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Przyjdą święta, były święta... - jak świętujemy
nasze Boże Narodzenie?

W zimowym numerze Naszego
Orlątka:
Zimowe kalendarium,
Przyszły święta, były święta,
Wywiad z...,
"Biali bogowie",
"Stranger thinks",
"Dom z papieru",
Wielki On,
Dziki zając,
Jak się uczyć?,
Porozmawiajmy o konfliktach,
A w sporcie sukcesy!

Zimowe kalendarium...
Czy wiesz, że zimą w kalendarzu
zapisane jest wiele dni sprawiających,
że świat wydaje się piękniejszy? Oto
wybrane przez nas święta:
2 grudnia - Międzynarodowy Dzień
Upamiętniający Zniesienie
Niewolnictwa
6 grudnia - mikołajki
10 grudnia - Dzień Praw Człowieka
24 grudnia - Wigilia
25 - 26 grudnia - Święta Bożego
Narodzenia
28 grudnia - Międzynarodowy Dzień
Całowania
21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka
8 marca - Dzień Kobiet
red. Amelia Hardulak
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Wciąż trwa okres Bożego Narodzenia. Święta zachęcają nas do pomagania tym, którzy potrzebują
wsparcia. Wielu z nas przypomina sobie wtedy o ludzkiej życzliwości, potrzebie czynieniu dobra,
możliwości odkupienia straconych szans. Są jednak wśród nas tacy, którzy w pomoc angażują się
przez cały rok. Osoby te znacie ze szkolnych korytarzy i z zajęć lekcyjnych. Poczytajcie, co mają
Wam do powiedzenia o swojej działalności.

W zimowym numerze wywiadu do "Naszego Orlątka" udzieliły panie Halina Stachowicz - opiekun
Szkolnego Koła PCK, Barbara Michacewicz - opiekun Szkolnego Koła Caritas oraz Katarzyna Babiak
- opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Redakcja: W jaki sposób Panie pomagają?
Pani Halina Stachowicz: Kiedy trwała wojna w Gruzji, powiedziane było, żeby pomagać tym, którzy są na
misji. Bardzo spodobało mi się, kiedy moi uczniowie zainicjowali pomoc na naszych osiedlach
mieszkaniowych dotyczącą zbiórki żywności, ubrań i pieniędzy. To było wielkie, to było spektakularne.
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, czyli wybieraliśmy sobie rodzinę, która została jakby objęta takim
patronatem. Pamiętam, że wtedy razem z uczniami woziliśmy dary po to, aby komuś sprawić radość. Kiedy
widziało się zachwyt albo podziękowanie za pomoc, to było to miłe.
Pani Barbara Michacewicz: Od 18 lat jestem opiekunem Szkolnego Koła Caritas. Do szczegółowych zadań
należą m. in.: zbiórki żywności w sklepach sieci ,,Biedronka”, wykonywanie paczek świątecznych dla
uczniów naszej szkoły i dla Domu Samotnej Matki, zbiórki pieniędzy w ramach ogólnych akcji
organizowanych m. in. przez ,,Caritas” na wyjazd dzieci z naszego regionu na ferie zimowe lub wakacje,
zbiórki odzieży zimowej dla potrzebujących, zbiórka pluszaków dla oddziału dziecięcego szpitala
onkologicznego w Brzozowie, itp.
Pani Katarzyna Babiak: Pomoc obejmuje przede wszystkim działanie samorządu na terenie szkoły.
Samorząd daje wiele możliwości i przy pomocy dzieciaków chętnych do współpracy można zdziałać wiele.
Poprzez akcje charytatywne możemy dotrzeć do tych bardziej potrzebujących osób, np. zebraliśmy paczki
dla dziesięciu najbiedniejszych rodzin w naszej szkole, zaproponowaliśmy stworzenie kartek świątecznych
na oddziały onkologiczne, włączamy się w akcje, które są ogłaszane na terenie miasta.
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cd. wywiadu:
Red.: Skąd wziął się w ogóle pomysł, aby pomagać?
H. S.: Jednym z zadań PCK jest również pomoc przez wolontariat, a akcje charytatywne dają do tego duże
możliwości. Bardzo dużą rzeczą, którą pielęgnowałam, było to, żeby coś ciekawego wymyślić lub zrobić.
