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Jesień
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.
Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem?
Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami?
Leopold Staff
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1 listopada...

Zatrzymaj się przez chwilę…!
"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I Ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią
Czy ostatnia pierwszą."
(J. Twardowski)

Chyba niewiele jest dni w roku, kiedy przeciętny człowiek ma czas
zatrzymać się i pomyśleć nad ulotnością życia i świata. Jesteśmy
zabiegani, zapracowani. Wybiegamy w przyszłość, zapominając o tym, co
było i o tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Dzień Wszystkich Świętychtłumy ludzi zmierzają na cmentarze, aby pomodlić się za bliskich. Zapalają
znicze, kładą kwiaty. W niejednych oczach widać łzy i tęsknotę… bo
wspomnienia nie są łatwe, szczególnie kiedy dotyczą osób nam bliskich. W
zadumie patrzą na zdjęcia rodziców, dziadków, przyjaciół i zaczynają
doceniać wielki skarb- życie.
W ten piękny, refleksyjny czas mamy szansę pomyśleć nad swoją
egzystencją. Życzymy wszystkim ludziom, by mieli w swoim życiu trochę
czasu dla siebie, dla bliskich i aby docenili ten wspaniały dar od Boga.

Justyna Kondzielnik
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Co „słychać” w muzyce…

Tegoroczna jesien przyniosła wiele nowości na polskiej scenie muzycznej
Hey - Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!
'MURP!' jest dziewiątym, studyjnym albumem szczecińskiej formacji Hey. Muzycy
wraz z wokalistką Katarzyną Nosowską postanowili odejść od rockowego brzmienia
i pokusili się o nowe aranżacje oraz elektronikę. Krążek jest obecnie najchętniej
kupowaną płytą w salonach Empik. Singiel promujący MURP! - 'Kto tam? Kto jest
w środku?' znakomicie radzi sobie na listach przebojów.
1

Kult - Hurra!
Krytycy twierdzą, że "Hurra!" jest najlepszą płytą Kultu od lat. Album już w dniu
premiery uzyskał status Złotej Płyty, a po 10 dniach status płyty platynowej. Kult
wrócił do korzeni - można powiedzieć "stare, dobre czasy". Krążek promuje
piosenka "Marysia", przyjęta bardzo pozytywnie przez grono słuchaczy.
2

Happysad - Mów mi dobrze.
'Mów mi dobrze' to czwarty album popularnego zespołu ze Skarżyska Kamiennej.
Płyta jest utrzymana w radosnym, lekkim nastroju. Krążek nie zaskoczył ani nie
rozczarował fanów - piosenki umieszczone na płycie są w klimacie, do jakiego
zespół nas przyzwyczaił. Singlem promującym 'Mów mi dobrze' jest utwór o tym
samym tytule.
3

Agnieszka Chylińska - Modern rocking.
'Modern Rocking' to siódma płyta studyjna w całej karierze Chylińskiej. Wokalistka
całkowicie zmieniła swój wizerunek oraz muzykę - z ostrego rocka postanowiła
przejść na klimat dance. Większość starych fanów, jeszcze za czasów O.N.A, jest
rozczarowanych - nie na taką płytę czekali. Wokalistka jednak podkreśla, iż pewien
okres w jej życiu minął i teraz tworzy muzykę taką, jaką chce nagrywać. Mimo
dezaprobaty dużej części słuchaczy, płyta osiągnęła status Złotej, a teledysk 'Nie
mogę Cię zapomnieć' jest jednym z najczęściej oglądanych na serwisie
internetowym YouTube.
4
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Co warto przeczytać?
"Buszujący w zbożu"- Jerome David Salinger

"Buszujący w zbożu" to niebanalna opowieść o zbuntowanym

nastolatku, który chce się za wszelką cenę wyróżniać. Holden to
bardzo inteligentny chłopak jednak, jak sam mówi, nienawidzi
szkoły i nauczycieli. W końcu ucieka do Nowego Jorku chociaż
wolałby wyjechać gdzieś, gdzie nikt go nie zna. Jego poglądy są
buntowniczo nastawione do rzeczywistego świata i religii.
Chłopak manifestuje swoją odrębność aczkolwiek odczuwa
wielką potrzebę porozmawianie z kimś.

Czytając tę książkę czuje się samotność zagubionego, w
często brutalnym świecie dorosłych, młodego chłopaka, który jak
sam zauważa widzi rzeczywistość w inny sposób niż otaczający
go ludzie. Historia pokazana na zasadzie pamiętnika wymaga
przemyślenia nad zawartą treścią. Jest to specyficzna opowieść
docierająca do nielicznej grupy osób. Polecam tę książkę
każdemu, ponieważ uważam, że jest warta przeczytania i
zastanowienia się nad zawartymi w niej problemami.
Karolina Czeszek.
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Święto Edukacji Narodowej

Dnia 14 października młodzież wraz
z nauczycielami udała się do budynku przy
ulicy Brzozowej na akademię z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
przygotowaną przez uczniów szkoły
podstawowej pod bacznym okiem
pedagogów. Dzieci mile zaskoczyły
wszystkich gości. Ich śpiew, taniec i stroje,
specjalnie dobrane do kultur świata,
spowodowały, iż przenieśliśmy się w daleką
podróż do różnych kontynentów.
Uroczystość przygotowana była w
konwencji humorystycznej. Urzekły nas
tańczące „murzynki” oraz przystojny
„Manuel” grający hiszpańskie rytmy. Ze
względu na święto, uczniowie przygotowali
laurki i wręczyli je wszystkim nauczycielom.
Jesteśmy pełni podziwu dla najmłodszych
za uśmiech i talent artystyczny.

