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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W NASZEJ SZKOLE

W 2001 roku Rada Europy ogłosiła dzień 26
września Europejskim Dniem Języków. Celem tej
inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowokulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki
języków obcych.
Z tej okazji 25.09. 2015 klasa III GN przedstawiła dla swoich młodszych kolegów z klas 4-6 szkoły podstawowej
program artystyczny pt. „Warto uczyć się języków obcych”. Gimnazjaliści przygotowali 3 humorystyczne scenki obrazujące
dlaczego warto uczyć się języków, przeprowadzili miniquiz o państwach europejskich oraz wspólnie odśpiewali piosenkę
„Wir sprechen Deutsch”.
W nagrodę każdy z uczniów na widowni dostał „tajemny” przepis, jak uczyć się języków obcych oraz cukierki na
osłodę dalszych miesięcy wytężonej nauki.
Aleksandra Mazanek
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W GIMNAZJUM ŚW. HIERONIMA

W piątek, 2 października 37 uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum złożyło uroczyste ślubowanie. Podczas Mszy św.
każdy z pierwszoklasistów odczytał wybrany przez siebie fragment Pisma św., który będzie mu towarzyszył podczas nauki
w gimnazjum. Na zakończenie ks. proboszcz Wojciech Osial oraz katecheta ks. Piotr Ganc udzielili uczniom uroczystego
błogosławieństwa, a starsi uczniowie wręczyli upominki młodszym. Tym razem były to nieśmiertelniki z następującymi
życzeniami:
Zapewne zastanawiacie się, czemu mają służyć wisiorki, które Wam dajemy. To nie są zwykłe ozdoby, to nieśmiertelniki. Symbolizują one
trwałość, ciągłość, to one towarzyszą żołnierzom i harcerzom. Są elementem tradycji. Chcemy, abyście i Wy stali się częścią naszej historii.
Kiedy skończycie tę szkołę i pójdziecie w świat, nieśmiertelniki zostaną z Wami i będą przypominać chwile spędzone w naszym gimnazjum.
Wasze imiona i nazwiska wytłoczone na twardych blaszkach już na zawsze pozostaną też zapisane na kartach historii Gimnazjum
św. Hieronima. Mamy wielką nadzieję, że noszone przy sercu nieśmiertelniki pomogą Wam z dumą nieść przez życie idee naszej szkoły!
Mszę św. poprzedziła prezentacja obrazów o św. Hieronimie przygotowana przez uczniów z klasy trzeciej
(W. Jaworska, K. Gebel, K. Laskowski i A. Woźniak, obsługa techniczna K. Misarko kl. IIb) Natomiast po Mszy św. wszyscy
zgromadzili się w nowym budynku szkolnym, gdzie po wykonaniu pamiątkowych zdjęć obu klasom pierwszym wszyscy
uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
RÓŻANIEC ZE ŚWIĘTĄ TERESĄ

Modlitwę różańcową, w niedzielę 4 października w podkowiańskim kościele poprowadzili uczniowie naszej szkoły.
Zgromadzili się tu razem z rodzicami i nauczycielami, żeby w ten szczególny sposób uczcić patronkę.
DELEGACJA MAJDANU Z WIZYTĄ W SZKOLE

W poniedziałek, 5 października wizytę w szkole złożyła trzyosobowa delegacja ukraińska, wraz z Panem Zbigniewem
Bujakiem (zaangażowanym aktualnie w pomoc Ukrainie w przemianach demokratycznych). Goście reprezentowali
organizację społeczną Centrum Informacyjne Majdan Monitoring i byli zainteresowani funkcjonowaniem szkół
niepublicznych w Polsce.
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SPOTKANIE O KARNAWALE SOLIDARNOŚCI

W piątek, 9 października klasy 3 gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z krytykiem sztuki i dziennikarzem Jerzym
Brukwickim, który opowiadał o najnowszej historii – karnawale Solidarności. Spotkanie odbyło się w Pałacyku-Kasyno
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Jerzy Brukwicki jest współautorem kalendarza przypominającego wydarzenia historyczne i kulturalne oraz początki
samorządności w Polsce w okresie narodzin Solidarności - 31 sierpnia 1980 - 13 grudnia 1981/2015-2016 karnawał

Solidarności

DZIEŃ NAUCZYCIELA - 14 PAŹDZIERNIKA 2015

Ten urocz ysty dzień rozpoczęliśmy Mszą św. dla szkoły podstawowej. Po mszy uhonorowaliśmy laureatów szkolnych eliminacji
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijn ej „Usłysz Panie, moje słowa” dla u cz czenia św. Jana Paw ła II. Został też
odczytany list Prezesa Zarz ądu Komitetu Budowy - Jana Go łąba z życz eniami dla n au czycieli-tekst na str. 33.
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Uroczystość odbyła się w dwóch turach, wieczorem o godz. 18.30. W klasie 1a ślubowało 22 uczniów, w kl. 1b 20 uczniów
i 11 uczniów z klas starszych (A. Witaszek z 3b, P. Kozak, M. Szefler, F. Wolski z 4a, F. Woźniak z 4b, A. Rak z 5a, P.
Jankowicz, Z. Korolczuk, A. Lepre, P. Słowik i H. Stajniak z 5b). Wcześniej, jeszcze we wrześniu, w dwie kolejne niedziele
klasy pierwsze przygotowywały się do swojego ślubowania duchowo – w gościnie u sióstr terezjanek w Podkowie Leśnej.
Tam uczniowie poznali życiorys patronki szkoły i „Przypowieść o ołówku”.
W środę, 14 października 2015 wieczorem odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego została przypieczętowana przynależność
pierwszoklasistów do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ten dzień z pewnością zapisze się w naszej
pamięci jako wyjątkowy oraz pełen pozytywnych wrażeń.
Klasa 1a wraz z wychowawczynią p. Olgą oraz nauczycielką rytmiki p. Dorotą przygotowały przedstawienie pod tytułem W Krainie
Mądrości. W inscenizacji oprócz pierwszaków mogliśmy podziwiać rycerzy, księżniczkę i oczywiście parę królewską. Dzieci zamieniły się
w aktorów, a swoje role zagrały z pełnym zaangażowaniem. Zaraz po przedstawieniu mogliśmy podziwiać występ starszej koleżanki
skrzypaczki Ani Witaszek, która dołączyła do klasy 3a. Po występach przyszedł czas na uroczyste pasowanie każdego ucznia na
pierwszoklasistę oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji i upominków przygotowanych przez starszych uczniów z kl. 6.
Dzień ślubowania z pewnością zapamiętamy na długo i oby złożone obietnice przetrwały w sercach naszych uczniów jak najdłużej. Spotkanie
zakończyło wspólne zdjęcie klasowe.
Olga Uściłowska

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIM I SP

W środę, 14 października uczniowie gimnazjum wybrali przewodniczącą samorządu szkolnego. Została nią Weronika
Jaworska z kl. III N. Opiekunem samorządu gimnazjalistów jest Pani Aleksandra Mazanek. Szkoła podstawowa wybrała
swoją reprezentantkę we wtorek, 20 października. Przewodniczącą została wybrana Zosia Pohrybieniuk z kl. 6.
Samorządem w szkole podstawowej opiekuje się Pani Emilia Jedlińska.
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SPOTKANIE Z POETKĄ MAŁGORZATĄ STRZAŁKOWSKĄ

W czwartek, 15 października naszą szkołę podstawową odwiedziła Małgorzata Strzałkowska - pisarka, poetka, autorka
i ilustratorka książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły kl. 2a i 2b.
KANONIZACJA RODZICÓW ŚW. TERESY

W niedzielę, 18 października, w trakcie obrad synodu biskupów o rodzinie do grona świętych zostali włączeni Ludwik
i Zelia Martin. Po raz pierwszy w dziejach podczas jednej uroczystości kanonizowani zostali oboje małżonkowie.
Uroczystości odbyły się w Watykanie. TVP Info przygotowała informację o tym wydarzeniu w ramach audycji Kościół
z bliska wyemitowanej w niedzielę, 18 października o godz. 15. W programie wystąpiły siostry terezjanki z naszą Siostrą
Bogumiłą. W listopadzie s. Bogumiła uczestniczyła w pielgrzymce do Lisieux. Pielgrzymkowy dziennik publikujemy na
str. 27-31.
FESTIWAL MYŚLI I SŁOWA JANA PAWŁA II

W czwartek, 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II odbył się finał VIII Festiwalu Myśli
i Słowa Jana Pawła II organizowany przez Zespół Szkół w Żółwinie. (tamtejsze gimnazjum nosi imię Jan Pawła II).
Z naszej szkoły w finale wzięła udział Edyta Korach z kl. 6 recytując fragment „Tryptyku rzymskiego”.
BIERZMOWANIE W PODKOWIE LEŚNEJ

W niedzielę, 25 października bp Michał Janocha udzielił sakramentu bierzmowania w podkowiańskim kościele. Wśród
bierzmowanych było 5 absolwentów naszego gimnazjum: J. Pohrybieniuk, M. Kowalska, W. Peberdy, W. Wróblewski
i J. Żółtowski.
WARSZTATY JĘZYKOWE GIMNAZJALISTÓW

W piątek, 30 października wszyscy uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję wziąć udział w szkoleniu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie PASE, którego głównym celem jest wspieranie jakości nauczania języków obcych w
Polsce. Warsztaty dla każdej klasy oddzielnie trwały dwie godziny lekcyjne
Praktyczne warsztaty, prowadzone przez dwie panie trenerki, miały na celu zapoznanie uczniów z różnymi
strategiami efektywnego uczenia się języków obcych. Każda klasa uczestniczyła w dwóch blokach tematycznych: Umiem
uczyć się języków obcych oraz Lubię uczyć się języków obcych, podczas których uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie techniki
pomagają w nauce słówek i gramatyki, jak łatwiej zapamiętywać przerabiany materiał i czy nauka może być zabawą.
Na początku warsztatów uczniowie zapoznali się z określeniem inteligencje wielorakie, a następnie każdy mógł
sprawdzić swój rodzaj inteligencji i dowiedzieć się, jakie metody pracy są dla niego najbardziej odpowiednie. W drugiej
części panie trenerki pokazywały, w jaki sposób wykorzystać do nauki urządzenia typu smartfon czy tablet, jak używać
Internetu aby efektywnie się komunikować, a przede wszystkim – jak odnaleźć przyjemności w nauce języków obcych.
Naszym uczniom szczególnie spodobała się aplikacja Quizlet, dzięki której „wkuwanie” słówek może stać się prawdziwą
przyjemnością. Na zakończenie wszystkie grupy zdawały krótki test ze znajomości języka niderlandzkiego.
DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada będziemy obchodzić Święto Wszystkich Świętych. Powinniśmy pamiętać o bliskich Zmarłych
pochowanych na polskich cmentarzach. Tego dnia odwiedza się groby wszystkich bliskich. Jest to rzymskokatolicka
uroczystość, ale część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich. W Polsce to święto jest
szczególnie ważne, w innych krajach nie przywiązują do tego tak wielkiej wagi.
Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.
Sięgając do historii tego wydarzenia okazuje się, że pierwotnie uroczystość ta była obchodzona w maju, który był miesiącem
poświęconym zmarłym. Później została ona przeniesiona na listopad. Obecnie „konkuruje” z pogańskim świętem
Halloween, obchodzonym 31 października. (Maria Wolska)

KLASA 1 A

Hop hop! To my, klasa 1a! Wygląda na to, że polubiliśmy naszą szkołę
i nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej, niż jest. W szkole dużo
się dzieje, każdego dnia uczymy się wielu ciekawych rzeczy.
Zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, a nasza Pani mówi, że to mogą być
przyjaźnie na długie lata…
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Co u nas słychać?

Na początku roku szkolnego często wybieraliśmy się na spacery
w poszukiwaniu darów jesieni. Pogoda dopisywała, więc
zbieranie kasztanów, liści oraz żołędzi były ogromną
przyjemnością, a jeszcze większą uczenie się na przykład
matematyki przy ich pomocy oraz wykonywanie jesiennych prac
plastycznych. Każdego dnia próbujemy nowych rzeczy i chyba
właśnie to lubimy w szkole najbardziej. A oto kilka zdjęć
z naszych codziennych zajęć.

Dzień Edukacji Narodowej - Pasowanie na pierwszoklasistę

Dzień 14 października był dla nas wyjątkowy ponieważ
została przypieczętowana nasza przynależność do Szkoły
św. Teresy. Rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą,
a wieczorem wystawiliśmy przedstawienie pod tytułem
„W Krainie Mądrości”. Było bajecznie, gdyż na tronie
zasiadła rodzina królewska, a rycerze uczyli księżniczkę
jak napisać piękne „O”. Szczególny był dla nas także
moment pasowania na ucznia przez Dyrektora wielkim
ołówkiem. Z pewnością zapamiętamy go na długo!
Nasze ślubowanie – a właściwie przygotowania do niego
– rozpoczęły się jednak dużo wcześniej. 20 września
gościliśmy u sióstr terezjanek w Podkowie Leśnej, gdzie
poznaliśmy życiorys patronki naszej szkoły, który
przedstawił pan Dyrektor. Przeczytał nam również
„Przypowieść o ołówku”, a na pamiątkę spotkania
otrzymaliśmy ołówki i kubeczki z wizerunkiem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wycieczka do Teatru w Grodzi sku Mazowieckim

Wybraliśmy się pierwszy raz na wspólną wycieczkę autokarem. Wzięliśmy udział w warsztatach opowiadających o tym jak
powstają dźwięki i muzyka, które potem możemy oglądać na ekranie. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy,
a niektórzy wzięli udział w nagraniu filmu.
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Dzień W szystkich Świętych

W piątek 30 października na Lipowej można było spotkać samych Świętych! Wspólnie z klasą 1b przebraliśmy się za
patronów naszych imion i opowiadaliśmy sobie o ich życiu. Z przyjemnością bawiliśmy się też razem przy znanej chyba
wszystkim piosence „Święty uśmiechnięty”.
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Spacer do Lasu Młochowskiego

W Dzień Zaduszny, wraz z klasą 1b wybraliśmy się na spacer do Lasu
Młochowskiego szlakiem AK , by odwiedzić groby żołnierzy poległych w walce
o nasz kraj. Wysłuchaliśmy opowieści Pani, zapaliliśmy znicze oraz pomodliliśmy
się za ich dusze.
Konkurs na niepowtarzalną zakładkę do książki

Nasza Pani zorganizowała konkurs na niepowtarzalną zakładkę do książki. Każdy
mógł wykonać ją dowolną techniką. Wielu uczniów wzięło udział w konkursie,
a wybór tych najładniejszych prac był bardzo trudny. Ostatecznie pierwsze miejsce
zajął Tomek Szefler, drugie Karolina Urbańczyk, a trzecie ex aequo Tosia Błaszczyk
i Jagoda Zajączkowska.
Wszystkie pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienie, tj. aż 13 uczestników!!!

