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w numerze m.in.:
 o rozpoczęciu roku szkolnego
 o uroczystości poświęcenia sali gimnastycznej
 o ślubowaniu pierwszaków z podstawówki
i gimnazjalistów
 o„Mikołajkach dla...” 2010

wrzesień
 rozpoczęcie roku szkolnego (1 września)
 Forum MłodzieŜy Szkół Katolickich (15 września)
 wycieczka klasy 3 w Beskidy (21- 24 września)
 I klasa gimnazjum na wycieczce w Krościenku (21 -24
września)
 spotkanie klasy 1 SP u sióstr Terezjanek (27 września)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września tradycyjnie o 16.00 rozpoczął się nowy
rok szkolny. Podczas mszy świętej wręczone zostały Pióra
św. Hieronima – odznaczenia dla najzdolniejszych uczniów,
którzy uzyskali maksymalny wynik z egzaminu
gimnazjalnego. W tym roku Pan Burmistrz Andrzej
Kościelny, który ufundował wyróŜnienia, wręczył je siedmiu
gimnazjalistom. Po mszy wszyscy przeszli obejrzeć nowo
wybudowaną salę gimnastyczną.

październik
 uroczystość poświęcenia nowej sali gimnastycznej
(1 października)
 konkursy przedmiotowe
 święto gimnazjum i ślubowanie gimnazjalistów
(8 października)
 święto szkoły podstawowej i ślubowanie klasy 1 szkoły
podstawowej ( 14 października)

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SALI
GIMNASTYCZNEJ

listopad

Z udziałem uczniów, absolwentów, nauczycieli
 Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
(1 i 2 listopada)
i rodziców oraz zaproszonych gości 1 października odbyła
 Święto Niepodległości – apel historyczny (10 listopada)
się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanej
 Alfik Matematyczny (24 listopada)
sali gimnastycznej. Na początku wszyscy uczestniczyli we
 Drugi etap konkursu polonistycznego (28 listopada)
Mszy świętej, której głównym celebransem był Ksiądz
Kardynał Józef Glemp. Na zakończenie liturgii głos zabrał
pan dyrektor Grzegorz Dąbrowski, dziękując ks. Prymasowi
grudzień
Seniorowi za odprawioną Mszę św. i wygłoszone Słowo
 Próbny sprawdzian klasy 6 SP (2 grudnia)
BoŜe, a takŜe za wszelką wcześniejszą pomoc i wsparcie,
 Drugi etap konkursu matematycznego (4 grudnia)
udzielone naszym szkołom. Przemówiła takŜe p. Ligia
 Mikołajki dla Julii, Wiktorii i Kamila (5,6 grudnia)
 Egzamin próbny klasy IIIG (15,16,17 grudnia)
Krajewska, szef gabinetu politycznego minister edukacji
narodowej. Wspomniała m.in. o bliskiej współpracy
z panem dyrektorem w kwestii budowy szkoły.
Po Eucharystii wszyscy zebrani przeszli do sali gimnastycznej, gdzie
odbywał się dalszy ciąg uroczystości. Najpierw Ksiądz Prymas poświęcił salę.
Potem nastąpiło przemówienie pana dyrektora, przeplatane podziękowaniami
dla poszczególnych osób, które w rozmaity sposób i pod wieloma względami
zasłuŜyły się w dziele budowy tego etapu szkoły. Głos zabrali takŜe niektórzy z
zaproszonych gości, m.in. pani wiceburmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda.
były prezes Klubu Inteligencji Katolickiej pan Paweł Broszkowski, pani Alicja
Trefler, była dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w
Pruszkowie, pan Marek Puternicki, prezes firmy Łucz-Bud budującej naszą
szkołę, a w imieniu sióstr Terezjanek - przełoŜona generalna, siostra Judyta
Jankowska.
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Wszystko to tworzyło podniosłą, ale i rodzinną atmosferę,
którą podtrzymała równieŜ część artystyczna: zaśpiewany przez p.
Iwonę Krawczyk psalm 127 („Jeśli Pan domu nie zbuduje....”), recytacja
wiersza „Rycerz Krzykalski” w wykonaniu Jakuba Witaszka z klasy 6 SP
oraz przedstawienie o Mikołajku w wykonaniu kółka teatralnego.
Całości dopełnił wspaniały tort dla wszystkich oraz
poczęstunek dla
zaproszonych gości.
Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za ciepłe słowa, wsparcie,
Ŝyczenia i upominki, które podarowali naszej szkole. Dziękujemy
pani Jarzynie za ufundowanie wspaniałego tortu na tę uroczystość.
Multitest z chemii
Po raz pierwszy uczniowie naszego gimnazjum brali udział w
ogólnopolskim teście organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Swoją wiedzę z chemii sprawdzało czworo uczniów z klasy II G i
siedmioro z klasy III G. Ośmioro spośród nich osiągnęło wyniki powyŜej średniej ogólnopolskiej. Gratulujemy i Ŝyczymy
dalszych sukcesów w zgłębianiu tej ciekawej dziedziny, jaką jest chemia. Test odbył się 21 października.
Owoce w szkole
JuŜ drugi rok uczestniczymy w programie „Owoce w szkole” organizowanego przez Agencję Rynu Rolnego. Program jest
finansowany ze środków UE oraz krajowych. Jest to akcja skierowana do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Program ten ma
przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą, a takŜe zatrzymać spadek
konsumpcji owoców i warzyw w Polsce. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków Ŝywieniowych
dzieci i młodzieŜy poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.

Konkurs Alfik matematyczny 2010
24 listopada odbył się konkurs matematyczny Alfik . Przez 75 minut uczniowie zmagali się z 30 zadaniami testowymi. W
kaŜdym zadaniu była dokładnie jedna poprawna odpowiedź. Brak odpowiedzi oznaczał zero punktów. Za odpowiedź błędną uczeń
otrzymywał punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego zadania. Konkurs odbywa się w szkole podstawowej
(kl. 3-6) i w gimnazjum (kl.1-3). Organizatorzy obiecują przesłać wyniki w ciągu 7 tygodni. W kolejnych klasach SP wzięła udział
następująca liczba uczniów:
Kategoria Skowronek
Kategoria Szpak

kl. 3
kl. 4

13 uczniów
18 uczniów

Kategoria Jerzyk
Kategoria Jaskółka

kl. 5
kl. 6

12 uczniów
11 uczniów

Następny konkurs matematyczny to MAT, juŜ 12 stycznia 2011. Więcej informacji na stronie www.mat.edu.pl

Konkurs na szkolną kartkę świąteczną
W październiku został ogłoszony pierwszy szkolny konkurs na projekt kartki świątecznej. Konkurs był adresowany do
wszystkich uczniów naszych szkół. Spotkał się z duŜym zainteresowaniem i do komisji spłynęło 40 prac. Po burzliwych
obradach przyznano 5 nagród i zdecydowano, Ŝe to właśnie te projekty zostaną wydrukowane i wysłane z Ŝyczeniami do
Przyjaciół naszych szkół. Najwięcej punktów, a tym samym pierwsze miejsce otrzymała praca Zosi Towpik z pierwszej klasy
szkoły podstawowej, drugie miejsce przypadło rodzeństwu – Frankowi (kl.IV SP) i Małgosi (kl.IIIG) Tusińskim, miejsce
trzecie zajęli: Zosia Rawa (kl.III G),Jaś Pepliński (kl.1 SP) oraz Basia Kochańska (kl. 3 SP). Uroczyste wręczenie
upominków dla laureatów konkursu jest planowane w dniu spotkań opłatkowych czyli w środę 22 grudnia.

Kolejny nauczyciel dyplomowany w naszej szkole.
10 grudnia Pani Iwona Zubka-Krawczyk zakończyła postępowanie na kolejny stopień awansu zawodowego . Po trzech latach staŜu i
spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego stanęła przed komisją kwalifikacyjną w Mazowieckim Kuratorium
Oświaty. DostrzeŜono pełny profesjonalizm Pani Iwony i komisja maksymalną notą nadała jej stopień nauczyciela dyplomowanego.
(Dorota Koprowska)
Cieszymy się i gratulujemy!

TYDZIEŃ DEMOKRACJI LOKALNEJ
W połowie października juŜ po raz drugi uczestniczyliśmy w Tygodniu Demokracji Lokalnej.
Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum wybrali swoich przedstawicieli do
MłodzieŜowej Rady Miasta. Zostali nimi Jakub Witaszek (kl. 6 SP), Kacper Motrenko (kl. IG) Filip
Gąsiorowski (kl. IIG), Filip Kopeć (kl. II G), Aleksander Rajkiewicz (kl. III G) i Małgosia Tusińska (kl.
III G). We wtorek 7 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady. Uczniowie dokonali wyboru
przewodniczącego, którym została Agnieszka Murawska ze Szkoły Samorządowej. W skład Rady
wchodzi piętnastu uczniów.
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III MIEJSCE W KONKURSIE NA PRODUKT REGIONALNY
W konkursie na produkt regionalny zadebiutowaliśmy przygotowanymi
przez naszą kochaną Panią Romę PODKÓWKAMI RÓśANYMI . To była
naprawdę udana premiera, bo zajęliśmy trzecie miejsce, wśród jedenastu innych
potraw, mimo ekspresowego tempa w przygotowaniu wypieków.
Konkurs odbył się w sobotę 16 października.

