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Wielkanocne życzenia.

"Nienawiść bierze się ze
strachu i braku wiedzy. Gdyby
ludzie mogli poznać tych,
których nienawidzą, i skupić
się na tym, co ich łączy,
mogliby przełamać tę
wrogość."
(Michelle Cohen; Drzewo migdałowe)
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Niepewne czasy. Historia lubi się powtarzać.
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się w nocy ze środy na czwartek 24 lutego 2022 roku. Świat stanął w
miejscu. Wielu ludzi wyrwanych z głębokiego snu musiało spakować się i podjąć być może najważniejszą
decyzję swojego życia – ucieczkę przed rosyjską agresją. Tylko czy to, co najważniejsze w życiu można
spakować w kilkanaście minut do jednej, małej walizki? Ludzie, którzy uciekli to tylko połowa rodzin –
głównie kobiety i dzieci, które w Ukrainie pozostawiły swoich mężów, ojców i dorosłych synów. Mężczyznom
tym nie wolno było przekroczyć granicy, gdyż zostali, aby walczyć o wolność swojej ojczyzny. W wielu
miejscach można usłyszeć lub przeczytać o przeżyciach uchodźców:
„Opuszczałam Charków przy dźwiękach ostrzału i myśliwców. Modliłam się, żeby Rosjanie nie ostrzelali
pociągu. I żeby samolot nie zrzucił bomby na mój dom, do którego mam nadzieję kiedyś wrócić. Do końca
nie wierzyliśmy, że Putin zaatakuje” – mówi Swietłana.
Gdy patrzymy i słuchamy o tragicznych wydarzeniach na wschodnich krańcach Europy, możemy śmiało
powiedzieć, że są przerażająco podobne do tych z początku września 1939 r. Rosja w podstępny sposób
zaatakowała Ukrainę, tak jak zrobiły to Niemcy, bestialsko atakując nasz kraj w latach II wojny światowej.
Niemieckie wojska dokonywały wówczas mordów na ludności cywilnej, mordom towarzyszyły gwałty na
polskich kobietach, a ci, którzy nie zdążyli się ewakuować, byli torturowani i zabijani. Niemcy ze szczególnym
zawzięciem niszczyli budynki o znaczeniu kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Rosjanie atakują cywili,
szkoły, szpitale.
Czasy, w których żyjemy są niepewne, pełne okrucieństwa i ludzkiego cierpienia. Uczą nas pokory i
zastanowienia się, co w życiu jest najważniejsze. Obok zdrowia, rodziny, miłości,… zauważamy, że pokój na
świecie jest bardzo cenną wartością, dzięki której mamy poczucie bezpieczeństwa. Pomagajmy
potrzebującym bezinteresownie, z dobroci serca. Dobro zawsze do nas powraca.
red. Miłosz Srogi