Spektakl „Ś piąca królewna”

W listopadzie wybraliśmy się do Ośrodka Kultury
w Podkowie Leśnej na spektakl muzyczny pod tytułem
„Śpiąca królewna”. Był bardzo zabawny, gdyż w bajce
pojawił się Kot w butach, a także Scooby Doo i Fred.
Zapraszamy do Teatru

Teatr zagościł też w naszej klasie. Aktorami były wykonane przez nas własnoręcznie kukiełki
z drewnianych łyżek i różnego rodzaju materiałów. Wraz z klasą Ib wystawiliśmy kukiełkowy spektakl, a nawet kilka…
KLASA 1 B

W tym roku szkolnym pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet braci szkolnej podczas wieczornej, kameralnej
uroczystości. Poprzedziło ją niedzielne (27 września) spotkanie w Domu Generalnym Sióstr Terezjanek, na którym
uczniowie poznawali patronkę i wspólnie się modlili. Na zakończenie obdarowani specjalnymi kubkami i ołówkami posilali
się przygotowanymi przez rodziców słodkościami.
Klasa 1b rozpoczęła swój program artystyczny w czwartek, 15 października zatrzymaniem pociągu na stacji Szkoła św.
Teresy, na której powitała ich patronka naszej szkoły. Każdy z wysiadających uczniów miał okazję przedstawić kolegę lub
koleżankę z klasy. W zaprezentowanych później wierszykach i piosenkach uczniowie przekonywali pana dyrektora,
delegatów nauczycieli i uczniów oraz swoich rodziców i innych zaproszonych gości, że są gotowi do podjęcia obowiązków
szkolnych.
Prezentacja przez pana dyrektora godnych naśladowania postaci, jak osoba św. Jana Pawła II (w kolejną rocznicę jego
wyboru na papieża) czy kanonizowanych w najbliższych dniach rodziców naszej patronki, wzbudziła wielkie
zainteresowanie i głośno wyrażoną refleksję ucznia o wartości dobrego życia.
Złożenie uroczystego ślubowania przez pierwszoklasistów, a potem także starszych uczniów przyjętych do naszej szkoły,
było warunkiem uroczystego indywidualnego pasowania, a także otrzymania dyplomów i legitymacji szkolnych. Wzbudziło
to ogromne emocje. Dodatkową radością było otrzymanie, własnoręcznie wykonanych przez klasę 5b, upominków oraz
ciepłe życzenia ofiarodawców.
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Prezentem dla rodziców było wykonanie jeszcze
jednej piosenki, nawiązującej w treści do wartości
religijnych pt. Świat stworzony jest tak z repertuaru
zespołu Dzieci z brodą. Również niezwykle miłe były
podziękowania rodziców dla pana dyrektora
i wychowawczyni. Uroczystość miała bardzo
spontaniczny charakter, a uczniowie włożyli wiele
serca w przygotowania i występy. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam pięknie przeżywać te
chwile. Tradycyjnym już akcentem końcowym było
uroczyste opuszczenie sceny przy akompaniamencie
Marsza triumfalnego.
Zdjęcia wykonane na zakończenie uroczystości
ślubowania, pod fotografią św. Teresy, będą pamiątką
tego wydarzenia.
Anna Szymaszczyk
Spotkanie w domu sióstr klawerianek

W sobotę 24 października w domu sióstr klawerianek
przy ul. Warszawskiej w Podkowie Leśnej delegaci
klas 1b i 4b, Michał Możejko i Zosia Wojcieszak ze
swoimi mamami oraz byłą i obecną wychowawczynią,
uczestniczyli w przemiłym spotkaniu rodzin
adopcyjnych w akcji Adopcja Serca.
Siostry, które można spotkać w podkowiańskim
kościele (w szarych habitach) zajmują się działalnością
misyjną. Wydają między innymi Echo Afryki.
Koordynują też adopcję serca. Osoba, rodzina lub np.
klasa może zaadoptować duchowo konkretne dziecko
z Wysp Zielonego Przylądka. Modląc się za nie
i składając dla niego ofiarę pieniężną w wysokości 180 zł kwartalnie, pomaga mu polepszyć codzienne, trudne warunki
życia, zazwyczaj do czasu ukończenia szkoły.
Spotkanie rozpoczęła msza św. w kaplicy w intencji przybyłych gości. Następnie przy pysznym poczęstunku oglądaliśmy
slajdy, zapoznające dokładniej z warunkami życia na wyspach. Siostra Agata z Krosna rozdała nawet zdjęcia i listy pisane
przez dzieci do swych rodziców adopcyjnych.
Nasza klasa 1b, we wrześniu pomagała zbierać klasie 4b pieniążki dla Piotrusia z Afryki. Od listopada siostry klawerianki
powierzą naszej modlitwie i opiece nowe dziecko. Jeszcze nie wiemy, kto to będzie, ale już pamiętamy, by drobne pieniądze
przeznaczone np. na słodycze w części podarować naszemu rówieśnikowi z Wysp Zielonego Przylądka.
Zachęcamy gorąco inne klasy do włączenia się w tę ubogacającą modlitwę i ofiarę na rzecz rówieśników z Afryki i ich
opiekunów.
Anna Szymaszczyk
KLASA 2 A

Najważniejsze wydarzenia w naszej klasie to:
 Wrześniowa wyprawa do fabryki jogurtów, serków i deserów
mlecznych „Bakoma”

 Piętnastego września klasa 2a wyjechała do Bakomy. Wyjechaliśmy o 8.00.
Z początku myślałam, że będzie okropnie, ale okazało się fantastycznie. Pan pokazał
nam laboratorium oraz halę, w której były wielkie gary z mlekiem i maszyny, które
podgrzewały mleko. Wokół jeździło mnóstwo wózków widłowych. Potem pan pokazał
nam maszynę, która przewoziła jogurty do lodówek i maszynę, która dmuchała butelki
na jogurty. Potem jedliśmy jogurty. Wszystko mi się bardzo podobało. (Hania Wlazło)
 „Druga a” pojechała do fabryki jogurtów. Tam widzieliśmy jak, jak się robi różne
jogurty. Nasza przewodniczka pokazywała nam wielkie zbiorniki mleka. Widzieliśmy
też wirówki. Przewodniczka dała nam spróbować kawowych jogurtów. (Marta
Stępińska)
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Temat zdrowego odżywiania, a szczególnie jedzenia warzyw
i owoców kontynuowaliśmy w szkole. Samodzielnie
przyrządziliśmy bardzo oryginalne sałatki owocowe .



Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
i obejrzenie pokazu w Planetarium

 2 października druga a była na wycieczce „Sekrety kartonowej
rakiety”. Byliśmy na pokazie. Oglądaliśmy dwa filmy. (Antek
Kamiński)

 2 X 2015 roku klasa 2a była na wycieczce w planetarium.
Oglądaliśmy tam filmy na kopule. (Antek Jankowski)
 2a była na wycieczce w planetarium. Oglądaliśmy dwa filmy na kopule. Pierwszy film był o Zosi, drugi film to „Sekrety kartonowej
rakiety”. (Natalka Trawińska)
 Spotkanie z lekturą „Rady nie od parady”
Uważnie czytaliśmy wiersze znanej autorki zawierające rady i wskazówki jak znaleźć sposoby na szkolne i koleżeńskie
kłopoty. Poetkę zaprosiliśmy do szkoły, żeby opowiedziała o swojej twórczości drugim klasom. Oprócz doskonałej
znajomości wierszy, zaskoczyliśmy Panią Małgorzatę pięknym prezentem – „kocim” obrazem namalowanym przez całą
klasę.
Podsumowaniem pracy z lekturą był klasowy przegląd recytatorski. Dwuosobowe zespoły wygłaszały wybrane wiersze
p. Strzałkowskiej przed klasową publicznością, a niektóre interpretacje zostały zaprezentowane na spotkaniu obu klas
drugich. Z przyjemnością wysłuchaliśmy recytacji dzieci z klasy 2b.



wiedzy o świętej Teresie, w którym razem
z klasą 2b zajęliśmy pierwsze miejsce. Podczas konkursu
reprezentowała nas wyłoniona w pierwszym etapie rywalizacji
drużyna: Klara Powierża, Marta Stępińska, Barbara Rawa oraz
Ignacy Łazarski. Cała klasa dzielnie i ofiarnie pomagała swoim
reprezentantom z widowni. Nagrodą była wizyta u sióstr
terezjanek, na którą zaprosiła nas siostra Bogumiła.
Konkurs
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Początek listopada był w naszej klasie bardzo patriotyczny. Rozmawialiśmy
o Polsce, historii i bohaterstwie. 10 listopada obejrzeliśmy przedstawienie
dotyczące drogi Polski do niepodległości przygotowane przez gimnazjalistki
i panią Kingę Gaworską.
13 listopada mieliśmy możliwość zaprezentowania własnych umiejętności.
Podczas spotkania klas drugich i trzecich wykonaliśmy pieśń „Piechota”
i wysłuchaliśmy utworów zaśpiewanych przez pozostałe grupy. Był to
bardzo wzruszający występ.
W pierwszych dniach listopada odbyliśmy również dwie wycieczki związane
z historią naszego kraju. Zwiedziliśmy Pałac w Wilanowie, gdzie popisaliśmy
się bardzo rozległą wiedzą na tematy historyczne i polityczne podczas lekcji
„Z wizytą u króla”. W kolejnym tygodniu porównywaliśmy zabudowę
pałacową z zamkową uczestnicząc w lekcji „U króla jegomości” w Zamku
Królewskim.

KLASA 2 B
Zdrowe odżywianie

 We wrześniu uczyliśmy się na lekcjach jak zdrowo się odżywiać i na dowód naszej nauki zrobiliśmy witaminowe bomby
czyli sałatki owocowe. Podzieliliśmy się na pięć zespołów roboczych. Każdy zespół przyniósł zestaw owoców według
własnego planu. Bogactwo i różnorodność owoców były imponujące – piękne, pachnące i kolorowe śliwki, gruszki, jabłka,
banany, winogrona, ananasy, kiwi a nawet egzotyczne mango i jeszcze maliny, pomarańcze i żurawina. Owoce na początku
trzeba umyć, następnie pokroić, wrzucić do miski i delikatnie wymieszać. Efektem naszej pracy było pięć przepysznych,
kolorowych sałatek, pełnych smaku i witamin. Każdy mógł się najeść witaminowych pyszności do syta. Poczęstowaliśmy
także pana Dyrektora i panie w sekretariacie szkoły. Wszystkim bardzo smakowało! (Maria de Virion)
 W poniedziałek, 28 września 2015 roku robiliśmy sałatki w klasie II b. Podzieliliśmy się na 5 grup. Każdy musiał
przynieść jakieś owoce dla swojej grupy. W klasie musieliśmy sami obierać owoce i je kroić. Wszystkie sałatki były pyszne
i zjedliśmy je ze smakiem. Byłem w grupie z Maćkiem, Alexem i dwoma Stasiami. Sałatkę robiliśmy z jabłek, gruszek,
bananów, mandarynek, pomarańczy, malin, truskawek, mango, śliwek, arbuza i ananasów. Naszą sałatką poczęstowaliśmy
nauczycieli. Pomagała nam mama Marysi. (Tadzio Rzepka)
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Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

W piątek, 2 października pojechaliśmy z naszą
panią do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki o godzinie 8.00
przed szkołą. Wszyscy przybyli punktualnie. Kiedy już
szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce pani Joasia pozwoliła
wszystkim zjeść drugie śniadanie. Potem weszliśmy do
sali, gdzie był wyświetlany film o Wszechświecie. Sala
była okrągła i wokół nas było niebo, gwiazdy i różne
planety. W pewnym momencie zobaczyliśmy stację
kosmiczną, a w niej mężczyznę. Lektor powiedział nam,
że w kosmosie śpi się na stojąco, ponieważ tam nie ma
przyciągania i wszystko by latało. Dowiedzieliśmy się
także, że astronauci unikają jedzenia chleba, ponieważ gdyby się pokruszył to okruszki fruwałyby po całym statku
kosmicznym.
W drugiej części filmu dzieci, takie jak my, zbudowały rakietę z kartonu, wzięły książkę o planetach i postanowiły
polecieć w kosmos. W czasie podróży książka przemówiła i była przewodnikiem dzieci po kosmosie. Dzięki książce
dowiedzieliśmy się, że Merkury jest najmniejszą planetą i leży najbliżej Słońca, Ziemia jest jedyną znaną planetą, na której
istnieje życie, a Saturn słynie ze swoich pięknych, jasnych pierścieni, a na Neptunie znajdują się gazowe olbrzymy. A wiecie,
że Mars może być łatwo dostrzeżony z Ziemi gołym okiem?
O wszystkich ciekawostkach nie będę wam teraz opowiadać, tylko zachęcam was do odwiedzenia Centrum Nauki
Kopernik. (Klara Pazura)
Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele. Wszyscy byli ubrani na galowo. Po mszy poszliśmy do szkoły,
gdzie w klasie czekał na nas słodko-owocowy poczęstunek. Na zakończenie uroczystości oglądaliśmy film. Tego dnia
staraliśmy się być naprawdę grzeczni. Chcieliśmy podziękować naszej pani za dobroć i trud włożony w nasze wychowanie.
(Natalia Dwornik)
Spotkanie z poetką