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

3 grudnia 2010 jeden z Rodziców, pan Jarosław Szybiński przeprowadził zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.
Zajęcia odbyły w klasach 4-6, po 2 godziny lekcyjne. Zrealizowany został materiał w ramach scenariusza „3..2..1..Internet”
dostępnego również w Internecie pod adresem www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=375. W trakcie zajęć, dzieci oglądały scenki
z życia bohaterów i decydowały o ich dalszych losach poprzez wybranie jednego z 2 wariantów postępowania. Poruszane były
następujące zagadnienia:
Cyberprzemoc

Dyskutowaliśmy o tym, co zrobić, kiedy uczeń spotka się z inną formą cyberprzemocy:
 Ktoś nagrywa ucznia telefonem komórkowym, chociaż tego nie chce
 Ktoś wyzywa ucznia w Internecie.
 Dostaje nieprzyjemne SMS-y lub MMS-y.
 Ktoś straszy lub szantażuje ucznia.
 Ktoś zamieścił w Internecie coś na temat ucznia bez jego zgody.
 Ktoś się włamał na jego konto np. w portalu społecznościowym.
Doszliśmy do wniosku, że w przypadku, kiedy osoba używająca cyberprzemocy uczęszcza do naszej szkoły, najszybszą
pomoc uczniowie dostaną od swoich rodziców i nauczycieli. Sprawa mocno się komplikuje, jeśli źródłem ataku jest osoba spoza
naszego środowiska. Wtedy należy sięgnąć do środków prawnych. Dużą pomocą mogą się okazać instytucje do tego powołane, a
wśród nich organizacja Helpline - poprzez Internet: www.helpline.org.pl lub telefonicznie: 800 100 100. W zależności od
specyfiki zgłaszanego przypadku, konsultanci witryny helpline.org.pl podejmują odpowiednie działania, jak:
 porada dla ofiary
 kontakt ze szkołą ofiary i/lub sprawcy
 kontakt z rodzicami ofiary i/lub sprawcy
 kontakt z dostawcami usług i treści internetowych
 kontakt z policją, prokuraturą oraz innymi instytucjami

Znajomości w Internecie

Rozmawialiśmy o problemie ryzyka związanego z brakiem pewności co do tożsamości osoby, która przedstawia
się np. jako rówieśnik. Rozmawialiśmy też o tym, że ryzyko ośmieszenia jest jednym z mniejszych, które mogą się im przydarzyć
podczas kontaktów w nieznajomymi. Mówiliśmy też, jak można zmniejszyć ryzyko takiego kontaktu, np. przez weryfikację
znajomości poprzez innych członków społeczności, odprowadzenie na spotkanie przez rodzica, czy spotkanie w miejscu
publicznym razem z przyjaciółmi.
Publikowanie wrażliwych informacji w Internecie

Dyskutowaliśmy o problemie powszechnego dostępu do treści publikowanych w Internecie i określiliśmy dane,
których dzieci nie powinny podawać na swój temat:
 Adres zamieszkania
 Adres i nr szkoły
 Nazwisko
 Numer telefonu
 Zdjęcia, którymi nie chcielibyśmy dzielić się z nieznajomymi
 Dochody rodziców
 Zdjęcia domu, samochodów itp.
 Inne dane osobowe
Poszanowanie własności intelektualnej

Mówiliśmy o wstydzie, jaki jest związany z ujawnieniem popełnienia plagiatu, a także o potrzebie użycia
cudzysłowów i podania źródła w przypadku cytowania. Dyskutowaliśmy o różnicy pomiędzy czerpaniem
inspiracji z tekstów źródłowych, a nielegalnym kopiowaniem treści. Rozszerzyliśmy potem tematykę ochrony
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również o najpopularniejsze dzieła takie, jak: utwory muzyczne, filmy i gry komputerowe.
Komputeromania

Omawialiśmy sposoby spędzania wolnego czasu, zasady zdrowego rozsądku w używaniu komputerów
i konsol do gier. Wydaje się, że nasze dzieci, póki co nie cierpią na komputeromanię, ale warto zwrócić
uwagę na ilość czasu, jakie poświęcają one na gry i na sen.

Moje obserwacje
Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach, chętnie dzieląc się własnymi doświadczeniami i nieraz zaskakiwały mnie swoją
dorosłą postawą. Na ogół nie miały problemu z rozróżnieniem dobrych i złych sposobów postępowania, chociaż jeszcze czasami
wykazują się nadmiernym zaufaniem w stosunku do portali społecznościowych.
W przypadku klasy 4 i 5, udział w portalach społecznościowych jest dość sporadyczny. Dzieci głównie używają
Wikipedii, przeszukują zasoby sieci w celu odnalezienia potrzebnych do lekcji informacji i ilustracji. Widać dość duże
zainteresowanie konsolami do gier, choć dzieci mówiły, że nie mają zbyt wiele czasu na granie. To jeszcze początkujący
Internauci, ale ich aktywność będzie dość szybko rosła.
W klasie 6 sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Praktycznie wszyscy mają konto na Facebook (Nasza
Klasa wypadła wyraźnie z mody). Część osób bardzo aktywnie korzysta z mechanizmów społecznościowych –
mają po kilkuset znajomych. Publikują zdjęcia, informacje, dyskutują. Spora część ma dostęp do komputera we
własnym pokoju bez nadzoru rodziców. Również spora część nie ma limitów na korzystanie z komputera.
Nikt z uczniów nie miał założonej kontroli dostępu lub filtrowania treści szkodliwych (lub o tym nie wiedział).
Jarosław Szybiński
ZA WŁĄCZENIE SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Mikołajki dla …Julii, Wiktorii i Kamila
Już po raz szósty organizowaliśmy akcję Mikołajki dla… Dobrowolnie rezygnując
z wzajemnych prezentów zbieraliśmy fundusze dla rodziny państwa Matacz poszkodowanej
w tegorocznej powodzi. Akcja rozpoczęła się mocnym akcentem tzn. niedzielnym występem
kabaretu OTTO. Początkowo miały być to dwie, trzy piosenki, a
ostatecznie przerodziło się w ponad godzinny koncert artystów. Na widowni siedziało ponad 200
osób. Gorąca koncertowa atmosfera przeniosła się na aukcje „przedmiotów różnych”, gdzie
licytowano podarowane przez Rodziców i zrobione przez uczniów przedmioty.
W poniedziałek, 6 grudnia, od rana uczniowie organizowali stoiska klasowe i pracowali z
pełnym zaangażowaniem. Loteria fantowa z blisko trzystoma fantami była radością dla wielu.
Wspólny taniec uczniów gimnazjum uświetnił szkolny finał akcji. Tańczyli naprawdę pięknie
i może będzie okazja by wszyscy Państwo obejrzeli ten taniec. Dodatkową atrakcją i okazją do
wspólnie spędzonego Mikołajkowego wieczoru był koncert „Disney i nie tylko...” przygotowany
przez uczennice klasy III gimnazjum. Ostatni utwór uczennice zadedykowały Pani Joli
Dąbrowskiej.
Cała akcja obok prezentów przekazanych rodzinie pp. Matacz przyniosła dochód ok. 25
tys. zł. Ze względu na szczególną sytuację postanowiliśmy przekazać 15 tys. pp. Matacz, a 10 tys.
pp. Kieliszkom z Owczarni, którym pod koniec listopada spłonął dom.

Wszystkim zaangażowanym ofiarodawcom i uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!
Paul Keeley w naszej szkole
W wtorek i czwartek 14 i 16 grudnia odwiedził naszą szkołę Paul
Keeley angielski nauczyciel geografii, założyciel fundacji SUSTAINABLE
GLOBAL GARDENS, która
wspiera ubogie kraje Afryki. Rok
temu, w grudniu ofiarowaliśmy
600 zł na rzecz fundacji. Pan Paul
przyjechał opowiedzieć nam jak
zostały wykorzystane nasze
pieniądze. Zakupiono dwie pompy
do nawadniania pól. Jedna z nich
pracuje w Ugandzie, druga w Kenii. W ramach podziękowania szkoła otrzymała
pamiątkowy certyfikat.
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KLASA 0

 Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, które odbyło się 1 września, powoli wdraŜaliśmy się w obowiązki szkolne.
 W ramach przygotowania do bezpiecznej drogi do i ze szkoły poznawaliśmy znaki drogowe na ulicach Podkowy Leśnej.

 24 września byliśmy w śelazowej Woli. Uczestniczyliśmy tam w lekcji o Fryderyku Chopinie, zwiedzaliśmy dworek,
w którym się urodził i chodziliśmy po parku. Potem pojechaliśmy do Muzeum Sztuki Ludowej w Sromowie.
 Na początku jesieni wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do lasu. Obserwowaliśmy jesienne zmiany w przyrodzie,
szukaliśmy leśnych darów, a z zebranych kasztanów i jarzębiny robiliśmy ludziki i korale.
 Poznawaliśmy zdrowy styl Ŝycia, który m.in. polega na zjadaniu świeŜych owoców i warzyw. Poza teorią opanowaliśmy
takŜe praktyczną stronę tematu: przygotowaliśmy i zjedliśmy surówkę z marchwi i galaretkę z owoców.
KLASA 1

 Być pierwszą klasą jest bardzo przyjemnie. Od początku roku szkolnego same prezenty, uroczystości i tylko odrobina
obowiązków i pracy.

 JuŜ pierwszego dnia dostaliśmy piękne nowe ksiąŜki, worki i przybory.
 1 października braliśmy udział w uroczystości poświęcenia Sali gimnastycznej naszej nowej szkoły. Była msza św. ,
przemówienia, występy, tort oraz inne ciasta w ramach poczęstunku. Parę dni wczesniej, na spotkaniu w domu zakonnym
Sióstr Terezjanek znów upominki: kubek ze św. Tereską i ołówki oraz jedzonko. Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy o patronce naszej szkoły. Obejrzeliśmy film i słuchaliśmy opowiadanej przez Pana Dyrektora
„Przypowieści o ołówku”.
Kilka dni później, 14 października, mieliśmy uroczystość pasowania na ucznia. Przy tej okazji dostaliśmy prezenty od
klasy szóstej i smakołyki od Rodziców.
śyczenia od uczniów klasy szóstej:
Drodzy KoleŜanki i Koledzy,
Chcieliśmy powitać Was w gronie uczniów naszej szkoły. Jako bardziej doświadczeni chcemy Wam powiedzieć, Ŝe przed Wami
trudne, ale takŜe szczęśliwy okres.
Będziecie poznawać nie tylko nowe wzory matematyczne i nowe formy wypowiedzi, ale przede wszystkim nauczycie się dobrej
organizacji pracy, terminowego oddawania prac domowych…
Poznacie nową dietę (droŜdŜówki i woda z sokiem), nauczycie się wykorzystywać kaŜdy centymetr przestrzeni i …
Będziecie mogli korzystać z naszej nowej sali gimnastycznej i być moŜe wkrótce z nowego budynku szkoły.
Nasz prezent przygotowaliśmy własnoręcznie, niech będzie znakiem naszej sympatii. W trudnych chwilach niech dodaje Wam
otuchy, ale nie zapominajcie dziękować przy nim za dobre chwile. Powodzenia!

 20 października mieliśmy w klasie gościa. Mama naszego kolegi Krzysia jest stomatologiem. Odwiedziła nas i
opowiadała o swojej pracy, a takŜe uczyła nas jak dbać o zęby, Ŝeby były długo zdrowe i piękne.

