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News

Wydarzyło się…
1 września 2009 ponownie przekroczyliśmy progi
naszej szkoły.
Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystej
inauguracji roku szkolnego, na której poznali dyrekcję
szkoły oraz swoich nowych wychowawców i nauczycieli.
Panie - Joanna Mędza i Aleksandra Mokrzecka wraz z
młodzieżą z klasy 3 h wzbogaciły uroczystośd w spektakl
słowno-muzyczny poświęcony 70-tej rocznicy II wojny
światowej.
Również 1 września 2009 w samo południe dyrekcja
naszej szkoły wraz z przedstawicielami uczniów z klasy 4
h

uczestniczyła

w

miejskich

uroczystościach

upamiętniających 70-tą rocznicę II wojny światowej na
Cmentarzu Wojskowym. Złożono kwiaty pod pomnikami:
- Żołnierzy Poległych na wojnach
- Dzieci Zamojszczyzny

Wrzesieo to miesiąc, w którym jeszcze oswajamy się ze
szkolnym życiem. Dlatego też dzięki ładnej pogodzie
cześd klas wraz z wychowawcami wychodziła na
wycieczki.
Niektórzy z nas powędrowali do kina na filmy –
„Generał Nil” i „Dzieci Ireny Sendlerowej”.
Częśd naszych kolegów i koleżanek dwiczyło swoje
umiejętności kajakarskie…

Wydarzyło się 70 lat temu…
W
tym
roku
obchodzimy
70
rocznicę
wybuchu II wojny światowej.
Rozpoczęła się atakiem III
Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1
września 1939 (operacja Fall
Weiss). Była to agresja
niemieckiego
pancernika
"Schleswig-Holstein"
na
składnicę
wojskową
Westerplatte 1 września o
godzinie 4.45.
Do boju na nasz kraj
ruszyły dwie grupy armii
sformowane z około 1 mln
505 tys. ludzi oraz 187 tys. pojazdów mechanicznych. Atak z kilku stron zaskoczył polskich obrooców,
jednak ci stawili spory opór agresorowi jeszcze podczas walki na granicach kraju. O 4.45 pancernik
„Schleswig-Holstein” otworzył ogieo na polską placówkę wojskową na Westerplatte, dając
symbolicznie początek II wojnie światowej.
Do ataku ruszyło także lotnictwo, bombardując cele wojskowe, szczególnie węzły
komunikacyjne i lotniska. Bitwa graniczna została przez Polaków przegrana do 4-5 września.
3 września Wielka Brytania i Francja formalnie wypowiedziały wojnę Niemcom. Ich działania
podjęte podczas kampanii wrześniowej sprowadzały się do symbolicznych ataków, jak chociażby
nalot na Wilhelmshaven 10 bombowców typu „Blenheim”, który nie przyniósł żadnych korzyści
aliantom, 17 września ambasador polski w ZSRR otrzymał notę, z której jasno wynikało, iż Związek
Sowiecki przystępuje do działao zbrojnych wobec naszego kraju.
Od momentu uderzenia na Polskę Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni wojennych,
mordując jeoców i masakrując ludnośd cywilną. Ocenia się że ich ofiarą padło ok. 2,5 tys. żołnierzy
polskich i policjantów oraz kilkuset cywilów Następnej nocy władze polskie przekroczyły granicę z
Rumunią, gdzie spodziewały się znaleźd azyl polityczny.
Warszawa, mimo wysiłku, nie mogła opierad się Niemcom dłużej niż trzy tygodnie. W
związku z tym stolica poddała się najeźdźcy 27 września.
Kapitulacja rozpoczęła mrok niewoli, strasznej okupacji, która miała potrwad aż do
wyzwolenia miasta przez Armię Czerwoną
Grzegorz Olędzki, 2 li

W tym roku Samorząd Uczniowski włączył się w konkurs organizowany przez Europejską
Platformę Recyklingu, Polską Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Pt.
„Drugie Zycie elektrośmieci”
Konkurs ten ma na celu promowanie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.

Co to są ELEKTROŚMIECI?
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub
zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i inne wyroby zasilane na baterie lub prąd..
Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy
prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy
złotych.
O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
Ektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące takie jak rtęd ołów chrom
itp, które po wydostaniu się z urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby i powietrza.
Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt.

Dlatego bardzo ważne jest aby oddawad elektro śmieci do utylizacji - to bardzo łatwe
Można bezpłatnie pozbyd się zużytego sprzętu
- w sklepie
- skupie złomu
- serwisie agd TV

Grzegorz Olędzki, 2 li

Ten elektroniczny
balast dla środowiska
przyczynił się do powstania w
naszej szkole specjalnej grupy
działania - THE LIGHTING
TEAM.