 Ostatnio spotkaliśmy się z poetką Małgorzatą Strzałkowką. Opowiadała nam o swoich początkach i swojej karierze.
Czytała nam fragmenty swoich książek. Pani Strzałkowska ma w swoim domu kolekcję kotów, ta kolekcja liczy ponad 600
figurek i obrazów kotów. (Antoni Jagielski)
 Gdy zadzwonił dzwonek poszliśmy z panią nie do klas lecz do sali, w której odbywają się przedstawienia. Tam czekała
już na nas klasa 2a. Jak już się rozpoczęło, zaczęliśmy rozmawiać z panią Małgorzatą Strzałkowską o jej książkach.
Dowiedzieliśmy się również jak powstaje książka. Nagle temat przestawił się na całkowicie inny – o właściwościach
niektórych kolorów. Na przykład czerwony to kolor, który jak się w niego długo patrzy to się jest złym. A na przykład
zielony działa inaczej – uspokaja. Ale nie martwcie się, jest też sposób na rozweselenie się – wystarczy patrzeć na kolor
różowy. Niestety fioletowy kolor powoduje, że człowiekowi robi się smutno.
Pod koniec spotkania z Małgorzatą Strzałkowską było rozdanie autografów, a ja jak zwykle zapomniałem książki…
(Dominik Żuliński)

 W czwartek, 15 października naszą szkołę odwiedziła pani Małgorzata Strzałkowska, poetka i pisarka, autorka wierszy,
bajek, baśni i opowiadań dla dzieci. Napisała ponad 150 książek. Niektóre z nich nawet ilustrowała, jak naszą ostatnią
lekturę pt. „Rady nie od parady”.
Pisarka spotkała się z nami – uczniami klasy 2 b i a w sali multimedialnej. Pani Małgorzata jest, jak jej wiersze,
cudowną, miłą i serdeczną osobą. Opowiadała nam, że ma pieska Dziunię i całą kolekcję kotów – ponad 600 kocich
figurek. Zdradziła nam także, że najlepiej jej się pisze podczas… kąpieli w wannie. Przychodzi jej wtedy do głowy najwięcej
świetnych pomysłów, które musi szybko zanotować. Tylko z tym notowaniem był mały problem, bo kartka papieru lub
komputer, na którym pani Małgosia pisała, zamaczały się
czasem w wodzie. Poetka więc wpadła na pomysł i układa
teraz wiersze w głowie, nagrywa je na dyktafon i dopiero
po
kąpieli
zapisuje
na
papierze.
Bardzo
oryginalnie! Dowiedzieliśmy się także, że są wydane dwie
kolejne części zbioru poezji dla dzieci „Rady nie od
parady”. Muszę je konieczne przeczytać.
Wszyscy
pozdrawiamy
Panią
Małgosię,
dziękujemy za ciekawe spotkanie i życzymy wspaniałych
pomysłów na nowe książki! (Marysia de Virion)
10

Konkurs recytatorski

Podsumowaniem wizyty Pani Małgorzaty Strzałkowskiej był Konkurs Recytatorski, w którym brały udziały udział klasy 2a
i 2b. Każdy uczeń prezentował wybrany przez siebie wiersz z książki „Rady nie od parady”. Z naszej klasy zostały
wyróżnione trzy osoby: Miłosz Cybulski, Klara Pazura i Tadzio Rzepka.
KLASA 3 A
Sprawozdanie z wycieczki do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Dnia 2 października 2015 r. pojechaliśmy do planetarium w Warszawie. Przybyły tam też inne klasy.
W planetarium było bardzo miło. Pokaz składał się z dwóch części: „Nocny piknik” i „Sekrety kartonowej rakiety”.
Pierwsza część była o tym jak dziewczynka imieniem Zosia sama poleciała w kosmos rakietą. Podczas podróży
Zosi dowiedzieliśmy się, że kosmonauci muszą duuuuużo ćwiczyć i wielu innych ciekawych rzeczy o życiu na statku
kosmicznym, np. jak myje się włosy, jak się śpi. Gdy dziewczynka wylądowała powiedziała rodzicom, że ma napisać
wypracowanie o tym, kim chciałaby zostać jak dorośnie. Po tej fascynującej przygodzie Zosia wiedziała, że chciałaby zostać
kosmonautką.
W drugiej części dwaj chłopcy zbudowali rakietę z kartonu. Zapakowali do niej różne potrzebne rzeczy, m. in.
książkę o kosmosie. W nocy wyruszyli w podróż. Odwiedzili wszystkie planety i dowiedzieli się, że Mars jest czerwony
dlatego, że ma w sobie żelazo i ono rdzewieje . Dowiedzieli się też, że jak się wrzuci Uran do wody to on nie utonie!
We wszystkim pomagała im książka. Jak wrócili z wycieczki okazało się, że to dzięki wyobraźni polecieli w kosmos.
Zachęcam Was również do odwiedzenia planetarium, ponieważ jest to bardzo interesujące miejsce. (Zuzia
Banasiewicz)

 W piątek piątego października cała nasza klasa 3a wraz z innymi dwoma klasami pojechała do Warszawy do Centrum
Nauki Kopernik. Byliśmy tam w planetarium. Przed pokazem usiedliśmy w holu i zjedliśmy tam drugie śniadanie, gdy już
się najedliśmy pani kazała nam ustawić się w pary, a następnie poszliśmy na górę do sali na pokaz. Najpierw poznaliśmy się
z panem narratorem i panem operatorem, potem usiedliśmy w fotelach, gdy zgasło światło zaczął się pokaz.
Pojawiło się niebo w nocy pełne gwiazd i dziewczynka o imieniu Zosia, która zastanawiała się kim chciałby zostać jak
dorośnie. Zosia zapytała rodziców czym się różni astronauta od astronoma. Rodzice wyjaśnili Zosi, że astronauta podróżuje
w kosmosie, astronom zaś bada kosmos i gwiazdy. Zosia postanowiła zostać astronautką. Dla Zosi w tym celu został
przygotowany kombinezon kosmiczny, w którym mogła podróżować do gwiazd.
Zosia wsiadła do rakiety kosmicznej i poleciała na stację kosmiczną krążącą wokół Ziemi. Po powrocie do domu Zosia
opowiedziała o codziennym życiu astronautów, ich zajęciach, odżywianiu i ćwiczeniach fizycznych. Na stacji nie ma
grawitacji, astronauci unoszą się jakby latali w powietrzu. Gdy idą spać wchodzą do kabin i szczelnie zapinają się
w śpiworach. To była wspaniała przygoda. Druga opowieść była o bracie i siostrze, którzy wykonali model rakiety
z kartonu do, którego włożyli : książkę o kosmosie, balony z powietrzem i pudełko po klockach jako komputer. Magicznym
sposobem ta rakieta odleciała w kosmos, książka się otworzyła i powiedziała im, że są w kosmosie. Podróżowali na różne
planety, książka opowiadała im o tych planetach, czy są bezpieczne czy nie, które z planet mają atmosferę, na których
można wylądować. Dzieci po powrocie na Ziemię opowiedziały o swojej kosmicznej przygodzie rodzicom.
Po zakończonym seansie wyszliśmy i pożegnaliśmy się ze wszystkimi. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe
zdjęcie. Wycieczka bardzo mi się podobała, to była jedna z najlepszych wycieczek na, których kiedykolwiek byłam. Dużo
się z niej dowiedziałam bardzo interesujących rzeczy o kosmosie i o spełnianiu się marzeń. Była dla mnie bardzo ciekawa
i pouczająca. (Miriam Bartnik)
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Konkurs wiedzy o św. Teresie

W piątek, 30 października odbył się konkurs wiedzy o św.
Teresie dla młodszych klas szkoły podstawowej, w którym
udział wzięła również nasza klasa. Siostra Bogumiła Ptasińska
przeprowadziła eliminacje, a następnie była jednym z jurorów.
Poza siostrą w skład jury wchodzili p. Mariusz Traczyk
i p. Grzegorz Dąbrowski. Pytania konkursowe wymagały
gruntownego przygotowania. Na drodze eliminacji
przeprowadzonych w poszczególnych klasach zostały wybrane
cztery czteroosobowe drużyny, które wykazały się ogromnym
zaangażowaniem, współpracą, ale przede wszystkim wiedzą na
temat św. Teresy. Konkurs wygrały ex aequo kl. 2a i 2b,
a nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu było
zaproszenie do Sióstr Terezjanek na pyszne, domowe ciasto.
Byliśmy z wizytą w czwartek 5. listopada, najpierw
pomodliliśmy się w kaplicy, a następnie zeszliśmy do
refektarza na pyszne ciasta. Siostry przyjęły nas bardzo
serdecznie, sprawdziły jeszcze raz naszą wiedzę o Świętej, a na koniec pośpiewały z nami piosenki.
Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości
w naszej szkole. Z tej okazji chłopcy z naszej klasy oraz
z klasy 3b przebrali się za ułanów. Podczas porannego
apelu trzymali wartę na szkolnym korytarzu, a następnie
na przerwach przy wejściu do sekretariatu .
Ponadto tego dnia mieliśmy możliwość poznania
strojów, broni i zwyczajów z epoki podczas prezentacji,
która odbyła się na sali gimnastycznej. Największym
zainteresowaniem cieszyły się szable oraz ubrania, które
dzieci mogły nie tylko dotknąć ale również ponosić.
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Wycieczka do Mazowsza

 25 listopada mieliśmy z całą klasą wycieczkę do Matecznika Mazowsze.
Na spektaklu Pani prezentowała ciekawe stroje, między innymi stroje ze Spiszu, Lublina i Wielkopolski. Tancerze
Mazowsza przedstawili nam poszczególne tańce. Były też dwa konkursy wiedzy o tych regionach. W jednym z nich
uczestniczyli dwaj chłopcy, a w drugim jedna dziewczynka. Po spektaklu można było zrobić sobie zdjęcie z tancerzami.
Na tej wycieczce szczególnie podobały mi się tańce spiskie. Chciałabym tak umieć pięknie tańczyć i myślę, że
niektóre dzieci z mojej klasy też. (Zosia Olszaniecka)
 25 listopada pojechaliśmy z Panią
Agatą do Mazowsza. Koncert
prowadziła pani ubrana w strój
ludowy. Zapowiadała występy, ale
wcześniej opowiadała o strojach
noszonych w danych regionach Polski.
Zadawała dzieciom pytania, np.: Jak
się nazywają buty góralki? Panie
i panowie tańczyli w strojach
ludowych. Mnie i moim kolegom
z klasy bardzo podobała się ta
wycieczka, ponieważ tancerze pięknie
tańczyli. Moim zdaniem był to
wspaniały pokaz! (Ala Madej)
KLASA 3 B
Wycieczka!

20 września to ważna data w historii naszej klasy – tego
dnia po raz pierwszy wybraliśmy się na wycieczkę
z nocowaniem! Autokarem pojechaliśmy do Kalisza i Ostrzeszowa,
żeby poznać jedne z najstarszych miast w Polsce. Nikt
z nas nie zabrał tabletu ani telefonu i okazało się, że bez tego
sprzętu potrafimy się świetnie bawić i wcale się nie nudzimy! Na
miejscu dowiedzieliśmy się, że Kalisz został nazwany Calisią przez
starożytnego geografa Klaudiusza Ptolemeusza i oznaczony na
mapie około 150 roku naszej ery, czyli 1850 lat temu, że znajdował
się na szlaku bursztynowym w czasach kiedy bursztyn był
cenniejszy niż złoto i wielu kupców przybywało po niego do
dalekiej Polski. Niektórzy w to nie wierzą, ale w Kaliszu jest wiele
dowodów na to, że był potężnym miastem kupieckim, które
zbudowano na planie… oka,
podobnie jak inne, starożytne
miasta
w
tamtym
czasie.
Dowiedzieliśmy się także, że pod
miastem odkryto katakumby –
czyli podziemne cmentarze, takie
same jak w Rzymie i znane z tego,
że chowano w nich ciała
pierwszych chrześcijan. Ważnym
punktem
wycieczki
były
odwiedziny grodu książęcego na
Zawodziu. Zobaczyliśmy tam
makietę
średniowiecznego
kościoła zwanego kolegiatą
i zabudowań mieszkalnych, przymierzaliśmy też rycerskie zbroje.
Podczas zwiedzania przewodnik poczęstował nas cienkimi, okrągłymi
i słodkimi wafelkami, które nazywają się andruty. W Kaliszu wypiekane są od 900
lat, a 6 lat temu stały się produktem regionalnym i wizytówką Kalisza w świecie
kulinarnym. Piekarze, którzy chcą używać nazwy „Andruty Kaliskie” muszą
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pakować swoje wyroby w takie same, brązowe pudełka z rysunkiem trębacza z herbu miasta. W Kaliszu poznaliśmy też
dowody na okrutne traktowanie żydowskich mieszkańców miasta – płyty nagrobne z ich cmentarzy zostały zamienione na
chodniki! Zrobili to Niemcy podczas II wojny światowej, widzieliśmy to na własne oczy! Podczas wycieczki nocowaliśmy
w Schronisku Młodzieżowym braci Orionistów, a opiekowały się nami Siostry Nazaretanki. Za gościnę serdecznie
dziękujemy!
Konkurs o niedźwiedziu Wojtku

Pod koniec września odbył się w naszej klasie konkurs wiedzy o przygodach niedźwiedzia Wojtka z książki Łukasza
Wierzbickiego „Dziadek i Niedźwiadek”. Pierwsze miejsce zajął Jeremi Bieniasz, drugie Janka Gołecka a trzecie Kuba
Antolak. To nie był łatwy konkurs, bo książka była dość gruba i zawierała masę szczegółów!
Jesień powitana

Nadejście jesieni świętowaliśmy w pierwszym tygodniu października, w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego, gdzie
znajduje się ekologiczne gospodarstwo i plantacja borówki amerykańskiej, należące do dziadków naszego kolegi z klasy Stasia Zatonia. Dorośli rozpalili ognisko, a my piekliśmy w nim ziemniaki i kiełbaski na patykach. To nie pierwsza nasza
wycieczka do tego miejsca! Lubimy te wizyty, bo zawsze czekają tam na nas smakołyki, gromada zwierząt, które lubią dzieci
i małe wózki do transportu borówek – nasze ulubione zabawki!
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Naukowo i kulturalnie