24 października zostaliśmy uroczyście pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Pani Iwona Krawczyk opowiadała
nam o ksiąŜkach i uczyła jakie są zasady ich wypoŜyczania naszej bibliotece. Dowiedzieliśmy się teŜ jak dbać o ksiąŜki.
 2 grudnia znów przyszedł do nas gość. Mama jednej z dziewczynek z naszej klasy – Marysi przedstawiła nam piękny
program multimedialny o Świętym Mikołaju. Dowiedzieliśmy się i zobaczyliśmy jak wygląda i w jaki sposób odwiedza dzieci
Mikołaj w róŜnych krajach o róŜnych kulturach. Na koniec jedliśmy smaczne pierniki.
 6 grudnia braliśmy udział w organizowanych przez naszą szkołę corocznie „Mikołajkach dla…”. Nasza klasa zmieniła
się w kawiarenkę, w której moŜna było zjeść zapiekanki, ciasta, galaretki, napić się soku, a nawet kupić słodką biŜuterię.
Dziewczynki z naszej klasy sprzedawały babeczki upieczone przez Jaspera i jego mamę oraz ciasto kukurydziane mamy
Jasia. Chłopcy sprzedawali zrobione przez nas cukierki na choinkę, łańcuchy i kartki świąteczne.
 Od początku roku szkolnego minęło więcej niŜ trzy miesiące. W tym czasie nauczyliśmy się czytać i pisać oraz liczyć w
zakresie 20. Obserwowaliśmy przyrodę i poznawaliśmy otaczający nas świat. Mamy juŜ plany na zimę…
KLASA 2
wycieczka rowerowa

 W środę, 27 września pojechaliśmy na wycieczkę rowerową do Jeremiego. Mój tata był z nami i inni rodzice. Była
bardzo ładna pogoda. U Jeremiego były hot-dogi i inne przysmaki. W ogrodzie skakaliśmy na trampolinie i bawiliśmy się
w chowanego. Podobała mi się atmosfera zabawy. Było bardzo miło i wesoło. Bardzo mi się podobało, to była fajna
wycieczka! (Monika Semkło)

5

 Wycieczkę rozpoczęliśmy o godz. 8.00. Jechaliśmy do domu Jeremiego. Po drodze były trzy przystanki: jeden przy
grobie Ŝołnierza, drugi na wzgórzu przy zwalonym drzewie, a trzeci na polanie. Podzieliliśmy się na cztery grupy. Naszymi
opiekunami byli: tato Moniki, mama Emilki, mama Michała, tato Wiki i inni. Jechaliśmy przez las, piaszczyste drogi i inne
tereny.
 Gdy pierwsza grupa (czyli ta, w której ja byłam) prowadziła, ja byłam trzecia. W grupach było pięć-sześć osób.
W pewnej chwili przejechaliśmy obok buta porośniętego mchem, rosła w nim huba. Gdy dojechaliśmy do domu Jeremiego,
zaczęliśmy się bawić. Po zjedzeniu pizzy cała klasa zaczęła się bawić w chowanego. Jak wracaliśmy, jedna lub dwie osoby się
wywaliły. Bardzo fajnie się jechało! (Hania Chibowska)
 O godzinie ósmej wyjechaliśmy na wycieczkę rowerową do mojego domu. Jechaliśmy z naszą panią, rodzicami i moimi
kolegami i koleŜankami. Po drodze zatrzymaliśmy się w Lesie Młochowskim, tam bawiliśmy się w wojnę. Jak przyjechaliśmy
na miejsce, to się przywitaliśmy. Chłopcy grali w piłkę, a dziewczyny skakały na trampolinie. Jedliśmy kiełbaski i pizzę.
(Jeremi)
 Na wycieczce rowerowej byliśmy u Jeremiego. Było tam fajnie, bo graliśmy w piłkę i chowaliśmy się przed innymi.
Długo się jechało, ale warto było się namęczyć. Nawet fajnie się jechało, bo była przerwa w lesie. Z takiej okazji warto
skorzystać i przeŜyć przygodę. A właśnie w lesie bawiliśmy się w wojnę: jedni ganiali i strzelali, a drudzy uciekali i teŜ
strzelali. Najbardziej mi się podobało uciekanie pod górkę. A potem jeszcze lepiej, bo musieliśmy znaleźć wroga za
drzewem. Fajnie, jak ktoś próbował wspiąć się na drzewo. Trasa wycieczki mierzyła mniej więcej 4 kilometry od szkoły. W
drodze miałem za zadanie pilnować mapy. U Jeremiego moŜna było jeszcze skakać na trampolinie. Ma on duŜy dom i
przestrzeń. Nie wiedziałem, Ŝe ma dom dla dziadka i babci. Ma duŜo miejsca do chowania się. Jednym słowem taka
wycieczka to fajna i niezapomniana przygoda. (Filip Parobczyk)
 Na początku roku szkolnego nasza pani zorganizowała rowerową wycieczkę. Zbiórka była przed szkołą, do pomocy
przybyli rodzice. Pani podzieliła nas na grupy i przydzieliła kaŜdej grupie jakieś zadanie. Naszym celem było dotarcie do
domu Jeremiego na ul. Gołębiej. Pojechaliśmy dłuŜszą drogą, która prowadziła przez las. W lesie zrobiliśmy postój, mój
kolega znalazł grzyba i mój tata znalazł grzyba. Kiedy dojechaliśmy do Jeremiego, czekał na nas poczęstunek. Po pysznej
uczcie była świetna zabawa. Chłopcy grali w piłkę, ale znudziło im się i zaczęliśmy grać w sztandary, ale po chwili znudziły
nam się sztandary i zaczęliśmy bawić się w chowanego. Po zabawach i po poŜegnaniu się z rodzicami wróciliśmy do szkoły
na świetlicę. (Wiktoria Stadnicka)
KLASA 3

 W dniach 21-24 września wybraliśmy się na wycieczkę w Beskid śywiecki, do KrzyŜowej. Po powrocie spisaliśmy nasze
sprawozdania z wycieczki. Oto jedne z najlepszych:
21.09 (wtorek)
O 7.30 wyruszyliśmy z Podkowy Leśnej do KrzyŜowej. Jechaliśmy 7 godzin. W końcu dotarliśmy do KrzyŜowej. Zjedliśmy
obiad, a potem malowaliśmy klepoki. Po kolacji było ognisko z gitarą.
22.09 (środa)
Pojechaliśmy do Koszarawy i byliśmy w szkole. Mieliśmy tam zajęcia z dziedzictwa kulturowego. Na tych zajęciach
przebieraliśmy się w stroje góralskie, tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Była chwila przerwy, ale zaraz malowaliśmy na szkle.
Zjedliśmy obiad i zaraz wyruszyliśmy na wycieczkę górską. Zakończyliśmy dzień urodzinami Dominiki i Bańkolandią
23.09 (czwartek)
Zjedliśmy śniadanie i musieliśmy zrobić kanapki i na wyprawę w góry. Wyszliśmy w góry. Nasz pierwszy większy przystanek
to była Hala Miziowa. Dla chętnych było wejście na Pilsko. Jak wróciliśmy z gór, to zjedliśmy obiad. Zaraz po obiedzie
poszliśmy do bunkrów polskich z II wojny światowej.
24.09 (piątek)
Zjedliśmy śniadanie, a po śniadaniu robiliśmy róŜne węzły, np. węzeł ratowniczy. Po węzłach moŜna było kupić własną
linę. Potem zjedliśmy obiad i po obiedzie wyruszyliśmy do Podkowy Leśnej.
Po drodze wstąpiliśmy do Częstochowy na Jasną Górę. Ujrzeliśmy przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Dotarliśmy do Podkowy Leśnej o godz. 20.30. (Janek Magielski)
21.09 (wtorek)
Wyjechaliśmy z Podkowy Leśnej o godz. 7.30. Jechaliśmy i jechaliśmy, czas nam się bardzo dłuŜył. Przyjechaliśmy do
KrzyŜowej o godzinie 14.30 na obiad. Po obiedzie malowaliśmy klepoki, później była kolacja. Potem było ognisko z gitarą.
Bardzo dobrze się bawiłam.
22.09 (środa)
Obudziliśmy się bardzo wcześnie. Zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Koszarawy. Tam przebieraliśmy się w stroje
ludowe, graliśmy na instrumentach, tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Zjedliśmy drugie śniadanie i malowaliśmy na szkle,
wróciliśmy na obiad, a później wybraliśmy się na wędrówkę po pobliskich górkach. Gdy wróciliśmy, zjedliśmy kolację,
a potem świętowaliśmy urodziny Dominiki i puszczaliśmy wielkie bańki.
23.09 (czwartek)
Obudziliśmy się i zjedliśmy śniadanie. Później poszliśmy na Halę Miziową, a chętni teŜ na Pilsko. Gdy wróciliśmy
i zjedliśmy obiadokolację, poszliśmy zwiedzać bunkry z II wojny światowej.
24.09 (piątek)
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Wstaliśmy rano i zjedliśmy śniadanie. Potem mieliśmy zajęcia, na których uczyliśmy się robić róŜne węzły. Potem zjedliśmy
obiad, a później wyjechaliśmy. Zatrzymaliśmy się w Częstochowie, by ukłonić się przed Matką Boską Częstochowską.
(Tesia Kądziela)
 Braliśmy udział we wszystkich szkolnych uroczystościach, tj. w poświęceniu sali gimnastycznej 1 października oraz
święcie szkoły podstawowej 14 października.
 Październik upłynął nam pod znakiem poezji. Czytaliśmy wiersze róŜnych znanych i mniej znanych poetów, pisaliśmy
własne wiersze, a takŜe uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej na temat poezji, którą przeprowadziła p. Iwona.
KLASA 4