B. M.: Była pani dyrektor, Elżbieta Rozmus zaproponowała mi opiekę nad Szkolnym Kołem Caritas.
Uczniowie pracujący w kole rekrutują się ze szkoły podstawowej i dawniej gimnazjum, choć gimnazjaliści
pracowali bardziej aktywnie. Od samego początku inicjowane są przedsięwzięcia związane z pomocą
osobom słabym, starszym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
K. B.: Pomysły nie urodziły się spontanicznie. W momencie, gdy wzięłam pod opiekę samorząd, zrodziły się
takie możliwości. Gdy byłam tylko zwykłym wychowawcą lub nauczycielem wspomagającym, tak wiele
możliwości nie miałam. Pomagałam tam, gdzie byłam. Dzięki samorządowi mam trochę większe pole
manewru. I ta pomoc działała na większą skalę.
Red.: Jakie są koszty pomagania?
H. S.: Jeśli chodzi o koszty, to najwięcej kosztuje mnie pisanie pism o różnego rodzaju sponsoring. Trzeba
też dźwigać rzeczy, materiały, które będą potrzebne do zrobienia czegoś, a do tego jeszcze dużym
utrudnieniem są zatłoczone drogi i korki na mieście. Uważam jednak, że mimo wielu trudności, zagmatwania
i kłopotów, działanie jest warte tych kosztów.
B. M.: Kosztem jest zaangażowanie, moc i siła wolontariuszy. Poświęcają bezinteresownie swój wolny czas
na kwestowanie, prowadzenie różnych zbiórek, przygotowywanie imprez charytatywnych, które odbywają się
w soboty lub niedziele, jak również podczas ferii i wakacji. Młodzi działacze nader często samodzielnie
inicjują określone akcje, zauważają wokół siebie osoby potrzebujące pomocy i organizują im tę pomoc.
Dlatego warto docenić tych młodych ludzi, którzy chcą żyć nie tylko dla siebie, ale dla innych.
K. B.: Ja widzę same korzyści dla obu stron, bo fajnie jest pomagać i być obdarowywanym. Docieramy tam,
gdzie nasza pomoc jest potrzebna i to jest najważniejsze. Myślę, że jak można, to trzeba pomagać.
Red.: Czy pomagania daje Paniom jakieś korzyści?
H. S.: Tak. Czasami mogę sobie powiedzieć, że jest w porządku. Jestem dumna z siebie.
B. M.: Ja nie patrzę na korzyści. Zwracam uwagę na błysk szczęścia w oczach innych. Pomaganie daje
radość, którą obdarzają mnie ludzie po otrzymaniu pomocy. Ta wrażliwość i oddanie względem innych
wybitnie świadczy o naszym człowieczeństwie i takie postawy winno się pielęgnować. Uczniowie, którzy
działają w Szkolnym Kole ,,Caritas” odznaczają się niezwykłą wrażliwością na drugiego człowieka.
K. B.: Mam satysfakcję, że mogę coś z siebie dać. Korzyścią jest też to, że uczą się tego pomagania
dzieciaki. U nich też widzę tę satysfakcję.
Red.: Co Panie motywuje do dalszego działania?
H. S.: Motywuje mnie to, że uczeń ze szkoły umie nie tylko tabliczkę mnożenia, ale również może wyjść w
świat z taką ważną umiejętnością, jaką jest współżycie w społeczeństwie i grupie. Ważne, żeby ten człowiek
był otwarty na pomaganie. Skąd wiemy, czy my takiej pomocy nie będziemy kiedyś potrzebować?
B. M.: Motywuje mnie uśmiech, wdzięczność i uczucie, że się coś zrobiło. Człowiek musi pomagać
bliźniemu. Musimy być otwarci i empatyczni na innych. W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia i pogoń za
sukcesem przysłania inne wartości, należy pochylić się nad tymi, którzy potrafią dostrzec drugiego człowieka.
Dostrzec i pomóc mu, jeśli tego potrzebuje.