W październiku odwiedziliśmy też planetarium w Centrum Nauki
Kopernik
i
uczestniczyliśmy
w
zajęciach
teatralnych
w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
KLASA 4 A
Lekcja muzealna w Stawisku

 15 października poszliśmy do Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Byliśmy tam na lekcji pt. „Ciekawe
przedmioty w zbiorach Stawiska”. Pani przewodnik opowiadała nam o rzeczach codziennego użytku używanych przez
domowników, np. maszynie do pisania, starym urządzeniu do robienia zdjęć 3D. Zwiedzaliśmy też pokoje w całym domu.
Bardzo mi się tam podobało. (Kacper Rączkowiak)
 Najbardziej podobały mi się trofea myśliwskie. Wyjątkowy był także wypchany niedźwiedź z tacką na wizytówki.
Widziałem też rzeczy codziennego użytku, które w ykonano z kopyt, kości i rogów. (Bruno Olech)
 Wczoraj byliśmy w Muzeum Iwaszkiewiczów. Na początku myślałam, że będę się tam nudzić, ale było inaczej...
Widzieliśmy też zdjęcie Anny Iwaszkiewicz. Była bardzo ładna, siedziała z koleżanką, na kolanach trzymała kotka. (Zuzia
Żehaluk)

 Pani przewodnik oprowadzała nas po całym domu. Mówiła bardzo ciekawie i zrozumiale. Najbardziej podobała mi się
maszyna do odtwarzania zdjęć trójwymiarowych. (Łukasz Bernat)
 Iwaszkiewiczowie mieli dużo książek, a wśród nich były książki napisane przez Jarosława Iwaszkiewicza. Fajny był
spacer do muzeum, a wracaliśmy pociągiem. (Szymon Stalmierski)
 Na wszystkich zrobiło wrażenie urządzenie do robienia zdjęć trójwymiarowych. Po lekcji zwiedzaliśmy dom
Iwaszkiewiczów, a pani opowiadała nam o każdym pomieszczeniu. (Klara Gwizda)
 Na początku mieliśmy lekcję muzealną, a potem oglądaliśmy cały dom. Widzieliśmy trofea myśliwskie oraz pokoje
domowników. Bardzo podobała mi się ta wycieczka. Uważam, że była to moja jedna z najfajniejszych wycieczek
w życiu. (Antoni Zdebiak)
 Ta wycieczka była interesująca i pasjonująca. Najbardziej
podobało mi się zdjęcie 3 D. Mam nadzieję, że gdy inna klasa
tam pojedzie, to też jej się spodoba. (Małgosia Piechowiak)
 Pani opowiadała nam o rzeczach codziennego użytku, np.
o lokówce, o gongu i aparacie J. Iwaszkiewicza. Byliśmy
w holu, salonie, sypialni, bibliotece i na wystawie. Jak
wyszliśmy z muzeum, zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy
kolejką WKD do szkoły. Bardzo podobała mi się ta
wycieczka. (Helena Racięcka)
 Wczoraj byliśmy w Muzeum Iwaszkiewiczów. Było to
nasze pierwsze wyjście. Znajdowało się tam wiele ciekawych
rzeczy, m. in. trofea myśliwskie, w tym rogi gazeli i głowa
antylopy. Bardzo mi się podobała ta wycieczka i polecam ją
wszystkim. (Franek Wolski)
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 Bardzo podobały mi się trofea myśliwskie. Moim zdaniem Iwaszkiewiczowie mieszkali jak królowie. (Piotr Kozak)
 Pani przewodnik opowiadała nam na początku o różnych ciekawych przedmiotach. Najbardziej spodobała mi się
maszyna do odtwarzania zdjęć. Potem oprowadzała nas po domu Iwaszkiewiczów. Gdy już planowaliśmy wyjść na kolejkę,
usiedliśmy jeszcze, żeby coś zjeść. (Zosia Kamińska)

Konkurs recytatorski

Od wielu dni przygotowywaliśmy się do Konkursu
Recytatorskiego Poezji Religijnej "Usłysz, Panie, moje
słowa". W piątek 12 października w sali teatralnej odbył się
etap szkolny tego wydarzenia. Wszyscy byli bardzo
podekscytowani. W dorocznym konkursie wzięło udział
dużo dzieci. Wszyscy się starali i wiersze wyszły wspaniale.
Dzieci, które zajęły pierwsze trzy miejsca, wezmą udział
w drugim etapie. Miło było posłuchać innych osób
i samemu się zaprezentować. (Kamila Zygowska)
Wycieczka do Teatru Kamienica

 Piątego listopada pojechaliśmy na wycieczkę do Teatru
Kamienica na spektakl pt. Ania z Zielonego Wzgórza (na
podstawie powieści L. M. Montgomery). Opowiadał on
o losach dziewczynki, która z sierocińca trafia przez
przypadek do państwa Cuthbertów. Szczególnie podobała mi
się scenografia oraz gra aktorska. Jestem także pełna podziwu,
że aktorzy nauczyli się tyle tekstu na pamięć. (Kamila
Zygowska)

 Najbardziej podobała mi się Ania. Aktorka zagrała pięknie.
Uczucia bohaterki były wyraźnie pokazane. (Małgosia
Piechowiak)

 Przedstawienie zrobiło na mnie duże wrażenie. Ania, tak
samo jak w książce, mówiła bez przerwy, miała dużo przygód.
Pomimo że znam tę opowieść, miło mi się ją oglądało.
(Helena Racięcka)

 Według mnie wycieczka była miła. Najbardziej podobała
mi się rola Mateusza. (Kacper Rączkowiak)
 Ta wycieczka bardzo mi się podobała. Przedstawienie było
ciekawe i wciągające. Na mnie największe wrażenie zrobiła
aktorka, która grała Anię. (Klara Gwizda)
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 Zaciekawił mnie początek przedstawienia, kiedy Ania
przyjechała na Zielone Wzgórze. Dziewczynka bardzo dużo
mówiła. Trochę nudziło mnie to przedstawienie. (Marysia
Stępińska)
Lekcja kleksografii

 29 października na lekcji polskiego mieliśmy kleksografię.
Polegało to na tym, że robiliśmy kleksy na kartce i składaliśmy
ją na pół. Moja praca przypominała mi maskę Lord Vadera.
(Antek Zdebiak)

 Dzisiaj na polskim mieliśmy lekcję kleksografii. Później
prezentowaliśmy swoje prace. Ja zrobiłem kota transformersa,
który zje jeżozwierza. Najbardziej podobał mi się kleks Bruna,
bo wymyślił fajny wierszyk. (Kuba Huryń)
 Na lekcji polskiego zrobiliśmy kleksy. Do tej pracy
potrzebne były farby lub tusz i kartki. Robiliśmy kleksy na kartce i składaliśmy ją. Później pisaliśmy wiersze lub opisy
naszych prac. Potem prezentowaliśmy nasze kleksy. Mój stwór to jest pająk. (Marysia Stępińska)
 Na początku użyłam trzech kolorów:
różowego, białego i granatowego, potem
dodałam trochę czarnego. Moim
zdaniem wyszło mi całkiem ładnie.
Następnie pisaliśmy do naszych kleksów
wierszowane historyjki lub opisy. Potem
zrobiliśmy prezentację. Najbardziej
podobała mi się praca Małgosi. Była
naprawdę ładna, za to mi wyszedł tygrys.
(Zuzia Żehaluk)

KLASA 4 B

Obecny rok szkolny 2015/2016 przyniósł wiele zmian w klasie 4b. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele, nowy kolega w gronie uczniów czy
nowa wychowawczyni. Wszystko to sprawia, że szkolna codzienność dostarcza wielu wyzwań, obfituje w ciekawe doświadczenia i inspirujące
lekcje. A jakie są wrażenia uczniów? Przekonajmy się.
 W tym roku szkolnym doszedł do nas nowy uczeń. Mamy nowego wychowawcę. Również doszły nowe przedmioty.
Bardzo spodobała mi się historia. Ja i moja koleżanka Martyna nie możemy doczekać się Mikołajek. Po raz pierwszy
będziemy mogły zrobić własny, a nie klasowy, sklepik. Niedługo jedziemy do Teatru Kamienica na spektakl. Autorka
książki ,,Małgosia z Leśnej Podkowy" niedawno była u nas na lekcji polskiego. Ja, Pola, Antek Mysiak, Filip i Paula
wręczyliśmy Jej książkę, którą napisałam. Bardzo mi się ta lekcja podobała. Mam nadzieję, że będzie więcej takich lekcji.
(Weronika Żylińska)

 Do naszej klasy w nowym roku doszedł nowy uczeń. Ogłoszono, że na Mikołajki będzie można zaśpiewać w innym
języku. Mam ochotę z koleżanką wziąć w tym udział. Moim zdaniem najciekawsza była lekcja angielskiego, ponieważ
słuchaliśmy fajnych piosenek. Moje ulubione przedmioty to przyroda, historia i angielski. W Dniu Nauczyciela najpierw
poszliśmy na jedną lekcję pomodlić się za nauczycieli. Gdy skończyła się msza święta, wróciliśmy do szkoły i zaczęło się
rozdawanie upominków nauczycielom. Mam plan pojechać z koleżankami na zimowisko, ponieważ byłam tam już dwa razy
i było fajnie. Nie mogę doczekać się Mikołajek, ponieważ zawsze jest śmiesznie i nie ma lekcji. (Pola Kuryłło)
 Doszedł do naszej klasy nowy chłopiec Antek. Na polskim była autorka naszej lektury. Ciekawa była przyroda, kiedy
patrzyliśmy przez mikroskop. Bardzo lubię wf i historię. W Dzień Nauczyciela wszyscy modliliśmy się w kościele. Na
początku roku 2016 będzie zimowisko. Nie mogę doczekać się Mikołajek i wakacji. (Mateusz Krawczyk)
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 Mamy dużo nowych lekcji (czasami aż siedem), nauczycieli i wychowawcę. Ciekawa lekcja była wtedy, jak na przyrodzie
oglądaliśmy zdjęcia. Mój ulubiony przedmiot to historia, choć nie jestem najlepsza. Dobrze się czuję na tych lekcjach.
Niedługo jedziemy do teatru na ,,Anię z Zielonego Wzgórza". (Tosia Wardak)
 Mój ulubiony przedmiot to wf, ponieważ rozwijamy swoje umiejętności fizyczne. Chcę zostać lekarzem, takie są plany.
(Michał Nowak)

 Lubię wszystkie przedmioty, ale chyba najbardziej polski. Nie mogę się doczekać wszystkich wycieczek. Ma być
podobno wycieczka trzydniowa. (Kamila Ogrodnik)
 Nie możemy się doczekać zimowiska. Planujemy już kto z kim będzie w pokoju. Mam nadzieję, że spadnie śnieg. 14.
października do naszej klasy przyszła pani Beata Wróblewska, autorka ,,Małgosi z Leśnej Podkowy". Pisaliśmy opowiadania
i rymy. Jedna grupa pisała opowiadanie o robaczku Zbigniewie. Ten bohater istniał naprawdę. Weronika Żylińska pisze
nawet o nim książkę. Lekcja była bardzo ciekawa. Na koniec spotkania autorka dostała książeczkę napisaną przez
Weronikę. W tym roku w naszej klasie dużo się zmieniło. Doszły nowe przedmioty. Jest dużo trudniej niż w klasach 1-3.
Mamy też nową wychowawczynię. Moimi ulubionymi przedmiotami są historia (mogę dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy), technika (na tych zajęciach gotujemy) i wf, ponieważ mogę na nim grać w różne gry zespołowe.
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KLASA 5 A

Nasza klasa
Do grupy uczniów klasy 5a dołączył nowy kolega
Aleksander Rak. W nowym roku szkolnym są
w naszej klasie 24 osoby (7 chłopców i 17
dziewczynek).
 W nowej szkole jest super. Są tu mili nauczyciele oraz
najlepsi koledzy na świecie. Warto było przyjść do tej
szkoły. (Olek Rak)
Każdy uczeń w klasie jest ważny, potrzebny
i niezastąpiony. W tym roku szkolnym na godzinie
wychowawczej
ustaliliśmy,
jak
możemy
zaangażować się na rzecz klasy. Każdy jest za coś
odpowiedzialny! Więcej na ten temat można
przeczytać i zobaczyć w zakładce klasy 5a na naszej
szkolnej stronie internetowej.
 Na godzinie wychowawczej siostra Bogumiła (nasza
wychowawczyni) przydzieliła nam role, np. LEKARZ ma
za zadanie pomagać każdemu, kto sobie coś zrobił. Jest też
KRONIKARZ, który spisuje historię naszej klasy. Każdy
w naszej klasie ma swoją rolę. (Matylda Dutkiewicz,
Julia Staszewska)

 Na godzinie wychowawczej siostra ogłosiła, że każdy
w naszej klasie będzie miał role, czyli każdy w naszej
klasie jest potrzebny. (Emilia Flak)
 Na godzinie wychowawczej podzieliliśmy się zadaniami,
np. Maja jest saperem, a Marysia jest specjalistą do spraw
kultury. Ważna jest rola lekarza, prawnika,
poszukiwacza skarbów, animatora itp. Naszym zdaniem
jest to dobre rozwiązanie na współpracę. (Marysia
Wlazło, Maja Małyszek)