 „Nadzwyczajny prezent urodzinowy”
Dzieci potrafią zaskakiwać ! Po tak wielu latach pracy nie powinnam być zaskoczona juŜ niczym, a jednak
doświadczyłam tego w mojej nowej klasie. Dowiedziałam się, Ŝe jedna z dziewczynek wpadła na niezwykły, jak na dziecko,
pomysł na prezent urodzinowy.
Uczennica była mi znana jako miłośniczka zwierząt, zwłaszcza koni, ale mimo to zaskoczył mnie jej pomysł. Na
imprezę urodzinowa zaproszeni goście przynieśli, nie maskotki, zabawki czy inne bibeloty, a karmę dla psów. Bowiem
pomysłem Ani, było obdarowanie schroniska dla zwierząt w Milanówku. Dzieci z klasy w sposób nadzwyczajny sprostały
zadaniu. Zebrano ok. 70 kg karmy i puszek jedzeniem. Wybraliśmy się do schroniska całą klasą, aby wręczyć zebrany
pokarm. Pani kierowniczka pokazała nam całe schronisko, opowiedziała o tym co się w nim dzieje, jakie są historie
niektórych psów. Dowiedzieliśmy się, Ŝe w schronisku mogą pracować wolontariusze i pomagać przy opiekowaniu się
zwierzętami( ale trzeba być trochę starszym).Wspaniały gest dzieci pozwala dostrzec jak bardzo potrafią być wraŜliwe i
ofiarne. To nadzwyczajny gest, aby zrezygnować z własnej korzyści na rzecz innych, bardziej potrzebujących. Jestem bardzo
dumna z „moich” dzieci !
Ta wizyta zaowocowała kolejnym gestem, dziewczynki z klasy 4 zorganizowały zbiórkę darów dla zwierząt z tego
schroniska, aby mogły bezpiecznie przetrwać te mroźną zimę.
 w październiku wybraliśmy się do Sali Kongresowej na wspaniały musical pod tytułem „ Okruchy Ŝycia, czyli anioły są
wśród nas”.Musical opowiada o losach nastolatków pewnego małego miasteczka rządzonego przez tamtejszy uliczny gang.
Czy zwycięŜy dziecięca szczerość i wrodzone dobro, czy pogoń za pieniądzem i zło? Bohaterowie wczuwają się w role,
bardzo dobrze znane kaŜdemu z nas. Przepiękna opowieść o przyjaźni, zaufaniu i urzekające utwory muzyczne oraz efekty
specjalne sprawią, Ŝe musical pozostanie na długo w pamięci. Musical nawiązuje do wielu załoŜeń pedagogiki stawianych
przez Janusza Korczaka. Ponad 60 młodych aktorów( dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum) pokazało swoją ekspresję
i kunszt aktorski w sposób niezwykle profesjonalny. Ponadto , miło było obejrzeć piękne wnętrza Sali Kongresowej, dla
niektórych była to pierwsza wizyta w tym miejscu.
 w listopadzie klasa czwarta brała udział w nietypowej, ze względu na miejsce, lekcji historii, prowadzonej przez Panią
Kingę Gaworską. W Muzeum Narodowym dzieci oglądały dzieła sztuki staroŜytnej, miały spotkanie z mumią, oglądały
wazy greckie, a na koniec był quiz polegający na odszukaniu typowych elementów staroŜytnych na eksponatach.
Wcześniej dzieci obejrzały ekspozycję militariów w Muzeum Wojska Polskiego.
(Beata Chomicka)
KLASA 5
 W piątek 5 października mieliśmy wielką imprezę. Ucztę grecką! Cała frajda polegała na przebraniu się za bogów z
Olimpu. Byli tam między innymi: Dzeus (Aga B.), Demeter (Hania ), Afrodyta (Kocia) , Persefona (Tereska)
i Hades (Julek M.). Mieliśmy same najlepsze potrawy. Były sałatki: z tuńczyka, grecka i owocowa. Do tego soki:
winogronowy i porzeczkowy oraz wiele innych smakołyków. Wszyscy czekaliśmy na dzień uczty i cieszyliśmy się, gdy
nadszedł. Nasze stroje były niewyobraŜalnie pomysłowe. Na przykład Natalka ubrała się w niebieski worek na śmieci z
dziurami, do tego miała trójząb i była najprawdziwszym Posejdonem. Ciekawe było teŜ przebranie Hadesa, który miał niby
niepozorną szatę, ale miał za to swojego groźnego psa. Nasza uczta trwała 100 minut. To naprawdę była świetna zabawa.
(Hania Koprowska)

W pierwszy poniedziałek Adwentu tzn. 29 listopada uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w Roratach.
Z lampionami stawiliśmy się na siódmą rano kościele. Po mszy św. poszliśmy do szkoły na śniadanie adwentowe. Jak co
roku bułka z masłem i kakao smakowały znakomicie.
 Mikołajki 2010, to w naszej klasie „Restauracja pod Mokołajem” ( błąd, który wkradł się do menu, wymusił taką nazwę).
Nie było tłumów, ale i tak zebraliśmy sporą kwotę. W naszej klasie moŜna było zjeść naleśniki, racuszki, gofry, tosty
i spaghetti oraz napić się rozmaitych soków. Chłopcy mieli salon gier planszowych. U nich teŜ było spokojnie, ale podobnie
jak my uzbierali sporo pieniędzy. Ten czas przeznaczyliśmy teŜ na rozmowy i było bardzo miło.
KLASA 6
w muzeum błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

 W poniedziałek, 25 października byliśmy w Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Pojechaliśmy my (kl. 6) i kl. II gimnazjum.
Opiekunami były: Pani Wiesia, Pani Jola i Siostra Bogumiła.
Muzeum mieści się pod kościołem, obok na zewnątrz jest grób księdza w kształcie krzyŜa, a cała kompozycja to
jeszcze kamienie tworzące róŜaniec. Oprowadzał nas ksiądz, który opowiadał o całym Ŝyciu Popiełuszki. Zobaczyliśmy jego

7

mieszkanie, a na koniec się pomodliliśmy. Potem pojechaliśmy autokarem na Cmentarz Powązkowski, aby zapalać znicze.
Uczniowie w większości stawiali je na grobach osób z katastrofy lotniczej. Widzieliśmy teŜ groby z II wojny światowej, przy
jednym z nich pomodliliśmy się. Potem przyjechał autokar i pojechaliśmy do McDonald’s. W domu byliśmy około 15.40.
(Zuzia Czapska)
 25 października moja klasy 6 i II gimnazjum pojechały do Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki i na Cmentarz Powązkowski,
a na końcu do McDonald’s. Wyjechaliśmy ze szkoły po pierwszej lekcji. Droga minęła dość szybko i miło. Po dotarciu do
muzeum poczekaliśmy przed kościołem, aŜ ksiądz zaprosi nas do środka. Wystawa była ciekawa, niestety było tam bardzo
duszno. Po zwiedzeniu muzeum pomodliliśmy się przy grobie ks. Jerzego, potem wsiedliśmy do autokaru i zatrzymaliśmy
się przy Cmentarzu Powązkowskim. Pomodliliśmy się przy grobach ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Następnie
pojechaliśmy do McDonald’s. Ta wycieczka podobała mi się, bo dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy.
(Martyna Semkło)
 2 grudnia pisaliśmy próbny sprawdzian „Szóstoklasisty”, ogólnie poszło średnio, przed niektórymi z nas jeszcze duŜo
pracy,
 13 stycznia będziemy pisać próbny sprawdzian z Operonem.
KLASA I GIMNAZJUM
święto gimnazjum i ślubowanie

Ślubowanie pierwszej klasy gimnazjum odbyło się w piątek, 8 października 2010 r.. Początkiem była prezentacja
o św. Hieronimie w malarstwie przedstawiona przez Pana Dyrektora uczniom kl. I gimnazjum i ich Rodzicom. Kolejnym
punktem programu była uroczysta msza święta. Tu pierwszoklasiści przeczytali wybrane przez siebie fragmenty Pisma św.
oraz złoŜyli ślubowanie. Trzecia klasa przygotowała Ŝyczenia i upominki. Tym razem były to busole – Ŝebyśmy nie
zapomnieli kierunku prowadzącego do pełnego rozwoju oraz własnoręcznie malowane torby na podróŜny ekwipunek. Tak
wyposaŜeni jesteśmy spokojni – dojdziemy do celu dobrą drogą ☺. Dziękujemy!!!
Po uroczystym błogosławieństwie udaliśmy się do małej sali gimnastycznej na poczęstunek przygotowany przez
nas i naszych Rodziców pod dowództwem p. Kingi Gaworskiej – Mistrzyni Potraw Biblijnych. Były podpłomyki, zupa
dyniowa, sałatki i inne fantastyczne smakołyki. (Dziękujemy za te pyszności, a pasta z bakłaŜana to był przebój!)
Wszystkim, którzy uświetnili ten waŜny dla nas dzień: DZIĘKUJEMY!!!
A tak opisał to wydarzenie Janek Retelewski:
8 października w podkowiańskim kościele odbyło się ślubowanie klas pierwszych gimnazjalnych razem z dwoma
nowymi uczniami z drugiej gimnazjum. Na początku, wszyscy razem obejrzeliśmy prezentację o patronie szkoły, do której
od tego wieczora będziemy pełnoprawnie naleŜeć - Św. Hieronimie. Pan Dyrektor opowiedział nam o jego samej osobie i
o dziele jego Ŝycia - Wulgacie. Następnie pokazał nam wiele dzieł sztuki przedstawiającej Świętego i wskazał jego atrybuty.
Po prezentacji przeszliśmy zwartą grupą do kościoła. Tam braliśmy udział we Mszy św., którą specjalnie dla nas odprawił
nowy ksiądz w naszej parafii i w szkole. Pod koniec, nastąpiła właściwa część ślubowania. Najpierw, kaŜdy z nas odczytał
wybrany przez siebie cytat z Pisma Świętego. Ten cytat ma nas prowadzić przez trzy lata nauki w gimnazjum. Następnie ,
złoŜyliśmy uroczystą przysięgę i otrzymaliśmy wyjątkowe błogosławieństwo od kapłana prowadzącego mszę. Od tamtej
chwili jesteśmy juŜ pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej!!!
Po uroczystości, przeszliśmy do naszej nowiutkiej sali gimnastycznej na poczęstunek przygotowany przez uczniów i ich
rodziców. Jedzenie było przepyszne! Nie brakło dań na ciepło, była min. zupa z dyni. W końcu, najedzeni do syta,
rozeszliśmy się do domów.
wycieczka w Pieniny
W dniach 21 – 24 września 2010 r. byliśmy na wycieczce integracyjnej
w Krościenku nad Dunajcem. W Pieniny pojechaliśmy autokarem i tak
rozpoczęliśmy naszą naukę w gimnazjum. Połączyliśmy piesze
wycieczki na Trzy Korony, Sokolicę i Czertezik z warsztatami
umiejętności interpersonalnych oraz formacją pod okiem ks. Macieja
Krulaka – moderatora Ruchu Światło-śycie. Znalazł się teŜ czas na
rozmowy i zabawy. Zwiedziliśmy równieŜ zamek w Niedzicy oraz
Krościenko. A oto wspomnienia uczniów:
 Najbardziej podobało mi się chodzenie po górach: raz łagodne
wzniesienia, raz strome kamienie, a po drodze rozmowy z klasą, dobre
teksty róŜnych ludzi, humor przy wchodzeniu i schodzeniu z góry.
Bardzo fajne były teŜ zajęcia integracyjne i msze z księdzem. Dobrze
zaplanowany wyjazd z piękną pogodą. (...) (Maciek Przybyłowski)
 Najbardziej podobało mi się zdobywanie szczytów, i jednego, i
drugiego, a jeszcze bardziej podobało mi się wracanie z wycieczek
górskich. (...) Fajnie było teŜ wieczorami, jak juŜ kładliśmy się spać.
Podobały mi się spotkania i zabawy integracyjne, zwłaszcza zabawa w budowanie mostu. Ksiądz był bardzo miły! (Ela Gaworska)
 Najbardziej podobał mi się widok z Sokolicy i Trzech Koron. (Zosia Kamińska)
 Wyjazd wyróŜniał się wyjątkową atmosferą otoczoną modlitwą i codzienną mszą świętą. Z wycieczki zapamiętam wyjątkowego
księdza, bezpośredniego i mówiącego bez Ŝadnej Ŝenady. Ale będę równieŜ pamiętać wieczorną grę w karty, wycieczki w góry (...), a
takŜe powrót autokarem. (Kacper Motrenko)
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 Jak dla mnie najlepszą chwilą była podróŜ w jedną i w drugą stronę. Podobała mi się nasza inwencja twórcza, którą
wykorzystywaliśmy w grze w mafię. W autobusie mieliśmy duŜo czasu na rozmowę, integrację i wspólną zabawę oraz rozwijanie
umiejętności piosenkarskich. (Wojtek Zbucki)
 Najbardziej mi się podobały wycieczki w góry. ChociaŜ były męczące, to dobra pogoda i towarzystwo dawało duŜo energii. (...)
Niesamowite uczucie było, gdy juŜ dochodziliśmy na szczyty i podziwialiśmy piękne widoki. Cieszę się, Ŝe chodziliśmy codziennie do
kościoła i poznawaliśmy Boga w tym niesamowitym księdzu.
Dzięki zajęciom z panią Dorotą nauczyliśmy się m.in. współpracować ze sobą.
Cieszę się, Ŝe pojechałam i mam nadzieję, Ŝe znów wybierzemy się gdzieś razem. (Maja Chabros)
 Na plus:
- najbardziej podobało mi się chodzenie po górach
- ksiądz był bardzo miły, mówił „w naszym języku”
- bardzo mi się podobały pobudki, bo nie wstawaliśmy za wcześnie ani za późno
- relacje między nami były dobre
- cieszę się z tego, Ŝe była ładna pogoda i było ciepło
Na minus:
- jedzenie nie bardzo mi smakowało
- na początku układ pokojów mi się nie podobał, ale później wszystko było dobrze
- szkoda, Ŝe nie było dyskoteki
(Viktoria Sadkowska)
 Na wyjeździe w Pieniny najbardziej podobały mi się wycieczki w góry. Były przepiękne widoki i wspaniała atmosfera.
O wiele ciekawiej i milej było chodzić w grupach niŜ osobno. Rozmawialiśmy razem, opowiadaliśmy swoje historie i czekaliśmy na
siebie. Czasami było trudno, ale warto było wejść na sam szczyt. Były bardzo ładne widoki, panorama Krościenka i widok na Dunajec,
i sama satysfakcja. Szczególną przyjemność wycieczki sprawiały tym, którzy naprawdę lubią chodzić po górach. (Zuzia Klonowska)