Gołąbek pokoju

Nika Jaworowska - Duchlińska
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Rosyjska agresja w imię wyzwolenia?
24.02.22. W Ukrainie wybuchła wojna. Rosyjska agresja trwa do
dziś. Tysiące cywili ucieka z Ukrainy, szukając ratunku.
Rosyjska agresja w imię wyzwolenia.
Prezydent Rosji – Władimir Putin – twierdzi, że dokonuje pomocy w samoobronie Donieckiej i Ługańskiej
Republiki Ludowej. Otwarcie kłamie, że to Ukraina zaatakowała powyższe republiki, a on pomaga im w
walce. Rosyjski prezydent powołuje się na prawo, które mówi: „Agresja jest to użycie siły przez jedno
państwo przeciw drugiemu. Ale uwaga: agresją nie jest działanie państwa w samoobronie”. W telewizji
ogłosił, że nie będzie atakowana ludność cywilna, lecz obiekty wojskowe, przede wszystkim lotniska i
systemy obrony powietrznej. Wspominał też o strachu przed użyciem broni atomowej przez Ukraińców.
Wiemy jednak, że Ukraina nie dysponuje taką bronią.
Niby jest to wojna rosyjsko – ukraińska, ale moglibyśmy ją nazwać wojną białorusko – rosyjsko – ukraińską.
To wszystko dlatego, że z terytorium Białorusi zostały wystrzelone rakiety w kierunku Kijowa[1]. Potwierdza
to fakt, że Białoruś i Rosja prowadzą wspólną politykę i pomagają sobie w działaniach.
Warto zaznaczyć, że w Rosji panuje powszechna dezinformacja. Jak wynika z sondaży[2], aż 8 na 10
Rosjan ufa Władimirowi Putinowi. W telewizji głoszone jest, że to nie Rosja jest agresorem. Natomiast
osoby, które twierdzą inaczej, są aresztowane przez państwowe służby. Zdarzyły się już nawet aresztowania
dwunastoletnich dzieci. Świadczy to o brutalności władz.
Kłamstwem jest twierdzenie, że Rosja będzie atakowała tylko obiekty wojskowe. Z danych[3] przekazanych 8
marca wynika, że śmierć poniosło 474 cywilów, w tym 41 dzieci. Rannych zostało ponad 861 osób, w tym 76
osób poniżej osiemnastego roku życia. Ostrzał był przeprowadzony na szpitale, karetki, szkoły, duże osiedla
mieszkaniowe oraz wszelkiego rodzaju schrony. Zrównane z ziemią został np. Charków czy Bucza. Atak na
cywilów jest niezgodny z Konwencją genewską[4] o ochronie osób cywilnych podczas wojny, m. in. z tytułem
I, art. 3, ppkt a oraz c, które mówią, że zakazane są: „a) zamachy na życie i nietykalność cielesną, w
szczególności zabójstwa we wszelkiej postaci, okaleczenia, okrutne traktowanie, tortury i męki” oraz c)
„zamachy na godność osobistą, a w szczególności traktowanie poniżające i upokarzające”.

[1] https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-ukrainskie-sily-zestrzelilismy-pocisk-wystrzelonyz-terytori,nId,5858814#crp_state=1
[2] https://www.rp.pl/polityka/art35892451-sondaz-panstwowego-instytutu-putinowi-ufa-prawie-8-na-10rosjan
[3] https://tvn24.pl/swiat/wojna-na-ukrainie-bilans-ofiar-wsrod-cywilow-i-dzieci-stan-na-8-marca-5627933
[4] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1949-4.html
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Czy Zachód pomaga?
Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły na Rosję sankcje[1] „zabraniające podmiotom z USA transakcji z
Rosyjskim Bankiem Centralnym i innymi państwowymi instytucjami ﬁnansowymi”. Dzięki temu w bankach
Ameryki zamrożone zostały rezerwy walutowe Rosji o wartości 630 mld amerykańskich USD, a co za tym
idzie, spadnie wartość rubla[2], co spowoduje kryzys gospodarczy.
Również Unia Europejska wprowadziła zakaz[3] wszelkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami
państwowymi, świadczenia usług ratingu kredytowego na rzecz osób i podmiotów z Rosji, nowych inwestycji
w rosyjski sektor energetyczny, wprowadziła również: ograniczenia w handlu żelazem, stalą i towarami
luksusowymi oraz sankcje wobec osób i podmiotów związanych z reżimem Putina. W praktyce oznacza to,
że Rosjanie nie będą mogli skupować od nas wymienionych przedmiotów, ale i my nie będziemy importować
części towarów.
Niestety są też ﬁrmy i koncerny, które nie chcą się wycofać z rynku rosyjskiego[4], gdyż jest to za duża strata
ﬁnansowa. Do takich koncernów należy Coca – Cola[5] oraz francuski Danone, który posiada takie marki jak
Bobovita, Żywiec – Zdrój, Danio, Nutridrink czy Activia. Dopiero wyraźny nacisk ze strony opinii publicznej i
bojkot ﬁrm wymusiły zmiany w handlu. Firmami, które wciąż się nie zamykają, pomimo apelu Izby
Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego jest np. Auchan, MEDEF (Mouvement des entreprises de
France, Ruch Francuskich Przedsiębiorstw), Leroy Merlin czy Nestle. Oto wypowiedź szefa MEDEF
tłumacząca niezaprzestanie handlu z Rosją:
„Niektórym amerykańskim przedsiębiorstwom, które zatrudniają 10 pracowników, np. Netﬂixowi i innym,
łatwo jest powiedzieć: zamykam. Ale naszym obowiązkiem jako pracodawcy jest pomoc naszym
pracownikom i rosyjskim konsumentom, którzy nie są odpowiedzialni za tę wojnę”.
Leroy Merlin zadecydowało, że pieniądze z transakcji odbytych w Rosji zostaną przekazane Ukrainie.