K. B.: Jak się już raz zaczęło pomagać, to ma się ochotę to robić dalej, kontynuować te działania, bo widzisz
korzyści i radość. Dzieciaki potrzebują takiego napędu. Jeżeli przychodzi zgłoszenie jak Szlachetna Paczka
to jest to bodziec, aby się zorganizować i działać. Jak już coś do nas przychodzi, to trudno odmówić. W tym
roku najbardziej chcę pomagać dzieciom z oddziałów onkologicznych, gdyż bezpośrednio mam z takimi
osobami kontakt.
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cd. wywiadu:
Red.: Kto według Pań najbardziej potrzebuje pomocy? Czy muszą to być osoby biedne, głodne, a
może zwykli uczniowie chodzący po szkole?
H. S.: Często bieda jest wyznacznikiem tajemnicy dyskrecji, bo nikt nie lubi obnosić się z tym, że np. nie jadł
śniadania. W XXI wieku, kiedy system socjalny jest tak bardzo rozbudowany, wciąż niestety są dzieci,
których jedynym posiłkiem jest to, co zjedzą w szkole, jako obiad sponsorowany. Ale pomagać to często
także powiedzieć komuś, że fajnie dziś wygląda albo zapytać jak się dziś czuje. Również chodzi tutaj o swoją
sferę psychiczną nastrój, emocje.
B. M.: jestem zdania, że najbardziej trzeba pomagać tym, których dotknęła ciężka sytuacja życiowa. W
obszarze miast ważne są działania prowadzone przez Szkolne Koło w ramach współpracy z ,,Caritas”, do
których można zaliczyć wieloletnią pracę przy organizacji ogólnopolskiej akcji ,,Tornister pełen uśmiechu”,
pomoc przy organizacji i przeprowadzania wigilii dla osób ubogich i potrzebujących z Przemyśla i okolic w
hali sportowej, Piknik z okazji Dnia Dziecka w Leszczawie Dolnej, a także opieka nad osobami
niepełnosprawnymi podczas balu karnawałowego w Żurawicy. W ramach pomocy krajom misyjnym odbyły
się kwesty pieniężne, np. pomoc dla Filipin, oraz zbiórki potrzebnych przedmiotów, jak w akcji ,,Mały bucik
dla czarnego brata”, która przeprowadzona została w szkołach.
K. B.: Nie zawsze wiemy, kto potrzebuje pomocy, jeśli nie zostanie to zgłoszone. Wydaje mi się, że
najbardziej potrzebują tej pomocy osoby, istoty bezbronne. Często nie pokazują one, że coś jest nie tak. W
grę wchodzi tu psychika, więc ważne jest to, żeby na tyle poznać swoich uczniów, by móc im pomóc. Według
mnie najbardziej pomocy - szczególnie w tym okresie świątecznym - potrzebują dzieciaki, które są
poszkodowane przez los, np. dzieci, które znalazły się na oddziale onkologicznym i bardzo cierpią.
Red.: Jak według pań mogą pomagać osoby nieletnie, które mają ograniczone pole do manewru?
H. S.: Jest mnóstwo możliwości do spełniania się. Można pomagać w Caritasie, w PCK, komuś poczytać
bajkę lub po prostu zagadać do kogoś. Jest tak dużo możliwości pomagania…, trzeba po prostu chcieć i
dążyć do tego. Takie rzeczy nie kosztują nic prócz oczywiście naszego czasu.
B. M.: Młodzież, aby pomagać innym, może uczestniczyć wolontariacie, oddawać niepotrzebne rzeczy i
jedzenie. Uczniowie pracujący w Szkolnym Kole niosą pomoc swoim potrzebującym kolegom i koleżankom
w ramach różnorodnych akcji charytatywnych, zbiórek pieniężnych dla osób dotkniętych poważna,
nieuleczalna chorobą. np. dla chorej na raka Renaty, chorej na serce Wiktorii. Młodzież zrzeszona w kole
,,Caritas” samodzielnie przygotowywała bożonarodzeniowe i wielkanocne ozdoby świąteczne, które
sprzedawała, a uzyskane pieniądze były przeznaczane na zakup odzieży i żywności dla osób biednych ze
szkoły oraz na doﬁnansowanie szkolnych wycieczek. W przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich
przedsięwzięć, imprez, kwest, akcji charytatywnych członkowie koła wkładali wiele serca i zapału, starając
się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafią, pochylając się nad słabymi i potrzebującymi.