 Nasz pomysł na Mikołajki to restauracja. Rozdzieliliśmy
obowiązki poprzedniego dnia. Dwóch Janków z naszej klasy otworzyło barek z „drinkami”, w ofercie był sos tabasco połączony z
sokiem pomidorowym. Oczywiście jak tu Ŝyć bez BIGOSU, więc Kacper M. i Adam K. przynieśli BIGOS. Olga F. razem z Adamem
F. i Elą G. zrobili piękne obrazy na temat świąt, (nadal wiszą w naszej klasie), a inni przynieśli róŜne spoŜywcze produkty i róŜne sprzęty
potrzebne do przygotowywania posiłków. Maciek i bracia Sienkiewiczowie otworzyli salon komputerowy i nieźle im szło. O godzinie
9:03 otworzyliśmy restaurację i oczywiście bar z „drinkami”. Jakoś na początku nam nie szło, ale bar dwóch Janków zwabił trochę
klientów, tak czy siak, nie było ich zbyt wielu. Z początku w większości to my sami byliśmy największymi konsumentami, ale pod
koniec przyszedł pan Dyrektor i pan Artur i dofinansowali nas „troszku”. Ale co ja tu będę mówił o końcu, jesteśmy dopiero w środku
imprezy. O początku juŜ pisałem, a… klientów zabierała nam herbaciarnia stworzona przez klasę IIIG. Nie daliśmy się jednak i
wysłaliśmy Wojtka Z., Ŝeby ściągnął do nas trochę ludzi. Spisał się bardzo dobrze i przybyło sporo gości. I wtedy rozkręcił się nasz
interes. Człowiek za człowiekiem przychodził i w końcu wyszło, Ŝe razem, w kasie, mamy ok. 500 zł. Okazało się, Ŝe
najpopularniejszym „drinkiem” był ten, który wymieniłem na początku, czyli sos tabasco z sokiem pomidorowym. Sala komputerowa
teŜ okazała się przebojem. Zakończenie całej imprezy odbyło się w naszej sali gimnastycznej. Grupa taneczna zorganizowana przez
naszą Panią WF-istkę zatańczyła dwa razy. Spodobało się to publiczności, która zaczęła krzyczeć BIS, no i zatańczyli drugi raz. Po
ogłoszeniach pana Dyrektora wszyscy rozeszli się do swoich sal. Nie mogę powiedzieć, Ŝe wszyscy sprzątali, bo tylko pięć osób zostało,
Ŝeby posprzątać. Ale trudno, jakoś sobie poradziliśmy. Myślę, Ŝe Mikołajki były udane.
(Antoni Zamachowski)
 W tym roku z okazji Mikołajek nasza klasa przygotowała restaurację. W sali klasowej były trzy oddzielne stoiska. Pierwsze było z
jedzeniem, gdzie moŜna było skosztować m.in. bigosu, curry i róŜnych sałatek. Jednak największą popularnością cieszył się czerwony
barszcz z pasztecikami. Następne stoisko było z napojami. Sprzedawano tam róŜnokolorowe soki i napoje z lodem. Maja, Lusia i Vika
przygotowywały ciasteczkę i kawę. Dodatkową atrakcją restauracji były zrobione przez dziewczyny zakładki do ksiąŜek i kolczyki. Przez
cały czas puszczano nastrojową muzykę i było naprawdę ciekawie. DuŜym plusem, było to, Ŝe moŜna było u nas usiąść i porozmawiać,
bo nie było duŜego tłoku i było dość kameralnie. Niektórzy uczniowie trwali przy stoiskach zajmując się sprzedaŜą, inni oglądali, co
przygotowywały inne klasy. Wszystkie atrakcje cieszyły się duŜym powodzeniem. Nauczyciele, goście i uczniowie miło spędzali czas.
Wszyscy cieszyliśmy się, Ŝe w ten sposób moŜemy pomóc poszkodowanej rodzinie.
( Zuzia Klonowska)
Na lekcji języka polskiego zaczęliśmy słuchać muzyki powaŜnej. Pan Rafał Rosa zaproponował nam
takie ubogacenie naszych lekcji. Pierwsza lekcja bardzo nam się podobała, bo przecieŜ na co dzień mało kto
z nas słucha klasyki, a tu taka odmiana – Mozart i Monteverdii.
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KLASA II GIMNAZJUM
Gloria Victis
25 października pojechaliśmy do Warszawy, aby lepiej przygotować się do Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.
Nawiedziliśmy Kościół św. Stanisława Kostki i obejrzeliśmy Muzeum Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. JuŜ samo
przejście przez symboliczną bramę czas niezwykłego spotkania z Ŝyciem i męczeństwem niezwykłego kapłana. Potem
zainteresowały nas szczególnie dokumenty sądowe przedstawiające zarzuty stawiane przez władzę „wrogowi publicznemu”
oraz róŜne pamiątki osobiste związane z dzieciństwem i domem rodzinnym Ks. Jerzego. Ciekawym pomysłem jest
urozmaicenie ekspozycji materiałami audiowizualnymi. Gablotka z kartkami obowiązującymi w stanie wojennym ustawiona
naprzeciwko monitorów pokazujących zachowania milicji i ZOMO w czasie demonstracji, to znaczący punkt zwiedzania.
Rozumienie okoliczności i świadomość realiów Ŝycia w Polsce tamtych czasów sprawiły, Ŝe przeŜycia towarzyszące
oglądaniu były poruszające.
W ostatniej sali na duŜym ekranie pokazane były fragmenty homilii Ks. Popiełuszki z powracającym jak memento
wezwaniem „ Nie daj się zwycięŜyć złu, ale zło dobrem zwycięŜaj”. W informacjach oprowadzającego nas księdza
odnaleźliśmy wiele elementów zapamiętanych ze wspaniałego filmu „Popiełuszko-wolność jest w nas”, który obejrzeliśmy
w ramach przygotowania do wyjazdu.
Po krótkiej modlitwie przy grobie Błogosławionego pojechaliśmy na Wojskowe Powązki, gdzie przy grobach
bohaterów postawiliśmy znicze – dowód naszej pamięci o ich czynach. Przy kwaterach Zośki, Alka i Rudego przeczytaliśmy
fragment „Kamieni na szaniec” i odśpiewaliśmy hymn.
 Klasa II w sądzie
23 listopada odwiedziliśmy Sad Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim. Jak wszyscy odwiedzający Sąd przeszliśmy
wstępne sprawdzanie przed wejściem do budynku, potem dowiedzieliśmy się, czym się zajmują pracownicy: sędzia,
prokurator, adwokat. Poznaliśmy niektóre procedury, mieliśmy okazję poznać konsekwencje niektórych czynów,
związanych na przykład z naruszeniem dóbr osobistych poprzez publikowanie w Internecie treści obraźliwych. To był
bardzo ciekawy wyjazd, podczas którego większość z nas znalazła się w prawdziwej sali sądowej po raz pierwszy. (na
szczęście ☺). Dziękujemy bardzo mamie jednej z koleŜanek, która zorganizowała dla nas te odwiedziny.
KLASA III GIMNAZJUM
 15 września na Jasnej Górze odbyło się X Forum
MłodzieŜy Szkół Katolickich. W auli O. A. Kordeckiego
spotkało się ponad 2 tys. uczniów z 518 istniejących
w Polsce katolickich placówek oświatowych. MłodzieŜy
towarzyszyli wychowawcy. "Wolność jest w nas" to główny
temat spotkania. Pomocą młodzieŜy w odpowiedzi na
pytanie "Co znaczy być prawdziwie wolnym?" słuŜyli
zaproszeni goście: ks. dr Marek Studenski, dyrektor
wydziału katechetycznego w kurii bielsko-Ŝywieckiej,
Krzysztof Ziemiec, dziennikarz i prezenter telewizyjnych
"Wiadomości" oraz Aleksandra i Marcin Sawiccy,
rodzice siedmiorga dzieci, prowadzący Szkołę Katolicką.
Uczestniczyliśmy we mszy świętej w Kaplicy Matki BoŜej
Jasnogórskiej, polecając opiece nasze tegoroczne zmagania
egzaminacyjne oraz wybór szkoły licealnej.
 Akcja „Zakrętki”
Od jakiegoś czasu nasza klasa prowadzi akcję „Zakrętki”, w ramach,
której zbieramy plastikowe zakrętki od butelek. Gdy uzbieramy 7 ton,
będziemy mogli wymienić je na nowy wózek dla sześcioletniego
Mateusza.
UWAGA: Zapraszamy do włączenie się w nasze działania. Przyjmujemy zakrętki zielone, niebieskie, Ŝółte, czarne, białe,
pomarańczowe i w innych kolorach ( wymieniłabym wszystkie, ale wtedy Pani Iwona by mnie zamordowała ;) ). Wszystkie
zakrętki prosimy przynosić do Marysi Wojnar i Pauliny Szulejewskiej.
Paulina i Marysia
 Egzaminy próbne
15, 16, 17 grudnia to dni, w których pisaliśmy egzaminy próbne, … i dobrze, bo niektórzy zobaczyli, gdzie w arkuszu jest
brudnopis, i Ŝe rozplanowanie zapisu bywa niełatwe. Teraz czekamy na wyniki, z niecierpliwością… i strachem…
KONKURS BIBLIJNY HIERONYMUS
W gimnazjum trwają przygotowania do Konkursu Biblijnego pod
nazwą Hieronymus przygotowywanego przez Katolicki Ośrodek
Apostolstwa Biblijne Chętnych do udziału jest 11 osób. W tym roku
konkurs dotyczy Pism św. Jana –Ewangelii, Listów i Apokalipsy.
Konkurs wpisuje się w charakter naszej szkoły i ma związek z
patronem naszego gimnazjum. Opiekę merytoryczną nad
przygotowaniem uczniów sprawuje siostra Bogumiła.
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NA GROBIE KS. LEONA
Poszczególne klasy odwiedziły grób
ks. Leona Kantorskiego, zmarłego
w lipcu tego roku współzałoŜyciela
naszej szkoły. Znicz zapalili m.in.
uczniowie klas 0-3, klasy 4 i III
gimnazjum.

