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IDZIE JESIEŃ, SZKOŁĘ NIESIE
Niesie też "Nasze Orlątko" a w nim:

MAMY NOBLA!
WYWIAD Z ...
ŻYĆ SIĘ NIE DA BEZ HISTORII
POCZET SZTANDAROWY
JESIENNE KALENDARIUM
JESTEŚMY ŚMIECIARZAMI
NOC POD GWIAZDAMI
RECENZJA "PIŁSUDSKIEGO"
OLIMP WSPÓŁCZEŚNIE
CZY KTOŚ ZNA CHIŃCZYKA?
JAK SZALEĆ, TO SZALEĆ. A CO!
ŚWIĘTA PRZYJDĄ DO JASIA
WYLUZUJMY SIĘ!

JESIENNE
KALENDARIUM

Czy wiesz, że....
jesienią obchodzimy wiele dni
związanych z ochroną
środowiska:

19 września - Dzień Dzikiej Flory,
Fauny i Naturalnych Siedlisk,
21 września - Sprzątanie Świata,
22 września - Europejski Dzień bez
Samochodów,
4 października - Światowy Dzień
Zwierząt,
10 października - Dzień Drzewa,
25 października - Dzień Ustawy o
Ochronie Zwierząt,
5 Grudnia - Światowy Dzień Gleby.

red. Amelia Hardulak
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Nobel w dziedzinie literatury to święto!

Olga Tokarczuk

Ostatnią Nagrodę Nobla z dziedziny literatury
otrzymała Polka 20 lat temu, była to Wisława
Szymborska. Po tak długiej przerwie na
czerwonych dywanach pojawił się nie kto inny jak
Olga Tokarczuk - wybitna powieściopisarka i
eseistka.
  W polskiej literaturze nieczęsto zdarza się osoba
tak utalentowana i wyjątkowa. Niestety polski rząd
nie jest przychylnie nastawiony do poglądów oraz
twórczości poetki, jest to spowodowane jej
otwartym i obiektywnym wyrażaniem zdania m. in.
podczas marszów i protestów.
Czy Olga Tokarczuk to faktycznie kontrowersyjna
osoba, która pisze kontrowersyjne książki? Tego
dowiecie się, gdy sięgniecie po którąś z powieści
lub opowiadań, np.”Prawiek i inne czasy”, “Dom
dzienny, dom nocny”,”Grę na wielu bębenkach” czy
monument: “Księgi Jakubowe”.

Olga Tokarczuk w swoich utworach porusza problemy obecne w każdej przestrzeni - nawet tej mikro.
Pokazuje, że ludzie wszędzie są tacy sami: nie do końca źli, niekoniecznie kryształowi, a gdy nie pasują do
większości, skazani są na pokonywanie uporczywych przeszkód.
Autorka, mimo że już jako nastolatka pisała wiersze i opowiadania, to w późniejszym czasie pomysł bycia
pisarką wydawał się jej abstrakcyjny. Właśnie dlatego ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie
Warszawskim, a później przyjęła posadę psychterapeuty w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. Na
poważną twórczość literacką przyszła pora nieco później. Olga Tokarczuk wyraża w niej własne zdanie i
przemyślenia na temat społeczeństwa, a co więcej nakłania do tego wysiłku swoich czytelników.

„To ogromne wyróżnienie dla pisarki, a jednocześnie świetna promocja naszej
literatury na świecie” -  wywiad z Panią Dorotą Strociak – Nuckowską na temat
Nobla Olgi Tokarczuk

Redaktor: Nobel w dziedzinie literatury to święto dla Polaków, polonistów, polskiej literatury, samej
pisarki… Kto powinien świętować?
Dorota Strociak – Nuckowska: Sądzę, że wszyscy Polacy od morza po Tatry. A tak poważnie, to ogromne
wyróżnienie dla pisarki, a jednocześnie świetna promocja naszej literatury na świecie. Olga Tokarczuk
poprzez tę nagrodę stała się ambasadorką Polski, naszym nowym, ale niezwykle otwartym i mocnym głosem
poza granicami kraju.