K. B.: Osoby nieletnie mogą włączyć się w takie akcje, które są podane im na tacy w szkole. My, jako
samorząd staramy się właśnie takie przedsięwzięcia zainicjować. Młodzież może się zgłosić do samorządu,
Caritasu czy PCK i zapytać, w czym mogłaby pomóc. Jeżeli dziecko taką chęć do pomagania wyrazi, to już
jest to bardzo dużo.
Red.: Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę. Ze swojej strony życzymy życzliwych i
odpowiedzialnych wolontariuszy, którzy odczują potrzebę włączenia się w pomoc potrzebującym.
red. Wiktoria Napora, Magdalena Gajda
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Przyszły święta, były święta...

Czas radości i prezentów przyszedł nieubłaganie. Każdy cieszył się na samą myśl o Bożym Narodzeniu i o
Nowym Roku. Zabawa, tańce, wyprzedaże – czy właśnie o to chodzi?
Z pewnego punktu widzenia istotnie należy odpocząć, zwolnić i rozkoszować się chwilą, lecz nie
zapominajmy, że ten czas jest po to, by po prostu czynić dobro i nieść innym magię świąt. Jeśli tak miałyby
wyglądać kolejne dni, to chciałbym, aby święta trwały cały rok.
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem każdej wieczerzy wigilijnej jest łamanie opłatka. Ponadto w
czasie Wigilii na świecie obowiązują różne zwyczaje. W Polsce na stołach goszczą: barszcz czerwony,
pierogi, uszka, karp, kapusta z grzybami, kutia i inne potrawy. Tradycyjne kolędy umilają czas, świąteczne
piosenki i pastorałki dodają miłego nastroju, a świąteczne drzewko błyszczy się od kolorowych lampek,
bombek i świecidełek. Czy wiedzieliście, że Czesi zamiast tradycyjnego sianka pod obrus wkładają kromki
chleba, a mieszkańcy Mazur oplatają stół łańcuchami na znak znojów i trudów całego roku? Wśród
międzynarodowych zwyczajów bardzo interesujące są francuskie. Domownicy spożywają wieczerzę dopiero
po pasterce, a na stół podają indyka z kasztanami i słodki tort w kształcie drzewnego polana. Jednak
wszystkie tradycje łączy jedna idea: pomoc potrzebującym. Wielu zaangażowało się w świąteczne akcje,
tradycyjnie zostawiliśmy wolne miejsce przy stole dla tajemniczego, ewentualnego, spóźnionego gościa. Czy
wszyscy z nas wykorzystali okazję do uczynienia czegoś dobrego? Czy wymagało to od nas jakiegoś
poświęcenia? Oby, bo wtedy nieśliśmy innym święta.
Mam nadzieję, że byliście szczęśliwi w tym wspaniałym czasie, zapach potraw roznosił się po domach,
pierwsza gwiazdka zabłysła najjaśniej i wszystko ułożyło się po Waszej myśli.
Przyszły święta, były święta,
każdy o nich dziś pamięta.
W 2020 roku dużo zdrowia i słodyczy
redakcja "Naszego Orlątka" wszystkim życzy!
red. Michał Tkaczyk

Dziki zając…, czyli osobliwe zachowania podczas mikołajek.
Co przyniósł początek grudnia? Nowe oceny, emocje, wrażenia, przyjemności i mile spędzony czas…? Mnie
przyniósł wyjazd projektowy z biologii, a przy tym dużo zadziwiającej radości.
Nastał piątek, 6 grudnia. Wszystko wskazywało na to, że nie będzie to normalny dzień. Raz w roku z okazji
przybycia Mikołaja ludzie zaczynają się dziwnie zachowywać.
Korytarzem co rusz przechodzili Mikołajowie. Pobiegłem do sali B14. Zastałem tam panów Burego i
Urbańczyka, panią Demko oraz paru innych nauczyciel. Postanowiłem nie wchodzić im w paradę i poczekać
aż wyjdą. Trwało to ponad 5 minut, więc się trochę wynudziłem. Wreszcie zaczęli wychodzić, nauczyciel po
nauczycielu. Zostało tylko troje. Zapukałem i chciałem wejść, ale pan Urbańczyk stanął w drzwiach i nie
chciał mnie wpuścić. Myślałem, że robi to dla żartów, ale on naprawdę nie chciał mnie wpuścić do sali!
