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Letnie rozmyślanie
ŚW. JADWIGA
KRÓLOWA
1374r. luty – narodziny przyszłej królowej na Węgrzech
1384r. – ukoronowanie Jadwigi przez
arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzankę
1386r. – zawarcie związku małżeńskiego z Jagiełłą dla dobra narodu i Kościoła
1397r. - otrzymanie od papieża Bonifacego IX zgody na otwarcie Wydziału
Teologicznego na uniwersytecie w Krakowie. Poprzez swój zapis w testamencie królowa przyczyniła się do odnowienia tegoż uniwersytetu, zwanego
odtąd Jagiellońskim.
1399r. – śmierć w wieku 25 lat, tuż po
urodzeniu córki
1979r. - Msza św. ku czci Jadwigi Królowej przy jej grobie odprawiona
przez Jana Pawła II
1986r. - potwierdzenie przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych faktu
beatyfikacji królowej

KS. JÓZEF
PONIATOWSKI
1763r. – narodziny Księcia
1780r. –mianowanie go podporucznikiem, a cztery lata później majorem.
1781r. – przybycie do Polski
1786r. - kawaler Orderu Świętego
Stanisława
1787r. – odznaczenie Orderem Orła
Białego
1788r. – dojście do stopnia pułkownika
1789r. - na życzenie króla i sejmu wezwanie do służby w wojsku polskim
1792r. - odznaczenie Orderem Virtuti
Militari
1812r. - udział w kampani Napoleona
na Moskwę.
1813r.- śmierć w nurtach Elstery

Lato to podmuch wiatru wplątany we włosy
To w obłoku fantazji malownicze pejzaże
To kołyszące do snu zbożowe kłosy
To podniebne podróże, o których wciąż marzę
To wiatru muskanie policzków rumianych
To trudne rozmowy z rybimi niemowami
To w kropli deszczu pocałunki zakochanych
To moje sam na sam z czarnymi myślami
Przychodź, o lato, nie zwlekaj
Na zgodę Natury nie czekaj

Agata Gniaź, kl. VIa
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OD REDAKCJI
Wakacje tuż, tuż…
Piękna pogoda nieustannie nam o nich
przypomina i trudniej jest koncentrować się na nauce. Coraz bardziej gorące dni sprawiły, że źle nam się pracuje.
Dla większości lipiec i sierpień
będą czasem odpoczynku, zabaw
i zapomnienia o szkolnych obowiązkach.
Na szczęście za nami już sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi przy
tablicy.
Korzystając z okazji składamy
Wam najserdeczniejsze życzenia
z okazji minionego Dnia Dziecka, życzymy samych pozytywnych ocen na
świadectwie i udanych letnich wojaży.
Zachęcamy do spędzania dużej ilości
czasu na świeżym powietrzu. Telewizory, komputery, konsole poczekają…
Warto też sięgnąć po „Szkolne
Echo”. Miłej lektury!

Redaktorek: Michał Ścibura, kl. Va
Czerwiec

Nazwa tego miesiąca wiąże się z maleńkim owadem—czerwcem polskim.
Kiedyś właśnie w czerwcu zbierano
jego poczwarki, suszono je na słońcu
i wyrabiano z nich czerwony barwnik purpurę - do farbowania płótna.
Nazwa może wywodzić się też stąd,
że wylegają się wtedy czerwie - larwy
pszczele, czyli potomstwo pszczół.
W czerwcu się pokaże,

co nam Bóg da w darze.
JAK PRZEŻYĆ
OSTATNI
MIESIĄC W SZKOLE

-

ZALECENIA:

 Godz. 645 - wstajemy
z uśmiechem na
ustach (koniecznie prawą nogą!).
Myjąc zęby nucimy wesołą melodię
(uwaga na pianę!);

 Godz. 730 - w czasie drogi do

szkoły i po wejściu do niej uśmiechamy się do wszystkich (nawet do
nauczycieli!);

 Godz. 800 - 1400 - w czasie pobytu
w szkole staramy się nie rzucać
w oczy nauczycielom (co będzie
trudne - ale ćwiczenie czyni mistrza). Może nawet spróbować
świecić, jak ten księżyc, całkiem
przyzwoitym przykładem;

 W czasie godzin popołudniowych,
spędzanych z rodziną, nadużywamy wręcz słów "proszę - dziękuję przepraszam" i stwarzamy wrażenie, że się w pocie czoła uczymy
(wskazane szczególnie dla osób,
których średnia ocen na świadectwie nie jest zbyt wysoka);

