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Powspominajmy

Od redakcji

Dawno nas nie było, ale zwykle tak bywa, że w ostatnich tygodniach roku szkolnego
nie ma na nic czasu. Dlatego ten numer poświęcamy trochę na wspominki. A trochę się
działo...

Redakcja

Z życia szkoły
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja to ważne dla Polaków święto. W XVII wieku
państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki
wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Jednak w naszej historii
nie brakowało ludzi, dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Uchwalona przez
Sejm Wielki konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą.
Dla podkreślenia rangi tej rocznicy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Alicji
Stańczuk i pani Krystyny Łazowskiej przygotowali program słowno – muzyczny
poświęcony temu doniosłemu wydarzeniu. Na tle dekoracji akcentującej nasze barwy
narodowe przypomnieli, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. Była to bardzo interesująca
lekcja historii nacechowana głębokim patriotyzmem. Pan Grzegorz Rostkowski
przygotował oprawę muzyczną uroczystości. Całość została wzbogacona polonezem
w wykonaniu uczniów klasy III naszego gimnazjum.
Festyn rodzinny

Śmiech, radość, podekscytowanie, zachwyt, przygoda, wrzawa, to tylko część tego co
rodzice ze swoimi pociechami mogli doświadczyć podczas niezwykłego Festynu
Rodzinnego zorganizowanego przy naszej szkole. Festyn Rodzinny wzniecił gorącą
rodzinną atmosferę oraz wzbudził wśród uczestników chęć do wspólnej i niezapomnianej
zabawy, dzięki której zapracowani rodzice mogli dzielić się radością ze swoimi dziećmi.
Odkryli też, iż w głębi serca są jeszcze jak ich małe pociechy, które potrzebują ciepła i
miłości.
W programie Festynu przygotowano nie tylko wielkie dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, itp.
ale także dużą ilość gier i konkursów. Dodatkowo wspólne malowanie, tańce, zawody,
wyścigi i wiele innych wspaniałych atrakcji dla całej rodziny.

Dzień Europejski
14 czerwca w naszej szkole świętowaliśmy Dzień europejski. W tym dniu odbył się
konkurs na najatrakcyjniejsze państwo europejskie. Każda z klas przygotowała stoisko
poświęcone jednemu z państw Unii Europejskiej. Uczniowie prześcigali się w
pomysłowości, kreatywności i inwencji twórczej. Drużyny przygotowały nie tylko
ciekawe eksponaty i plakaty, ale również prezentacje multimedialne czy smakowite
potrawy. Każda z drużyn głośnym aplauzem zachęcała do głosowania na swój kraj.
Zwieńczeniem konkursu był pokaz mody europejskiej, podczas którego reprezentanci klas
prezentowali wymyślone przez siebie kreacje.
W tym dniu uczniowie mogli również obejrzeć przedstawienia w językach obcych. Klasa
II i III gimnazjum, pod okiem pani Magdaleny Gadomskiej, wystawiła sztukę „ Śpiąca
królewna” w języku rosyjskim. Natomiast klasa Va wraz z panią Edytą Ostanek pokazała
inscenizację pt. „Gruffalo” w języku angielskim.
Szkoda, że podczas tego dnia wszyscy nie potrafimy porozumiewać się w obcych
językach. Nieznajomość ich czyni z nas niestety ludzi trochę "nieporadnych" w
zjednoczonej Europie, a często naraża na śmieszność wśród innych. W dzisiejszych
czasach znajomość choćby języka angielskiego jest naprawdę podstawą. O to, by było
nam łatwiej w przyszłości dbają panie: Strychalska, Ostanek, Mazurek i Gadomska.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
W piątek, 22 czerwca 2018 roku na terenie naszej szkoły, odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Podczas uroczystej akademii za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysoką frekwencję
wyróżnieni zostali najzdolniejsi uczniowie.
Były gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla uczniów, a także podziękowania dla
rodziców uczniów opuszczających mury szkoły.

Sport szkolny
Podsumowanie
Przez cały rok odbywają się różne zawody sportowe. Wiosna i koniec roku to
lekkoatletyka i czas podsumowań. Tradycyjnie bardzo dobrze wypadamy w Sztafetowych
Biegach Przełajowych i zawodach lekkoatletycznych. Jednak to co osiągnęła w tym roku
nasza uczennica to jest ewenement. Julka Księżopolska zajęła w tym roku III miejsce w
Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kamieniu k/Wyszogrodu i I miejsce w biegu na
800 m w Płocku. Nie byłoby to takie wielkie, gdyby nie fakt, że były to finały
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Julka okazała się najlepsza na Mazowszu
zostawiając za plecami ok. 1000 zawodniczek. Sukces, no nie? Wielkie brawa! Takiej
zawodniczki dawno u nas nie było!!!
Sukcesy sportowe zaowocowały zajęciem przez nasze gimnazjum II miejsca
w punktacji generalnej LZS za rok szkolny 2017/18. Za nami uplasowało się ok. 40
gimnazjów. Brawo dla uczniów startujących w zawodach i oczywiście ich opiekunów:
p. Jakimowicza i p. Litwińskiego.

Turystyka
Zielona szkoła

W dniach 17 – 21 maja uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w Zielonej szkole na
Mazurach. Mieszkali w ośrodku wypoczynkowym Mazurskie Chaty w Pieckach.
Każdego dnia odbywały się różnorodne zajęcia integracyjne. W sumie zrealizowano 15
bloków tematycznych, m. in.:
•
•
•
•
•
•
•
•

strzelanie z łuku i wiatrówki,
zajęcia kulinarne,
pływanie na kajakach i motorówką,
pontony raftingowe,
survival,
spływ Krutynią,
ścianka wspinaczkowa
łowienie ryb.

