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Smakowity wyjazd

Dnia 7 lutego bie!"cego roku 37- osobowa grupa
uczniów ze szko#y podstawowej i gimnazjum wzi$#a
udzia# w zaj$ciach kulinarnych przygotowanych
przez Akademi$ Kulinarn" w Lesznie.
Nasi
podopieczni
spróbowali
swoich
si#,
w#asnor$cznie przygotowuj"c pizz$ i francuskie
rogaliki na deser.
By#a to wspania#a lekcja, o czym mo!na si$
przekona%, czytaj"c refleksje niektórych uczestników.
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Dzi"kujemy Radzie Rodziców, która pokry#a koszty dowozu autokarem, dzi"ki czemu
liczna grupa uczniów mog#a wzi$% udzia# w tej wspania#ej przygodzie.
E. P. Andrzejewscy
Z. Neuhoff – Ley
E. Fabisiak

Relacje uczestników kulinarnej przygody
W Akademii Kulinarnej"
W dniu 7 lutego br. grupa uczniów naszej szko#y wybra#a si$ do Akademii Kulinarnej
w Lesznie. W wyje&dzie wzi$li udzia# cz#onkowie szkolnego ko#a zainteresowa' „Kuchenne
ewolucje”, jak równie! inni ch$tni z naszej szko#y. Celem wyjazdu by#o przej(cie kursu
gotowania. W czasie wycieczki opiek$ nad nami sprawowa#o czworo nauczycieli: p. El!bieta
Andrzejewska, która by#a organizatork", p. Pawe# Andrzejewski, p. Ewa Fabisiak i p. Zuzanna
Neuhoff-Ley.

Akademia mie(ci si$ w jednopi$trowym budynku. Na parterze mogli(my zwiedzi% biuro
projektowania akcesoriów kuchennych. Na pi$trze znajdowa#a si$ du!a, dobrze urz"dzona
kuchnia, podzielona na dwie cz$(ci.
Uczestnicy kursu gotowania z naszej szko#y zostali podzieleni na dwie grupy, a ka!da
z nich jeszcze na dwa zespo#y. Zadaniem grupy by#o upiec dwa rodzaje pizzy i rogaliki.
Wszystkie sk#adniki zosta#y wcze(niej przygotowane przez dwie mi#e panie, które zajmowa#y
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si$ naszymi zespo#ami. Ka!dy mia# swoje zadanie do wykonania, z którego musia# si$ jak
najlepiej wywi"za%.
Moim zdaniem, wyjazd na warsztaty kulinarne by# dla nas bardzo warto(ciowy,
poniewa! obok gotowania ciekawych potraw, uczyli(my si$ te! bezpiecznego poruszania si$
i korzystania ze sprz$tów kuchennych oraz zachowania kultury podczas posi#ków. Uwa!am
te!, !e czas sp$dzony w kuchni by# dla nas wspania#" zabaw" i przygod". Mogli(my si$
wykaza% umiej$tno(ci" pracy w grupie i zaradno(ci". My(l$, !e powinno by% wi$cej takich
wyjazdów jak ten, a nasi uczniowie powinni bra% w nich udzia#, bo naprawd$ warto.
Magdalena Durak, kl. IIIc G