 Wieczorem skreślamy miniony
dzień w kalendarzu, a kładąc się do
łóżka wspominamy najpiękniejsze
chwile ubiegłego lata (ale niech
wspomnienia nie spędzają nam snu
z powiek!);

 Zasypiamy z myślą:

czucia estetyki i piękna. W Kamienicy
Celejowskiej należącej do najcenniejszych budowli zabytkowych w Polsce,
poza ekspozycją malarstwa i fotografii
z plenerów kazimierskich obejrzeliśmy makietę miasta
według jego stanu z około 1910 roku.
Ważnym dopełnieniem turystycznego przedpołudnia był spacer po Rynku Kazimierza i zakup pamiątek, które
wydają się być jedynym towarem,
który można tu nabyć. Czas na zjedzenie gofrów i lodów sprawił, że
jeszcze bardziej wzrosło poczucie
zadowolenia w grupie.
O godzinie 13.00 uczestnicy i organizatorzy „Wielkiego Kazimierskiego Rysowania” spotkali się na Rynku,
by podsumować akcję i wykonać
„rodzinną” fotografię. Swoją obecnością zaszczycił nas także Burmistrz
Pan Grzegorz Dunia.
Nadmienić należy, iż Urząd Miasta
w Kazimierzu Dolnym zadbał o drobne
upominki dla dzieci i młodzieży oraz
bezpłatne wejścia do Oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego. Każdy uczestnik otrzymał także imienny dyplom
potwierdzający udział w akcji rysowania.
Mimo iż od pogody w takich działaniach wiele zależy, to tym razem niesprzyjająca aura nie miała decydującego
znaczenia.
Wróciliśmy zadowoleni i … tylko trochę zmoknięci.

Jolanta Mochol

„Kto nie pali jest na fali”
pod takim hasłem uczniowie z nauczycielami Miejskiego Zespołu Szkół
w Annopolu wyszli na ulicę w ramach
kampanii „Rzuć palenie razem z nami”.
Problem palenia nikotyny dotyczy
wielu młodych ludzi, którzy nie do
końca są świadomi skutków
palenia papierosów. Dlatego też akcja
happeningowa
zorganizowana
na
ulicach
miasta miała zachęcić do rzucenia palenia. Uczniowie rozdawali ulotki, nieśli przygotowane transparenty, zachęcające do walki z nałogiem.
31 maja rok rocznie obchodzony jest
jako Światowy Dzień Rzucania Palenia,
dlatego też uczniowie z ulotkami odwiedzili najważniejsze instytucje
w naszym
mieście.

W tej kategorii z wierszem i prozą
wystąpiły także dwie inne uczennice
tej klasy: Aleksandra Wójtowicz oraz
Aleksandra Puzio. Na scenie Centrum
Kultury w Sandomierzu w trzeciej kategorii wiekowej – gimnazjum z recytacją wstąpiła również druhna Aleksandra Wojtaszek, zdobywając wyróżnienie.

Opiekunowie: p. Grażyna Ufniarz
p. Grażyna Maj
p. Jolanta Mochol

Uczniowie gimnazjum na
„Wielkim Kazimierskim
Rysowaniu”

WYCIECZKA Z OKAZJI
DNIA DZIECKA
DO KAZIMIERZA DOLNEGO

W jeden z najradośniejszych dni w
roku – Dzień Dziecka 49 osobowa grupa gimnazjalistów naszej szkoły wyruszyła do mekki artystów - Kazimierza
Dolnego, by razem z blisko tysiącem
uczniów innych szkół i placówek z Lubelszczyzny uczestniczyć w niecodziennym wydarzaniu - „Wielkim Kazimierskim Rysowaniu”.
Akcja pod hasłem „Stwórzmy Historię”, której pomysłodawcą był
Urząd Miasta w Kazimierzu to twórcze
spotkanie, podczas którego każdy
uczestnik miał za zadania zilustrować
kazimierski krajobraz lub zabytek.
Miejsce, do którego przybyliśmy ma-