KONKURS NA RECYTACJĘ WŁASNEGO WIERSZA
Trzeciego grudnia odbył się finał XI Konkursu Recytacji Własnego Wiersza organizowanego przez MOK w
Podkowie Leśnej. Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej zdobyła Ania Wojtkowska z klasy IV SP. Oto jej wiersz.
Pogoda
Pogoda – ni to panna,
ni to woda…
Pogoda – czy to wiatr, czy to przyroda?
Pogoda – czy też elf bądź wróżka młoda?
Może skrzatek, krasnoludek, co po lasach
nam buszuje?
Nie?
No to co to jest Pogoda?
Co zatacza nam te koła?

Co kieruje tu przyrodą: wiatrem, słońcem,
Nieba wodą?
Kiedy wreszcie się ujawni,
Ta istota bardzo dziwna,
Która ciągle nam ucieka,
Gdzie się chowa, albo znika?
Nigdy jej nie zobaczysz,
Nawet gdybyś bardzo chciał,
Bo to jest tylko taki chwilowy
ATMOSFERYCZNY STAN!

Ania Wojtkowska w czasie
zeszłorocznej akcji „Hej Kolęda,
Kolęda”

KOLEJNE MEDALE ZUZI BRZÓZKI Z KL. 4
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Dzieci 10 i 11 letnich w pływaniu od odbyły się co prawda w maju 2010 roku, ale ich
formuła sprawia, Ŝe ostateczne wyniki zostały opublikowane przez Polski Związek Pływacki dopiero we wrześniu. Mistrzostwa
korespondencyjne odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, ale w róŜnych
miejscach. KaŜdy z okręgowych z oddziałów PZP organizuje zawody dla zrzeszonych
w nim klubów. Zmagania pod patronatem Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego
Związku Pływackiego miały miejsce w Raszynie i OŜarowie Mazowieckim, kaŜdy z
zawodników mógł startować w czterech konkurencjach. W OŜarowie Zuzia w kaŜdym ze
swoich biegów została sklasyfikowana w pierwszej szóstce zdobywając:
- 2 miejsce na 200 m stylem grzbietowym (0:11,67 min)
- 3 miejsce na 100 m stylem grzbietowym (1:28,29 min)
- 5 miejsce na 100 m stylem zmiennym (1:33,13 min)
- 5 miejsce na 50 m stylem klasycznym (0:48,10 min)

W klasyfikacji ogólnopolskiej przełoŜyło się to na następujące lokaty:
- 6 miejsce na 100 m stylem grzbietowym
- 10 miejsce na 200 m stylem grzbietowym
- 16 miejsce na 100 m stylem zmiennym
- 22 miejsce na 50 m stylem klasycznym
Monika Brzózka

Na podium

      

„JeŜeli chcecie nauczyć się pływać,
to trzeba, Ŝebyście weszli do wody.
JeŜeli zamierzacie nauczyć się rozwiązywania zadań,
to trzeba, Ŝebyście je rozwiązywali.”
George Polya
I tym cytatem płynnie przeszliśmy do matematyki…☺
Klasy gimnazjalne jedną godzinę matematyki w tygodniu mają podzieloną na dwie grupy
zaawansowania. Jedna z nich utrwala
i poszerza materiał bieŜący, druga przygotowuje się do konkursów.

Zuzia z trenerem

 Wszystkie klasy uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła” z zakresu matematyki. Jest to przedsięwzięcie
ogólnopolskie, adresowane dla klas uczących się z podręcznika „Matematyka z plusem”. Trzykrotnie w ciągu roku
szkolnego piszemy testy sprawdzające. Otrzymane wyniki indywidualne oraz klasowe pozwalają nam zobaczyć się na tle
innych uczniów w Polsce, a takŜe planować pracę uwzględniając słabsze obszary. Klasy III i II osiągnęły wynik „bardzo
wysoki”, klasa I –„najwyŜszy” (obowiązująca skala to: najwyŜszy, bardzo wysoki, wysoki, wyŜej średni, średni, niŜej średni,
niski, bardzo, niski, najniŜszy). Kolejna sesja odbędzie się na przełomie stycznia i lutego.

 Swoją wiedzę i umiejętności matematyczne sprawdzamy takŜe biorąc udział w konkursach. W tym roku jest ich pięć.
Dziewięcioro uczniów wzięło udział w konkursie matematycznym organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Spośród nich jedna uczennica - Zuzia Szafranowska z klasy IIIg zakwalifikowała się do II etapu, który odbył się
4 grudnia. Teraz czekamy na wyniki i zastanawiamy czy uda się wystartować w trzecim.
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 24 listopada odbyły

się aŜ dwa konkursy: „Alfik” oraz szkolny etap Drugiej Powiatowej Olimpiady Matematycznej.
W Alfiku wzięło udział 27 gimnazjalistów, a w olimpiadzie 15 uczniów. Wyniki Alfika otrzymamy w styczniu.

 Do półfinału

Grodziskiej Olimpiady Matematycznej, który
odbędzie się 7.02.11 r. zakwalifikowało się siedmioro
uczniów. Są to : Ania DrąŜkowiak, Paulina Szulejewska, Zuzia Szafranowska i Alek Rajkiewicz z klasy trzeciej oraz
Beata Godowska, Magda Zwolińska
i Zbych Pepliński z klasy drugiej. Serdecznie gratulujemy i
Ŝyczymy
powodzenia w dalszych etapach ! Finał olimpiady jest planowany na 28 kwietnia 2011 r.

 W tym roku szkolnym czekają nas jeszcze „Mat” - 12 stycznia 2011 r.

i „Kangur” - 17 marca 2011 r. Uczniowie klasy II
i III mogą swoje matematyczne zdolności rozwijać na zajęciach koła matematycznego w soboty od 11.00-12.30.

 W czwartki od 13.40 do

14.25 uczniowie III g mogą skorzystać z zajęć, na których opanują te partie materiału,
które im gdzieś z róŜnych przyczyn umknęły. Są to zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Po zimowisku
szkolnym podobne zajęcia będą się takŜe odbywały w soboty.

 Od września klasa III przygotowuje się do egzaminu gimnazjalnego rozwiązując dodatkowe tygodniowe prace domowe.
Początki były trudne, ale wydaje się, Ŝe jest coraz lepiej. Przy pierwszych pracach zdarzały się tłumaczenia „Nie
umiałem”. Przy kolejnych pytania dotyczące trudniejszych zadań padały ostatniego dnia przed oddaniem ,a ostatnio
o niezrozumiały termin uczniowie zapytali od razu po otrzymaniu zadań, a niektórzy oddają pracę przed terminem
tzn. Ŝe syndrom „Na ostatnią chwilę” pomału przemija. Taką mam nadzieję…☺

 Uff! Z tej strony biurka teŜ czasami nie jest łatwo. ChociaŜ zarówno uczenie się jak i nauczanie matematyki przynosi
wiele radości i satysfakcji. I tego będziemy się trzymać. ☺☺☺
Dorota Koprowska