Gotowanie, to przyjemno&%.
Dnia 7 lutego 2012 roku uczniowie naszej szko#y wraz z opiekunami: p. El!biet"
Andrzejewsk", p. Ew" Fabisiak, p. Zuzann" Neuhoff-Ley oraz p. Paw#em Andrzejewskim
udali si$ do Akademii Kulinarnej w Lesznie.
Spod szko#y wyjechali(my oko#o godziny 8:00. Po godzinie byli(my ju! w Lesznie.
)wawym krokiem pomaszerowali(my na ulic$ Fabryczn", przy której znajdowa# si$
jednopi$trowy budynek z Akademi" Kulinarn". Z wielkim entuzjazmem przywita#y nas dwie
panie, które podczas naszego pobytu czuwa#y nad tym, aby wszystko przebiega#o bezpiecznie
i sprawnie.
Na pocz"tku do budynku wesz#a pierwsza grupa naszej wycieczki (oko#o 20 osób).
Podzielono nas na dwa zespo#y. Na wst$pie poszli(my umy% r$ce i za#o!y% fartuszki. Naszym
zadaniem by#o przygotowa% dwa rodzaje pizzy. Pierwsza, zwana „Margherit"”, sk#ada#a si$
z ciasta, na które wylany by# sos pomidorowy, a na nim u#o!one zosta#y pokrojone pomidory
i ser mozarella. Nast$pn" pizz$ wykonywali(my wed#ug w#asnego pomys#u. W naszej grupie
ciasto zosta#o posmarowane sosem pomidorowym, a na wierzch po#o!yli(my salami, szynk$,
pieczarki, pomidory, papryk$ chilli oraz !ó#ty ser. Tak przygotowane pizze trafi#y na oko#o
pó# godziny do piekarnika. Podczas oczekiwania na wypieczenie rozmawiali(my o swoich
wra!eniach. Wkrótce panie wyci"gn$#y pizze z piekarnika, po czym pokroi#y je na kawa#ki.
Wszyscy mogli(my zacz"% delektowa% si$ potrawami, które smakowa#y naprawd$
wy(mienicie. Po zjedzeniu pizzy zabrali(my si$ do przygotowywania deseru. Rogaliki z ciasta
francuskiego zosta#y nadziane d!emem, nutell" lub jab#kami, po czyn trafi#y na kwadrans
do piekarnika. Po up#ywie czasu wypieku nasz pysznie wygl"daj"cy deser prze#o!yli(my
na osobny talerz i posypali(my cukrem - pudrem. Z ch$ci" przyst"pili(my do konsumpcji.
Rogaliki by#y tak pyszne, !e naprawd$ w krótkim czasie wszystkie znikn$#y. Po wspólnym
przygotowywaniu potraw, najedzeni do syta, zabrali(my si$ do sprz"tania.
Pod koniec naszego spotkania panie zaprowadzi#y nas na wystaw$ przepi$knych,
nowoczesnych mebli kuchennych. Chwil$ pó&niej, gdy wszystko dok#adnie obejrzeli(my,
podzi$kowali(my paniom za spotkanie i ciep#o si$ po!egnali(my, po czym pospacerowali(my
do czekaj"cego na nas autobusu. Cali i zdrowi wrócili(my do P$powa oko#o godziny 16:00.
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Moim zdaniem, wyjazd ten zainteresowa# i nauczy# czego( nowego ka!dego
z uczestników wycieczki. Przekonali(my si$, !e wspólne gotowanie, to naprawd$ wspania#a
sprawa i mo!na si$ przy tym (wietnie bawi%. Chcia#abym, aby podobne wyjazdy odbywa#y
si$ cz$(ciej, poniewa! podczas zaj$% praktycznych mo!na nauczy% si$ przydatnych w !yciu
umiej$tno(ci.
Amanda Norman, kl IIIc G

Z ycia klas IV-VI
„Piekielnie anielska sztuka”
Rozmów o trudnych sytuacjach szkolnych nigdy nie jest za wiele. Ka!dy sposób jest
dobry, by te tematy porusza%. Maj"c to na uwadze, 6 lutego 2012 r. uczniowie klas III – VI
szko#y podstawowej uczestniczyli w programie profilaktycznym zatytu#owanym „Piekielnie
anielska sztuka”, utrzymanym w konwencji przedstawienia kabaretowego.Za pomoc"
humorystycznych tekstów aktorzy z Zespo#u Teatralnego „Grupa T” poruszyli niezwykle
wa!ne i aktualne problemy uzale!nie', przemocy i agresji szkolnej. Przebieg#y diabe#
i sympatyczny anio# – dwie g#ówne postaci przedstawienia, symbolizuj"ce z#o i dobro,
próbowali przekona% publiczno(% do swoich racji, stosuj"c w tym celu przeró!ne sposoby.
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Wartka akcja i dynamika przedstawianych postaci sprawi#y, !e uczniowie (wietnie si$
bawili, a tak!e uczyli i wyci"gali ciekawe wnioski. Si#y z#a musia#y uzna% wy!szo(%
rozwa!nego i roztropnego anio#a. Miejmy nadziej$, !e w sytuacjach szkolnych tak!e zawsze
zwyci$!a% b$dzie rozs"dek.
Alina Olejniczak

Wyniki etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
w szkole podstawowej
Dnia 3 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie przeprowadzone zosta#y
rejonowe eliminacje I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. W konkursie bra#o udzia#
63 uczniów z by#ego województwa leszczy'skiego. Nasz" szko#$ reprezentowali: Eryk
Andrzejewski i Jakub Rzepka. Uczniowie rewelacyjnie poradzili sobie z rozwi"zaniem
bardzo trudnych zada' matematycznych, w wyniku czego przeszli do ostatniego etapu –
wojewódzkiego, który odb$dzie si$ 10 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 17
w Poznaniu.
Serdecznie gratulujemy i 'yczymy po#amania piór w ostatnim etapie konkursu!
Daria Klimaszewska
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Z ycia gimnazjalistów
Id$, id$ kol"dnicy...

