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Barbara Koszela
1974-2017
Z ogromnym żalem i smutkiem pożegnaliśmy
p. Barbarę Koszelę – nauczycielkę, wychowawcę
świetlicy w naszej szkole.
Dziękujemy za każde słowo, opiekę i uśmiech.
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"To było coś
niesamowitego.
Graliśmy pod
każdą szerokością
geograficzną"
Celem tegorocznego
finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy było
wsparcie ratowania
życia i zdrowia dzieci
na oddziałach
ogólnopediatrycznych
oraz zapewnienie godnej
opieki medycznej
seniorom.

podczas styczniowej
akcji przez
wolontariuszy do puszek
oraz środki
przekazywane podczas
akcji specjalnych
poprzez charytatywne
aukcje. Pieniądze ze
skarbonek wolontariuszy
zostały przekazane
do sztabów Orkiestry,
gdzie ich zawartość była
komisyjnie liczona,
a następnie pakowana
w „bezpieczne koperty”.
Te dostarczone były
do najbliższego oddziału
banku, który jest
oficjalnym partnerem
fundacji.

Liczenie środków
zebranych 15 stycznia
trwało do końca lutego.
Na rachunek bankowy
Orkiestry spływały
pieniądze zbierane
3

Wydawanie zebranych w 25. Finale środków
potrwa do połowy 2018 roku, kiedy to Fundacja
opublikuje ostateczny raport. Dopiero ten moment
będzie stanowił zamknięcie akcji.

Asiek
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Nasz Patron Jan Paweł II
Wielki to zaszczyt i odpowiedzialność być
uczniem szkoły, która nosi imię wielkiego Polaka.
Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam na wzór,
który wciąż pozostaje
niedoścignionym ideałem.
Przypomnijmy więc
historię życia naszego
Patrona.
W Wadowicach 18 maja
1920roku na świat przyszedł
Karol Wojtyła. Został
biskupem, potem
kardynałem. Z każdym
znajdował wspólny język. 16 października 1978 roku
o 19 na Placu Świętego Piotra ogłoszono go
papieżem. Odbył 104 podróże zagraniczne,
odwiedził 129 krajów. Nazywany był Papieżem
Pielgrzymem. Jan Paweł II zmarł w sobotę
2 kwietnia 2005 roku o godzinie 2137. Dziesiątki
tysięcy ludzi żegnało Ojca Świętego, każdy na swój
sposób: milczeniem, płaczem, modlitwą.
Mimo bólu po Twoim odejściu, z nadzieją
i ufnością patrzymy w przyszłość!
Taśku, Ola
5

Myślę, że wielu z nas długo

„Wolność kocham

w myślach dźwięczały słowa piosenki

i rozumiem

rozpoczynającej spotkanie.

wolności oddać nie umiem…”

Zatem „malujmy świat kroplą
deszczu…” razem z Gabrielem

Gabriel Fleszar – polski

Fleszarem i zmieniajmy nasze jutro

muzyk, wokalista i autor tekstów

na lepsze.

słowami piosenki zespołu Chłopcy z
Placu Broni rozpoczął spotkanie
z uczniami Zespołu Szkół
w Rychwale.
Ten 37latek chciał pokazać,
jakie niebezpieczeństwa czyhają na
nas w życiu. Poprzez śpiew
i autentyczne wydarzenia pokazał,
jakie wartości powinny się liczyć:
przyjaźń, miłość, dobro, współczucie,
ale też pokora wobec innych i życia.
Zwrócił naszą uwagę, do czego mogą
doprowadzić używki – począwszy
od papierosów, alkoholu przez

Bartek

narkotyki i dopalacze.
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„Autyzm. Chcemy być sobą”
Światowy Dzień Autyzmu stał się również
naszym – uczniów Zespołu Szkół w Rychwale
– udziałem. 6 kwietnia uczestniczyliśmy
w happeningu zorganizowanym przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Przemarsz ulicami miasta – w niebieskich
strojach – na znak solidarności z osobami
cierpiącymi na autyzm miał dwa
przystanki. Pierwszy na placu przed
ratuszem (również podświetlonym na
niebiesko), gdzie miał miejsce integracyjny
taniec; drugi na Hali WidowiskowoSportowej. Tu odbywały się gry, zabawy
i tańce. Mimo deszczu uśmiechy, radość,
serdeczne uściski dłoni i wspólna zabawa
rozświetlała nasze dusze i serca.
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Prezentujemy relacje trzecioklasistów, którzy w dniach
19-21.04.2017r. pisali egzaminy gimnazjalne:
„Szkoda gadać…”
„Pierwszy dzień spoko, drugi masakra…”
„Nie napisałem wypracowania, nie
wiedziałem, co to znaczy moc sprawcza…”
„Myślałem, że będzie dobrze...”
„Pierwszy i trzeci dzień super, drugi niestety
nie…”
„Matma spoko, przyrodnicze też”
„Nie zrobiłam zadań otwartych z matmy…,
dziś już nie sprawdzam, po wczorajszym dniu
załamki…”
Życzymy trzecioklasistom jak najwyższych
wyników – to już 16.06.2017r.!
W przyszłym roku sami podzielimy się refleksjami
z egzaminów!!!
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Mamy nagrodę!
Hurra… Hurra…
Wygraliśmy – nasza klasa
II d oddała najwięcej głosów
w Konkursie „Delma – Extra
Stołówka”. Warto było
walczyć – mamy I miejsce
w Polsce – my taka mała
„szkółka”.
W naszej klasie nie było łatwo: zgłaszaliśmy się
u wychowawczyni do głosowania. Asia wydrukowała
listy, a ja sprawdzałam jak „żandarm”, ewentualnie
głosowałam za zapominalskich.
W ostatnich dniach oddawaliśmy coraz więcej głosów
w domu i w szkole (nie tylko nasza klasa – cała szkoła!).
Zaangażowaliśmy do tego swoje rodziny. Nie spaliśmy
po nocach! Było warto – 06.06.2017r. w nagrodę wraz
z klasą V a pojechaliśmy do kina. Zapoczątkowaliśmy
swoim wyjazdem kolejne
A po wakacjach zapisujemy się na obiady, bo będą
w nowej stołówce!
Ola
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Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca – tak zwany Dzień Wagarowicza, niestety
nie dla nas – uczniów Gimnazjum.
Nie świętowaliśmy, nie było rozgrywek
sportowych, zabaw, zamiany ról z nauczycielami, itd.
Były zwyczajne lekcje! Tylko „wybrani” –
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pojechali
na wycieczkę, my – „szara masa” jak za karę
siedzieliśmy na lekcjach.
Na szczęście nasza wychowawczyni umiliła nam ten
czas i wspólnie poszliśmy na „małe wagary”. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego zadbają o wszystkich?
Ksawię
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W kinie
Za niebieskimi drzwiami
Łukasz odkrywa, że niebieskie drzwi w jego pokoju
prowadzą do innej rzeczywistości.

