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Od redakcji

Niestety ten numer musi zacząć się smutno. Na przestrzeni kilku dni rozegrały się
dwie tragedie. 13 stycznia podczas światełka do nieba na scenie WOŚP w Gdańsku
zamordowany został prezydent Gdańska Paweł Abramowicz. Mowa nienawiści skończyła
się śmiercią. 17 stycznia odszedł nasz kolega z pracy, wasz nauczyciel - Waldek Bielak.
Smutno!!!
W dalszej części piszemy o tym co w szkole i w sporcie działo się w tym półroczu.

Redakcja

Z życia szkoły
Śp. Waldemar Bielak
17 stycznia o godz. 5 rano odszedł nasz kolega i nauczyciel Waldemar Bielak.
Waldek zmagał się z ciężką chorobą przez kilka lat. Nie poddawał się, bo to miał
zakodowane i wpojone poprzez sport. "Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą", niestety
choroba wygrała. Ja osobiście zapamiętam Waldka, jako człowieka niesamowicie
wysportowanego. Dużo pływał, nawet bardzo dużo. Brał udział w zawodach pływackich.
Często odstawiał samochód, wsiadał na rower i kilkadziesiąt kilometrów pedałował.
Kiedy jeszcze czuł się w miarę dobrze, rozpoczął bieganie. Trasy na razie
kilkukilometrowe, ale chciał więcej. No i to co wyprawiał na drążku gimnastycznym poezja. Zaraził tym paru chłopaków na zajęciach pozalekcyjnych.
Pamiętam, jak pierwszy raz podał mi rękę na powitanie - myślałem, że już po moich
kościach dłoni, taki mocny uścisk. Musiałem nauczyć się i nauczyłem, jak podawać dłoń
Waldkowi i nie czuć bólu. Z biegiem czasu i postępującej choroby, uścisk ten był coraz
lżejszy, słabszy..., aż znikł całkowicie.
Pozostanie w mojej i myślę Waszej pamięci.
Robert Litwiński

Rozpoczęcie roku szkolnego
3 września 2018 r. uroczyście rozpoczęliśmy ten rok szkolny. Mamy nadzieję, że
będzie to udany rok dla wszystkich, zdobędziemy nową wiedzę i doświadczenie.
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było wyjątkowe, ponieważ z powodu remontu
hali sportowej, odbyło się na zewnątrz. Dobrze, że dopisała pogoda!

Remont hali sportowej
Wakacje to za mało czasu by uporać się z remontem hali sportowej. Przez dwa
pierwsze miesiące roku szkolnego lekcje wf musiały odbywać się na boiskach szkolnych.
Aura na szczęście dopisywała i nie musieliśmy za bardzo się martwić. Po remoncie na hali
mamy nowy parkiet. W związku z tym obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na halę
w niezmienionych butach. Dotyczy to oczywiście wszystkich uczniów, nauczycieli
i rodziców. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy o to dbać!

Dzień Nauczyciela

Z tej okazji uczniowie klas Va i Vb, pod kierunkiem wychowawców pani Grażyny
Rajkowskiej i pana Artura Jakimowicza, śpiewem i wierszem wyrazili podziękowanie i
słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Mimo poważnej oprawy tego dnia, można
było się jednak trochę pośmiać. Uczniowie gimnazjum zachęcili nauczycieli do udziału w
zawodach sprawnościowych, które rozbawiły nie tylko nauczycieli, ale i zgromadzonych
gości i uczniów! Każdy, z biorących udział w zawodach sprawnościowych pedagogów
otrzymał pamiątkowy dyplom i różę.
Bijemy rekord!