W dniach 6 -7 stycznia 2012 r. ju! po raz jedenasty w gminie P$powo pojawili si$
kol$dnicy. Poprzebierani cz#onkowie Ko#a Teatralnego oraz Ko#a Misyjnego PDMD
(Papieskie Dzie#o Misyjne Dzieci) odwiedzili wiele domów, (piewaj"c kol$dy i bawi"c
wszystkich, zw#aszcza najm#odszych. Kol$dowanie po#"czone by#o z kwest" na rzecz misji
(wi$tych i ko#a teatralnego. Mieszka'cy naszej gminy przyj$li kol$dników bardzo !yczliwie.
4 grupy kol$dników Ko#a Teatralnego zebra#y #"cznie 1973,45 z# (+ 2 euro). Ten wielki dar
podzielili(my na dwie cz$(ci. Na misje (wi$te (w tym roku Papieskie Dzie#o Misyjne Dzieci
wspiera dzieci z Sudanu Po#udniowego) przekazali(my 1300 z#. Pozosta#" kwot$ – 673,45 z#
(+ 2 euro) przeznaczamy na potrzeby ko#a teatralnego (g#ównie na dofinansowanie wyjazdu
cz#onków ko#a do teatru).
Do tegorocznej akcji kol$dniczej w#"czy#y si$ ponownie dzieci z prowadzonego przez
Siostry Opatrzno(ci Bo!ej Ko#a Misyjnego. 39 ma#ych „misjonarzy” przygotowa#a s. Ewa
Koczwara. W o(miu grupach dzielnie kol$dowali na terenie wiosek nale!"cych do parafii (w.
Jadwigi i zebrali #"cznie 2704 z#. Akcja kol$dowania misyjnego zako'czy#a si$ uroczyst"
msz" (wi$t", której przewodniczy# ks. wikariusz Jaros#aw Trojan, a jej wyj"tkowy charakter
podkre(lali kol$dnicy misyjni czynnie zaanga!owani w liturgi$ oraz krótk" inscenizacj$,
w której podzi$kowali wszystkim Parafianom za otwarte serca i z#o!one ofiary.
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*"cznie wszystkie grupy kol$dnicze z P$powa przekaza#y na rzecz misji w Sudanie
Po#udniowym 4004 z#.
Czy taka suma mo!e zmieni% (wiat? Czy mo!e chocia! odrobin$ zmniejszy% bied$
i ogrom cierpie' ludzi w krajach tzw. Trzeciego +wiata? Na pewno jest to kropla w morzu
potrzeb. Jednak dzi$ki naszej pomocy na twarzach wielu dzieci w Sudanie Po#udniowym
pojawi si$ u(miech. Nasi kol$dnicy oraz ci, którzy ich przyjmuj" do swych domów
i wspieraj" cho%by symboliczn" z#otówk", maj" w wielkim dziele misji (wi$tych
w najbiedniejszych krajach (wiata swój udzia#.

Wszystkim mieszka'com gminy P$powo, którzy wsparli tegoroczn" akcj$ kol$dnicz",
pi$knie podzi$kowa% chcemy:
$e%cie nas do swych domów przyj&' raczyli, dobrym s"owem obdarzyli,
cele charytatywne wsparli, tradycji si( nie zaparli.

Kol dnicy
wraz z opiekunami
Miros#awa Bigaj
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30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
Wystawa pami$tek z lat 80. XX wieku
Do ko'ca marca 2012 roku w holu gimnazjum Zespo#u Szkó# Szko#y Podstawowej
i Gimnazjum w P$powie mo!na obejrze% wystaw$ przygotowan" z okazji 30. rocznicy wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego. Wystawa prezentuje pami"tki z lat 80. XX wieku, m.in. kartki na benzyn$,
mi$so, mas#o i inne produkty, banknoty i monety z tamtych lat, przepustk$ pozwalaj"c"
na opuszczenie terenu gminy i niezale!ne publikacje z tzw. „drugiego obiegu”.

Miros#awa Bigaj

III Ogólnopolski Bieg Katy(ski w P"powie
W sobot$, 14 kwietnia 2012 r. w P$powie odb$dzie si$ III Ogólnopolski Bieg
Katy'ski. W tym roku obchodzimy 72. rocznic$ zbrodni katy'skiej. Aby godnie uczci%
pami$% naszych rodaków pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”, a jednocze(nie zach$ci%
dzieci i m#odzie!, by hartowa#y swego ducha i cia#o poprzez sportow" rywalizacj$, pragniemy
zaprosi% wszystkich do udzia#u w sportowo – historycznym przedsi$wzi$ciu, jakim jest Bieg
Katy'ski w P$powie.
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Biegi b$d" si$ rozpoczyna% i ko'czy% na placu przy CSK – obok posadzonych tam
„katy'skich d$bów”. W zawodach startowa% b$d" uczniowie Zespo#u Szkó# w P$powie.
Spodziewamy si$, !e licznie dotr" na nie równie! zawodnicy z innych szkó# naszego powiatu
i regionu. *"cznie przewidujemy udzia# ok. 300 uczestników. Wszyscy uczestnicy biegu
otrzymaj" pami"tkowe plakietki i posi#ek, zwyci$zcy – medale i nagrody. Na zako'czenie
odb$dzie si$ masowy bieg rekreacyjny, bez ogranicze' wiekowych, dla wszystkich
mi#o(ników biegania. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymaj" pami"tkowe dyplomy oraz
wezm" udzia# w losowaniu nagród.