Pomagaj, a dobro powróci.
Istotnym działaniem jest pomoc humanitarna. Wielką rolę odgrywa PAH (Polska Akcja Humanitarna) czy
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża. Są to dwie organizacje, które mogą legalnie wjeżdżać na
terytorium Ukrainy i zawozić pomoc humanitarną do szpitali i miast. Kolejnymi organizacjami[1]
pomagającymi uchodźcom są np. Caritas i UNICEF. Nie można też zapomnieć o małych ﬁrmach,
fundacjach, osobach publicznych i prywatnych, które wspierają zbiórki i przewozy na rzecz Ukrainy. Oprócz
tego ludzie udostępniają mieszkania i przygarniają do domów grupy uchodźców. Zaangażowanie w
wolontariat wynika z doświadczeń historycznych, przekonań, empatii i dobrego serca.
Jedną z form pomocy z Zachodu są dostawy zbrojne. Broń ukraińskim żołnierzom dostarczyły[2] państwa
takie jak: Polska, Czechy, Belgia, Niemcy, Holandia, Dania, Finlandia, Szwecja, Słowacja ale też USA,
Australia, Turcja czy Wielka Brytania i Hiszpania. Organizowane są też oddziały żołnierzy - obcokrajowców,
którzy czują potrzebę walki o niepodległość Ukrainy.

[1]https://www.national-geographic.pl/artykul/jak-pomagac-ukrainie-lista-zweryfikowanych-zbiorek-iorganizacji-220301011953
[2] https://www.chip.pl/2022/03/co-otrzymala-ukraina-od-sojusznikow/

[1]https://www.money.pl/gospodarka/amerykanskie-sankcje-na-rosje-weszly-w-zycie-jeszcze-przedotwarciem-rynkow-w-usa-6742238813252576a.html
[2] Waluta w Rosji. Na chwilę obecną (22.03.22) rubel spadł o 37,50 % i kosztuje 0,0330 zł.
[3] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
[4] https://oko.press/firmy-ktore-nie-wycofaly-sie-z-rosji/
[5]https://businessinsider.com.pl/gospodarka/coca-cola-jednak-opuszcza-rosyjski-rynek-sprzeczneinformacje/7s5h5yk
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Przejść granicę w jednych skarpetkach.
Na Podkarpaciu otworzone zostały wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą. Są to przejścia[1] w: Korczowej,
Medyce, Budomierzu, Krościenku i Przemyślu. Przez granicę może przejść „każdy obywatel Ukrainy, który
będzie chciał przekroczyć polską granicę” oraz obywatele innych państw żyjący na Ukrainie. Osoby
przechodzące i przejeżdżające przez granicę są zwolnione z odbycia kwarantanny. Nie muszą posiadać
żadnego dokumentu tożsamości, co do tej pory było wymagane. Uchodźcy „nie muszą się rejestrować w
punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. PKP[2] uruchomiła dla nich darmowe przejazdy”[3].
22.03.22, aby wjechać do Polski trzeba było czekać ok. 4 godzin przejeżdżając samochodem osobowym lub
ciężarowym[4]. Obecnie ruch jest znacznie mniejszy.
Osoby przekraczające granicę, mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy. Na granicy działa także Fundacja
Animal Rescue Patrol, która pomaga uchodźcom wkraczającym do Polski razem ze zwierzęciem. Oferowane
są transportery, kamę dla zwierząt oraz potrzebne szczepienia. Głodnym z pewnością pomoże Światowa
Organizacja Kucharzy WCK (World Central Kitchen)[5]. Jest to fundacja, która działa na rzecz uchodźców.
Skrzyknęła ona siedem restauracji w Przemyślu. Dzięki temu w ciągu doby przy granicy wydawane jest kilka
tysięcy ciepłych posiłków.
Uchodźcy lokowani są w szkołach m.in. SP 5, SP 6, SP 11, SP 14, LO I i LO II oraz SOSW I. [6] Pomoc
zaoferowali też hotelarze oraz prywatne osoby, które nie pobierają pieniędzy za świadczoną usługę.

