszej
szkole odbyła
się próbna
ewakuacja.
Głównym celem
przeprowadzonych
ćwiczeń było
zapoznanie nas
i pracowników z
praktycznym
zastosowaniem
procedur
dotyczących
zachowania się
w przypadku
wybuchu

pożaru czy tez
innego
zagrożenia dla
życia i zdrowia.
Po sygnale
alarmowym
wszyscy
opuściliśmy
szkołę,
przedostając
się drogami
ewakuacyjnymi
do punktu
zbiórki przy
Orliku. Po
przeprowadzonej

kontroli
budynku
informacja o
stanie
ewakuacji
przekazana
została pani
dyrektor, która
odwołała alarm
i wróciliśmy na
zajęcia. 

              W XI odbyły się szkolne etapy konkursów
kuratoryjnych z matematyki, biologii, chemii.
Wzięło w nich udział łącznie 6 uczniów:  Adam
Borończyk, Kacper Rosłoń, Mateusz Sobolewski,
Karolina Salwin, Kamil Nowak, Mateusz Łuczkowski.
Ósmoklasiści musieli się wykazać swoją wiedzą,
ponieważ wszystkie konkursy sprawdzają
opanowanie materiału często wykraczającego poza
program. Choć nikomu z nich, nie udało się przejść
dalej, była to okazja do sprawdzenia się i
wartościowe doświadczenie. 

        KONKURSY,           
          KONKURSY...

      MY TO UMIEMY SIĘ EWAKUOWAĆ!
        Braliśmy udział w próbnej ewakuacji z           
       udziałem PSP z Lidzbarka Warmińskiego

. .
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  Dzień minął pod znakiem wspomnień, wzruszeń
i łez wycieranych gdzieś ukradkiem. Dla p. Ani
Gągały był to ostatni raz w szkole przed
zasłużoną emeryturą. Na uroczystym apelu
podziękowaliśmy jej za trud i wysiłek, jaki
wkładała przez lata w swoją pracę. Wybrzmiała
masa życzeń. Nie zabrakło kwiatów, prezentu i
pamiątkowego dyplomu z podpisami wszystkich
współpracowników.
  Panią Anię przepełniały i uśmiech, i łzy wzruszenia.
Jak sama mówiła, z jednej strony smuci się na myśl
pożegnania, ale z drugiej strony cieszy, bowiem
emerytura to nie koniec – to początek nowego
rozdziału życia, w którym wreszcie znajdzie czas dla
siebie i swoich kochanych wnuków. Mam tyle pracy,
cały czas gdzieś biegam  – mówiła z entuzjazmem.   
Następnie zaprosiła na poczęstunek. W miłej
atmosferze przy kawałku ciasta, szklaneczce kawy i
wspólnych rozmowach nadeszła chwila rozstania i
każdy musiał powrócić do swoich obowiązków.
 Jedno jest pewne, pani Ania na zawsze pozostanie
w naszej pamięci. 

Organizowany
przez p. I.
Karczewską
kiermasz
książki cieszył
się dużym
zainteresowaniem
wśród uczniów,
nauczycieli i
rodziców. Była
to okazja do
nabycia tanich
lektur lub
kolorowanek.
Kiermasz trwał
do końca
listopada .         Książka to         

      świetny prezent!

        W BIBLIOTECE TRWAŁ     
     JESIENNY KIERMASZ
TANIEJ                           KSIĄŻKI

          POŻEGNANIE MATEMATYCZKI 
   P. ANNY GĄGAŁY ODCHODZĄCEJ NA 
                        EMERYTURĘ

 STOPKA REDAKCYJNA
red. nacz.Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru: Piotr Augustyniak, Dawid
Przybysz, Jakub Bilkiewicz, Martyna Przybysz,
Oliwia Cieciera, Kacper Rosłoń, Adam Borończyk
grafika, skład, łamanie, red. jęz. i techn. - p. Edyta
Wlazło

         FINAŁ AKCJI "GROSZAKI NA           
       ZWIERZAKI" DLA KIWICKIEGO           
                     PRZYTULISKA
        AKCJA SZLACHETNA PACZKA -START!

  Pani S.
Orszewska
opiekun
szkolnego
wolontariatu
podziękowała
za udział w
zbiórce

funduszy dla
kiwickiego
przytuliska. 
Wręczyła
nagrodę klasie,
która uzbierała
ich najwięcej.
Zapowiedziała

również kolejną
akcję
charytatywną: w
XII będziemy
zbierać na
paczkę dla
potrzebującej
rodziny.
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