Zgroza! Zwykle to uczniowie chowają się przed nauczycielami! Chciałem porozmawiać z panem Mariuszem
Burym, ale usłyszałem, że nauczyciel jest zajęty. Kiedy ﬁzyk się odsunął, pomyślałem, że mnie wpuści, ale
nie. Przyszła za to pani Kędra. Gdy mnie zobaczyła, powiedziała: „I feel ﬁsh at the school canteen”.
Roześmiała się i poszła dalej, a pan Dariusz Urbańczyk znowu stanął jak ochroniarz przy klasie. Dziwne…
Kiedy wreszcie wszyscy się zebrali, mogliśmy ruszać w drogę ku rzeszowskiej uczelni. Weszliśmy do holu
Uniwersytetu Rzeszowskiego i od razu rzuciliśmy się na kanapy ustawione w kole. Wyglądały tak, jakby były
przygotowane specjalnie dla nas. Jednak nie odpoczywaliśmy długo.
Zostaliśmy zaprowadzeni do pokoju, w którym czekały atrakcje, między innymi makieta wielkiego oka, w
której trzeba było tak oddalić maszynę wytwarzającą promień światła, aby obraz stał się jak najbardziej
ostry. Były też szczypce chirurgiczne, którymi przewlekało się nić przez otwory (nie było to proste) oraz takie
same, tylko że umieszczone w wielkiej maskotce misia (to zadanie nie udało się nikomu). Było również
interaktywne twierdzenia Pitagorasa (na pewno spodobałoby się pani Bzorek), nie brakowało układanek
dotyczących ekologii, gier związanych z chemią i fizyką oraz mikroskopów.
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cd. Dziki zając...
Mnie najbardziej spodobało się przeplatanie nici, ale reszta doświadczeń też była bardzo ciekawa.
Najbardziej uśmialiśmy się przy tabliczce, na której były narysowane różne zwierzęta i należało do nich
dopasować odpowiednie głowy. Gdy prawidłowo wykonaliśmy zadanie, pojawił się pan Dariusz i je
pomieszał. Na przykład głowę dzika dał zającowi i stwierdził, że to „dziki zając”. Pożaliłem się swojemu
opiekunowi, że pan Urbańczyk psuje naszą pracę, jednak usłyszałem tylko, że to jest ﬁzyk i normalne jest to,
iż nie zna się na zwierzętach. Próbowaliśmy naprawić błędy, ale pan nam nie pozwolił. Z jakiś
niewyjaśnionych przyczyn niewłaściwe rozwiązanie było dla ﬁzyka bardziej zajmujące. Przy okazji
usłyszałem pod swoim adresem, że jestem dzikim zającem. Hmm…
Po zabawie ma uniwersytecie pojechaliśmy na pizzę, ale tego dnia nie chcieliśmy zabawić w lokalu zbyt
długo. W końcu był 6 grudnia i kogoś mogłaby ominąć wizyta Mikołaja. Lepiej pilnować swoich interesów…
Tego typu wyjazdy są bardzo potrzebne: uczą, pozwalają bawić się uczniom, a nauczycieli wracają do świata
dzieciństwa…
red. ŚMX

Jak się uczyć?
Na przełomie września i października odbyły się konkursy kuratoryjne, w listopadzie próbne egzaminy klas
ósmych, przed nami klasyﬁkacja śródroczna, za nami ogrom kartkówek, testów, odpowiedzi i sprawdzianów.
Każdy z uczniów musi zmierzyć się z ustnym lub pisemnym potwierdzeniem swoich umiejętności i zdobytej
wiedzy. Na początku zawsze pojawia się pytanie: jak się przygotować, aby osiągnąć zadowalający wynik?
Postaram się na nie odpowiedzieć.
Można znaleźć wiele sposobów, aby przygotować się do egzaminu, konkursu czy sprawdzianu, ale
podstawą jest systematyczna praca. Uczenie się tuż przed testem na pewno nie pomoże. Może wręcz
zaszkodzić, ponieważ w tak krótkim czasie nie uda nam się przerobić wszystkich wymaganych zagadnień.