Savoir vivre przy stole
 1 października 2015 r. pojechaliśmy do Pułtuska. Pan
uczył nas zachowania przy stole. Po dwugodzinnej nauce
zjedliśmy obiad i deser. Na początku podano nam
przystawkę z kompotem. Na sam koniec była szarlotka
z czekoladą. (Julia Łyszkowska)
 Dnia 1 października odwiedziliśmy Pułtusk, by zaczerpnąć świeżej porcji dobrego wychowania. Nie było naszej wychowawczyni, si ostry
Bogumiły, dlatego pojechaliśmy z panią Beatą Chomicką. Towarzyszyła nam 5b. Obiad składał się z przystawki, zupy, głównego dania
i deseru. (Weronika Kalisiewicz i Katarzyna Choroszko)
 Dnia 1 października wyjechaliśmy do Pułtuska. Uczyliśmy się tam, jak poprawnie używać sztućców. Przez dwie godziny słuchaliśmy pana,
który pokazywał, jak jeść poprawnie. Później mieliśmy okazję zjeść obiad z naszymi nowymi umiejętnościami. Składał się on z sałatki
w szynce, rosołu, schabowego z ziemniakami i surówką oraz szarlotki. Moim zdaniem to była niesamowita wycieczka. (Iza Imms)
 1 października pojechaliśmy na wycieczkę do Pułtuska. Uczyliśmy się savoir vivre przy stole. Potem zjedliśmy obiad składający się
z przystawki, zupy, drugiego dania i deseru. Na koniec wycieczki weszliśmy na pałacową wieżę. (Weronika Wojnarowska i Nela Syska)
 Dnia 1 października w środę wyjechaliśmy do Pułtuska. Była to wycieczka na temat Savoir Vivre. Na konie dostaliśmy obiad, a następnie
poszliśmy na wieżę widokową. Wycieczka mi się podobała. Obiad był dobry. (Dominika Łopaciuk)
 Dnia 1 października w środę wyjechaliśmy do Pułtuska. Byliśmy w hotelu, gdzie uczyliśmy się savoir vivre przy stole. Na początku
poszliśmy do sali, gdzie uczyliśmy się dobrych manier. Trwało to dwie godziny z tylko jedną przerwą. Następnie poszliśmy na obiad. Były tam 4
dania: przystawka, zupa, drugie danie i deser – szarlotka. Wycieczka niezbyt mi się podobała. (Natalia Uścińska)
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 1 października klasa 5a pojechała do Pułtuska nauczyć się dobrze zachowywać przy stole. Na początku mieliśmy 2 lekcje taktyczne,
a potem wykorzystaliśmy to w praktyce. (Gustaw Szymański)
 Dnia 1 października 2015 r. klasa 5a i 5b pojechała na wycieczkę do Pułtuska na lekcję dobrego zachowania przy stole. Przez pierwsze
dwie godziny przewodnik opowiadał o tym wychowaniu, a później zjedliśmy pyszny obiad, przy którym zastosowaliśmy poznane zasady. Moim
zdaniem wycieczka była świetna i dużo się nauczyłam. (Amelia Kowalska)
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej
 13 października w sobotę osoby, które zajęły 1 i 2 miejsca w szkolnym konkursie, pojechały do Warszawy na drugi etap Konkursu
Recytatorskiego Poezji Religijnej. Około 12.00. ja, Kamila Zygowska i Marysia Rzepka pojechałyśmy do Szkoły im. Ks. Piotra Skargi.
Wszyscy byliśmy podzieleni na grupy, my na szczęście byłyśmy razem. Pół godziny później pan, który mówił przez mikrofon, zawołał naszą
grupę do sali na 2 piętrze. To był stres! Wszystko jednak dobrze poszło – powiedziałyśmy wiersze bez zacinania się, pomimo stresu. Potem
pojechałyśmy spokojnie do domu. (Alicja Szybińska)
Święto Niepodległości w naszej szkole

 Dnia 10 listopada naszą szkołę odwiedziła
grupa historyczna. Byli przebrani za rycerzy,
łuczników i szlachtę. Pokazywali, jak się walczy
szablą i bronią palną. Po ich występie można było
założyć zbroje. Bardzo nam się podobało! 
(Eryk Mikulski, Franek Szulc)

 Dnia 10 listopada świętowaliśmy Święto
Niepodległości w naszej szkole. Było wręcz
genialnie, ponieważ widzieliśmy pokaz walki
szablą, dwie skóry z wilków (były mięciutkie)
i wielkie, ciężkie zbroje. Ten dzień był wspaniały.
(Maja Parobczyk)

KLASY 5 A i 5 B
Ciekawe lekcje w niezwykłym miejscu...

Kuchnia i kultura jedzenia stanowią ważny element naszej kultury. Pod kierunkiem zamkowego Mistrza Kelnerstwa
mogliśmy się dowiedzieć, jak należy zachowywać się przy stole, spożywać posiłki, korzystać z zastawy stołowej. Następnie
przy przygotowanym specjalnie dla nas obiedzie mieliśmy możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce.
Najpierw jednak był wykład na temat zasad savoir-vivre'u, zachowania się w sytuacjach, gdy zapraszamy gości lub
sami jesteśmy zapraszani, oraz sztuki jedzenia. Nie jest to „nauka prosta ani mała”, a jakże się przydaje w rozmaitych
sytuacjach towarzyskich. Opanowanie jej zasad pod okiem specjalisty pozwoli nam zapewne w przyszłości swobodnie
rozkoszować się przyjemnościami stołu i urokiem zgromadzonego przy nim towarzystwa. A wszystko to odbyło się we
wnętrzach, których szczególna atmosfera naukę zamienia w przyjemność, gościliśmy bowiem w Zamku w Pułtusku, Domu
Polonii.
Szczerze rekomenduję tę lekcję innym klasom.
Beata Chomicka
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KLASA I A i I B GIM.
Ślubowanie gimnazjalisty

Ślubowanie odbyło się 2 października 2015 r. i było dla nas duchowym wstąpieniem pod skrzydła patrona naszego
gimnazjum- św. Hieronima.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy prezentacją na temat świętego przygotowaną przez gimnazjalistów z kl. 3. O 18
udaliśmy się na Mszę, na której odczytaliśmy wybrane przez siebie cytaty z Pisma Świętego. Każdy z nas otrzymał
nieśmiertelniki ze swoim imieniem i nazwiskiem jako podarunek od najstarszej klasy gimnazjum. Po mszy wróciliśmy do
budynku podstawówki, aby tam zjeść przygotowany przez naszych rodziców "poczęstunek z Ziemi Świętej".
Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym rodzicom, wychowawcom, duchownym, kl. 3 gimnazjum oraz Panu
Dyrektorowi bez których nie bylibyśmy w wspólnocie naszego gimnazjum. (Maja Szybińska i Monika Semkło)
Zdjęcia klas pierwszych publikujemy na str. 36.
Wyjazd do kina

20 października obie klasy pierwsze pojechały do kina na film pt. Everest. Po 4 lekcji udaliśmy na peron WKD.
Odjechaliśmy kolejką w kierunku Warszawy. Po wejściu do Złotych Tarasów rozdzieliliśmy się na kilka małych grup, aby
przed seansem zdążyć coś zjeść.
Na salę weszliśmy tuż przed rozpoczęciem się filmu. Everest przykuł naszą uwagę szczególnie ze względu na
niesamowite widoki, które przenosiły nas do świata himalaistów. Reżyser świetnie przedstawił nam także losy kolejnych
bohaterów, na początku filmu żyjących spokojnie, a na końcu stojących na krawędzi śmierci, doprowadzając nas tym
samym do łez. Gra aktorska również była bezbłędna. Po zakończeniu filmu pojechaliśmy WKD do Podkowy Leśnej,
żegnając się i rozchodząc do swoich domów. (klasa 1a i 1b)
KLASA II A GIM.

W październiku nasza klasa druga "a" wybrała się na wycieczkę do kina na projekcję filmu p.t. Everest. Opiekowała
się nami Pani Jolanta Szulc, nasza wychowawczyni. O godzinie 8:10 spotkaliśmy na stacji kolejki WKD Podkowa Główna w
stronę Warszawy do Złotych Tarasów. Dojechaliśmy około godziny 9:30. Film zaczynał się o godz. 10.00, więc mieliśmy
trochę czasu wolnego. Większość z nas poszła coś zjeść. O 10.00 rozpoczęła się projekcja. Ekranizacja trwała niewiele
ponad 2 godziny.
Everest to film przygodowy, thriller opowiadający historię katastrofalnej w skutkach górskiej wyprawy. Film wywarł
na wszystkich mocne wrażenie. Według mnie jest godny polecenia. Do szkoły wróciliśmy około godz. 15.00.
Wycieczka wszystkim się podobała i już nie możemy się doczekać kolejnej.
Aleksandra Gedymin
KLASA II B GIM.

W sejmie
29.10.2015 klasa II b wraz z uczniami klas pierwszej Podkowiańskiego Liceum pod opieka pana Rafała Rosy i Pawła
Włoczewskiego zwiedzili Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie podczas zajęć w ramach wiedzy o społeczeństwie,
mieli okazję wysłuchać wykładu na temat historii parlamentaryzmu w Polsce oraz zobaczyć miejsca pracy posłów,
prześledzić drogę legislacyjną.
21

W plenerze

W 2015 roku przypada 90. rocznica
powstania Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
W związku z rocznicą została przygotowana
wystawa malarska "Panorama Podkowy
Leśnej". Artyści zaprezentowali swoje prace
przedstawiając Miasto Ogród widziane ich
oczami. Z tej okazji klasa 2B wybrała się na
wystawę. Był to niewątpliwie moment,
w którym można było na chwilę się
zatrzymać, aby podziwiać twórczość, kunszt
i technikę, spojrzeć na Podkowę Leśną od
strony wizji artystycznej. Pamiętajmy, im
bardziej przyglądamy się obrazom, tym
bardziej odkrywamy ich piękno...
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KLASA III N GIM.
Wyjazd do Sądu Okręgowego

 18 września udaliśmy się do Sądu Okręgowego w Grodzisku Mazowieckim, aby zgłębić tajniki pracy polskiego wymiaru
sprawiedliwości. Byliśmy świadkami dwóch spraw, a naszym przewodnikiem był bardzo kompetentny Pan Sędzia, który
z chęcią odpowiadał na nasze pytania. Wyjaśnił swoje motywy skłaniające go do wykonywania tej pracy, przekonywał, że to
bardzo ciekawy zawód. ( Stasiek i Gustaw)
 Mieliśmy okazję zwiedzić cały budynek, spędziliśmy też chwilę w areszcie. Niektórzy zostali w nim nawet zatrzymani (na
szczęście na krótko), doświadczyli też zakucia w kajdanki. Wszystkim się ta wyprawa bardzo podobała i chętnie
pojechalibyśmy tam ponownie. ( Janek i Alan)
Powitanie nowych gimnazjalistów

2 października 2015 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Jako że w tym roku to my jesteśmy razem
z Francuzami najstarsi, to nam przypadł obowiązek i przyjemność zorganizowania prezentacji i upominków dla młodszych
kolegów. Podarowaliśmy im nieśmiertelniki, które mają być symbolem nieprzerwanej więzi z naszą szkołą. Uroczystość
była bardzo udana, trafnie wybrane przez ślubujących cytaty biblijne na pewno będą dla pierwszaków drogowskazem na
dalszej drodze (nie tylko szkolnej) życia.
Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Powodzenia!
(Kasia i Weronika)
Wybory Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

5 października odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. W tym roku na to stanowisko
kandydowały trzy osoby z klasy III N. Byli to: Weronika Jaworska, Krzysztof Laskowski oraz Jan Ochędalski. Wszyscy
mieli wyjątkowo interesujące programy wyborcze. Propozycje dotyczyły m.in. organizacji dyskotek, dni tematycznych oraz
zakupu nowych piłek. Następnie odbyło się głosowanie. Po oczekiwaniu pełnym napięcia i policzeniu wszystkich głosów
poznaliśmy wyniki. Wygrała Weronika. Jak do tej pory bardzo sumiennie wykonuje swoje obowiązki i wywiązuje się
ze swoich obietnic.
Nowym opiekunem Samorządu Szkolnego została Pani Aleksandra Mazanek.
(Zuzanna i Martyna)
Nasza Niepodległa

 10 listopada, w przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości klasy II pod kierunkiem pani Kingi Gaworskiej
przygotowały przedstawienie pokazujące cierpienia ludności cywilnej (zwłaszcza kobiet) związane z walkami
o niepodległość Ojczyzny. Ciekawym wprowadzeniem do spektaklu była sfilmowana dyskusja specjalistów - historyków
spierających się o sensowność walki zbrojnej w kolejnych powstaniach.
(Kuba i Kacper)
 Występ był bardzo udany i pokazał trudy braku wolności oraz uświadomił nam, jak warto się cieszyć z tego, co mamy.
Koleżanki z klas II jak profesjonalne aktorki umiejętnie wyraziły przeżycia minionych pokoleń, a pomysł modlitwy przy
grobie z brzozowym krzyżem niejednego z widzów bardzo wzruszył. Występujący zebrali zasłużone brawa. Dziękujemy za
przypomnienie, jak ważna jest Nasza Niepodległa.
(Mikołaj S. i Mikołaj G.)
Konkursy kuratoryjne

Pierwszy trymestr minął nam pod znakiem konkursów kuratoryjnych. Prawie wszyscy z klasy próbowali swoich sił
w szkolnych eliminacjach, niektórzy rekordziści startowali w kilku przedmiotach. Poszło nam całkiem nieźle. Do kolejnych
etapów przeszło 5 osób, w tym dwie osoby w trzech konkursach:
 Aleksandra Misarko (biologia, język polski i WOS - z tego przedmiotu aktualnie przygotowuje się do III etapu)
 Władysław Pałucki (matematyka, język angielski i WOS - podobnie jak Ola )
 Dawid Mazanek (język niemiecki- jest już w trzecim etapie)
 Jerzy Piechowiak (język angielski - zakwalifikowany do III etapu
 Andrzej Woźniak (matematyka).
Dodatkowo Jerzy i Władek zakwalifikowali się dalej do kolejnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów, a Krzysztof Laskowski dostał się do kolejnego etapu Konkursu Oręża Po lskiego. Przygotowania do
konkursów zabierają bardzo dużo czasu, dlatego chcemy podziękować wszystkim Państwu Nauczycielom, którzy pomagają
nam w pogodzeniu ich z codziennymi obowiązkami. Trzymamy kciuki za startujących i życzymy dalszych sukcesów.
PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO KONKURS ÓW
PRZEDMIOTOWYCH