Wieczorami wszyscy bawili się przy ognisku. Odbywały się też dyskoteki z karaoke.
W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili park wodny Tropikana w Mikołajkach.
Wszyscy wrócili opaleni i bardzo zadowoleni. Dla uczniów była to niepowtarzalna okazja,
aby razem przeżyć wyjątkową przygodę.
Opiekę nad uczniami sprawowali:
1. Mariola Rudnicka
2. Edyta Ostanek
3. Dorota Kowalczyk
4. Grzegorz Rostkowski
Organizatorem był p. Artur Jakimowicz

Piękne Bałkany
21 maja uczniowie klas III naszego gimnazjum wyjechali na 10-cio dniową
wycieczkę zagraniczną. Naszym celem były Złote Piaski w Bułgarii. Po drodze
zatrzymaliśmy się na nocleg i zwiedziliśmy rumuńskie miasteczko Oradea. Było to
ciekawe doświadczenie, bo tutaj spotkaliśmy się z prawdziwymi Rumunami. Mają oni
niewiele wspólnego z potocznym obraźliwym obrazem Cygana.

Po kilkudziesięciu godzinach jazdy zameldowaliśmy się w popularnym kurorcie
bułgarskim Golden Sands. Przez kilka dni pobytu w Bułgarii działo się bardzo dużo
ciekawych rzeczy, ale przede wszystkim odpoczęliśmy i wiele zobaczyliśmy. Długo by
opisywać piękno przylądka Kaliakra, ogrodu botanicznego w Balcziku czy Warny.
Byliśmy też w klasztorze Aładża, wykutym w miękkich skałach. Oczywiście nie zabrakło
kąpieli w ciepłym już Morzu Czarnym czy spacerów po Złotych Piaskach.

W drodze powrotnej nocowaliśmy na Węgrzech w pobliżu słynnego kąpieliska
Hajduszoboszlo. Wycieczkę zorganizował p. Litwiński, a opiekę podczas pobytu
sprawowała p. Bajera i p. Krzyżanowska. Mamy nadzieję, że był to dobry początek
wyjazdów zagranicznych naszych uczniów. Naprawdę warto.

Gimnazjaliści z wizytą w Kremmen w Niemczech

4 czerwca 2018 r. grupa czternastu gimnazjalistów wyjechała na zaproszenie Liceum
w Kremmen na wymianę uczniowską do Niemiec. Młodzieży towarzyszyły Pani
wicedyrektor Renata Bajera, Pani Magdalena Gadomska oraz Pani Joanna Mazurek.
Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałkowy wieczór wspólnym grillem. Uczniowie zostali
powitani przez grupę uczniów biorących udział w projekcie wymiany uczniowskiej, jak
również przez nauczycieli Panią Annę Klawin oraz Panią Simone Budgereit.
We wtorek uczestnicy projektu zwiedzili szkołę, a także wzięli udział w warsztatowych
zajęciach z języka angielskiego. Następnie młodzież miała możliwość zwiedzenia
malowniczego miasteczka Kremmen, w którym znajduje się zaprzyjaźniona szkoła.
Następnym punktem programu było zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego
w Sachsenhausen.
W środę uczniowie wyjechali na wycieczkę do Berlina. Pierwszą atrakcją była wycieczka
rowerowa po mieście „Śladami Muru Berlińskiego”. Następnie uczniowie mieli
możliwość podziwiania panoramy Berlina z Wieży Telewizyjnej
Czwartek zapowiadał się równie ciekawie. Na ten dzień zaplanowano wspólną wizytę w
galerii sztuki w Poczdamie, gdzie młodzież obejrzała wystawę niemieckiego artysty Maxa
Beckmanna. Następnie punktem programu był Park Filmowy Babelsberg. Tu uczestnicy
projektu mogli podziwiać pokaz kaskaderski oraz inne atrakcje parku.
Wieczorem młodzież polska i niemiecka wspólnie bawiła się na dyskotece.
Spotkanie zakończyło się w piątek 8 czerwca. Wszyscy uczestnicy projektu spotkali się
w klubie młodzieżowym, aby podsumować projekt, po czym nastąpiło pożegnanie
i odjazd do Polski.

GORCE' 2018
Tuż po zakończeniu roku szkolnego grupa uczniów pod kierunkiem p. Litwińskiego
wyjechała na kolonie letnie. Oczywiście w Gorce i oczywiście do Podobina. Powoli staje
się to już oczywiste, że jak kolonie to w gościnnym pensjonacie "Harnaś".
Pobyt na koloniach to moc atrakcji jak zwykle. Dla każdego jest coś miłego. Są
wędrówki po okolicznych pasmach. W tym roku było rewelacyjne - prawie każdy szczyt
zdobyty w pełnym składzie kolonijnym. W Turbacz, Wysoka, Luboń Wielki i wisienka na
torcie, czyli Babia Góra - to nie byle co! Było też Zakopane, był Kraków, był Rabkoland.
Wspomnijmy o dyskotekach, ogniskach, rozgrywkach sportowych i innych atrakcjach
kolonijnych.

Było super pod każdym względem! Pogoda dopisała, zdrowie uczestników też,
program zrealizowany, przyjaźnie nawiązane. Super! Zapraszamy w następne wakacje.
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