Dodatkowo przysporzy to dodatkowego stresu i obaw. Dzięki systematycznej pracy uda nam się
odpowiednio zarządzać czasem oraz rozplanować, kiedy mamy się uczyć danego tematu. Warto zwrócić
uwagę na listę lektur obowiązkowych. Omawiane książki zawierają znaczną część wiedzy potrzebnej w
trakcie egzaminu z polskiego. Podobnie jest ze wzorami, które powinniśmy mieć w jednym paluszku. Należy
jednak pamiętać, że przydatne są również inne źródła wiedzy, często pomijane w wymaganiach. Sami
wiecie, które strony internetowe i aplikacje ułatwiają powtórki lub w intrygujący sposób przedstawiają jakieś
zagadnienie.
Oprócz uczenia pamięciowego należy rozwiązywać wszelkiego typu zadania z danej dziedziny. Pomocne są
tutaj zbiory zadań, repetytoria oraz testy konkursowe i egzaminacyjne z poprzednich lat. Dzięki ćwiczeniu
umiejętności można systematycznie sprawdzać stan swojej wiedzy, a w razie potrzeby powtórzyć jeszcze
raz materiał, z którym mamy trudności. Praca z testami pozwala również zaznajomić się z rodzajami zadań,
które zawsze się pojawiają w arkuszach i lepiej, aby nie były zaskakujące w swojej formie.
Uważam jednak, że ważne jest niestresowanie się. Trzeba zadbać o odpoczynek, by podczas sprawdzianu
nie zaskoczyło nas zmęczenie i roztargnienie. Ucząc się systematycznie, bez problemu dacie z siebie
wszystko. A w razie wpadki, cóż… Potraktujcie ją jako naukę na przyszłość. Od gorszego wyniku świat się
nie zawali.
red. Iga Siedlewicz
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W zimowym "Naszym Orlątku" przedstawiamy recenzje jednej książki oraz dwóch
seriali. Przed nami przerwa semestralna. Prócz aktywnego wypoczynku i spotkań w
gronie znajomych, proponujemy relaks przy książce lub przed srebrnym ekranem.
Niech się dobrze czyta, niech się ciekawie ogląda!

,,Biali bogowie” - książka mówiąca sama za siebie
„Biali bogowie” to jedna z nowszych powieści przygodowych. Jej autorem jest tajemniczy Torsten Krol –
australijski pisarz, który nie podaje swych prawdziwych danych osobowych i pozostaje zagadką nawet dla
swojego agenta literackiego. Pytanie więc brzmi: czy za nazwiskiem Krol nie kryje się znany pisarz? W
ostatnich latach zaskoczył świat wieloma świetnymi powieściami, lecz mnie najbardziej zaintrygowała jedna „Biali bogowie”.
Sam tytuł daje wiele do myślenia. Akcja rozgrywa się w powojennym świecie, a konkretnie w Wenezueli.
Bohaterami są członkowie niemieckiej rodziny, którą ściga sprawiedliwość za krzywdy wyrządzone Polakom,
Rosjanom i przede wszystkim Żydom. Jak więc Erich, Klaus i Helga znaleźli się w samym środku gęstego
lasu Ameryki Południowej? Czy to oznacza ich koniec, czy też może początek nowego życia?
Bohaterowie natraﬁają na plemię Yayomich – Indian wyznających swego rodzaju odizolowaną kulturę i
zwyczaje. Tam odkrywają dzikość i brutalność świata. Stają oko w oko z ludźmi znanymi z lekcji geograﬁi i
historii. Dla nich są istotami pozaziemskimi, niezwykłymi – białymi bogami.
Książka ta jest idealna dla nastolatków. Opowiada o wchodzeniu w dorosłe życie, poznawaniu zła, ale też
miłości. Człowieczeństwo ściera się z dawnymi instynktami i rytuałami. Młody Erich jest bombardowany i
przytłoczony informacjami o świecie. Czy jemu oraz jego rodzinie uda się wydostać z dżungli, czy też są
skazani na niepowodzenie? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania należy tylko rozsiąść się wygodnie w
fotelu i przeczytać tę książkę.