Program zawodów
14.04.2012 r. ( sobota )
godz.9:00 – 11:00 – przyjazd ekip, wydawanie kart startowych
godz.10:50 – zbiórka uczestników do otwarcia
godz. 11:00 – uroczyste otwarcie
godz. 11:15 – rozpocz$cie zawodów
dziewcz"ta/kobiety

ch#opcy/m"'czy)ni

rocznik 2001 i m#odsi/sze (SP)

1000 m

1000 m

rocznik 2000 i 1999 (SP)

1000 m

1000 m

roczniki 1998 i 1997 (Gimn.)

1500 m

1500 m

rocznik 1996 (Gimn.)

1500 m

1500 m

D#ugo(% biegu podano w przybli!eniu.
Oko#o godz.13:00 – zako'czenie zawodów, wr$czenie nagród oraz masowy bieg rekreacyjny.
Zainteresowanych prosimy o kontakt (ZSSPiG w P"powie, ul. Powsta(ców Wlkp. 44 ,
63 – 830 P"powo, tel. 65 5736124, fax. 655736518, email: sekretariat@zspepowo.edu.pl)
i jak najszybsze potwierdzenie udzia#u w III Biegu Katy(skim w P"powie. Szczegó#owy
regulamin biegu dost"pny jest w sekretariacie szko#y i na stronie internetowej Zespo#u Szkó#
SPiG w P"powie oraz www.skspepowo.cba.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIA!U W ZAWODACH !
Miros#awa Bigaj,
Jacek Migdalski
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Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczno - Fotograficzny rozstrzygni"ty!
7 lutego w auli Liceum Ogólnokszta#c"cego w Gostyniu odby#o si$ uroczyste
podsumowanie VII edycji konkursu „Dialog z rzeczywisto(ci"”, w którym wzi$li udzia#
uczniowie gimnazjów i szkó# ponadgimnazjalnych powiatu gosty'skiego. Celem konkursu
by#o rozbudzenie w(ród m#odzie!y zainteresowa', pasji literackich, plastycznych
i fotograficznych oraz zainspirowanie do prezentowania swoich do(wiadcze' i pogl"dów
w artystycznej formie.
W tegorocznych zmaganiach uczestniczy#y trzy gimnazjalistki z naszej szko#y.
Uczennice pod kierunkiem nauczycieli j$zyka polskiego (Cyryla Krajka, Alicja
Wojciechowska) przygotowa#y prace w kategorii LITERATURA: Michalina Chudzi'ska
kl. Id (zestaw 4 wierszy), Jagoda Ratajczak kl. IIb Zosta' siatkareczk& (proza), Julita
Wojciechowska kl.IIIa Pami(tnik nastolatki (proza).

Spo(ród licznych uczestników konkursu jury wy#oni#o laureatów. W(ród nich znalaz#y si$:
Jagoda Ratajczak I miejsce, Michalina Chudzi(ska II miejsce za wiersz pt. Wilk.
Jurorzy podkre(lili wysoki poziom nades#anych prac, pogratulowali zwyci$zcom i ich
opiekunom. Laureaci otrzymali pami"tkowe dyplomy i nagrody ksi"!kowe, a nagrodzeni
w kategorii „literatura” prezentowali uczestnikom fragmenty swoich prac.