W szkole podstawowej odbyły się 2 konkursy – polonistyczny i matematyczny.
Do etapu rejonowego konkursu polonistycznego zakwalifikowały 3 uczennice z kl. 6: E. Korach, A. Rączkowiak, M.
Rzepka. Etap rejonowy odbył się w czwartek, 5 listopada.
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W gimnazjum odbyło się 11 konkursów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 14 osób. Uczniowie zakwalifikowani
do 3 konkursów to A. Misarko (kl. 3N, WOS, j. polski, biologia) i W. Pałucki (3N, WOS, j. angielski, matematyka). W 2
konkursach nasza reprezentacja to S. Zdebiak i J. Magielski (oboje z kl. 2B) z WOS-u i historii oraz M. Gmaj (3F) z j.
angielskiego i francuskiego. W jednym konkursie wystąpi (lub wystąpiło) 9 osób: j. angielski – M. Ochnio (2B), J.
Piechowiak (3N), J. Wożniak (3F), W. Marynowski (3F); j. niemiecki – D. Mazanek (3N); j. francuski – K. Sobol (3F);
chemia – J. Gładkowska (3F); j. polski – A. Wojtkowska (3F); matematyka – A. Woźniak (3N).
KONKURS „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO”

W czwartek, 5 listopada odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Do etapu rejonowego przeszedł
K. Laskowski z kl. III N gimnazjum.
KONKURS O ŚW . TERESIE

W piątek, 30 października odbył się konkurs wiedzy o św. Teresie. W konkursie uczestniczyły 4 młodsze klasy: 2a, 2b, 3a
i 3b. Pomysłodawczynią konkursu była p. Joanna Sobolewska. Wsparły ja pozostałe Panie wychow awczynie. Jury stanowili :
s. Bogumiła Ptasińska, p. Mariusz Traczyk i p. Grzegorz Dąbrowski. Wszystkie zespoły dzielnie walczyły do ostatniego
pytania. Konkurs wygrały ex aequo dwie drużyny kl. 2a i 2b. Nagrodą główną była wizyta u sióstr terezjanek połączona
z jedzeniem specjalnie przygotowanego ciasta. W następnym tygodniu klasy odebrały nagrodę osobiście. Było bardzo
smacznie. Siostrom serdecznie dziękujemy, tym bardziej, że w swojej hojności Siostry zaprosiły na ciasto też klasy trzecie.
DIALOG DWÓCH KULTUR W STAWISKU

Michał
Koronkiewicz,
uczeń
klasy
5a,
uczestniczył
w Międzynarodowym Spotkaniu zatytułowanym „Dialog dwóch kultur”,
współorganizowanym przez Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku. Impreza ta przyczyniła się do wzajemnego poznania
i zrozumienia kultur: polskiej i ukraińskiej. Podczas części artystycznej
tego wydarzenia wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego im.
Jarosława Iwaszkiewicza, a wśród nich Michał Koronkiewicz. Uczeń
godnie reprezentował naszą szkołę podczas tej uroczystości, recytując
bajkę J. Słowackiego pt. „O Janku, co psom szył buty”.
SUKCES KAMILI W KONKURSIE RECYTATORSKIM

W sobotę, 17 października w XIII Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim Poezji Religijnej Usłysz Panie, moje słowa dla uczczenia św.
Jan Pawła II naszą szkołę reprezentowały trzy osoby: Kamila
Zygowska kl. 4a, Alicja Szybińska kl. 5a, Maria Rzepka kl. 6. Konkurs odbył się w siedzibie
Katolickiego Zespołu Szkół im. ks. Piotra Skargi w Warszawie przy ul. Bema. Finalistką
konkursu została Kamila Zygowska (na zdjęciu obok). Gratulujemy!

NARODOWY DZIEŃ SPORTU W PODKOWIE LEŚNEJ

W sobotę, 3 października uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w meczach
piłki ręcznej w ramach Narodowego Dnia Sportu zorganizowanego przez stowarzyszenie
Sportowa Podkowa. Uczniowie szkoły podstawowej (chłopcy) i gimnazjum (dziewczęta)
w starciu ze szkołą samorządową niestety przegrali swoje mecze. Najpierw reprezentacja
dziewcząt w składzie: K. Ignut, M. Zdebiak, M. Ekielska, M. Semkło, J. Janukanis,
M. Szybińska w swoim meczu uległa 6:3. Braki kadrowe gimnazjalistek dzielnie uzupełnił
bramkarz Filip Bołbot z kl. 6. Potem wystąpiła drużyna chłopców ze szkoły podstawowej w
składzie: M. Wojtkowski, J. Pepliński, A. Jarzyna, K. Król, M. Syska, J. Ginał, I. Światłowski
i K. Skajewski. Niestety porażka tym razem była dość wysoka 27:9. Dzień sportu zakończył
mecz reprezentacji chłopców Gimnazjum św. Hieronima przeciwko absolwentom naszego
gimnazjum. Tym razem młodość pokonała doświadczenie i rutynę 30:19. Skład drużyny
św. Hieronima to: M. Jaworski, A. Woźniak, J. Ochędalski, K. Kowalski, J. Piechowiak
i F. Mrzygłód. Absolwentów reprezentowali: J. Retelewski (2013), A. Kochański (2013), M.
Mróz (2014), J. Witaszek (2014), J. Żółtowski (2015) i W. Wróblewski (2015). W nawiasach
podano rok ukończenia naszego gimnazjum.
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MISTRZOSTWA POWIATU GRODZISKIEGO W BIEGACH PRZ EŁAJOWYCH

We wtorek, 6 października w Międzyborowie odbyły się mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych, w których
wzięło udział 17 osób ze Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima. Zwycięstwo odniosła uczennica klasy 3 gimnazjum
Aleksandra Misarko, na drugim miejscu podium stanęli Julia Marchel (1g) oraz Mateusz Jaworski (2g). Brązową medalistką
została Ewa Głowacka (3g). Szóstą lokatą może pochwalić się Michał Zbucki (1g), natomiast siódmą Dominika Jurkowska
z klasy 5. Poza wyżej wymienionymi zawodnikami awans do eliminacji rejonowych, które odbędą się w piątek, 16.10.2015 r.
w Kamionie zakwalifikowali się również Anita Krzemińska, Karolina Ratajczyk oraz Marcin Wojtkowski. W swoich biegach
zajęli oni dziesiąte lokaty.
Mniej szczęścia miały natomiast uczennice klasy 4 – Klara Gwizda, Joanna Urbańczyk, Kamila Żulińska i Pola
Kuryłło, ponieważ w ich biegu startowało aż 48 dziewcząt. Nasze najmłodsze reprezentantki, Joasia i Kamila przewróciły
się na starcie, ale mimo to ambitnie dobiegły do mety.
SUKCES PANI JUSTYNY W PÓŁMARATONIE

W niedzielę, 4 października w Mławie odbył się bieg na dystansie 21 km o Puchar Starosty Mławskiego. Naszą kadrę
nauczycielską z powodzeniem reprezentowała Pani Justyna Zembrzuska, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole św.
Teresy, która zajęła pierwsze miejsce. W biegu wzięło udział 187 zawodników z całej Polski. Warto dodać, że był to
pierwszy start zawodniczki po 4-letniej przerwie. Widzieliśmy, że Pani Justyna była w czołówce sprinterów Polski na
dystansie 400 i 800 m, ale długi dystans to nowość. Gratulujemy!!!
BIEGI PRZEŁAJOWE - CD

W piątek, 16 października ośmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w finale Międzypowiatowych Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły się w Kamionie w powiecie sochaczewskim. Uczniowie gimnazjum zdobyli trzy
medale w biegach przełajowych. Pierwsze miejsca w biegach na 1000 metrów (wg roczników) zajęły Aleksand ra Misarko
(kl. III N) i Julia Marchel (kl. I A). Julka w swoim biegu od początku prowadziła i nie dała żadnych szans rywalkom.
W biegu na 1500 metrów drugie miejsce zajął Mateusz Jaworski. Jest on zawodnikiem wszechstronnym – w ubiegłym roku
startował w igrzyskach na dystansie 100 metrów. Piątkowe zawody były eliminacjami do XVI Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Ola, Julia i Mateusz pojadą w kwietniu przyszłego roku do Radomia, aby wystartować w finale igrzysk.
Serdecznie gratulujemy medalistom i życzymy dalszych sukcesów!
TURNIEJ ŚW. TERESY – MISTRZOSTWA PODKOWY LEŚNEJ W BADMINTONA

W sobotę, 21 listopada już po raz drugi odbył się Turniej św. Teresy - Mistrzostwa Podkowy Leśnej w Badmintona.
Przeprowadzono mecze w 5 konkurencjach. Oto wyniki:
1. Szkoła Podstawowa:
a) gra pojedyncza dziewcząt (3 osoby), system każdy z każdym:
 I m. Karolina Ratajczyk
 II m. Jadwiga Dzudzewicz
 III m. Marcelina Cudna
b) gra pojedyncza chłopców (4 osoby), system pucharowy:
 I m. Kosma Skajewski
 II m. Piotr Wojtkowski
Grali również: Marcin Wojtkowski i Olek Jarzyna.
2. Gimnazjum:
a) gra pojedyncza dziewcząt (8 osób), system pucharowy:
 I m. Maria Wolska
 II m. Tola Osuchowska
Grały również: Natalia Olesińska, Teresa Kądziela, Karolina Migda, Zosia Żelazna, Ola Gedymin, Bronia Zamachowska.
b)gra pojedyncza chłopców (6 osób), system mieszany:
 I m. Alan Gałecki
 II m. Kacper Misarko
 III m. Maciek Kasztelanic
Grali również: Andrzej Woźniak, Krzysztof Kowalski, Dawid Filipiak.
3. Miksty rodzinne (6 par), system mieszany:
 I m. Karolina Ratajczyk, Wojciech Ratajczyk
 II m. Maria Wolska, Piotr Wolski
 III m. Jadwiga Dzudzewicz, Bogdan Dzudzewicz
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Grali również: Natalka Olesińska i Monika Olesińska; Aleksandra Gedymin i Wiktor Gedymin; Marcelina Cudna i Marek
Zagożdżon. W całym turnieju wzięło udzi ał 21 uczniów oraz 6 opiekunów. Turniej współorganizowało stowarzyszenie
Sportowa Podkowa.

PODPISANO
UMOW Ę
BUDYNKU GIMNAZJUM

Z

PROJEKTANTEM

We wtorek, 15 października na posiedzeniu Zarządu
Komitetu Budowy Szkoły podpisano umowę z pracownią
architektoniczną Grupa 5 Architekci sp. z o.o. dotyczącą wykonania projektu nowego budynku gimnazjum. Harmonogram
prac projektowych przewiduje: projekt koncepcyjny (2,5 miesiąca), projekt budowlany (3,5 miesiąca) i projekt wykonawczy
(3 miesiące). Koszt 184 tys. +VAT.
Praca trymestralna z historii

Wczesna wiosna 1914 roku, Paryż
Drzwi otworzyły się i do pokoju wszedł pan Roman Dmowski:
- Nie przeszkadzam panu?- zapytał Dmowski
- Nie, proszę usiąść – odparł lekko unosząc się w fotelu, odstawiając porcelanową filiżankę na stolik obok.
Panowie uścisnęli sobie dłonie i usiedli:
- Właśnie dzisiaj przyjechałem do Paryża i pomyślałem, że należałoby porozmawiać o możliwościach odzyskania tak upragnionej
niepodległości przez nasz kraj.
- Ja właśnie jutro wyjeżdżam, ale bardzo się cieszę, że ma my możliwość porozmawiać. Dziękuję panu, że przyjął pan moje
zaproszenie. Właśnie formuję oddziały, aby móc walczyć o Polskę.
- Moim zdaniem należy działać spokojnie i pokojowo, małymi krokami.
- Ale tak nigdy nie doczekamy się niepodległej. Przecież Polska jest już 119 lat w niewoli. Nie możemy dopuścić, aby te liczby nadal
rosły. Musimy odzyskać wolność.
- Raczę zauważyć, że po każdym takim zrywie – niech Pan wspomni na powstanie styczniowe czy listopadowe...
Józef Piłsudski wstał podszedł do okna spojrzał w dal i rzekł:
- Wiem, wiem, mój ojciec był komisarzem rządu powstańczego na powiat kowieński. Wielu naszych zostało wywiezionych na
Sybir. Nam się musi udać. Lada moment zacznie się wojna, a wszystko wskazuje na to, że nasi wrogowie będą strzelali przeciwko
sobie po dwóch stronach frontu...
- Rosja z Anglią i Francją, a Niemcy, Austria z Włochami. Ale ryzyko zawsze istnieje.
- Jakieś niebezpieczeństwo zawsze jest i my musimy się z tym liczyć.
- Nieważne jakimi sposobami będziemy walczyć, ważne, że walczymy o to, aby nasze dzieci doczekały się Polski niepodległej.
- Nie nasze dzieci, szanowny panie... MY! Taka okazja może sie nie powtórzyć, zaborcy walczą przeciw sobie.
- Tak, ale gdy zaborcy będą ze sobą walczyli, Polacy też będą po różnych stronach.
- Nie możemy na to pozwolić i dlatego jadę do Polski formować oddziały.
- Ja staram się o różne porozumienia i dokumenty stawiające pomyślnie sprawę polską. Powinniśmy przystąpić do wojny po
rosyjskiej stronie. Rosja nie reprezentuje sobą wysokiej kultury, nie będzie nam groziła szybka rusyfikacja, a podbijając nasze
ziemie zachodnie z Poznaniem i Gdańskiem Rosjanie będą mieli pod swoim panowaniem tyle Polaków, że nie dadzą rady nami
rządzić i będą zmuszeni nadać nam autonomię, a może nawet oddać niepodległość.
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- Tu się z panem nie zgodzę, moim zdaniem należy starać się o polskie interesy po stronie niemieckiej i austriackiej. Niemcy ni e
tylko obiecują, ale też r ealnie planują stworzyć państwo polskie z ziem zaboru rosyjskiego.
- Ale taka Polska będzie bez Wielkopolski, Pomorza i Śląska – Niemcy szybko wyniszczą żywioł polski na tych obszarach! Jeżeli do
tego dojdzie stracimy je dla Polski na zawsze.
- Jakoś je odzyskamy tak jak Kraków i Lwów, teraz najważniejsze jest własne państwo z własną regularną armią!
- Może nie zgadzamy się w szczegółach, ale obaj marzymy o wolnej Polsce. Na szczęście i tak wojnę wygra Francja z Anglią i to one
zdecydują o losach Europy. Obowiązki – rozmowy z francuskimi politykami - mnie wzywają, ale mam nadzieję, że następne nasze
spotkanie odbędzie się w wolnej Polsce.
- Też mam taką nadzieję, ale to ja mam rację.
Drzwi zamknęły się za Romanem Dmowskim, a Józef Piłsudski oddał się z uwagą swojej ulubionej rozrywce- stawianiu pasjansa.
Marysia Rzepka