Torsten Krol jest bardzo bezpośrednim pisarzem, za co go cenię i myślę, że jego powieść jest godna
polecenia. Uczy pokory, szacunku i pewności siebie. Cóż rzec więcej: Do zobaczenia w Wenezueli!
red. Michał Tkaczyk
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DOM Z PAPIERU
Zastanawialiście się, dlaczego ludzie tak bardzo pokochali serial „Dom z papieru”? Co sprawia, że przyciąga
przed ekran jak magnez? Popularność serialu stanowiła dla mnie zagadkę póki nie puściłam pierwszego
odcinka. Okazało się, że hiszpański thriller telewizyjny „La casa de Papel” od samego początku wciąga
widza.
Ośmiu przestępców w maskach Salvadora Dalego napada na Mennicę Królewską w Madrycie, ale czy
naprawdę kradną? Nie, produkują własne euro, jednak przed tym wszystkim dzieje się równie wiele. Przez
parę miesięcy głowa napadu, Profesor, uczy członków grupy, jak ma przebiegać akcja. Kapitanem zostaje
Andres, inaczej zwany Berlinem. Zna każdy, nawet najmniejszy szczegół napadu. Zamachowcy wiedzą jak
postępować, by zyskać zaufanie zakładników i dzięki temu zwiększyć swoje pole manewru. Trening
umiejętności, przydzielenie ról, stwarzanie więzi między napastnikami a oﬁarami mają doprowadzić grupę do
celu. Czy napad się powiedzie? Czy przestępcy zyskają sympatię widzów? Czy ich działania można
usprawiedliwić? Co z policją, która próbuje powstrzymać przestępców? Czy wiedzą o planach grupy?
Uważam, że „Dom z papieru” to serial wart pooglądania ze względu na niejednoznaczność postaci i
zaskakującą, wstrzymującą dech w piersi akcję. Nie dotyczy spraw nastolatków, lecz dorosłych ludzi, którzy
mimo tego, że są kryminalistami, mają problemy takie, jak całe społeczeństwo.
Jeśli jesteście ciekawi, jak potoczą się losy bohaterów, włączcie pierwszy odcinek, a potem następny,
następny, następny… W kwietniu na ekrany wyjdzie nowy sezon, więc teraz jest idealny moment, aby
zacząć od początku i dać się wciągnąć w świat serialu.
red. Oliwia Rudy

STRANGER THINGS
Lubicie się bać? Kochacie fantastykę? Kręcą Was seriale? “Stranger Things” to serial z gatunku horror i
science-fiction. Dostępny jest na platformie Netflix od 2016 r.
W małym amerykańskim miasteczku, Hawkins, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Zapoczątkowuje je
zaginięcie Willa Byers’a. Oﬁcjalne poszukiwania prowadzi komendant miejscowej policji, Jim Hopper. W tym
samym czasie z rządowego laboratorium w Hawkins ucieka młoda dziewczyna. To właśnie na nią natraﬁają
Mike Wheeler, Lucas Sinclair i Dustin Henderson - najlepsi przyjaciele Willa. Dziewczyna zostaje nazwana
"Jedenastką".
Cała akcja toczy się wokół odnalezienia chłopca i odkrycia tajemniczej historii "Jedenastki". Pojawia się
pytanie, co łączy te dwie postaci. Być może mają ze sobą coś wspólnego..., a może łączy je tylko niewielkie
Hawkins... Przedstawionym wydarzeniom towarzyszą niespodziewane zwroty akcji oraz momenty mrożące
krew w żyłach. W końcu to horror. Wrażenie robi też technologia, jednak dedukcja, sposób dochodzenia do
prawdy w dalszym ciągu będzie mieć największe znaczenie.
Czy Will się odnajdzie? Kim tak naprawdę jest "Jedenastka"? Tego wszystkiego dowiecie się, gdy tylko
wciśniecie przycisk play i dacie porwać się akcji.
red. Emilia Kulińczak, Gabriela Sochran
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Wielki On
Zwyczajny dzień w szkole. Nikt się nie spieszy. Trwa długa przerwa. Wydaje się, że nic ciekawego się nie
stanie, a jednak…
…Nagle tłum uczniów podbiega do głównego wejścia. Kto jest w pobliżu, ma wrażenie, że cała szkoła
zebrała się w jednym miejscu. Do szkoły wchodzą ludzie z wielką paczką. Nikt się nie spodziewa, że w
szkole pojawi się Wielki On!