Alicja Wojciechowska
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I miejsce w kategorii: Literatura - Zosta% siatkareczk$…
Opowiem histori$, która zmieni#a moje !ycie, obróci#a je o trzysta sze(%dziesi"t stopni.
Teraz mam wi$cej obowi"zków, ale dalej twierdz$, !e warto si$ po(wi$ca%, aby co( w !yciu
osi"gn"%. O co chodzi? To mo!e po kolei…
Na pocz"tku roku szkolnego postanowi#am zacz"% chodzi% na siatkówk$. To niby
takie co( jak SKS-y, ale nie do ko'ca. Trenujemy tam przyj$cie, zagrywk$, wystaw$, blok,
jednym s#owem - wszystkie elementy niezb$dne do gry w pi#k$ siatkow". Nasz" trenerk" jest
pani Kasia Grzonkowska, nauczycielka wychowania fizycznego. Ale wró%my do g#ównego
tematu. A wi$c, w pi"tek po lekcjach uda#am si$ na te zaj$cia z wielk" obaw", !e jestem
kiepska i mnie wy(miej". Niepotrzebnie zrobi$ z siebie g#upka przed znajomymi –
pomy(la#am. Niech my(l", !e ze sportu jestem jedn" z lepszych, jak by#o dotychczas. Po co
mi to wszystko? Chyba oszala#am?- bi#am si$ z my(lami w drodze do obiektu sportowego.
Wreszcie dotar#am. Otworzy#am drzwi i z ko#ataniem serca wesz#am do szatni, !eby si$
przebra%, co jest rzecz" oczywist". Przebrana w swój sportowy strój, znowu si$ zamy(li#am!
Znów nasz#y mnie z#e my(li, !e przecie! nigdy nie gra#am z kim( w „ siatk$”, zawsze bra#am
oboj$tnie jak" pi#k$ i o mur stodo#y bawi#am si$, udaj"c !e jestem w reprezentacji narodowej
w pi#ce siatkowej i gram przeciwko jakiemu( innemu krajowi… Ale s#owo si$ rzek#o,
powiedzia#am Pani, !e b$d$, to musz$ dotrzyma% s#owa. Tego nauczono mnie w domu.
Wesz#am na hal$. Wszystkie spojrzenia ju! rozgrzewaj"cych si$ kolegów i kole!anek utkwi#y
we mnie. Mo!e to (mieszne, ale poczu#am, !e przechodz" przeze mnie jak no!e. Nagle
us#ysza#am g#os Pani Kasi:
- Ju! jeste(?! Id& pod drabinki si$ rozgrza%. Zaraz gramy.
Rozgrzewaj"c si$, k"tem oka podgl"da#am reszt$, jak ju! odbijaj", atakuj" itd. Byli
nie&li. Pomy(la#am:
- Co ja tu robi$?! Czy mnie ju! do ko'ca pogi$#o! Zepsu% sobie reputacj$ przez to, !e mi si$
zachcia#o by% siatkareczk"! )al mi siebie samej! Znów moje panikarskie my(li przerwa#a
trenerka:
- Dalej! Ju! chod&! Poka!, co umiesz!- pos#a#am taki u(miech, który znaczy#, !e „chyba sobie
Pani !artuje”. Mam nadziej$, !e Pani si$ nie domy(li#a, o co mi chodzi#o. Dobra, id&my dalej.
Oczywi(cie, jak na z#o(%, musia#am zaczyna%. No, trudno, raz kozie (mier%. Mokrymi
od zdenerwowania r$kami zabra#am pi#k$ i podrzuci#am j" w gór$. Uderzy#am tak, jak kiedy(,
gdy gra#am na podwórku. Pi#ka szybowa#a nad boiskiem, przelecia#a nad siatk", co ju! by#o
sukcesem, obni!y#a lot i spad#a pod lini" ko'cow". Moja dru!yna si$ cieszy#a, a przeciwnicy
patrzeli na mnie z otwartymi buziami i mówili mi$dzy sob":
- To jest ta, co niby nie umie gra%?!
- No!
- Ja tej zagrywki w !yciu nie odbior$!
- We&my si$ w gar(%! Poka!emy jej, co to znaczy mocne uderzenie.
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Na tym dialogu zako'cz$ histori$ pierwszego treningu. Powiem tyle, !e wygrali(my.
Nast$pnego dnia na w-f-ie gra#y(my w siatkówk$. Tak w po#owie lekcji przysz#a pani
trener i wzi$#a mnie na chwil$ na bok.
- Pos#uchaj, Jagoda. Czy ty nie my(la#a(, !eby zapisa% si$ do jakiego( klubu siatkarskiego
i trenowa% systematycznie? Przecie! ty masz taki talent, !e nie mo!na go zmarnowa%!
- Yyyy… No wie Pani…- nie wiedzia#am, co mam mówi%, te wszystkie pochwa#y
i komplementy odebra#y mi mow$.
- Nie my(la#am - odrzek#am - nie mamy zbyt du!o kasy, ja mam te! nauk$ i wie Pani, tak
jako( nie ma gdzie si$ wkr$ci%.
- S#ysza#a( kiedy( o UKS Pudliszki?