Dziennik z podróży do Lisieux
7 listopada 2015 rok (sobota)

Za chwilę rozpocznie się niezwykła podróż… Razem z grupą pielgrzymów udam się do Francji szlakiem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wszyscy zgromadziliśmy się wcześnie rano w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach w Warszawie. Nasze
pielgrzymowanie rozpoczynamy Mszą świętą. Wspólnie modlimy się o opiekę Bożą, o szczęśliwą i bezpieczną podróż. Każdy z nas w sercu ma
również osobiste intencje, które chce w tej pielgrzymce ofiarować świętej Teresie.
Nareszcie wyruszamy… Serce bije mi bardzo mocno! Czeka nas długa podróż autokarem, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. Jestem
podekscytowana i zadowolona, że mogę wyruszyć na spotkanie ze św. Teresą i jej rodziną.
8 listopada 2015 rok (niedziela)
Normandia przywitała nas gęsto spowitą mgłą. Jeszcze chwila i już jesteśmy w miejscu, gdzie żyła i umarła św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
W Lisieux jest ciepło i słonecznie… Podróż minęła spokojnie i zadziwiająco szybko. W czasie drogi była wspólna modlitwa, konferencja
wygłoszona na temat rodziców św. Teresy i wspólny śpiew.
Po zakwaterowaniu w Domu Pielgrzyma przemieszczamy się do Bazyliki ku czci św. Teresy. Jej budowę rozpoczęto w 1929 roku,
a konsekracji dokonano w 1954. Mury Bazyliki i krypty pokryte są mozaikami ilustrującymi przesłanie świętej Teresy. Budowlę wzniesiono
dzięki darom wiernych z całego świata. Przy bramie wita nas figura uśmiechniętej Teresy, która jedną ręką wskazuje na niebo, a w drugiej
trzyma Ewangelię. W krypcie sanktuarium uczestniczymy we Mszy świętej, a następnie przewodnik oprowadza nas po Bazylice. Ogromne
wrażenie robi na mnie morze zapalonych świec przy relikwiarzu św. Teresy. Umieszczono w nim kość Jej prawego ramienia. Tylu ludzi modli się
o obiecany deszcze róż! Mamy wielkie szczęście – w Bazylice wystawione są również relikwie rodziców Teresy – św. Ludwika i św. Zelii.
Kolana same uginają się w tym wyjątkowym miejscu. Staram się pamiętać w modlitwie o wszystkich, którym ją obiecałam…
Nadszedł czas na zwiedzanie miasta. Ludwik Martin zamieszkał w Lisieux razem z córkami trzy miesiące po śmierci Zelii.
Najprawdopodobniej chciał być bliżej rodziny Guerin. Jego szwagier Izydor prowadził w tym mieście aptekę.
Najpierw odwiedzamy Katedrę św. Piotra wzniesioną na przełomie XII i XIII wieku. Była miejscem codziennej modlitwy oraz uczestnictwa we
Mszy świętej św. Ludwika i jego dzieci. Tu Teresa spowiadała się po raz pierwszy, a w 1888 roku Ludwik sfinansował budowę nowego
ołtarza głównego.

Bazylika w Li sieux
Konfesjonał, w którym spowiadała się św. Teresa
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Ołtarz ufundowany przez Ludwika Martin

Spacerujemy ulicami Lisieux… Przypominam sobie, jak Teresa
przechadzała się tymi alejami ze swoim ojcem i zobaczyła literkę T
na niebie oraz jak z Celiną podczas spacerów lubiły bawić się
w przewodnika i niewidomego.
Po pewnym czasie przemieszczamy się do Buissonnet - domu rodziny
Martin w Lisieux. Ze wzruszeniem oglądam zachowane pamiątki.
W sypialni, gdzie Teresa została w cudowny sposób uzdrowiona, wisi
gablota z puklem Jej włosów. Uśmiecham się widząc kominek, przy
którym otrzymała łaskę nawrócenia w noc Bożego Narodzenia.
W Buissonnet poznaję św. Teresę inaczej… Odkrywam Jej
zwyczajne, rodzinne życie. Dostrzegam prostotę, radość, poświęcenie,
a przede wszystkim wielką miłość panującą w rodzinie Martin.

Pukiel włosów św. Teresy nad łóżkiem

Buissonnet

Sypialnia św. Ludwika

W ogrodzie przy domu znajduje się figura przedstawiająca scenę
Figura w ogrodzie
rozmowy Ludwika i Teresy. To właśnie w tym miejscu Teresa prosiła
swego Ojca o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Podnoszę z ziemi kilka liści oraz znajduję mały kamyk. Zabiorę je ze sobą, jako pamiątkę
z tego wyjątkowego miejsca.
Udajemy się do Karmelu. Najpierw zwiedzamy muzeum przy klasztorze, a potem uczestniczymy w Nieszporach razem z Siostrami
Karmelitankami. Tutaj Teresa zrozumiała, że ufność i tylko ufność mogą nas doprowadzić do Boga. Tutaj odkryła drogę dziecięct wa duchowego.
Dłuższy czas pozostajemy przy sarkofagu z relikwiami… Marmurowa figura, ubrana w habit karmelitański, przedstawia św. Teresę od
Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w chwili śmierci.
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Relikwiarz św. Teresy w Karmelu

9 listopada 2015 rok (poniedziałek)
Rano uczestniczymy we Mszy świętej w kaplicy Sióstr
w Karmelu. Trudno jest opuścić to miejsce. Jeszcze ostatnie
spojrzenie na relikwiarz, ostatnie słowa modlitwy i trzeba
ruszać dalej. Dziś jedziemy do Alencon położonego 100 km
od Lisieux. Tam urodziła się św. Teresa.
Po drodze do Alencon zatrzymujemy się na chwilę w Sees, by
zobaczyć Katedrę Najświętszej Maryi Panny i Bazylikę
Niepokalanego Poczęcia. Państwo Martin wielokrotnie
odbywali pielgrzymki do Sees z okazji różnych świąt
religijnych. Zelia Martin przybyła tu również w czasie, gdy
spodziewała się narodzin Teresy.
Gdy docieramy do Alencon, najpierw zwiedzamy miasto. Oglądamy budynek, gdzie mieszkał św. Ludwik i miał swój zakład
zegarmistrzowski. Most św. Leonarda, na którym pierwszy raz spotkali się Ludwik i Zelia oraz kościół parafialny, gdzie rodzina Martin
chodziła na nabożeństwa, a w niedzielę na Mszę świętą, a także Dom Oze, gdzie Zelia doskonaliła się w sztuce koronkarskiej.
Zaintrygowało mnie to, że początkowo oboje pragnęli wieść życie zakonne. Ludwik nie mógł zostać zakonnikiem z powodu nieznajomości
łaciny, a Zelia z powodu słabego zdrowia. Zelia naprawdę nazywała się Azelia Maria Guerin i spotkała Ludwika na moście św. Leonarda
w wieku 26 lat. Usłyszała wtedy wewnętrzny głos: „To ten, którego przygotowałem dla ciebie”. Ich ślub odbył się trzy miesiące później, 12 lipca
1858 roku o godz. 22.00. w Ratuszu, a 13 lipca o północy w Bazylice Najświętszej Maryi Panny. Jestem poruszona historią tych dwojga ludzi.
Dla nich Bóg był zawsze na pierwszym miejscu! Robię postanowienie, by po powrocie do domu jeszcze raz przeczytać listy Zelii i Ludwika,
które pisali do siebie.
10 listopada 2015 rok (wtorek)
Rodzina Martin początkowo mieszkała w domu, gdzie był zakład zegarmistrzowski. Po 13 latach przeniosła się do domu przy ulicy
St. Blaise, gdzie Państwo Martin razem prowadzili zakład koronkarski. To tutaj urodziła się św. Teresa, a 4 i pół roku później zmarła
św. Zelia.
Przekraczając próg domu w Alencone, nie spodziewałam się, że zobaczę tyle osobistych
przedmiotów należących do rodziny Martin. W gablotach można podziwiać koronki wykonane
własnoręcznie przez Zelię, zabawki należące do dziewczynek, okulary Ludwika i jego wędki.
Narzędzia do naprawy zegarków oraz ulubiony parasol Ludwika. Dziecięcy czepek należący do
Tereski i jej buciki. Byłam zaskoczona, że zachowały się do dnia dzisiejszego obrączki państwa
Martin oraz różaniec Zeli.

Różaniec św. Zelii

Dom rodziny Martin w Alencone

Byłam wzruszona przechadzając się po domu w Alocone… Jestem pełna
podziwu dla Zelii. Jej pracowitość, rozmodlenie, wytrwała, ofiarna
i cierpliwa miłość do męża oraz dzieci wywarły na mnie ogromne wrażenie!
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Zabawki należące do św. Teresy i jej sióstr

Szybkim krokiem idziemy do Bazyliki NMP, gdzie czeka na nas
przewodnik. Tutaj Zelia i Ludwik wzięli ślub oraz ochrzcili małą
Tereskę. Nad chrzcielnicą zauważam piękny witraż przedstawiający
chrzest św. Teresy oraz gablotę z jej szatą chrzcielną.
Chrzcielnica

Witraż nad chrzcielnicą

Szata do chrztu św. Teresy

W
głębi
przy
bocznym
ołtarzu
znajdujemy figurę św. Ludwika i św. Zeli wykonaną z drzewa cisowego. Zelia jest w stanie
błogosławionym, oczekuje narodzin Teresy. Obok figury relikwiarz, w którym przechowywane są
kości serdecznych palców świętych małżonków. Przewodnik powiedział nam, że wiele par
małżeńskich przychodzi tutaj, aby się modlić przez ich wstawiennictwo…
Ostatnim punktem zwiedzania Alencone jest tzw. Pawilon. To malutki dwupiętrowy domek
o kształcie wieżyczki z niewielkim ogrodem otoczonym murem. Św. Ludwik kupił go jeszcze
będąc kawalerem. Było to jego osobiste miejsce odpoczynku, a przede wszystkim modlitwy i
medytacji. Potem stało się miejscem zabaw dla jego dzieci. Tutaj Ludwik trzymał wędki i razem z
Tereską chodził nad rzekę łowić ryby. Jak ważne było to miejsce dla Ludwika świadczy fakt, że
po wyprowadzce z Alenocone nie sprzedał Pawilonu. Budynek był jego własnością także podczas
pobytu w Lisieux, aż do jego śmierci.
Czas pożegnać się z Alencone. Żal mi wyjeżdżać podobnie, jak z Lisieux. Czy jeszcze kiedyś tu
powrócę?

Budynek Pawilonu
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Ogród przy Pawilonie z klatką,
gdzie znajdowały się kolorowe ptaszki

11 listopada 2015 rok (środa)
Wcześnie rano wyruszamy do Mont-Sant-Michel. Po dwóch godzinach jazdy widać z daleka opactwo benedyktyńskie. Cały dzień zwiedzamy
średniowieczny klasztor, kościół i kaplice na górze, gdzie w sposób szczególny czczony jest św. Michał. Jesteśmy w czasie odpływu Atlantyku.
Wokół wyspy nie ma wody, tylko jest morski piasek. Obok wejścia do kaplicy zauważam figurę św. Joanny d’Arc. Była to ulubiona święta
Teresy z Lisieux. W Karmelu Teresa podczas przedstawienia dla sióstr odgrywała rolę św. Joanny. Proszę, by na pamiątkę zrobiono mi zdjęcie.
Zmęczeni udajemy się do autokaru, by przemieścić się do Paryża.
Mont-Sant-Michel

12 listopada 2105 rok (czwartek)
Dzisiaj był bardzo wyczerpujący dzień. Za nami zwiedzanie metropolii: Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Wieża Eiffla i rejs st atkiem po
Sekwanie. Poza tym odwiedziliśmy dzielnicę artystów Montmartre oraz Bazylikę Sacre Coeur. W godzinach popołudniowych poznaliśmy
Katedrę Notre Dame. Nie zabrakło oczywiście spaceru po Paryżu podczas, którego odwiedziliśmy polski kościół Wniebowzięcia NMP oraz
kościół Matki Bożej Zwycięskiej. W Kaplicy Cudownego Medalika, gdzie Katarzynie Laboure ukazała się Najświętsza Maryja, byliśmy na
Mszy świętej. Czas pielgrzymowania kończy się… Przed nami już tylko podróż powrotna.
13 listopada 2015 rok (piątek)
Docieramy do Warszawy wieczorem około godziny 18.00. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego kapłani, którzy byli razem z nami na
pielgrzymce celebrują Mszę świętą dziękczynną. Dziękujemy Bogu za łaski nam użyczone w czasie tego pielgrzymowania, za to, co mogliśmy
zobaczyć, a przede wszystkim za to, co dokonało się w naszych sercach.
Św. Tereso czuwaj nad nami i prowadź nas na drodze dziecięctwa duchowego!
Święci Ludwiku i Zelio Martin – módlcie się za nami!
s. Bogumiła Ptasińska