Red: Czy w związku z Noblem można spodziewać się zmian w programie nauczania, w spisie lektur?
D. S.-N.: To niezłe pytanie. Teksty naszej nowej Noblistki po ostatniej reformie zniknęły z podręczników. Były
to tylko fragmenty m.in. ,,Biegunów” i powiem szczerze, że interesowały uczniów. 
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Wzbudzały zgoła skrajne emocje od zachwytu, fascynacji wysublimowanym językiem po całkowite
zniechęcenie z powodu totalnego nierozumienia, a co za tym idzie odrzucenia. Myślę, że z całą twórczością
Tokarczuk jest tak samo, generuje skrajne emocje, jedni kochają jej książki, zachwycają się każdym
akapitem, inni nie mogą przebrnąć przez pierwszy rozdział. Czy trafi do spisu lektur? Może w szkole
średniej, do lektur uzupełniających

Red.: Dlaczego?

D. S.-N.: Dlaczego tak się dzieje? Trudno powiedzieć, chociaż może udałoby się sformułować kilka
wniosków. W pierwszej kolejności prozy Olgi Tokarczuk nie można zaliczyć do ,,pop literatury”, a zatem nie
każdy potrafi ,,doczytać jej książki do końca”. Druga ważna kwestia to patrzenie na twórczość i ocenianie jej
przez pryzmat działalności społecznej pisarki, co szczególnie mocno ujawniło się w ostatnich kilku latach.
Moim zdanie jest to niewłaściwe i krzywdzące dla Noblistki.

Red.: Czy taka zmiana według Pani powinna zaistnieć?

D. S. – N.: Mam nadzieję, że książki Olgi Tokarczuk, nie tylko we fragmentach, trafią na listę lektur w
szkołach: podstawowej i średniej. Nie wiem tylko, czy nie będzie to ,,niedźwiedzia przysługa”, biorąc pod
uwagę nastawienie młodych ludzi do lektur szkolnych. Chociaż, wierzę, że proza pisarki sama się obroni.

Red.: Zakładamy, że jako nauczyciel języka polskiego zna Pani twórczość Olgi Tokarczuk. Do kogo
są skierowane książki noblistki, do jakiej grupy wiekowej, do jakiego rodzaju czytelnika?

D.S. –N.: Cieszę się, że tak zakładasz. Uważam, że każdy polonista oprócz dogłębnej znajomości
twórczości A. Mickiewicza, powinien znać i czytać coś jeszcze. Powiem szczerze, że nie przeczytałam
wszystkich utworów Tokarczuk. Nadrabiam zaległości. Jednak muszę się przyznać, że od początku byłam
oczarowana sposobem prowadzenia narracji, jaki zastosowała pisarka w swoich powieściach i
opowiadaniach. Może nie będzie to nic odkrywczego, ale najbardziej podobają mi ,,Bieguni” oraz ,,Księgi
Jakubowe”. Czytanie tych utworów jest dla mnie rodzajem ,,delektowania się” literaturą.
Moim zdaniem książki Olgi Tokarczuk za względu na bogatą tematykę, różnorodną problematykę mogą
trafić do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku począwszy od nastolatków, którym bliska jest
problematyka ekologii, poszanowania praw zwierząt, opieki nad nimi, po dorosłych broniących szacunku dla
wszelakich odmienności i wszelakich mniejszości

Red.: Czym się charakteryzuje jej pisarstwo i dlaczego, według Pani, jest wartościowe?

D. S.- N.: Myślę, że pokrótce odpowiedziałam już na to pytanie. Powtórzę moje zdanie, że pisarstwo naszej
nowej Noblistki bezsprzecznie należy uznać za wartościowe. Bardziej uznanej nagrody za twórczość
literacką nie ma na świecie, to skoro wybitni znawczy literatury zdecydowali się przyznać Oldze Tokarczuk tę
nagrodę, mnie, skromnemu poloniście, pozostaje tylko zgodzić się z ich wyborem. Pisarka uczy nas, że nie
powinniśmy postrzegać otaczającego nas świata w tonacji czarno-białej, bo jest on pełen barw,
różnorodności, a nawet sprzeczności. Uważam, że jej książki mogą pomóc młodym ludziom w poznawaniu
niezwykłej różności, wielokulturowości, barwności świata. W tym upatruję ich największą wartość.