Ela, Michał, Anita, Grzesiek, Renata, Kuba, Maciek, Adam i Dwie Kasie. To nasza grupa.
Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne zainteresowania. Chodzimy do klas
o różnych profilach, pochodzimy z różnych środowisk. Mamy różne zainteresowania, cele
w życiu.
A jednak coś nas łączy i udało się nam stworzyd całkiem zgrany zespół.
Powstaliśmy po to, by promowad ekologię, recykling i segregację śmieci
(w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Chcielibyśmy poprzez swoje działania
zachęcid ludzi do segregacji śmieci i dbania o środowisko. Wyszliśmy z tą inicjatywą, żeby nam
wszystkim żyło się lepiej. Dzięki promocji ekologii świat może stad się lepszy i piękniejszy. Chcemy
propagowad takie działania, dlatego też zgłosiliśmy się do konkursu. Jesteśmy otwarci na nowe
zadania i propozycje, skorzy do pracy i poświęceo, rządni wiedzy i przygód. Jesteśmy młodzi i chcemy
dużo osiągnąd. Razem pragniemy stworzyd coś fajnego. Coś z czego będziemy mogli byd dumni. To
dlatego powstał THE LIGHTING TEAM.
Wspólnymi siłami możemy dużo osiągnąd, dzieląc się przy tym swoją wiedzą i
doświadczeniami. Mamy dużo pomysłów i chcemy je wprowadzid je w życie. Każdy z nas chce
pokazad na co go stad, ale nie rywalizujemy ze sobą, wręcz podziwiamy i pomagamy sobie nawzajem.
I o to właśnie chodzi.
Właśnie to jest w tym wszystkim najlepsze.
Gdy razem pracujemy to aż miło popatrzed. Jesteśmy zgodni i chcemy dużo zdziaład. Jednak
czasami robimy sobie przerwę ! śmiejemy się z siebie nawzajem.
Jednak nie wpadlibyśmy na to sami gdyby nie pewna osoba. Osoba, od której wszystko się
zaczęło, która wybrała nas, zaufała nam i połączyła. Ale jest jeszcze druga osoba, która czuwa nad
nami i pomaga w realizowad naszych zadao. Bez nich THE LIGHTING TEAM nigdy by nie powstał. To
one wspierają nas i prowadzą przez trudności. Są to Panie: Marta Pasiak i Agnieszka Seredzioska.
Gdyby nie ten projekt dalej przechodzili byśmy obok siebie obojętnie. A teraz wszystko się
zmieniło. Na lepsze.
Ela, Michał, Anitka, Grzesiek, Renata, Kuba, Maciek, Adam i dwie Kasie.
THE LIGHTING TEAM to my !!!
Autorki: Kasia Krasnodębska Anita Ambroziak – 3h
Nasza twórcza energia czerpana z eleketrosmieci, czyli ….
…..The Lightning Team prezentuje

Ryc. Ela Oknioska
i Kasia Jasioska – 3lg

MINI wierszyk
Leży w lasku sterta śmieci
W słoocu mieni się aż świeci
Brzydzą się o tym pisad nawet poeci
Brudna sprawa, bałagan nieziemski
Za to na rymowankę pomysł nie kiepski
W lasku brudno, usunąd to trudno…
Złom, bateria, plastiki
Zmieniają nasze lasy w śmietniki
Kto to posprząta?? Ja chyba nie…
Każdy tylko śmieci i niszczy ziemie
jjj-JCC

,, Dzieci ratują elektrośmieci’’
My się nie poddamy
Śmieci wam oddamy,
W lesie nie mieszkacie
A je rozrzucacie.
O swoje walczymy.
Śmieci przerobimy.
I las oczyszczamy
Szanse światu damy
Katarzyna Jasioska 3lg
Elżbieta Oknioska 3lg

…..The Lightning Team
Z ostatniej chwili….
W czwartek – 1 października 2009 na holu przed świetlicą odbyło się nasze pierwsze
przedstawienie – happening pt. „Zielona Energia”.
Było to nasze pierwsze nasze
publiczne zaistnienie na terenie
szkoły.
Ta krótka scenka miała na
celu przede wszystkim zwrócid uwagę
naszych kolegów I koleżanek na
problem powstający w wyniku
zaśmiecania
lasów zepsutym
sprzętem
elektronicznym
I
elektrycznym. Poza tym – w koocu,
jako zespół zaistnieliśmy w naszym
środowisku.
Sam happening trwał ok 4- 5
minut, ale wrażenie zrobił – nawet
częśd
bardzo głodnej braci
uczniowskiej zamiast pędzid po
zapiekankę, czy drożdżówkę zatrzymała się na ten momencik na holu.
Więcej informacji o tym i innych działaniach już wkrótce na naszej stronie internetowej,
która w najbliższym czasie ujrzy światło dzienne
Informacje już niebawem.