- Tak. One s" najlepsze!
- W#a(nie! Mój znajomy jest tam trenerem. Rozmawia#am z nim wczoraj i mówi#, !e masz
przyjecha% raz na trening, to oceni" Twoje mo!liwo(ci. Trening jest w poniedzia#ek o 17.00.
- Musz" porozmawia% z rodzicami- odrzek#am.
- Nie, nie…! Wszystko za#atwi#am. Mama jest na „tak”. Decyzja nale!y do ciebie. A wi$c?
- Spróbuj$ – powiedzia#am ma#o podekscytowanym g#osem.
Nadszed# poniedzia#ek. Ju! od rana my(la#am o tym, co mog" mi powiedzie% trenerzy.
Czy jestem dobra? Czy mo!e mam sobie da% spokój, bo jestem beznadziejna i nic ze mnie nie
b$dzie. Nauczyciele zauwa!yli, !e co( ze mn" jest nie tak. Niby by#am w klasie, ale tylko
fizycznie, bo my(lami kr"!y#am po treningu. Wyobra!a#am sobie, jak te zaj$cia mog"
wyglada%.
Po lekcjach pojecha#am do domu. Lekcje odrobi#am chyba w rekordowym czasie. Nie
mog#am si$ doczeka% 17.00. Wyjecha#am z mam" naszym nie najlepszym autem
do Pudliszek. Kiedy dojecha#y(my na miejsce, dziewczyny ju! si$ schodzi#y. Wszystkie
u(miechni$te, pe#ne rado(ci, a ja jak taka szara mysz, sz#am na ko'cu, niepewnym krokiem.
Wiadomo, za dziewczynami do szatni, szybko si$ przebra#am i posz#am na sal$. My(la#am !e,
jak w piosence - serce wyrwie si$ z mojej m#odej piersi w bólu i rozterce i poleci, ale nie za
wojskiem, tylko do domu. Okropnie si$ denerwowa#am i plu#am sobie w brod$, !e taka jestem
naiwna.
- Przecie! one trenuj" siedem lat, a ja z dwuletnim odbijaniem o stodo#$. Chyba na g#ow$
upad#am, !eby tu przyje!d!a%. A mo!e jednak b$d$ dobra? Sama nie wiem. Moje medytacje
przerwa#a Pani Ewelina:
- No, dalej, dziesi$% kó#ek.
Ruszy#am za dziewczynami na szarym ko'cu, dreptaj"c z nogi na nog$.
!&"
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- Teraz porz"dnie si$ rozci"gn"% – powiedzia# powa!nym, niskim g#osem Pan *ukasz - trener.
Po rozgrzewce wszystkie ustawi#y si$ w kolumnie i po kolei atakowa#y. Min$ mia#am pewnie
niet$g", ale w (rodku si$ gotowa#am. Patrzy#am na te dziewczyny jak zahipnotyzowana.
Nadesz#a moja kolej. Podesz#am do pani trener i powiedzia#am:
- Ja tak nie potrafi$!
- Chod& na bok – poci"gn$#a mnie za r$k$ i podesz#y(my pod (cian$.
- Umiesz doj(% do ataku?- zapyta#a mnie, patrz"c mi w oczy.
- Tak. To podstawa!
- No widzisz. A umiesz wyskoczy% do ataku?
- Tak.
- A widzisz, jaki one robi" ruch r$k"?
- Noo…- nie wiedzia#am, o co jej chodzi.
- Teraz ustaw si$ i zrób tak, jak one.
- Ale ja nie umiem - tupn$#am nog".
- Nie „nie umiem”! Tylko do kolejki - powiedzia#a podniesionym g#osem.
- Dobrze, ju! id$…
Mo!e mi nie uwierzycie, ale uda#o mi si$. Kiedy ju! zaatakowa#am, to trenerzy mi klaskali,
dziewczyny mi gratulowa#y. To by# dla mnie szok… Nie wiedzia#am, co robi%, a co dopiero
mówi%. Przysz#a nieub#agalnie szybkim tempem godz. 19.00 i koniec treningu. Dziewczyny
posz#y si$ przebra%, a ja zosta#am na sali i czeka#am, jak wi$zie' na wyrok. Pomy(la#am: albo
!ycie albo (mier%! Chodzi#o mi o to, !eby powiedzieli „tak” albo „nie”. Nie jestem !adn"
psychopatk", !eby z powodu nieprzyj$cia do dru!yny si$ zabija%. Co to, to nie! Moim mottem
jest „ carpe diem”. My(l$, !e to wiele wyja(nia. Pojawili si$ oboje trenerzy. Pan *ukasz poda#
mi r$k$ i powiedzia#:
- Dobra robota!
- Je(li chcesz, przyje!d!aj na treningi - wtr"ci#a Pani Ewelina.
- B$dzie z Ciebie siatkareczka - za!artowa# trener.
- Dzi$kuj$ bardzo!- powiedzia#am z u(miechem od ucha do ucha.
- Na pewno przyjad$!- wyskoczy#am z sali ca#a w skowronkach. Fakt, mia#am siniaki na
nogach, dwa razy dosta#am z pi#ki „w buzi$”, ale teraz na sto procent nie zrezygnuj$, wiem,
!e jestem dobra.
!'"
"