Oko w oko z uchodźcami.
Po przyjęciu uchodźców możemy spotkać się z wdzięcznością, ale i lękiem, agresją czy wycofaniem. Jest to
spowodowane Pourazowym Zespołem Stresu (Traumatick Stress Disorder). „Opisuje [on] szereg reakcji
psychoﬁzycznych organizmu związanych z udziałem w działaniach wojennych. Jego najbardziej typowym
następstwem jest PTSD, czyli zespół stresu bojowego z nawracającymi wspomnieniami traumatycznych
wydarzeń, koszmarami, drażliwością czy niechęcią do kontaktu z ludźmi.”[7]„Jego objawy są różnorodne, ale
wśród nich można wyróżnić trzy główne kategorie:
- nadmierne pobudzenie, przejawiające się przygotowaniem ciała na niebezpieczeństwo, czujną uwagą na
jawie i w czasie snu, wzmożoną wrażliwością na każdy szelest,
- wtargnięcie, tj. powracanie zarówno na jawie, jak i we śnie przeżytego dramatycznego wydarzenia z
odległej przeszłości z taką siłą i intensywnością, jakby powtarzało się ono w rzeczywistości; często
towarzyszy temu przymus odgrywania dramatycznego momentu w formie dosłownej lub zamaskowanej,

[1] https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/37826,Aktualna-sytuacja-na-podkarpackimodcinku-granicy-panstwowej.html
[2] PKP – Polskie Koleje Państwowe (przypis autora).
[3] https://www.prawo.pl/samorzad/uproszczenia-graniczne-dla-uchodzcow-z-ukrainy,513674.html
[4] https://www.gov.pl/web/ukraina/sytuacja-na-przejsciach-granicznych-z-ukraina
[5] https://przemysl.naszemiasto.pl/swiatowa-organizacja-kucharzy-wck-w-medyce-rozdaje-gorace/ar/c18699637
[6] https://przemysl.naszemiasto.pl/w-przemyslu-wroci-nauka-zdalna-jest-stanowcza-odpowiedz-ze/ar/c58707191
[7] https://swiatprzychodni.pl/artykuly/co-to-takiego-stres-bojowy/
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- zawężenie czy odrętwienie, polega na zmianie własnego stanu świadomości, w rezultacie
którego człowiekowi wydaje się, że wszystko przydarza się komuś innemu lub że jest to sen,
przy tym jednostkę cechuje bierność, absolutne poddanie się i częsta niepamięć zdarzenia.”[1]
Nie wierz w fake newsy!
Przed udostępnianiem postów o wydarzeniach w Polsce i na Ukrainie, trzeba wziąć pod uwagę, czy nie są
one fake newsami[2], bowiem niektórzy ludzie celowo lub z braku wiedzy wprowadzają powszechną
dezinformację. Zanim wydamy swój osąd, należy też wziąć pod uwagę fakt, że Ukraińcy przechodzą piekło,
gdy my możemy się cieszyć wolnością, spokojem i bezpieczeństwem.

PAMIĘTAJMY: LICZĄ SIĘ LUDZIE, NIE NARODOWOŚCI!
red.: ŚMX

[1]
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4400/1/19_Jozefa_Bragiel_Od_histerii_do_pourazowego_zespolu_stres
234.pdf
[2] Fałszywa informacja wytworzona w złej wierze.