Co roku WOŚP zaprasza uczniów do wzięcia udziału w próbie pobicia rekordu w
jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą
liczbę osób. 16 października 2018 roku od godz. 12.00 do 12.30 w całej Polsce rozpoczęła
się próba pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo –
oddechowej przez jak największą liczbę osób. Nasza szkoła także przyłączyła się do akcji.
Wzięli w niej udział uczniowie klas VII i III b gimnazjum. Każdy uczestnik z wielkim
zaangażowaniem wykonywał czynności ratujące życie i wspaniale wywiązał się z tego
zadania. Pamiętajmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze, niż pozostawienie
poszkodowanego bez pomocy. Pierwsza pomoc to naprawdę proste czystości, które warto
sobie
co
jakiś
czas
przypominać.
Organizatorem bicia rekordu był pan Grzegorz Rostkowski.

Narodowe Święto Niepodległości
W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele upadków i wzlotów. Jednak dzień 11
listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w umysłach wielu pokoleń Polaków. Polska, po
123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne
i niezależne. Pamiętając o tych wydarzeniach, 8 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył
się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie słowem
i piosenką oddali szacunek symbolom narodowym oraz wyrazili swoją miłość do
Ojczyzny i dumę z tego, że są Polakami. Społeczność uczniowska wzięła udział
w akademii, która rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, a atmosferę powagi
nadał wspólnie odśpiewany Hymn Polski. Zgromadzeni na sali z zainteresowaniem
wysłuchali montażu słowno – muzycznego. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobił
taniec z barwami narodowymi wykonany przez uczniów klasy IV. Uroczystość,
przygotowana przez p. Gadomską, p. Wakułę i p. Litwińskiego, dostarczyła nie tylko
wrażeń estetycznych, ale również wzbudziła refleksję nad postawami patriotycznymi.
Uczniowie poczuli przywiązanie do historii, dumę z przynależności do narodu polskiego,
szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie.

Rekord dla Niepodległej
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy
naszej szkoły wzięli udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Celem tej inicjatywy było wspólne odśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego.
Do wspólnej akcji dołączyli także strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Suchożebrach.

Wieczornica Niepodległościowa
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018
wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem setna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach włączyła się w uroczyste
obchody tego święta, organizując Wieczornicę Niepodległościową dla lokalnego
środowiska.
Na zaproszenie organizatorów do placówki przybyło wielu gości. Frekwencja na
uroczystości przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Uczniowie przybliżyli widzom w przystępny sposób dzieje Polski na przestrzeni 123
lat pod zaborami, walkę o wolność i niepodległość. pojawiły się sceny obrazujące napad
zaborców na Polskę i kolejne podziały kraju. W oczach wielu osób pojawiły się łzy
wzruszenia. Całości dopełnił śpiew pieśni patriotycznych w wykonaniu „Kapeli
z Przedmieścia”. Wszystko to pozwoliło widzom przenieść się w lata rozbiorów, walk
o niepodległość i pamiętnego dnia 11 listopada 1918 roku.
Całość inscenizacji "oświetlił" profesjonalnie w barwach narodowych p. Wysokiński,
za co mu serdecznie dziękujemy.

Jasełka
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów.
Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.
W świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
którzy pod kierunkiem s. Teresy Skorupskiej , p. Katarzyny Wakuły i ks. Krzysztofa
Sobczuka przygotowali przedstawienie jasełkowe. Zaprezentowali je 19 grudnia,
przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w
Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa,
pasterzy, aniołów, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w
ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną
radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego
kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
Po występie głos zabrała pani dyrektor, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Choinka szkolna
W tym roku choinka szkolna była wielokrotnie przekładana. W pierwotnym terminie
nie mogła się odbyć z powodu ogłoszenia przez prezydenta żałoby narodowej. Kolejny
termin też okazał się niefortunny z powodu pogrzebu p. Bielaka. Ostatecznie zabawa
choinkowa odbyła się 23 stycznia w środę. Dużo pracy kosztowało ustrojenie hali
sportowej i utrzymanie jej w odpowiednim stanie przez kilka dni. Ostatecznie udało sie i
fajnie bawiliśmy się od 16 do 20.