Red.: Dziękujemy za rozmowę.

red. ŚMX
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Żyć się nie da bez historii
Witam Was drodzy Czytelnicy w pierwszym po wakacjach numerze ,,Naszego Orlątka”! Witam w szkole, w
otoczeniu kolegów i koleżanek oraz nauczycieli! Sądzę, że ten rok szkolny będzie wyjątkowy, niepowtarzalny
i z charakterem, ponieważ nasza szkołą bierze udział w przeróżnych atrakcjach i przedsięwzięciach.
Zaczęliśmy szkołę bez przykrych niespodzianek, warto pamiętać jednak że…
  80 lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli w obronie ojczyzny, abyśmy dziś mogli żyć i rozwijać
się w takim, a nie innym świecie. We wrześniu 1939 r. miały nastąpić normalne dni przeżyte z uśmiechem na
twarzy każdego młodego ucznia. Stało się jednak inaczej. Początek II wojny światowej zmienił plany
Polaków. Wieluń, Gdańsk, Mokra… - to tylko niektóre z najsłynniejszych miejsc z najtragiczniejszą historią.
Niemcy napadły na Polskę, niszcząc bezwzględnie pomniki, budynki, wsie i całe miasta. Jak można było
zabijać niewinnych, unicestwiać kulturę, pracę i edukację? Nasz naród znany był i jest z waleczności, ale
nawet ona początkowo nie przynosiła wielkich rezultatów wobec potwornego okupanta.
„Boże dopomóż!” - te słowa wychodziły z ust codziennie. Każdy wierzył w lepszą przyszłość i lepsze warunki.
Dzięki zapałowi, pracy i pragnieniu wolności w 1945 r. w naszym kraju w końcu nastała wolność a ludzie
przestali być traktowani jak niewolnicy, gorsi rasowo, nawet jak zwierzęta.
Czy wojna dotknęła nas tylko przez niekorzystne położenie geograficzne i chęć zagarnięcia terytorium przez
obce kraje? Czy zaważyła źle rozumiana filozofia, chęć władzy, złe decyzje? W czasie wojny cierpiało i
zginęło tak wielu!
Historii niestety nie można zmienić, ale można o nią zadbać. Pamiętajmy zatem o bohaterach, troszczmy się
o innych, pomagajmy sobie nawzajem, kochajmy się, bo nie warto tracić pięknych chwil na egoizm i niechęć.
Co prawda życie nie jest kolorowe, ale dlaczego nie dążyć, aby takim się stało?

red. Michał Tkaczyk

POCZET SZTANDAROWY
Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy
patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Szkoła to miejsce,
w którym dzieci i młodzież stykają się z symbolami narodowymi, uczą się jaką pełnią one funkcję, w jakich
okolicznościach są wykorzystywane.
Poczet Sztandarowy to trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzi jeden sztandarowy i dwuosobowa
asysta.
Pierwszym wystąpieniem Pocztu Sztandarowego w tym roku szkolnym była 80 rocznica wybuchu drugiej
wojny światowej. Uroczystość odbyła się w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w dniu 1 września 2019
roku. Zebrały się tam wszystkie szkoły z naszego miasta oraz różne stowarzyszenia. Po mszy św. wszyscy
uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na plac Berka Joselewicza, przed budynek Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie Prezydent miasta Wojciech Bakun wraz z gośćmi, odsłonili tablicę
upamiętniającą Żołnierzy 22. Dywizji Piechoty Górskiej. Wzruszającym zdarzeniem było uczestnictwo w
uroczystości 95-letniego przemyślanina, majora Jerzego Kostiuka, który walczył pod Monte Cassino.
Zgromadzonym przed muzeum historię 22. Dywizji Piechoty Górskiej opowiedział historyk, nauczyciel i
pracownik MNZP, pan Lucjan Fac.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło  się w dniu 2.09.2019 r. Poczet Sztandarowy
uczestniczył w zarówno w oficjalnym rozpoczęciu uroczystości jak i pasowaniu na ucznia, gdy młodzi
pierwszoklasiści przysięgali, że będą godnie reprezentować naszą szkołę
O godz. 15.00 dnia 8.09.2019 r. Poczet Sztandarowy udał się na mszę św. w Kościele Garnizonowym w
Przemyślu w intencji ś.p. ks. płk Józefa Panasia, kapelana Legionów. Po Eucharystii uczestnicy przeszli  na
Cmentarz Wojskowy w Przemyślu, gdzie w asyście kompanii honorowej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie
obelisku upamiętniającego ks. płk Józefa Panasia.Postać ta niestety wielu przemyślanom jest mało znana, 
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choć wywarła ona wielki, bezpośredni wpływ na Przemyśl w pierwszych miesiącach odzyskiwania
niepodległości w latach 1918-1919. Obelisk ma przywrócić pamięć o bohaterze.
Dla nas, uczniów reprezentujących szkołę w Poczcie Sztandarowym, warunki pogodowe nie są przeszkodą,
natomiast ważne jest, że mamy ten zaszczyt, iż uczestniczymy w najważniejszych uroczystościach w
naszym mieście. Czasami musimy opuścić lekcje i potem je nadrobić, częściej zdarza się, że wychodzimy w
naszym wolnym czasie, kiedy reszta kolegów odpoczywa. Poczet zobowiązuje: do stroju, do punktualności,
do powagi, ale za to poznajemy nowych ludzi i ważne wydarzenia, a to najlepsza lekcja historii - taka w
praktyce!