Każdy kto może, biegnie przekazać nowinę. To prawie niemożliwe, ale na korytarz wbiega jeszcze więcej
uczniów. Panowie instalują maszynę w głównym holu, między łącznikiem E, a budynkiem A. Na razie stoi
pusta. Na wszelki wypadek co jakiś czas ktoś zagląda do środka. Im bardziej zagląda, tym bardziej w środku
nic nie ma.
Wreszcie pojawiają się soki i przekąski. Wreszcie można kupić produkty niezbędne do przeżycia w szkole.
Wreszcie spokojnie można wydawać wszystkie pieniądze. Albo jednak nie tak spokojnie, bo na każdej
przerwie, czy tej pięcio- czy dwudziestominutowej, przychodzą tłumy uczniów próbujących wbić się w
kolejkę. Wszyscy pragną pomóc kupującym, żeby szybciej dostać się do automatu. Czas jest wartością.
Dzwoni dzwonek. Nie wszystkim udaje się zrobić zakupy. Wciąż kolejne przerwy przed nami.
Nikt nie zwraca uwagi na to, że ceny w automacie są wyższe niż w sklepiku szkolnym. Nikt nie patrzy, że
sklepik oferuje więcej produktów. Ale czy to ważne, jeśli pojawia się Wielki On?!
red. ŚMX

Porozmawiajmy o problemach!
Niewiele osób wie, że od niedawna w naszej
szkole funkcjonuje Klub Mediatora. Celem istnienia
klubu jest rozwiązywanie konﬂiktów w sposób
pokojowy, poprzez rozmowę i rozsądną wymianę
argumentów.
Mediatorów
towarzyszących
rozwiązywaniu konﬂiktów możecie znaleźć na
każdej długiej przerwie w siedzibie Klubu
Mediatora, który znajduje się w gabinecie pani
psycholog. Tam też możecie w razie potrzeby
zgłosić potrzebę mediacji. Jeśli krępujecie się
zrobić to samodzielnie, proście o pomoc zaufanego
nauczyciela.
Zapewne uczestniczyliście już w warsztatach na
temat asertywności, więc świetnie orientujecie się,
jak umiejętnie odmawiać i wyrażać swoje zdanie. W
przypływie emocji towarzyszących konﬂiktowi nie
jest to jednak łatwe, dlatego zapraszamy do nas po
wsparcie.
Warto przypomnieć, że mediacje są dobrowolne,
poufne i nieformalne, a mediator jest osobą
bezstronną. Pamiętajcie również, że wszystko, co
ujawnicie podczas nigdy nie wyjdzie na jaw.
red: K. Śnieżek, A. Gronowska
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A W SPORCIE SUKCESY!
Od początku roku szkolnego sporo dzieje się w naszej szkole w dziedzinie sportu. Co rusz pojawiają się
ogłoszenia o nowych zawodach lub kontynuacji tych, których etapy już za nami.
Na początku listopada wzięliśmy udział w zawodach unihokeja. Graliśmy m.in. z SP nr 14, z którą mieliśmy
największe problemy. Drużyna chłopców awansowała do etapu rejonowego rozgrywek.
Dobrze sprawdziliśmy się także w sztafetowych biegach przełajowych oraz biegach indywidualnych. W
sztafetach na etapie rejonowych zajęliśmy III miejsce i niewiele brakowało, aby awansować do ﬁnału
wojewódzkiego. Wiosną czeka nas finał biegów indywidualnych.
Liczymy, że naszym biegaczom uda się wywalczyć wysokie miejsca.
Klasę pokazali także tenisiści stołowi. Końcem listopada w ramach Igrzysk Młodzieży szkolnej, po niezwykle
zaciętych pojedynkach nasza reprezentacja chłopców - Michał Tkaczyk i Krzysztof Bury -zdobyła II miejsce,
uzyskując tym samym awans do etapu rejonowego.
red. Emilia Kulińczak, ŚMX
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