Pokój na świecie

uczniowie kl. 5 B

solidarni z Ukrainą

uczniowie kl. 5 C
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Możemy pomagać!
W związku z wybuchem działań wojennych w Ukrainie, do Polski napłynęły całe rzesze uchodźców. Dworzec
PKP w Przemyślu to jedno z pierwszych miejsc, gdzie dotarli mieszkańcy kraju ogarniętego wojną. Setki
tysięcy ludzi szukało i wciąż szuka pomocy i ratunku. Polacy od 24.02.2022 r. każdego dnia pokazują, jak
zdawać egzamin z człowieczeństwa.
Najbardziej widoczne są oczywiście wielkie działania na skalę całego kraju. Otworzono punkty recepcyjne, w
których tymczasowo przebywają uchodźcy. Są tam gromadzone i segregowane paczki z różnymi
artykułami. Mowa głównie o odzieży, produktach higieniczno-kosmetyczny oraz medycznych. To dary, które
płyną z całej Polski dla Ukraińców. Polacy kupują najpotrzebniejsze towary, pakują je i wręczają
bezinteresownie tym, którzy uciekli w pośpiechu przed wojną. W halach całą dobę dyżurują wolontariusze
służący pomocą Ukraińcom.
W szeroko rozumianą działalność charytatywną włączyło się również nasze Szkolne Koło Caritas. Od
28.02.2022r. organizowana była pomoc dla potrzebujących – zbiórka odzieży, żywności, środków
higienicznych. Również Samorząd Uczniowski zainicjował akcję „Pokoloruj mój świat” . Dzięki
zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało się zebrać kredki i kolorowanki, które miały zapewnić
najmłodszym dzieciom chwile zapomnienia od przykrej rzeczywistości. I choć nasze działania to tylko
ułamek całej pomocy, każdy, nawet najmniejszy gest pokazuje wsparcie tym, którzy najbardziej go teraz
potrzebują.
Apelujemy do całej społeczności szkolnej, aby w razie potrzeby nadal angażowała się w wolontariat i
dziękujemy tym, którzy wciąż pomagają. Miarą naszego człowieczeństwa są nasze uczynki.
red. Jagoda Trojniarz

Zakazane piosenki
,,Zakazane piosenki” to pierwszy ﬁlm fabularny zrealizowany w powojennej Polsce w 1947 roku. Reżyserem
jest Leonard Buczkowski, a główne role grają znakomici ówcześni aktorzy: Danuta Szaﬂarska i Jerzy
Duszyński. Akcja filmu rozgrywa się od września 1939 r. do wyzwolenia Warszawy w 1945 r.
Muzyk, Roman Tokarski opowiada młodemu żołnierzowi, który przyjechał z Anglii, o swoich przeżyciach w
czasie II wojny światowej. Działa on wraz ze swoją siostrą w konspiracji. Młodzi ludzie przewożą broń,
żywność oraz organizują różne akcje dywersyjne. Jedną z nich jest podłączenie się do niemieckiej radiostacji
i publiczne odtworzenie hymnu polskiego zdumionym warszawiakom. Historia ich wojennych losów krzyżuje
się z losami innych mieszkańców kamienicy - ukrywającego się Żyda, tchórzliwego muzyka, pana Cieślaka,
niemieckiej konﬁdentki - volksdeutschki Marii Kędziorek czy skrzypka - zdrajcy. Jednak największym
bohaterem ﬁlmu są piosenki, nie tylko te patriotyczne, ale i te żartobliwe, ośmieszające wroga. Widzimy, jak
w czasach okupacji pomagały one ludziom przetrwać trudne, wojenne chwile, podnosiły ich na duchu. W
ﬁlmie pokazany jest też wątek pierwszej, młodzieńczej miłości Halinki i Ryszarda - niestety chłopak ginie w
walce. To właśnie piosenka pomaga przetrwać dziewczynie czas, w którym dowiaduje się od brata o śmierci
ukochanego.
Film pokazuje nam, jak naród polski walczył z okupantem nie tylko bronią, ale też piosenką, która podnosiła
na duchu mieszkańców stolicy w trudnych chwilach. Choć tak wiele lat minęło od powstania ﬁlmu, może
warto go obejrzeć i posłuchać, czy obok ktoś właśnie nie śpiewa.
red. Hanna Amarowicz
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Recenzje, recenzje!
Na wiosnę przygodowo!
Arkady Fiedler – „Zdobywamy Amazonkę”
Arkady Fiedler – polski podróżnik i publicysta. Zwiedził Norwegię, Brazylię, Amazonię, Peru, Kanadę,
Madagaskar, Tahiti, Francję, Wielką Brytanię, USA, Meksyk, ZSRR, Indochiny, Afrykę. Wydał ponad 30
książek, w tym „Dywizjon 303”, czy „Orinoko”.
W swojej książce pt. „Zdobywamy Amazonkę” opowiada o pierwszych odkrywcach, którzy chcieli zbadać tę
rzekę, przeczytamy, czemu ludy zamieszkujące Amazonię są biedne, w końcu dowiadujemy się o
przeżyciach autora:
„- Gdy dorośniesz – mówił do mnie ojciec – pojedziemy razem nad Amazonkę.
Niestety śmierć pokrzyżowała nasze zamiary. Ojciec umarł i ja pozostałem sam z marzeniami.
Potem miałem córkę Basię. […]
- Gdy dorośniesz, Basiu – mówiłem – pojedziemy razem nad Amazonkę.
[..] Niestety śmierć i tym razem zniweczyła nasze plany. [...] Musiałem sam jechać nad Amazonkę.”
Arkady Fiedler wypłynął do Amazonii. Poznał tam chłopca o imieniu Czikinio. Razem z nim podróżował oraz
zbierał różne gatunki zwierząt do muzeum w Polsce. Pomógł chłopcu dostać się do rodziny przy granicy
peruwiańskiej. Zawarł znajomości z Indianami oraz poznał tamtejszą kulturę.
Książka wciąga od pierwszych stron. Podobnie jak pozostałe utwory autora.