red. Wiktoria Napora

Jesteśmy śmieciarzami?
Ostatnio wyszedłem z psem na spacer, nad rzekę San. Miałem właśnie zejść po schodach, gdy zobaczyłem
górę śmieci. Wszędzie były potłuczone butelki, plastik, opakowania po chipsach i cała masa innych
odpadów.
Ludzie przestają dbać o środowisko. Coraz częściej kupujemy rzeczy w plastikowych opakowaniach.
Dlaczego? Ponieważ są lżejsze i  wygodniejsze, ale niektórzy zaczynają się sprzeciwiać.
„Całe ekosystemy się rozpadają. Jesteśmy na początku ery masowego wymierania, a wy mówicie
tylko o pieniądzach i opowiadacie bajki o wiecznym wzroście gospodarczym.”- wypowiedziała się
Greta Thunberg  w Parlamencie Europejskim. Jest to szesnastoletnia dziewczyna sprzeciwiająca się
politykom, którzy jeżdżą limuzynami za tysiące euro, ale nic nie robią dla ochrony środowiska. Twierdzi, że
politycy nie zwracają uwagi na ekologię, a gdy odejdą, to zostawią wszystko na naszych barkach. Barkach
dzisiejszych dzieci.
W Przemyślu organizuje się wiele akcji czyszczenia miasta, między innymi brzegu rzeki San, lecz po każdej
skończonej akcji, po nocy, kilku dniach, brzeg rzeki znowu jest zaśmiecony. Rada Miasta podczas wakacji
przy każdych schodach postawiła śmietniki, lecz ludzie nie zwracają na nie uwagi.
Dlaczego rzucamy śmieci za siebie, a nie do kosza? Dlaczego nie zwracamy uwagi tym, którzy tak robią?
Być może dlatego, że gdy widzimy kogoś wyrzucającego śmieci na ziemię, boimy się mu zwrócić uwagę, bo
po takiej uwadze sami musielibyśmy wyrzucać śmieci do kosza. Być może zaśmiecenie jest spowodowane
naszymi lękiem i lenistwem. Czy naprawdę tacy jesteśmy? Odpowiedź da nasze działanie.