!ycie Szko"y. Nr 42. Cz.2. Stycze# – luty 2012

Po tym, co prze!y#am, wiem, !e powiedzenie „marzenia si$ spe#niaj"” jest prawdziwe,
bo kto wie, mo!e kiedy( dziewczynk$ graj"c" ze stodo#" w siatk$ z urojonym przeciwnikiem,
mo!na b$dzie ogl"da% w telewizji w bia#o - czerwonych barwach…
!Jagoda Ratajczak, kl.IIb G!

"
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Mg#a...
Nigdy takiej nie by#o.
Ciemno(%...
Widzia#em tylko srebrzyst" pe#ni$ ksi$!yca,
jej odblaski przedziera#y si$ przez
g$st", szar" mg#$.

Nie widz$ nic prócz pe#ni.
Chcia#em zawy%, ale wiedzia#em, ale nie mog#em.
Wróg...
Nie ma dla nas lito(ci

Us#ysza#em d&wi$k, którego nie by#o dot"d.
Stan"#em.
Nasta#a g#ucha cisza.
Chcia#em zrobi% krok,
Us#ysza#em przera!aj"cy huk...
Nasta#a ca#kowita ciemno(%.
Znikn"# blask srebrzystego ksi$!yca, mg#a,
i wszystko.
Umar#em...
Oni nie maj" dla nas lito(ci.
Michalina Chudzi(ska
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Muzyka #agodzi obyczaje
Wychowanie poprzez sztuk$ kszta#ci kultur$ estetyczn" m#odego cz#owieka, wp#ywa
na wra!liwo(%, upodobania i smak artystyczny, kszta#tuje psychik$, charakter i osobowo(%.

Chór szkolny rozpocz"# swoj" dzia#alno(% w pa&dzierniku 2011r. Liczy obecnie 66
osób (16 ch#opców i 50 dziewcz"t). Zaj$cia odbywaj" si$ raz w tygodniu i trwaj" dwie
godziny. Do chóru nale!" uczniowie z gimnazjum z klas I – III a tak!e 7 uczniów z klas V –
VI szko#y podstawowej.
W pierwszym semestrze przygotowali(my repertuar zwi"zany ze +wi$tem Edukacji
Narodowej oraz program o tematyce Bo!onarodzeniowej, który sk#ada# si$ z kol$d i
pastora#ek. Na próbach by#y tak!e wdra!ane %wiczenia emisyjne rozwijaj"ce zdolno(ci
muzyczne uczniów, takie jak s#uch wysoko(ciowy i skala g#osu.
W drugim semestrze, oprócz kontynuacji %wicze' emisyjnych oraz rozwijania
zami#owa' i zainteresowa' muzycznych uczniów, b$dziemy przygotowywa% repertuar na
uroczysto(ci szkolne i gminne. Planujemy te! wzi"% udzia# w przegl"dach i konkursach
muzycznych.
Do tej pory chór szkolny wyst"pi# dla Grona Pedagogicznego i pracowników szko#y
w Dniu Edukacji Narodowej, na Wigilii dla samotnych oraz go(ci z Holandii, podczas mszy
(w. w dniu +wi$ta Objawienia Pa'skiego oraz uczestniczy# w Koncercie Noworocznym
w Centrum Sportowo - Kulturalnym w P$powie.
Leszek *elazny

!)"
"

!ycie Szko"y. Nr 42. Cz.2. Stycze# – luty 2012

Co s ycha w bibliotece szkolnej?
Miko#ajkowy kiermasz &wi$teczny
Jak co roku w okresie przed(wi"tecznym biblioteka zorganizowa#a kiermasz taniej
ksi"!ki. Z uzyskanej prowizji w kwocie 110 z# biblioteka otrzyma#a pi$% egzemplarzy
ksi"!ki Wandy Markowskiej pt.„Mity greckie”.
Nauczyciele bibliotekarze:
Ewa Fabisiak
Bernadeta Ka)mierczak

Spotkanie z podró'niczk$

Ju! po raz drugi go(cili(my w naszej szkole p. Halin$ Rado#$ – bibliotekark$,
esperantystk$ i podró!niczk$. Tym razem opowiedzia#a nam o swojej tegorocznej podró!y
do Brazylii.
Uczniowie z kl. IIIc i IIb obejrzeli prezentacj$ multimedialn" z pobytu i wys#uchali
opowie(ci o tym egzotycznym kraju. Szczególne zainteresowanie s#uchaczy wzbudzi# j$zyk
esperanto, którym nasza prelegentka od wielu lat si$ pos#uguje. Na zako'czenie spotkania,
w tym j$zyku podzi$kowa#a wszystkim za uwag$ i udzia# w spotkaniu.
!*"
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Nauczyciele bibliotekarze:
Ewa Fabisiak
Bernadeta Ka)mierczak

Ferie w bibliotece
W ramach wspó#pracy z Gminn" Bibliotek" Publiczn" w P$powie podczas ferii
odby#y si$ dwa spotkania dla najm#odszych czytelników. Ka!dego roku uczniowie ch$tnie
uczestnicz" w tych zaj$ciach, sp$dzaj"c po!ytecznie i przyjemnie wolny czas wakacji.
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!Nauczyciele bibliotekarze:
Ewa Fabisiak
Bernadeta Ka)mierczak