Fot. The Lightning team z grupą wsparcia w osobach Pauliny Kędziory I Mateusza Tokajuka

Od 11 września 2009 mamy Mistrzynię Europy w podnoszeniu ciężarów w naszej szkole.
Jest nią Martyna Mędza z klasy 2g.
Martynie i jej trenerowi zadaliśmy kilka pytao…

Fot. Martyna Mędza na mistrzostwach Europy w Eolat
Z Martyną Mędzą rozmawia Justyna Zdanowska
Justyna Zdanowska: Skąd Sie wzięło u Ciebie zainteresowanie takim sportem jakim jest
podnoszenie ciężarów?
Martyna Mędza: Namówiła mnie koleżanka, żebym przyszła, więc poszłam. Na pierwszych
zajęciach tylko się przyglądałam, a na drugich zaczęłam trenowad. Spodobało mi się i zostałam.
J.Z.: Ile lat juz trenujesz?
Martyna Mędza: 3 lata minęło w kwietniu.
J.Z.: Masz 17 lat i ogromny sukces na swoim koncie. Jak to jest byd Mistrzynią Europy?
Martyna Mędza: Normalnie(śmiech).Traktują mnie trochę inaczej, ale generalnie jest dobrze.
J.Z.: Jak wyglądają Twoje treningi? Czy są męczące?
Martyna Mędza: Ciężary to nie lekki sport. Trenuję 2 godziny codziennie i na obozach, a przed
zawodami 2 razy dziennie.
J.Z.: Dużo czasu poświęcasz na treningi. Jak łączysz treningi z obowiązkami szkolnymi?
Martyna Mędza: Ciężko jest to połączyd. Po szkole idę na trening, a potem szybko do domu i
odrabiam lekcje. Ogólnie mój rozkład dnia jest ciężki.
Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów 
Z Panem Dawidem Fertykowskim rozmawia Dorota Kędziora
Dorota Kędziora: Jakie to uczucie obserwowad podopiecznych, kiedy osiągają sukcesy?

P. Dawid Fertykowski: Na pewno jest miło. Jestem zadowolony. A z moimi podopiecznymi
trenujemy codziennie.
D. K.: Dlaczego akurat tą dyscypliną sportu się Pan zainteresował?
P. Dawid Fertykowski: Trenuje 12 lat. Ciężary to moja pasja, dlatego poszedłem na Akademię
Wychowania Fizycznego. Zostałem trenerem i do dziś kontynuuje pasję mojego życia.
D.K.: Mógłby Pan wymienid swoje osiągnięcia w podnoszeniu ciężarów - jako trener i zawodnik?
P. Dawid Fertykowski: Byłem Wice-Mistrzem Polski do lat 18, Wice-Mistrzem do lat 20, Mistrzem
Europy do lat 23. Zająłem V miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów. Jako trener - dużo trzeba by
było wymieniad przede wszystkim sukcesy Martyny Między. Poza tym mam 5 złotych medali, 2 na
olimpiadzie młodzieży i wiele innych.
Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów w zawodzie trenera 

Fot. Martyna Mędza z trenerem – Panem Dawidem Fertykowskim

W najbliższym czasie wydarzy się…

5 października – „elektroniczna reinkarnacja” –akademia organizowana przez grupę „The
Lightning team” poświęcona zagadnieniom zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego

8 Października – ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW I DYSKOTEKA – SAMORZĄD
UCZNIOWSKI SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPARASZA (PIERWSZOKLASISTÓW OCZYWIŚCIE BAAARDZO
SERDECNIE)

12 PAŹDZIERNIKA – WYBORY DO Rady Samorządu Uczniowskiego i do Młodzieżowej Rady
Miasta – listy kandydatów już wkrótce w gablotach SU

13 października – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia i
radości z wykonywanej pracy, Sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy.
PS: Życzymy Wam abyście lag nie stawiali, byście się opamiętali i uczniów
nie denerwowali nimi nie denerwowali;)
Wszystkiego najlepszego!

Szkoła na wesoło

Z zeszytów wychowawczych:
"Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznao."
"Śpiewa na lekcji muzyki.”
"Nie uważa i biega na lekcjach WF - u!"
"Przyłapany na paleniu w toalecie broni się, mówiąc, że "wykurza robale z kibla".
Uczniowskie dowcipy:
Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym.
- Koo ciągnie furę.
- A teraz w trybie rozkazującym.
-Wio!
Co to jest dziedzicznośd? - pyta nauczyciel ucznia.
- Dziedzicznośd to jest wtedy, gdy uczeo dostaje dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec.
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:
- Jasiu, co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na koocu języka...
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas siarkowy.
- Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale regulamin szkolny nie przewiduje niższych ocen.

Wszystkich chętnych – ambitnych, odważnych i otwartych ludzi z
pasją zapraszamy do współpracy w tworzeniu naszej szkolnej gazetki 
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