red. ŚMX

NOC POD GWIAZDAMI
Po rozpoczęciu roku szkolnego można było zapisać się na dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów w
ramach projektu „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”, m.in. z biologii, geografii, fizyki.
Pierwszą przygodą dla grupy młodych przyrodników był wyjazd w Bieszczady do Parku Gwiezdnego Nieba.
18.03.2013r. zostało podpisane memorandum o powołanie parku. Prowadzą go Słowak z Polką. Park
powstał z myślą o dzieciach i dorosłych. Jest to jedyny taki rezerwat w Polsce, ponieważ znajduje się w
miejscu gdzie w nocy, nawet latem, jest ciemno. Ale ciemno naprawdę, bez świetlnej łuny, jaką dają nasze
lampy. Dzieje się tak, ponieważ park położony jest bardzo wysoko. Obserwacja nieba odbywa się w nocy. W
górach niedogodnością może być spadek temperatury. Mimo że mieliśmy na sobie bluzy, kurtki, koce i
właziły na nas koty, to nadal było nam zimno. Za to widok… nieziemski!
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Przyjechaliśmy o zmroku, lecz to nadal nie była noc. Dostaliśmy czerwone latarki, żeby przy teleskopach
było widać wszystko bardzo szczegółowo. Na początku pan pokazał nam prezentację dotyczącą gwiazd,
gwiazdozbiorów, w jaki sposób ludzie niszczą nocne niebo i do czego potrzebna jest nam ciemność. Gdy na
niebo wzeszły gwiazdy, zobaczyliśmy coś szokującego: Drogę Mleczną! Był to piękny widok, przez całe
niebo przechodził jasny pas złożony z gwiazd. Zaczęliśmy obserwować widok nieba przez teleskopy.
Widzieliśmy nawet galaktykę Andromedy!!! Obserwacje zakończyły się grupowym zdjęciem pod Drogą
Mleczną. 
Naprawdę warto pojechać w Bieszczady do Parku Gwiezdnego Nieba, gdyż można zobaczyć widoki nie z tej
ziemi… Uczniom naszej szkoły polecam wyjazd z panem z fizyki, ponieważ dzięki niemu panowała bardzo
wesoła atmosfera.

red. ŚMX

CZY WARTO PÓJŚĆ NA "PIŁSUDSKIEGO"?
,,Piłsudski'' to najnowszy  film historyczny wyreżyserowany przez Michała Rosa. Przedstawia on sylwetkę
jednego z najbardziej znanych polskich bohaterów narodowych - Józefa  Piłsudskiego. z filmu można
dowiedzieć się więcej o tej postaci niż z tradycyjnej lekcji historii.
Akcja rozpoczyna się od brawurowej ucieczki Piłsudskiego z petersburskiego szpitala psychiatrycznego.
Widz podąża z głównym bohaterem przez ciekawe wydarzenia związane z próbami odzyskania
niepodległości przez Polskę i pierwszą  wojnę światową. Poznajemy Józefa Piłsudskiego z innej strony niż
na lekcjach historii. Bohater często przeżywa dylematy, nie tylko związane z życiem politycznym, ale
również prywatnym. Mierzy się z niezrozumieniem ze strony najbliższych i najbardziej oddanych sobie ludzi.
Przez członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany jest za terrorystę, który nie cofnie się nawet przed
zamachami na najważniejszych carskich urzędników i oficerów. Natomiast przez swoich najbliższych
współpracowników postrzegany jest jako wspaniały dowódca i strateg, gotowy zrobić wszystko dla
niepodległości ojczyzny. Film ukazuje również mniej krystaliczną i bohaterską stronę Józefa Piłsudskiego.
Przedstawia jego problemy alkoholowe, rodzinne oraz zdrowotne, a także niekończące się wątpliwości co do
podejmowanych decyzji. Mimo trudnej i ważnej tematyki filmu, w akcji przewijają się zabawne sceny.
Aktorzy odgrywający swoje role doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Potrafili świetnie odwzorować
uczucia, które mogli przeżywać bohaterowie. Scenografia i kostiumy idealnie wpasowały się w klimat
wczesnych lat XX wieku. Wyglądały bardzo realistycznie. Nie brakowało efektów specjalnych, takich jak
wybuchy ładunków z prochem.
Mimo tak wielu plusów film nie podobał mi się. Uważam, że akcja często mogła nużyć widza. Zabrakło
aspektów związanych z działalnością Piłsudskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Akcja
podczas pierwszej wojny światowej była omówiona zbyt skrótowo. W filmie nie poruszono konfliktu pomiędzy
Józefem  Piłsudskim a Romanem Dmowskim. Postać  głównego bohatera była przerysowana. Kreowano go
na geniusza niezrozumianego przez otoczenie, a to chyba nie do końca zgodne z prawdą.
Film, pomimo mojej krytycznej oceny, zasługuje na uwagę. Myślę, że jest wart obejrzenia, nawet przez
osoby, które nie interesują się historią. 

red. Iga Siedlewicz
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,,Percy Jackson i bogowie olimpijscy”  - czyli
mitologia w lepszej wersji

Dionizos, Hermes, Posejdon, Hydra... Chyba nie trzeba wymieniać więcej postaci mitologicznych, legendarnych i epickich. Jak żyć, gdy w nowoczesnym,

teraźniejszym świecie istnieją herosi, bogowie, a nawet tytani? O tym właśnie opowiada seria książek fantastycznych o przygodach Percy'iego Jacksona – półboga

o odwadze Herkulesa i mądrości Ateny.