 6, 7, 19 grudnia – wydarzenia związane z „Mikołajkami dla...”;
 wtorek, 22 grudnia – spotkania opłatkowe w klasach i ostatni dzień nauki przed świętami;
 4-11 stycznia 2016 – zimowisko szkolne
Zgłoszenia w sekretariacie do poniedziałku, 14 grudnia. Koszt 900 zł + 200 zł podróż. Wyjazd w poniedziałek,
4 stycznia, powrót w następny poniedziałek, 11 stycznia. Podróż koleją. Zbiórka bagaży we wtorek, 29 grudnia
w g. 18-19.30. Dalsze szczegóły na stronie internetowej (od 7 grudnia) i na tablicy ogłoszeń w szkole
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Klasa 6
„Szatan z siódmej klasy”
20 października pojechaliśmy całą klasą do Grodziska Mazowieckiego i na spektakl pt. „Szatan z siódmej klasy”. Chociaż
przedstawienie nie było idealnym odwzorowaniem książki to bardzo przyjemnie się je oglądało. Opowiadało o mądrym
chłopcu Adasiu, który przyjechał do wsi Bejgoły na prośbę pani Gąsowskiej, by rozwiązać zagadkę znikających drzwi.
Aktorzy biorący udział w spektaklu mieli dobrze dobrane stroje i udaną charakteryzację. Nie zabrakło tam też humoru ani
lekkiego dramatyzmu. Były również popisy choreograficzne i wokalne. Myślimy, że przedstawienie podobało się większości
klasy i mamy nadzieję, że kiedyś znowu odwiedzimy ten teatr.
Zosia Pohrybieniuk, Agata Rączkowiak, Aleksander Jarzyna, Zosia Towpik, Marcin Wojtkowski
Wycieczka do Muzeum Kapelanów
W środę, 28 października o g. 8 rano wyjechaliśmy z naszą wychowawczynią i s. Bogumiłą do Warszawy. Kolejką WKD i
metrem dojechaliśmy do celu- kościoła na Starym Mieście. Na miejscu przewodnik oprowadził nas po kościele i
opowiedział o kapelanach polskich. Po ciekawych opowieściach zeszliśmy do piwnicy, gdzie znajdowało się muzeum.
Zobaczyliśmy rzeczy, którymi posługiwali się kapelani oraz ich stroje. Po wyjściu z kościoła modliliśmy się przy pomniku
powstańców. Następnie metrem pojechaliśmy do Śródmieścia, gdzie mieliśmy godzinę na chodzenie po sklepach.
Wycieczka była udana i bardzo nam się podobała.
Marysia Kowalska, Marysia Możejko, Agata Barcińska

Dwudziestego ósmego października całą klasą pojechaliśmy kolejką WKD do warszawy do Muzeum Kapelanów Wojska
Polskiego. Zajęliśmy miejsca w katedrze wojskowej i czekaliśmy na pana przewodnika. Opowiadał nam o symbolach
wojskowych i wielu ciekawych postaciach z czasów II wojny światowej. Poznaliśmy ich historię i czym się odznaczyli. Sale
było nowoczesne, oszklone i interaktywne. Wszystkich bardzo zachwyciły opowiadania pana przewodnika. Podczas
zwiedzania jeden z kolegów włożył rękę za szybę i uruchomił alarm. To bardzo zapadło nam w pamięć. Na koniec, na
dworcu Warszawa Śródmieście panie pozwoliły nam pójść do dowolnej restauracji i przez pół god ziny mieliśmy czas wolny.
Spotkaliśmy się wszyscy o ustalonej godzinie i wróciliśmy kolejką do Podkowy. Tę wycieczkę będziemy długo pamiętać.
Mikołaj Syska, Edyta Korach, Klara Gaworska, Maria Król, Jan Ginał, Filip Bołbot, Jasper Batty
Klasa 3F
11 listopada w naszej szkole
W ramach obchodów Dnia Niepodległości, w przeddzień 11 listopada do naszej szkoły przyjechała grupa rekonstrukcyjna
z Milanówka by zaprezentować nam jak husaria walczyła na przełomie XVI i XVII w. Jedną z atrakcji były pokazy walki,
podczas których używano różnego rodzaju broni: szabli, łuków i strzelb. Mogliśmy również zobaczyć jak ubrani i
wyposażeni byli husarze. To było bardzo pasjonujące spotkanie z historią, dzięki któremu dużo mogliśmy się nauczyć.
Hania Kamińska i Julia Woźniak
Wyprawa do Warszawy
W piątek, 27 listopada cała nasza klasa pojechała na wycieczkę do Warszawy. Nasza wyprawa rozpoczęła się po niecałych
dwóch lekcjach na stacji WKD, skąd kolejka zabrała nas do centrum stolicy. Wyszliśmy z podziemi skierowaliśmy się w
32

stronę Pałacu Kultury, do kina. W małej, przyjemnej sali spędziliśmy 2 godziny na poznaniu historii sufrażystek-kobiet
walczących o swoje prawa. Film Sufrażystka zrobił na wszystkich bardzo duże wrażenie, nie obyło się bez łez w co bardziej
wzruszających momentach. Niewtajemniczonym wyjaśniam, że sufrażystka (łac. suffragium – głos wyborczy) to nazwa
określająca aktywistkę działająca w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych walczącą o prawa wyborcze dla kobiet w
końcu XIX i na początku XX wieku, zwłaszcza przed rozpoczęciem I wojny światowej. Po wyjściu z Sali kinowej
spotkaliśmy p. Kingę Gaworską, która była nasza przewodniczką do końca wycieczki.
Z Kinoteki rozpoczęliśmy spacer przez śródmieście i po krótkim czasie (bardzo zmarznięci)dotarliśmy do galerii Zachęta.
Naszym celem było zobaczenie wystawy sztuki polskiej zatytułowanej Zaraz po wojnie. Na stronie galerii czytamy:
Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły
swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie. Czy kluczowy dla najnowszej historii
Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej – opisanej przez Marcina Zarembę „wielkiej trwogi”
odnajdywali się artyści? Jaką funkcję miała pełnić w niej sztuka? Jak negocjowała swoje miejsce i język? W jakiej sytuacji debiutowali młodzi?
Czy wojna i rok 1945 stanowią rzeczywiście cezurę, od której wszystko zaczynało się od nowa, czy też owe rewolucyjne czasy stawały się szansą
na realizację wcześniejszych postulatów i koncepcji (osiedli robotniczych czy „taniego i pięknego mebla dla wszystkich”)?
Nas zadziwił kontrast pomiędzy dziełami propagandowymi sztuką obozową i więzienną. Królowały abstrakcyjne, bardzo
barwne obrazy, które zderzały się z dosłownymi w przekazie i prostymi w wykonaniu szkicami. Próby przedstawienia
grozy wojny mieszały się z hasłami politycznymi. Bardzo interesująca była także część poświęcona plakatowi-bardzo
rozwijającej się w tym okresie dziedziny sztuki. Z Zachęty przeszliśmy z powrotem na stację WKD i wróciliśmy do domów.
Bardzo cieszę się , że udało nam się odbyć te wycieczkę. Zarówno film jak i wystawa były nie tylko wartościowe i godne
zobaczenia, ale po prostu ciekawe. To chyba pierwszy taki szkolny wyjazd, na jakim byłam, który wszystkim się podobał.
Anna Wojtkowska
List z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2015 r. w Dzień Edukacji Narodowej Prezes Zarządu Komitetu przesłał życzenia z okazji Dnia
Nauczyciela. Oto one:
Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
Na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
Strażnik czuwa daremnie.
(Ps 127)

Drodzy Nauczyciele.
Dziś znów jak co roku obchodzimy Wasze święto. I znów jak co roku pozwalam sobie niepokoić Was swoimi myślami. Bo
choć roczny cykl życia powtarza się niezmiennie, to jednak warunki za każdym razem są inne. Dzisiejsze święto
obchodzimy u progu nowej, kolejnej budowy. Rozpoczęliśmy działania prowadzące do powstania nowego budynku dla
naszego Gimnazjum. To duże wyzwanie i duże utrudnienie Waszej pracy. Jednocześnie wspólnie kończymy prace nad nową
strategią dla naszej Szkoły. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą odnajdziemy ścieżkę, którą On wybrał dla nas.
Kochani, w imieniu organu prowadzącego Szkołę i swoim własnym chciałbym Wam serdecznie podziękować za codzienny
trud i wysiłek. To dzięki Wam nasza Szkoła jest lubiana przez dzieci i to dzięki Wam nasze dzieci rozwijają się
intelektualnie, społecznie i duchowo. Niech zatem Dobry Bóg błogosławi Wam we wszystkich Waszych poczynaniach,
niech Was strzeże i błogosławi.
Szczęść Wam Boże!
Prezes Komitetu Budowy Szkoły
Jan Gołąb
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Mikołajki dla Zosi (1 rok i 8 m.), Lidki (9 lat) i Stasia (13 lat)
6, 7 i 19 grudnia 2015
Szanowni Państwo,
Zbliżają się kolejne Mikołajki, z którymi już na stałe związana jest organizacja zbiórki środków finansowych dla
kogoś, kto potrzebuje naszych talentów i dobrej woli. Także w tym roku będziemy mieli okazję zostać pomocnikami
Świętego Mikołaja.

W tym roku chcemy zbierać pieniądze dla dzieci z dwóch rodzin.

Zosia ma 1 rok i 8 miesięcy. Urodziła się jako wcześniak w zamartwicy. Od 3 miesiąca życia jest rehabilitowana z
powodu wzmożonego napięcia mięśniowego, które od początku uniemożliwia jej prawidłowy rozwój. Niewłaściwe napięcie
mięśni dotyczy głównie nóg, dlatego Zosia potrzebuje ortez (specjalnych butów ortopedycznych). Jest dotknięta też
niedosłuchem, co ma wpływ na słaby rozwój mowy. Jej kontakt z otoczeniem jest przez to zaburzony i osłabiony, co
sprzyja przejawianiu przez Zosię cech autyzmu. Musi być objęta specjalistyczną opieką, na którą składa się rehabilitacja
ruchowa, terapia logopedyczna, psychologiczna, integracja sensoryczna.
Mimo wielu trudności, z jakimi Zosia boryka się na co dzień, jest ona pogodnym dzieckiem. Rodzice Zosi wierzą,
że systematyczna rehabilitacja i terapia sprawi, że tak jak inne zdrowe dzieci Zosia będzie mogła rozwijać się prawidłowo i
harmonijnie. Zosia jest córką p. Magdaleny Szurmak nauczycielki techniki w naszych szkołach.

Będziemy także zbierali środki dla 9-letniej Lidki i 13-letniego Stasia. Ich jedyną opiekunką jest 56-letnia babcia, u
której kilka miesięcy temu wykryto chorobę nowotworową w bardzo zaawansowanym stadium. Ze względu na konieczność
zapewnienia opieki domowej ciężko chorej i dzieciom, rodzina była zmuszona przenieść się z Warszawy do Leszna
Wielkopolskiego, gdzie mieszkają inni krewni. Mimo że nie są oni zamożni i wychowują już dwójkę własnych dzieci, podjęli
się trudu opieki nad chorą oraz nad Stasiem i Lidką. Stanowi to dla nich wielkie wyzwanie organizacyjne i finansowe, a
także wychowawcze – nie jest bowiem łatwo zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom, które nie dość, że kilka lat temu
przeżyły niewątpliwy szok związany z koniecznością przejęcia opieki przez babcię, to obecnie doświadczają kolejnej
traumatycznej sytuacji. Nasze wsparcie materialne, ułatwi krewnym zorganizowanie kolejnego domu dla dzieci.
Babcia Anna jakiś czas temu była wspaniałą nauczycielką przedszkola, zarażająca swoim entuzjazmem, twórczą,
życzliwą i chętnie dzielącą się swym doświadczeniem – to pracowity, skromny człowiek oddany dzieciom. Spod jej ręki
wyszło wiele roczników młodych ludzi znakomicie przygotowanych do dalszej edukacji. Pracowała do września, wtedy
dowiedziała się o swym terminalnym stanie. Teraz także ona potrzebuje pomocy.

Program tegorocznych Mikołajek przewiduje:





w niedzielę, 6 grudnia –Koncert Piosenki Obcojęzycznej
o g. 17 klasy 1-3 SP
o g. 19 klasy 4-6 SP i GIM.
o w przerwie ok. g. 18.30 aukcja
o klasy pierwsze gimnazjum zobowiązały się tego dnia przygotować poczęstunek od g. 16.
w poniedziałek, 7 grudnia – tradycyjnie aktywności klasowe
w sobotę, 19 grudnia g. 18 – recital solo Kuby Sienkiewicza pod tytułem Huśtawka dzieci i oficjalne
zamknięcie akcji.
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Zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy chcieliby poprzeć naszą inicjatywę.
Jak co roku chcemy zorganizować loterię, a z niektórych fantów przygotowanych i przyniesionych przez
dzieci /zgodnie z Państwa oczekiwaniami i życzeniami/ - aukcję. Dotychczas każdy los był losem wygranym, mamy
nadzieję, że podobnie będzie w tym roku. Planujemy, że każdy będzie kosztował 5 złotych. Jeżeli macie Państw o możliwość
dostarczenia nam fantów /np. gadżetów firmowych, ciekawych przedmiotów, przygotowanych smakołyków itp./- prosimy
o przyniesienie ich do sekretariatu lub zgłoszenie się do koordynatora akcji - Joli Dąbrowskiej. Aukcja wybranych
przedmiotów odbędzie się w niedzielę 6 grudnia w przerwie Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Już od 16.oo (przed
koncertem) otwarte będą stoiska międzynarodowych smakołyków przygotowanych przez pierwsze klasy gimnazjalne pod
kierunkiem Pań Wychowawczyń.
Zachęcamy też do wykonania fantów własnoręcznie, razem z rodziną, do motywowania i wsparcia pomysłów,
które będą chciały samodzielnie zrealizować dzieci. Czekamy także na zgłoszenia inicjatyw klasowych, które będą
urozmaiceniem organizowanych w szkole imprez /na pewno pojawią się wśród nich kawiarenki, zdjęcia itp./
Oprócz loterii planujemy warsztaty i występy teatralne oraz popisy taneczne w czasie akcji szkolnej.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywny udział w proponowanych działaniach. Jesteśmy
przekonani, że dawanie i dzielenie się- to źródła prawdziwej radości, a prawdziwym zaszczytem jest możliwość
służenia innym- bycie pomocnikiem Świętego Mikołaja. Wykorzystajmy tę szansę.

Jolanta Dąbrowska
kordynator akcji

W ramach Mikołajek dla Zosi, Lidki i Stasia

Kuba Sienkiewicz w naszej szkole - recital solo - Huśtawka dzieci
19 grudnia 2015 g. 18.oo

Przyjdź koniecznie!!!
Karty wstępu to cegiełki na rzecz akcji: 100 zł – bilet rodzinny (rodzice + dziecko/ dzieci)
50 zł – bilet dla osoby dorosłej i 10 zł – bilet dla ucznia
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Nasi gimnazjaliści w dniu ślubowania – 2 października 2015
Klasa 1a

Klasa 1b
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