 W piątek, 17 września nowa sala gimnastyczna została dopuszczona do użytkowania przez Powiatowego
Inspektora Budowlanego.
 W poniedziałek, 20 września o g. 8.00 kl. 4 jako pierwsza rozpoczęła lekcje wychowania fizycznego w nowej sali
gimnastycznej.
 W czwartek i piątek, 23 i 24 września zamontowano pierwszą cześć wyposażenia sali gimnastycznej: zawieszono
tablice z koszami do koszykówki i postawiono słupki do siatkówki, przymocowano drabinki w dużej i małej sali,
zawieszono siatki ochronne tzw. piłko chwyty. Koszt tych instalacji to 40 tys. zł.
 Zakupiono specjalna wykładzinę ochronną do dużej i małej sali. Pozwoli ona na organizowanie innych niż
sportowe imprez w naszych salach. Koszt zakupu to 15 tys. zł.
 Kilkoro rodziców włączyło się w zakup wyposażenia ruchomego naszej sali:
Dziękujemy Panu Jackowi Retelewskiemu za zakup piłek do koszykówki
Dziękujemy Panu Wojciechowi Hardtowi za zakup piłek do piłki ręcznej
Dziękujemy Panu Millerowi za sfinansowanie zakupu strojów reprezentacji naszego Gimnazjum
 W piątek, 1 października Ks. Prymas Senior Józef Kardynał Glemp poświęcił naszą salę. Przy tej okazji
otrzymaliśmy upominki:
Piłki do siatkówki oraz mapy od pani Ligii Krajewskiej - dyrektor gabinetu politycznego z Ministerstwa Edukacji
Piłki do siatkówki od pana Prezesa Firmy Łucz-Bud Marka Puternickiego
Pięknie oprawioną wycinankę łowicką oraz specjalną piłkę nożną z podobną wyklejką od pana Dyrektora
Przemysława Jabłońskiego z Zespołu Szkół Pijarskich z Łowicza
Okolicznościowy puchar od pani Marty Szwemin Dyrektorki Zespołu Szkól z Żółwina
Piłkę nożną wraz z życzeniami od pani Elżbiety Mieszkowskiej ze Szkoły Samorządowej
 W październiku zakończono ciężkie prace budowlane przy 2 etapie budowy. W listopadzie prowadzone są
ostatnie prace na dachu budynku. Tym samym zostanie zakończony etap stanu surowego otwartego.
 W środę, 17 listopada, dyrektor szkoły z upoważnienia Komitetu podpisał umowę w Ministerstwie Sportu
ws. dofinansowania budowy sali gimnastycznej w kwocie 200 tys. zł.
 W piątek, 19 listopada otrzymaliśmy pozytywna decyzję w sprawie kredytu z banku PKO BP (6 mln 758 tys. zł na
15 lat). Jednym z istotnych warunków podpisania umowy kredytowej jest wpisanie do statutu przez Komitet
możliwości działalności gospodarczej.
 Komitet planuje spłacić dotychczasowy kredyt w banku BGŻ (3mln 115 tys. zł) kredytem z PKO i różnicę po spłacie
przeznaczyć na dokończenie budowy. Tym samym perspektywa wykończenia budynku dydaktycznego na
początku września 2011 staje się realna.
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 list Jana Gołąba na Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Kochani Nauczyciele,
Dziś mamy Dzień Komisji Edukacji Narodowej – święto upamiętniające powstanie pierwszego w nowoŜytnej Europie
ministerstwa oświaty. Rozumiejąc jednak prawdziwe wymiary symboli, od lat obchodzimy w tym dniu Wasze święto – Dzień
Nauczyciela. Bo szkołę tworzą nie ministrowie – choćby najmądrzejsi – ale nauczyciele i uczniowie. A jeśli ponadto – tak jak
w naszej Szkole – Nauczyciele stanowią spójny zespół realizujący te same wzniosłe cele, to wtedy szkoła jest nie tylko miejscem
pracy, ale staje się wspólnotą dobra. W moim przekonaniu kaŜde z Was od Dyrektora Szkoły począwszy, na osobach pracujących
w niepełnym wymiarze godzin skończywszy, ma swój udział w tworzeniu tej wspólnoty. Bo nie tylko w moim przekonaniu taką
wspólnotą nasza Szkoła jest.
Pragnę Wam w dniu Waszego święta szczególnie podziękować za stworzenie takiej właśnie wspólnoty. I Ŝyczyć z całego
serca, aby jej dalsze budowanie było pasją Waszego Ŝycia. Niech w tej pracy błogosławi Wam Dobry Bóg, a św. Teresa i św.
Hieronim wypraszają niezbędne łaski. Przyjmijcie od naszego Komitetu najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia, sukcesów
zawodowych i radości z tworzonego dzieła. Niech kaŜdego dnia towarzyszy Wam ludzka wdzięczność i szacunek oraz miłość
Waszych wychowanków.
Podobnie jak w zeszłym roku pragnę Was na koniec prosić o cierpliwość i modlitwę. Ciągle mamy trudny okres budowy
i choć towarzyszy nam radość z nowej sali gimnastycznej, to przecieŜ mamy świadomość, Ŝe rozlicznych trudności i niedogodności
jest wiele. Z drugiej jednak strony mam nadzieję, Ŝe zaawansowanie prac i nowa – jakŜe piękna przestrzeń dla dzieci – pozwolą
Wam przetrwać ten okres. Wspierajcie nas proszę swoją modlitwą.
Szczęść Wam BoŜe!
Jan Gołąb
Prezes Komitetu Budowy
Szkoły św. Teresy Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej
Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2010 r.

list przewodniczącego Rady Szkół Katolickich
Wspólnota
Szkoły Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej
wraz z Komitetem Budowy

Warszawa, 22 września 2010r.

Na ręce Pana Dyrektora składam podziękowanie w imieniu zarządu Rady Szkół Katolickich i własnym za zaproszenie
na uroczystość poświęcenia nowej sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, załoŜona jako jedna z pierwszych po zmianie ustroju, w zamyśle
Pana Dyrektora Grzegorza Dąbrowskiego miała być od początku katolicka. Po dłuŜszym okresie działalności Pan Dyrektor
doprowadził do uznania jej za katolicką przez J. E. Ks. Kardynała Józefa Glempa, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Prymasa
Polski.
Po dziesięciu latach działalności szkoły podstawowej powstało Gimnazjum.
W imieniu Wspólnoty Szkół Katolickich w Polsce, w której obecne są szkoły katolickie w Podkowie Leśnej, Ŝczę wszystkim,
którzy tworzą Wspólnotę tych szkół; Nauczycielom, Panu Dyrektorowi, Uczniom, ich Rodzicom, Komitetowi Budowy Szkoły –
wybudowania potrzebnej Bazy materialnej i rozwoju osobowego KaŜdego aŜ do pełni, której Wzorem jest Chrystus.
Niech kształtuje Dzieci i MłodzieŜ dziecięca – pełna ufności miłość św. Teresy zwanej Małą i pracowite przywiązanie do Pisma
Świętego, którego przykład pozostawił św. Hieronim

Łączymy się z całą Wspólnotą szkół
sercem i modlitwą
w imieniu zarządu RSK
ks.dr Adam Kostrzewa

 list od Państwa Horst
Szanowny panie Dyrektorze, na Pana ręce składamy nasze serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne dla całej Ekipy
pedagogicznej i administracyjnej Szkoły św. Teresy. Choć jesteśmy daleko, często wspominamy Was i wspólnie spędzone chwile.
Tu we Francji, w Wersalu odnaleźliśmy trochę ducha szkoły podkowiańskiej, w szkole Les Chataiguiers, do której chodzą nasi
chłopcy i w której panuje bardzo rodzinna i przyjacielska atmosfera. Hania natomiast jest uczennicą gimnazjum Saint Jean Hulst,
które jest bardzo dużą szkołą (łącznie z liceum liczy ok. 3000 uczniów). Hania radzi sobie świetnie i nie narzeka, pomimo ogromu
nauki i dość surowych zasad panujących w szkole. Dzięki przyjaciołom z Podkowy wiemy o postępach inwestycyjnych szkoły,
cieszymy się bardzo i życzymy Wam dalszych sukcesów.
Pozdrawiamy z zaśnieżonej i sparaliżowanej Francji (zamknięto nawet dzisiaj szkoły!)
A.E. Horst

list od Państwa Matacz
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Po powodzi, która nas dotknęła w maju 2010 r. i straciliśmy cały dobytek, nasza rodzina była kompletnie załamana. Okazało się jednak,
Ŝe są ludzie o bardzo wielkim sercu. Na początku grudnia zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Pan Dyrektor i inni wspaniali ludzie zorganizowali dla nas aukcje przedmiotów, które w większości były
wykonane przez uczniów oraz koncert kabaretu OTTO. Cały dochód z nich został przeznaczony dla naszej rodziny.
Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i serdecznie. Byliśmy trochę zdenerwowani i bardzo wzruszeni, poniewaŜ po raz pierwszy
znaleźliśmy się w takiej sytuacji, Ŝe potrzebowaliśmy pomocy. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim uczniom oraz innym ludziom, którzy
zaangaŜowali się w tę akcję. Pomoc, którą otrzymaliśmy daje wiarę w drugiego człowieka oraz w to, Ŝe nie jesteśmy sami.
Bóg zapłać.
Witold, Anna, Kamil, Wiktoria, Julia Matacz - Dziękujemy