  Autorem pięciu ksiąg jest wspaniały dziennikarz, publicysta i pisarz - Rick Riordan. Ujął on w nich
najwspanialsze momenty, historie i postacie z mitologii greckiej w nieco odświeżonych czasach. Kto
powiedział, że Olimp musi być na ,,Olimpie”, a Hades pod ziemią? Czy Zeus nie mógłby najzwyczajniej w
świecie używać paralizatora, a nie piorunów? Czy Ares – bóg wojny - nie może jeździć na motocyklu?
Regułą dobrych książek jest nie tylko to, co się w nich przedstawia, ale też jak się przedstawia. Ta niezwykle
interesująca seria została doceniona przez samego ,,New York Timesa” i do dziś cieszy się wielkim
uznaniem.
  Główny bohater – Percy w końcu dowiaduje się kim naprawdę jest. Zostaje prawdziwym herosem. Musi
nauczyć się wszystkiego od podstaw: jak walczyć, bronić się, znaleźć schronienie i co robić, gdy Morze
Potworów pochłania najlepszych przyjaciół. Przeżywa wiele niesamowitych przygód począwszy od walki z
minotaurem, a skończywszy na zagadce w labiryncie.
Czy nastoletni Jackson uratuje świat? Czy sprosta wyzwaniom? Istnieje tylko jeden sposób, by się tego
dowiedzieć – dać się wciągnąć w wir literatury młodzieżowej.
  To już nie są zwyczajne mity według Parandowskiego. Tutaj słowo ,,mit” nabiera nowego sensu. Historie
sprzed dwóch tysięcy lat w końcu mogą być prawdziwe!

red. Michał Tkaczyk
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CZY KTOŚ NA CHIŃCZYKA?
RECENZJA GRY RETRO.

CHIŃCZYK

Czy wiecie, co to jest "Chińczyk" ? Nie chodzi mi o osobę wywodzącą się z Chin, tylko o grę.
Grafika planszy nie jest skomplikowana: pola ułożone są w kształcie krzyża, a każdy kolor pionków ma swoje
miejsca, od których gracz startuje i do których powinien dojść. Minimalna ilość graczy to dwie osoby,
maksymalna cztery.
Pionek opuszcza pole startowe, gdy gracz wyrzuci szóstkę. Przy kolejnej szóstce można wyjść nowym
pionkiem albo kontynuować drogę pionkiem poprzednim. Wszystko zależy od tego, co nam się bardziej
opłaca i jakie ryzyko chcemy podjąć (np.: nasz pionek może stać niedaleko pionka przeciwnika i jeśli
wypadnie nam odpowiednia ilość oczek, być może uda nam się odesłać go na start). Wygrywa gracz, który
jako pierwszy ułoży swoje cztery pionki na polach końcowych.
Czas trwania gry zależy od naszych decyzji oraz szczęścia do kostki. Najkrócej grałam około czterdziestu
minut, ale bawić się można nawet całą noc.
Chińczyk uczy precyzji, sprytu, ale przede wszystkim ma nam zapewnić dobrą zabawę.
Gra skierowana jest do wszystkich, którzy potrafią liczyć oraz wykazują się chociaż odrobiną cierpliwości. 

To zaczynamy...?