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje
zgładzić wszystkich piratów na morzach. Aby mu
przeszkodzić, Jack Sparrow musi zdobyć Trójząb
Posejdona.

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej
wioski
Smerfetka wraz z kilkoma innym smerfami wyrusza na
wyprawę aby dowiedzieć się, czemu jest jedyną
dziewczyną w wiosce.

Strażnicy Galaktyki vol. 2
Peter Quill z drużyną wyrzutków kontynuuje podróż przez
kosmos i jako obrońca galaktyki stawia czoła nowym
niebezpieczeństwom. Poznaje także prawdę o swoim
ojcu oraz jego dziedzictwie.
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W księgarni
Hoover Colleen-Confess
Niewypowiedziane pragnienia, bolesna przeszłość i
głęboko skrywane grzechy są dla Owena największą
inspiracją. Utalentowany malarz kolekcjonuje anonimowe
wyznania i przenosi je na płótno, zamieniając słowa w
obrazy, w których ukrywa też własne tajemnice.

Link Charlotte-Oszukana
Młoda londyńska rodzina wyrusza na wakacje. Jonas
Crane, autor scenariuszy filmowych, w ciszy i spokoju
samotnego domu na torfowiskach chce nie dopuścić do
grożącego mu wypalenia zawodowego. Towarzyszą mu
żona i mały syn. Żadne z nich nie ma pojęcia o tym, że w
tym samym czasie pewien zbiegły zbrodniarz ucieka
przed policją i szuka jakiejś dobrej kryjówki.

Hawkins Paula-Zapisane w wodzie
Kilka dni przed śmiercią Nel Abbott dzwoni do swojej
siostry.
Jules nie odbiera, ignorując jej prośbę o pomoc.
Nel umiera. Mieszkańcy miasteczka mówią, że „skoczyła”.
A Jules musi wrócić do miejsca, z którego kiedyś uciekła –
miała nadzieję, że na dobre – aby zaopiekować się swoją
piętnastoletnią siostrzenicą.

Marwood Alex-Najmroczniejszy
sekret
Najnowszy thriller psychologiczny zdobywczyni prestiżowej
nagrody Edgar Award oraz Macavity Award for Best
Mystery Novel 2015.
Opowieść o narcystycznym zaburzeniu osobowości luźno
oparta na pewnej prawdziwej historii… Mówili, że Coco
zaginęła w nocy. K ł a m a l i.
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W świecie muzyki

Tytuł: When We're High
Wykonawca: LP
Z płyty: Lost on You

Tytuł: Infinity
Wykonawca: Sound Of Legend
Z płyty: - - -

Tytuł: It Ain't Me
Wykonawca: Kygo, Selena Gomez
Z płyty: - - -

Tytuł: Despacito
Wykonawca: Luis Fonsi
Z płyty: Eterno Agosto
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Humor
Jak myjesz uszy kompotem
to wyjmuj pestki

„Latarnika” napisał
Aleksander Pius, albo
Adam Sienkiewicz

Nasz kolega całe pół roku
je i Pani skarży się, że
mama go nie dokarmia

Ale mi się rozmaz obrazał
-Co

ty taki wystraszony jesteś?
-Podniecony jestem, bo Pani mi 5 wystawiła!
-Czyli krótko mówiąc zaliczyłeś!

Jak nazywa się
słynna nocna
rozmowa głównych
bohaterów „Romea
i Julii”?
-Rozmowa pod
balkonem

Co oznaczają słowa, że
Julia umarła, ale potem
przebudziła się? Jaki
był skutek tej sytuacji?
-Zmartwychwstała
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Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł
wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji.
Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej,
dzwonka, porannego wstawania.
Życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się
z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej
przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując, na złocistych
plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy,
że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni
i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
Życzymy dyrekcji, wszystkim nauczycielom, rodzicom
i uczniom, by nadchodzące wakacje były spokojne
i pełne niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy za cały
rok szkolny 2016/2017.
Redakcja
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