Z gabinetu higieny szkolnej
Przezi"bienie? Grypa?
Zdrowiej bez ANTYBIOTYKÓW!
Drodzy czytelnicy – RODZICE I DZIECI - w zwi"zku tym, i! zwi$kszy#o si$
stosowanie antybiotyków jako leków na „wszystkie choroby”, postanowi#am przybli!y%
Pa'stwu informacje na temat antybiotyków. Jak dzia#aj"? Kiedy pomagaj", a kiedy szkodz"?
Czy mo!na je stosowa% bez wiedzy lekarza?
Co to s$ ANTYBIOTYKI?
Antybiotyki s" lekami maj"cymi zdolno(% zabijania bakterii lub hamowania ich
wzrostu w leczeniu zaka!e' u ludzi, zwierz"t, niekiedy ro(lin. S" wi$c lekami do leczenia
zaka!e' bakteryjnych, a nie wirusowych takich jak, np. grypa, odra, ró!yczka, ospa, wirus
HIV.
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Nie wszystkie antybiotyki dzia#aj" na wszystkie bakterie. Dany antybiotyk mo!e by%
skuteczny wzgl$dem jednego lub wielu gatunków bakterii.
Co to jest ANTYBIOTYKOOPORNO+,?
Bakterie charakteryzuj" si$ antybiotykooporno(ci" w przypadku, gdy antybiotyk traci
zdolno(% ich zabijania lub hamowania ich wzrostu. Bakterie zazwyczaj wra!liwe na dzia#anie
danego antybiotyku staj" si$ oporne w wyniku zaj(cia zmian genetycznych bakterii (tzw.
antybiotykooporno(% nabyta), wtedy bakterie oporne prze!ywaj" w obecno(ci antybiotyku
i w dalszym ci"gu si$ namna!aj", powoduj"c przed#u!aj"c" si$ chorob$, a niekiedy (mier%.
Co to jest „niew#a&ciwe” stosowanie antybiotyków?
‒

Stosowanie antybiotyków z niew#a(ciwych powodów: w wi$kszo(ci przezi$bie' oraz
grypie, które wywo#ywane s" przez wirusy, przeciwko którym antybiotyki NIE
DZIA*AJ,! W takich przypadkach stan chorego nie poprawia si$; antybiotyk nie
obni!a gor"czki ani nie #agodzi objawów, np. kataru; dodatkowo os#abia organizm
i niszczy naturaln" flor$ bakteryjn" tym samym otwieraj"c drog$ wnikni$cia
bakteriom chorobotwórczym do naszego organizmu.

‒

Nieprawid#owe stosowanie antybiotyków: na skutek skracania czasu leczenia,
obni!ania dawki leku, nieprzestrzegania w#a(ciwej cz$sto(ci dawkowania, np. zamiast
2 lub 3 razy na dob$ przyjmujemy tylko 1 raz. W tej sytuacji st$!enie leku
w organizmie b$dzie niewystarczaj"ce; bakterie prze!yj" i mog" sta% si$ oporne.

Bakterie z antybiotykooporno(ci", namna!aj"c si$ mog" wywo#a% powa!ne choroby takie
jak: zaka!enia dróg moczowych, zapalenie p#uc, zaka!enia skóry, biegunk$, zaka!enia krwi
(np. sepsa), itp.

Aby zapobiega%:
• B"d& aktywny, od!ywiaj si$ racjonalnie. Zdowa dieta i ruch wzmacniaj" odporno(%!
• Stosuj podstawowe zasady higieny – s" one pomocne w walce z bakteriami
i wirusami.
PAMI-TAJ!
1. Przyjmuj$c antybiotyki, nale'y zawsze przestrzega% zalece( lekarza.
2. Zaufaj wiedzy lekarza – nigdy nie namawiaj, by przepisa# Ci antybiotyk.
3. Je&li to mo'liwe nale'y zapobiega% zaka'eniom poprzez szczepienia.
4. Nale'y regularnie my% r"ce.
5. Antybiotyki nale'y stosowa% tylko przepisane przez lekarza, nie nabywa% bez
recepty i nie u'ywa% pozosta#o&ci z poprzedniej kuracji.
##"
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6. Doprowad) kuracj" antybiotykow$ do ko(ca, nawet gdy ju' wcze&niej poczujesz
si" lepiej.
7. Podczas kuracji antybiotykowej nie wychod) z domu, gdy' organizm jest
os#abiony

i nie ma si#y broni% si" przed innymi zaka'eniami.

UTRZYMANIE SKUTECZNO+CI ANTYBIOTYKÓW ZALE)Y
OD KA)DEGO Z NAS!
BIERZ ANTYBIOTYKI ODPOWIEDZIALNIE!

Jolanta Nowacka
Piel"gniarka w &rodowisku
nauczania i wychowania
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