red. Amelia Hardulak

A. H.
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Energylandia

Przed nami same poważne wyzwania na miarę ósmoklasistów, więc koniecznie trzeba było wykorzystać
słoneczną jesień na ostatnie szaleństwa. Nie wybraliśmy byle czego (my, to znaczy klasy 8 A i 8 B). Od
dwóch tygodni roztaczała się nam przed oczami wizja wyjazdu do Energylandii i w końcu się udało. Jak
szaleć, to szaleć… A co!
O godzinie 6 rano rozpoczęliśmy naszą podróż autokarem. Pomimo miłej atmosfery w autobusie, każdy
czekał w napięciu na przyjazd na miejsce. Gdy na horyzoncie zauważyliśmy pierwsze kolejki do wejścia,
ogarnęła nas wielka ekscytacja i przez to czas spędzony na rozdawaniu biletów niezmiernie nam się dłużył.
Na szczęście niedługo potem mogliśmy korzystać z pierwszych atrakcji.
Park był tak ogromny, że trudno było się odnaleźć bez mapy. Najwyższe i najszybsze kolejki były
odwiedzane przez odważnych i ufających swoim żołądkom uczniów. Ale strefa familijna również cieszyła się
sporą popularnością. Atrakcje takie jak „Hyperion” czy „Zadra” nie były nam straszne. Walczyliśmy z nimi
kilkakrotnie i a każdym razem dawaliśmy sobie radę.
Wszyscy w parku rozrywki znaleźli coś dla siebie. Oprócz niezliczonych atrakcji mieśmy też czas na kupienie
pamiątek i zjedzenie czegoś dobrego, bo zabawa przecież wzmaga apetyt.
Zmęczeni wsiedliśmy do autobusu, aby ruszyć w drogę powrotną. Cała wycieczka minęła nam w przyjemnej
atmosferze i każdy wrócił z uśmiechem na twarzy. Bez wahania możemy stwierdzić, że wyjazd był udany. A
teraz…. naukę czas zacząć (z małymi przerwami, oczywiście)

red. Magda Gajda, Wiktoria Napora

JAK SZALEĆ, TO SZALEĆ. A CO!
WYCIECZKA KLAS 8 A I 8 B DO ENERGYLANDII

K. Z.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 9 12/2019 | Strona 10  
www.juniormedia.plNasze

Orlątko
ŚWIĘTA PRZYJDĄ DO JASIA

Jasiek Mieszkiełło to czternastolatek. Zdobył m. in.
tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego w
Szermierce. Pasjonuje się biologią, a do tego głowę
ma pełną marzeń.
W tym roku do Jaśka Boże Narodzenie przyjdzie
szybciej niż zwykle. Niestety chłopiec walczy z
nieuleczalnym guzem ośrodkowego układu
nerwowego - glejakiem. Dwa lata temu zaczął
skarżyć się na zawroty głowy, które z czasem
powodowały mdłości. Po serii badań lekarskich
pojawiła się diagnoza. Okazało się, że w samym
środku mózgu u Jaśka wyrósł pięciocentymetrowy
guz.
W październiku Samorząd Uczniowski naszej szkoły
wziął udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej
„Święta przyjdą do Jasia”. Chętni uczniowie wykonali
kartki świąteczne i przekazali je do wysłania do
młodego szermierza.
Akcja ta pokazała, że mamy dobre serca i jesteśmy
wrażliwi na los innych. Nasza szkoła wysłała cztery
wielkie koperty kartek świątecznych. Oby dotarły do
Jaśka na jego Boże Narodzenie.

red. Miłosz Srogi i Jagoda Trojniarz

Wyluzujmy się!
Taniec jest jedną z rozrywek, podczas której zapomina się o
problemach, wprowadza w wesoły nastrój, można odreagować
codzienne stresy. Dlatego chętnie bierzemy udział w dyskotekach,
gdzie można posłuchać popularnej muzyki, poznać nowe osoby, a
przede wszystkim się wyszaleć.
W naszej szkole dyskoteki organizuje Samorząd Uczniowski. W tym
roku odbyła się już jedna taka impreza, w której wzięli udział uczniowie
klas IV-VIII.
Osób przyszło sporo. Samorząd naprawdę bardzo się postarał: było
dużo zabaw, dobra muzyka i wesoła atmosfera. Największą
popularnością cieszyło się karaoke, podczas którego można było
sprawdzić swój talent aktorsko – wokalny.
Uważamy, że dyskoteki są jak najbardziej potrzebne, można się wtedy
naprawdę wyluzować. Już czekamy na kolejną, andrzejkową imprezę.
Może okazać się pełna kreatywnych zabaw.

red. Oliwia Kochman i Zuzanna Malawska

W tym numerze pisali dla Was redaktorzy: 
Magda Gajda, Wiktoria Napora, Oliwia Kochman, Zuzanna Malawska, Jagoda Trojniarz, Iga Siedlewicz,
Michał Tkaczyk, Miłosz Srogi, ŚMX, korekta: Arleta Kazienko, redaktor naczelny: Iwona Zając

Święta przyjdą do Jasia K. B.
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