Daniel Defoe – „Przypadki Robinsona Kruzoe”
Robinson Kruzoe – typowy młody obibok - żył w portowym miasteczku Hull położonym w Anglii. Od
najmłodszych lat ciągnęło go do portu. Miał dwóch braci – obaj zginęli na morzu, ojca – porażonego w
skutek wypadku, matkę, z którą robił, co chciał.
„[…] a z matką robiłem, co mi się podobało, bo jak tylko zaczęła czynić mi najmniejsze uwagi, zaraz
udawałem chorego, a biedna kobieta, drżąc o życie jedynego syna, pozwalała na wszystkie moje wybryki.”
Matka prowadziła sklep Pana Kruzoe oraz zajmowała się gospodarstwem. Rodzice za nic w świecie nie
chcieli puścić syna w morze. Po rozmowie, ojciec wbił do głowy Robinsona, że ma zostać i zajmować się
sklepem.
Pewnego dnia, gdy wydawało się, że młody Kruzoe już nie opuści rodzinnego miasta, udał się do portu, aby
odebrać towar na sprzedaż. Tam spotkał swojego przyjaciela, syna kapitana statku. Takie spotkania nigdy
nie pozostają bez skutków. Wczesnym rankiem chłopcy spotkali się w porcie i wypłynęli razem do Londynu.
To jednak zaledwie początek…
Książka jest pełna przygód. Jej kartki od pierwszej strony trzymają w napięciu. Ponadto Defoe pokazuje, że
każdy człowiek, nawet ten, który przez całe życie lenił się, może zwyciężyć siebie i dokonać zmian. To, jak
urządzony jest świat, zależy bowiem od nas samych.
Zdecydowanie polecam tę książkę młodzieży oraz dorosłym.
red. ŚMX
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Co w szkole piszczy...
W szkole ciągle coś się dzieje. O wydarzeniach można poczytać na stronie szkoły, profilu fb i oczywiście u
nas. W telegraficznym skrócie ostatnio było w Szesnastce tak:
* Do naszych klas traﬁli nowi uczniowie. Pochodzą z Ukrainy. Swoim przybyciem wywołali niezwykłe
zjawisko wśród uczniów: chęć nauki podstawowych zwrotów w obcym języku. Powstały więc klasowe ulotki,
gazetki, plakaty, rysunki – to, co mogło pomóc w pierwszym kontakcie.
* 14.03 kolejne urodziny obchodziła znana uczniom z matematyki Liczba Pi. Z tej okazji Matematycy
zorganizowali konkurs. Można było wykonać pracę pisemną lub plastyczną. Zwyciężczynią konkursu
poetyckiego została Wiktoria Kud z klasy 7a, II nagrodę zdobyła Lilianna Lisik z klasy 5c, a III nagrody nie
przyznano. O rozstrzygnięcie konkursu zostały poproszone Panie polonistki. W konkursie plastycznym
uczniowie wykazali się niebywałą kreatywnością, ale po burzliwych obradach pod okiem Pani Wawrzyn
jury przyznało I nagrodę Aleksandrze Chruścickiej z klasy 5c , II nagrodę Karolinie Matusiewicz z klasy 7d ,
III nagrodę Michałowi Pychowi z klasy 5c. Wyróżnienia otrzymali Julia Gębalik z 6 a oraz uczniowie z klasy
4a: Amelia Drozd, Daniel Sobiecki, Oskar Sowa.
* 21 marca można było poczuć się w szkole nieco dziwnie. Na korytarzach pojawili się uczniowie w
przebraniach, kolorowych skarpetkach, do tego książki nosili we wszystkim, tylko nie w plecakach. Jeśli