W imieniu Samorządu Szkolnego i wszystkich uczniów składamy naszym kochanym
nauczycielom najlepsze życzenia, dużo radości oraz wielu osiągnięć w edukacji młodzieży.
:)

Sara Bloch
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Cóż to były za emocje?!

23 października 2009 roku odbyło się w naszej szkole pasowanie
pierwszoklasistów na uczniów gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się od cześć oficjalnej, które było ślubowanie uczniów klas
pierwszych .
Następnie, aby pierwszoklasiści zasłużyli sobie na miano gimnazjalistów, musieli
zmierzyć się z kilkoma konkurencjami. Pierwszą z nich była „jak to melodia?”.
Uczniowie wykazali się całkiem niezłą wiedzą muzyczną, a także ujawnili swój
talent śpiewu, prezentując wcześniej przygotowane piosenki z lat 60-tych i 70-tych.
Następną konkurencją były kalambury, przy których wszyscy świetnie się bawili.
Rywalizację klas zakończył tor przeszkód w którym znakomici sportowcy doskonale
sobie poradzili, wykazując się dużą sprawnością fizyczną. W tym dniu nie zabrakło
również tańca. Marta Chwierut i Konrad Gil – uczniowie klas II zakończyli rock’n
rolla, którego musiały powtórzyć pary z klas pierwszych. Wynik konkurencji był
dość wyrównany, bo tylko jednym punktem zwyciężyła klasa Ia. Na zakończenie
klasy pierwsze otrzymały upominki od Rady Rodziców, dyplomy oraz symboliczne
czapki. Całą uroczystość przygotowały klasy drugie wraz z wychowawcami, a
piękne dekoracje wykonały pani C. Rudyk i p. E. Gajda
Agnieszka Sarna
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Nasi nauczyciele – poznajmy ich bliżej.

p. Bogusława Opala

p. Renata Banaś

p. Ewa Pilch
p. Aneta Gumułka

ks. Dariusz Burda
p. Joanna Knurowska
p. Marek Idzik

p. Aldona Krawczyk
p. Anna Grochal
p. Ewa Jeleń
p. Daria Nowak
p. Urszula Kowalska
p. Maria Warchoł
p. Zbigniew Krawczyk
p. Renata Księżarczyk
p. Aneta Kowalczyk

p. Sebastian Fedecki
p. Joanna Baran

p. Celina Rudyk

MOTTO ŻYCIOWE
„Ludzie lubią komplikować
sobie życie, jakby już samo w
sobie nie było wystarczająco
skomplikowane (Zafon)”

ULUBIONA KSIĄŻKA
U. Eco- Imię róży

„Myśl pozytywnie, idź z
uśmiechem przez życie i
traktuj innych dobrze”
„Bierz życie jakie jest”
„Żyj i daj żyć innym”

S. Lem- Solaris

B. Prus- Faraon
L.M. Montgomery- Ania z
Zielonego Wzgórza / P.L.
Travers- Mary Poppins
„Ufaj Bogu i rób co chcesz”
A. Polanowski- Umieranie
ożywiajace
„Bierz życie za rogi”
M. Kalicińska- Dom nad
rozlewiskiem
„Zabierz punkt, a nie będzie
H. J Chmielewski- Tytus,
lini; zabierz Boga, a nie będzie Romek i Atomek / J. Werneświata, ale nie na odwrót”
Dwa lata wakacji / F. ForsythDzień szakala
„Miej serce i patrzaj w serce”
N. V. Peale- Moc
pozytywnego myślenia
„W życiu piękne są tylko
A. Moir, D. Jessel- Płeć mózgu
chwile”
/ D. Brown- Anioły i demony
„Spiesz się kochać ludzi, bo
L.M. Montgomery- Ania z
tak szybko odchodzą”
Zielonego Wzgórza
„Miej serce i patrzał w serce”
Praca zbiorowa- Matematyka
2001
„Licz na siebie”
B. Prus- Lalka
„Nie czyń drugiemu co tobie
L.M. Montgomery- Ania z
niemiłe”
Zielonego Wzgórza
„Rób jak mówisz”
T. Dreiser- Tragedia
Amerykańska
„Kochaj, ucz i wymagaj”
J. L Wiśniewski- Samotność w
sieci
P. Coelho- Pielgrzym / P.
Coelho- Alchemik / P.CoelhoWeronika postanawia umrzeć
„Żyj tak jakby był ostatni
G. John- Ominąć święta
dzień”
„Żyj tak, aby każdy dzień miał R. J Waller- Co się wydarzyło
szansę stać się
w Madison County
najpiękniejszym dniem
twojego życia”
JagOda i MagOda
„Żyć porządnie”
M. Haruki- Norwegia Wood
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Talenty w naszej szkole

Samotność
Siedzę sama w tym kącie
Już tyle mnie ominęło
Czas tak szybko płynie
Życie jest tak krótkie
Nic nie zdąży
Nawet ty
Zostałam sama
Tylko ja i pustka
Wszyscy mnie opuścili
Nawet ty
Za rogiem pusty dom
W nim tylko wspomnienia
Szare fotografie
Zżółkłe ksiązki…
Gdy patrze na niego
Choćby w tamta stronę
Myślę
Dlaczego zostałam sama
Przecież zawsze
Byłam
Chciałam
Mogłam
Dziś jestem sama
Tak już chyba na zawsze…

Anna Wolna IIb
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„Mix taneczny”
Zajęcia koła teatralnego AWANGARDA

Zdasasdf
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