Sport szkolny
Jesienne Biegi Przełajowe
Tradycyjnie zawody sportowe rozpoczynamy od biegów przełajowych. W tym roku
było podobnie. Biegaliśmy silną grupą w Żeliszewie. Wypadliśmy całkiem nieźle
zgarniając 4 medale i wprowadzając 9 osób do zawodów regionalnych. W punktacji
drużynowej nasza szkoła w grupie młodszej zajęła II miejsce, a wśród starszych dobre 6
miejsce.
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Kilka dni później w Siedlcach najlepsi walczyli o awans do zawodów mazowieckich.
Z naszej szkoły awans ten uzyskał Hubert Dziewulski zajmując II miejsce. Brawo!!!

Międzynarodowo na plus
Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne im. Henryka Jakimiaka w Siedlcach.... 70
szkół, 1200 zawodników. Drużynowo zajęliśmy 13 miejsce, indywidualnie 6 medali. Co
tu pisać, wyniki mówią same za siebie.

Piłka siatkowa dziewcząt
Nasze dziewczęta przyzwyczaiły nas do dobrych występów. Podobnie było i tym
razem. W turnieju finałowym Mistrzostw Regionu LZS zajęły II miejsce, ustępując tylko
dziewczętom z Gończyc. Wielkie brawa!

Spartakiada w piłce siatkowej
Pierwsze do boju ruszyły nasze siatkarki. Oczekujemy od nich zwycięstwa w całych
rozgrywkach. Nie obawialiśmy się więc ich występu w eliminacjach. I tak się stało,
dziewczęta po dwóch zwycięstwach w Zbuczynie awansowały do finałów.

Po dziewczętach chłopcy pojechali do Żelkowa, by walczyć w swojej grupie
eliminacyjnej. Mieliśmy obawy, bo nie jest to ich wiodąca dyscyplina sportowa.
Niepotrzebnie! Chłopcy po trzech zwycięstwach zajęli I miejsce i awansowali do finałów.

Gratulujemy naszym zespołom i życzymy medali w finałach.

Turystyka
Z wizytą w Sejmie
24 października 2018 roku klasa 8 pojechała na wycieczkę do Warszawy wraz
z opiekunami: panią Dorotą Kowalczyk i panią Magdaleną Gadomską. Uczniowie
z nauczycielami wzięli udział w obradach Sejmu RP. W tym dniu obradom przewodniczył
wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki. Następnie klasa uczestniczyła w lekcji na temat
historii polskiego parlamentaryzmu. Niektórzy uczniowie sprawdzili, jak to jest być
posłem i zasiedli w sejmowych ławach. Natomiast jedna uczennic mogła użyć laski
marszałkowskiej, żeby symbolicznie rozpocząć obrady sejmu. Po wizycie w Sejmie
uczniowie odwiedzili najnowocześniejsze muzeum w Europie – Polin. Jest to niezwykłe
muzeum, w którym można wszystkiego dotykać oraz samodzielnie obsługiwać różne
urządzenia. Podczas lekcji muzealnej uczniowie poznali nie tylko historię Żydów
polskich, ale również mogli zobaczyć jak wyglądało życie w Polsce w dawnych czasach.

Kolonie letnie
Bardzo powoli zbliżają się wakacje. A jak wakacje to i kolonie letnie. Tradycyjnie
zapraszamy w Gorce. Znamy już wstępny termin. Kolonie odbędą się w terminie
25 czerwiec - 6 lipiec 2019 r. Wkrótce pojawią się plakaty informujące o koloniach.
Zapisy przyjmuje p. Litwiński.

Wycieczka do Grecji
Dobry przykład ubiegłorocznego wyjazdu do Bułgarii zrobił swoje. W tym roku klasy
III wybierają się do Grecji na Riwierę Olimpijską. Termin wycieczki to 16 - 25 maj.
Program bogaty i ciekawy, ale o tym już po wycieczce.
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