kogoś w tym dniu mało nie rozjechał radiowóz, informujemy, że fałszywi policjanci ulotnili się wraz z końcem
zajęć. Podobno Samorząd Uczniowski maczał w tym palce. Wszystkie niestworzone wydarzenia miały
miejsce za sprawą obchodów Pierwszego Dnia Wiosny oraz Światowego Dnia Zespołu Downa.
* Wiosna uderzyła do głów sportowcom. Na terenie szkoły i poza nią odbyły się Wiosenny turniej piłki
koszykowej, Turniej siatkówki, Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce dziewcząt i chłopców, Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, Igrzyska Dzieci w piłce nożnej dziewcząt i chłopców
i na pewno na tym nie koniec.
* Gabriela Siuta – uczennica klasy 8 D - otrzymała tytuł Powiatowego Mistrza Ortograﬁi Niemieckiej w roku
szkolnym 2021/2022. Konkurs odbył się 11 marca w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu w ramach
Dnia Języków Obcych. Gabriela została także ﬁnalistką przedmiotowego Konkursu z Języka
Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022! Konkurs został zorganizowany
przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Nie ma co ukrywać, Gabrysia z niemiecką precyzją wysoko
zawiesza poprzeczkę.
* Natalka Pych pokazuje, że nie chce być gorsza od koleżanki z klasy. Uczennica klasy 8 D w dniach 27.06 –
16.07 weźmie udział w stypendium przeznaczonym dla uczniów realizujących program DSD. Razem z
dwiema innymi uczennicami z naszego województwa Natalia spędzi ten czas w pobliżu Bremy, a następnie
w Berlinie, ucząc się języka niemieckiego oraz poznając tamtejszą kulturę. Natalia jest już trzecią uczennicą
naszej szkoły, która zakwaliﬁkowała się do udziału w tym stypendium. Natalii życzymy niezapomnianych
wrażeń i czekamy na obszerną fotorelację z wyjazdu.
* Żeby niemieckiego nie było za mało 8.04.22 grupa ósmoklasistów uczęszczająca na DSD śpiewająco
zdała egzamin ustny. Teraz uczniowie czekają na wyniki egzaminów pisemnych, które pokażą, czy 350
godzin języka niemieckiego w szkole zaowocuje certyfikatem. Oby się udało!
* Młodsze klasy szaleją. Łapią wiosnę w obiektywie, urządzają ekologiczne teatrzyki a do tego
przeprowadzają eksperymenty. Robi się niebezpiecznie twórczo, a jeszcze kilka lat temu wiosną po prostu
żegnano się z Marzanną. Widać było to zbyt drastyczne pożegnanie.
Dalsza część plotek szkolnych na pewno nastąpi. Ptaszki śpiewają o jakiś jubileuszach, wycieczkach,
komersach..., ale o tym innym razem.
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Wielkanocne życzenia
Z okazji Świąt
Wielkanocnych
życzymy wszystkim
uczniom,
nauczycielom,
pracownikom
niepedagogicznym oraz
rodzicom radości,
zdrowia i pokoju. Niech
święta będą czasem
dobrej wzajemności
oraz chwilą wytchnienia
od tego, co codzienne.

Wielkanoc
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