Absolwenci Gimnazjum św. Hieronima z czerwca 2010 są juŜ w nowych
szkołach. Niektórzy napisali o tym, jak się tam odnajdują i czy są
zadowoleni z wyboru liceum.
LO im. Dąbrowskiego - Wiktor Górczyński
Obiektywnie :
Szkoła jest stricte humanistyczna. Nauczy dobrze do matury. Ma przyzwoity poziom nauczania, nie wymaga wiele. Siedemnasta w
rankingu szkół Warszawskich. PołoŜona w dogodnym miejscu, blisko centrum, Starego Miasta czy Wisły.
Subiektywnie :
Szkoła wymaga od ucznia wiele poświęceń i postanowień. Jest bardzo wiele nauki, aby zaliczyć przedmiot chociaŜ na ocenę
dopuszczającą. Raczej brak pomocy wśród ludzi, kaŜdy dba o swoje oceny, o swoją pozycję w szkole. Nauczyciele wymagają ogromnej wiedzy,
tłumacząc na zajęciach niewiele z tego, czego oczekują od ucznia. Klasówki są rozległe, obejmują zakres ponad to, czego dowiaduję się w
szkole. Nie mam za duŜo czasu wolnego, wracam od razu do domu i siadam na spory czas do nauki. Na spotkania towarzyskie mogę sobie
pozwolić co najwyŜej od święta, na przykład w niedzielę. Przeskok między gimnazjum a liceum nie jest w moim odczuciu aŜ taki ogromny; brak
tutaj takiego wspólnego szkolnego bytu, pomagania sobie, wspierania czy przeŜywania wspólnych sukcesów i poraŜek. KaŜdy dba o swój własny
nos.
Szkołę polecam tym, którzy naukę stawiają w swoim Ŝyciu na pierwszym miejscu, chcąc dobrze zdać maturę. Jeśli ktoś nastawia się na
zawarcie nowych, ciekawych znajomości, wybór Liceum im. Dąbrowskiego nie jest dla niego. Osobiście odradzam ten wybór.
LO im. M. Reja - Maciek Koprowski
Lubię tę szkołę, i lubię ludzi, których tam poznałem. Najbardziej…, nie tu, nie istnieje najbardziej, bo w tej szkole wszystko wydaje mi
się spoko. Trzeba duŜo się uczyć, i dopóki szanuje się nauczycieli, to nie ma problemów. Mimo, Ŝe jestem w profilu matematycznogeograficznym to szczególnie czekam na lekcje historii i w-fu. Są zawsze pasjonujące, bo nauczyciele wyróŜniają się nietypowym poczuciem
humoru. Przysposobienie obronne - to teŜ dobre zajęcia, a pani która nas uczy jest legendą szkoły
( uczy juŜ w Reju 40 lat) Wydawało mi się, Ŝe dojazdy będą bardziej męczące, ale da się przeŜyć. I to by było na tyle.
LO im. Zamoyskiego
Gdy skończyły się wakacje, zaczęliśmy odkrywać, do czego przydały nam się punkty zdobyte na egzaminie gimnazjalnym, oraz te
przypisywane za konkretne oceny. Jeszcze pod koniec poprzedniego roku szkolnego wszyscy uczniowie klasy trzeciej gimnazjalnej musieli
dokonać pierwszego istotnego wyboru w swoim Ŝyciu. KaŜdy miał za zadanie znaleźć liceum odpowiadające jego wymaganiom. Dobre wyniki
maturzystów, dostępna klasa o konkretnym profilu, dobra opinia a takŜe dojazd to jedne z najwaŜniejszych kryteriów. Oprócz tego trzeba
oczywiście wykazać się pewną wiedzą na egzaminie przeprowadzanym pod koniec kwietnia oraz zdobyć moŜliwie najwyŜsze oceny końcowe z
języka polskiego, matematyki oraz dwóch innych przedmiotów, zaleŜnych od wybranego profilu.
W naszej klasie chyba kaŜdy uzyskał wystarczającą ilość punktów, aby dostać się do szkoły pierwszego wyboru, czyli tej najbardziej
poŜądanej. Tak się złoŜyło, Ŝe tą szkołą pierwszego wyboru dla mnie oraz Heńka Borzymowskiego było i jest Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Zamoyskiego. Dowiedzieliśmy się, Ŝe jest to szkoła wymagająca i z tradycjami. Oczywiście jest w niej takŜe dostępna klasa mat-geo-inf, czyli z
rozszerzoną matematyką, geografią oraz informatyką. Poza tym dojazd z Podkowy jest całkiem niezły, co jest bardzo istotne, poniewaŜ przed
godziną ósmą kaŜda minuta snu jest bezcenna.
Nasze przekonanie o wysokiej wartości tej szkoły umocnili nasi ojcowie, opowiadając nam o wysokim jej poziomie na przestrzeni
historycznej. Szkoła, a w zasadzie jej nauczyciele oraz uczniowie zawsze przywiązani byli do wartości takich jak honor, miłość do ojczyzny i
wiedza.
W końcu nadszedł pierwszy dzień szkoły. Wszyscy pierwszoklasiści zebrali się w auli. Kiedyś była to piękna szkolna kaplica, jednak
podczas wojny została zrujnowana, a później pomieszczenie odbudowano jako salę słuŜącą nam podczas uroczystości oraz sprawdzianów.
Dyrektorka wygłosiła przemówienie a następnie przedstawiciel stowarzyszenia wychowanków przybliŜył nam krótki zarys historyczny szkoły. Na
końcu dowiedzieliśmy się, kto zostanie naszym wychowawcą i do której sali mamy się udać. Usiedliśmy w ławkach. Wszystko było fajnie, tylko
tak jakoś Heńka brakowało. Niestety umieścili go w drugiej klasie o tym samym profilu i nikt nie zgadzał się na przeniesienie. Na początku trochę
mi to przeszkadzało, ale później poznałem bliŜej moją klasę
i czułem się dobrze i bez niego.
Jeśli chodzi o naukę, to na początku oczywiście były bardzo przyjemne lekcje organizacyjne. Dopiero po paru dniach zaczęły sie prawdziwe
lekcje. Na początku trzymałem się nieźle, bez Ŝadnych jedynek. Bardzo mnie to cieszyło, bo inni dostawali je cały czas, no, ale w końcu musiało
się to skończyć i zacząłem dostawać „normalne oceny“.
Wydaje mi się, Ŝe w tym tekście powinienem napisać o jakości przygotowania nas do liceum. W zasadzie mogę powiedzieć tylko tyle, Ŝe
nasza szkoła przygotowuje dobrze. Nie mam istotnych problemów w nauce, a jeśli chodzi o fizykę, to wyniosłem z gimnazjum nawet więcej
niŜ reszta mojej nowej klasy. Ogólnie cała trudność liceum polega na tym, Ŝe nauczyciele próbują utrzymać uczniów na granicy zaliczenia (no
moŜe nie licząc szkół takich jak Witkacy). Jest to oczywiście jedyny sposób na motywację do nauki, więc nie moŜemy na to narzekać. Zawsze
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słyszałem, Ŝe nauczyciele w liceum nie są zainteresowani tym, Ŝe ktoś nie umie i stawiają mu po prostu jedynkę zamiast wytłumaczyć materiał i
często są złośliwi. Po tych 2 miesiącach nie mogę tego potwierdzić. Rzeczywiście wymagania są znacznie wyŜsze, ale nie spotkałem się jeszcze
z jakimkolwiek brakiem Ŝyczliwości lub ignorancją wobec ucznia.
Na końcu dodam, Ŝe wczesne wstawanie i trochę częstsza nauka nie jest przyjemna, ale kaŜdego dnia wychodząc ze szkoły wiem, Ŝe
nauczyłem się czegoś nowego, nauczyciele pomogli mi w tym, a w bufecie zjadłem epicką „Papitę“.
Franek Witaszek z wkładem Henryka Borzymowskiego

PoŜegnania
12 września zmarła Pani Teresa Sudra.
Jej synowie Paweł i Jakub przed laty ukończyli nasze szkoły.
Mąż pan Piotr Sudra aktywnie włączał się w prace Komitetu Budowy,
szczególnie w początkowym okresie działalności. Rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

5 października zmarła Pani Teresa Miałdun – mama pani Anżeli
Mialdun-Ekielskiej, babcia Marysi i Małgosi.
Mieszkała na Litwie pod Wilnem
i była nauczycielką matematyki w tamtejszej, polskiej szkole.
Łączymy się w bólu z Rodziną.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Pani Teresa Sudra z synami

Najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Oby przyjście na świat Chrystusa przyniosło

ze sobą radość, pokój, nadzieję oraz miłość.

Witold, Anna, Kamil, Wiktoria, Julia Matacz



Świąt wypełnionych Radością i Miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie
marzenia, pełnego optymizmu i wiary.
Łucz-Bud

Najserdeczniejsze Ŝyczenia szczęśliwych i radosnych Świat BoŜego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym roku

składają Dyrektor i Pracownicy CKiIO w Podkowie Leśnej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego roku

życzą Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkół w Otrębusach

 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego roku

życzą Dyrektor Dorota Skotnicka i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, radości i wielu chwil spędzonych w ciepłej
atmosferze rodzinnej. Kolejny zaś Rok 2011, niech będzie czasem spokoju i realizacji osobistych zamierzeń

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Zdrowych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

2011

życzą Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Jestadt oraz Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda

Jak obyczaj każe stary, według ojców naszych wiary, z dniem Bożego Narodzenia chcemy złożyć Wam życzenia. Po tej

pięknej sposobności chcemy życzyć Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. Na święta Bożego
Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo Radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój
błogosławieństwa Bożej Dzieciny
życzą Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Żółwinie
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4 września 2010 r. w podkowiańskim kościele
p.w. św. Krzysztofa odbył się ślub

Uli Jaworskiej (absolwentki ‘1999) i Michała Giery.
Za zaproszenie serdecznie dziękujemy,
a Młodej Parze Ŝyczymy błogosławieństwa BoŜego.

BoŜe Narodzenie 2010 r.
"Jest w moim Kraju zwyczaj, Ŝe w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid

Święta BoŜego Narodzenia to czas pełen radości i ciepła.
śyczymy wszystkim Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły, abyście
zapatrzeni w Nowonarodzonego Jezusa oraz w uśmiechnięte twarze
bliskich odkrywali najgłębszy sens Ŝycia.
Niech świąteczne chwile będą czasem
okazywania wzajemnej troski i miłości,
a Nowy 2011 Rok
niech przyniesie Waszym Rodzinom
to, co najpiękniejsze i najlepsze.
Grzegorz Dąbrowski
wraz z całą Społecznością
Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima
w Podkowie Leśnej

„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”
W niedzielę, 2 stycznia 2011 r. po mszy św. o g. 18, czyli około g. 19-ej planowana jest
druga edycja akcji „Hej, kolęda, kolęda!”. Chcemy, aby jak największa liczba uczestników
(dzieci, młodzieży i dorosłych) zagrała kolędę na fletach sopranowych. W tym roku gramy
kolędę „Lulajże Jezuniu”. Szczegóły tej akcji (w tym nuty) będą dostępne na stronie
internetowej parafii www.podkowalesna.com.
Akcja jest przygotowywana we współpracy z naszą szkołą. Zapraszamy do udziału.

ZIMOWISKO
Sprzęt i bagaŜe dostarczamy do szkoły w środę, 29 grudnia w godz. 17.00-19.00.
WyjeŜdŜamy pociągiem 3 stycznia 2011 r. ( poniedziałek) – zbiórka przy kasach
o godzinie 7.30 w holu głównym na Dworcu Centralnym. Rodzice uczniów
wyjeŜdŜających po raz pierwszy na zimowisko proszeni są o wypełnienie karty
zdrowia i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły. Pozostałe informacje są dostępne na
stronie internetowej pod adresem www.szkolakik.strona.pl/zimowisko.php. Informujemy, Ŝe w czasie zimowiska
będzie moŜliwość udziału w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez p. Kubę Cwieczkowskiego, warto więc
zabrać aparat fotograficzny-szczególnie gimnazjaliści.
WAśNE!!!!
Proszę dołączyć do ekwipunku prześcieradło,
powłoczkę na kołdrę lub śpiwór i powłoczkę
Iwona Zubka-Krawczyk
na poduszkę.
Informacje i teksty proszę przesyłać na adres:
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iwona.krawczyk@op.pl