gnetyzuje artystów, więc i uczniowie
bez trudu poddali się potrzebie tworzenia. Dodać należy, że prawdziwego
artysty malarza również nie zabrakło.
Deszczowa pogoda zadecydowała, że
przedsięwzięcie odbyło się pod gościnnym dachem Zespołu Szkół Zawodowych. I choć nie o bicie rekordu chodziło, w ten sposób – po scaleniu elementów czyli poszczególnych prac - w
artystycznej zabawie powstał najdłuższy/największy obraz w historii miasteczka. Żałujemy jednak, że nie był
on, jak pierwotnie zakładano, rysowany
kolorową kredą na nadwiślańskim deptaku. Z drugiej jednak strony, mimo że
widok kilometrowej długości obrazu
byłby imponujący, ślad po naszym wysiłku miałby zdecydowanie krótszy żywot.
Akcja rysowania, która przywiodła
nas do Kazimierza, była także okazją,
by lepiej poznać to związane ze sztuką, a sięgające swym początkiem XII
wieku miasteczko. Padający z małymi
przerwami deszcz nie był w tym względzie żadną przeszkodą. Rozpoczęliśmy
od Góry Trzech Krzyży skąd rozpościera się malowniczy widok na Kazimierz i okolice. Dalsze swoje kroki
skierowaliśmy do mieszczącego się nieopodal w budynku dzwonnicy Muzeum
Sztuki Złotniczej. Tu, szczególnie
dziewczęta cieszyły swoje oko wyrobami dawnego i współczesnego złotnictwa,
a każda zapewne chciałaby być posiadaczką przynajmniej kilku sztuk wyszukanej biżuterii. Kolejny punkt zwiedzania nie mniej odwoływał się do po-

Wakacje coraz bliżej!

wego

w

Kraśniku,

Wojewódzkiego

Połam język

Ośrodka Koordynującego Populacyjny

(głowę już połamałaś/eś

Program Profilaktyki i Wczesnego

w czasie roku szkolnego ;)

Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy
SPSK Nr 1 w Lublinie oraz ODK SM

Król królowej taranrulę

„Pomoc” w Kraśniku konkurs przyczy-

włożył czule pod koszulę.

niać ma się do rozwoju edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki raka

Dromader z Durbanu

szyjki

turban pożarł panu.

macicy oraz upowszechniać

wśród kobiet korzystanie z badań

Puma z gumy ma fumy

w tym zakresie.

a te fumy to z dumy.

Kolejny też raz uczniowie naszej

Przy karczmie sterczy

szkoły skorzystali z konkursowego

warsztat szlifierczy.

zaproszenia. Prozdrowotne obchody
Dnia Matki, a jednocześnie finał kon-

Cienkie talie dalii

kursu odbyły się w dniu 22 maja

jak kielichy konwalii.

2012r. w Zespole Szkół nr 1 w Kraśni-

Drgawki kawki wśród trawki -

ku. Miejski Zespół Szkół w Annopolu

sprawką czkawki te drgawki.

reprezentowało pięć uczennic z klasy

Cesarz czesał Cesarzową.

IIIa i IIIf. I to właśnie dziewczęta
z IIIa: Agata Bernat, Patrycja Cie-

Pojedziemy na Pomorze,

ślik, Anna Imiołek oraz Sylwia Ko-

może ono nam pomoże, jak Pomorze

walska w kategorii młodzieży szkół

nie pomoże to pomoże może morze.

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
za przedstawienia teatralne zdobyły

Konkurs
Zdrowa i piękna Mama
Od trzech lat, w przededniu świętowania Dnia Matki w naszym powiecie
odbywa się finał konkursu poświęconego

właśnie

mamom

pod

hasłem

„Zdrowa i piękna Mama”. Założeniem
organizatorów tj. Starostwa Powiato-

pierwszą nagrodę.
Inscenizacja naszych gimnazjalistek przygotowana pod opieką p. Anny
Matyszczak oraz p. Anny Kozyry
uświetniła profilaktyczne spotkanie.
Gratulujemy dziewczętom teatralnego sukcesu. Zapewne dla mam był
to miły i radosny prezent na Dzień

- Co roku dochodzi nowy uczeń- doda-

Rozdział III
Wychowanie fizyczne minęło, tak
jak cały miesiąc. Zbliżyły się do siebie z
Kati,

rozmawiały

przez

telefon

o

wszystkim całymi wieczorami i na przerwach. Ziemię pokrył puch, więc dziewczyna poczuła święta. Klaudia rzucała
Naomi

niezadowolone

spojrzenia,

a

David wręcz przeciwne, ale ani razu
jeszcze

nie

rozmawiali.

W przebieralni, przed lekcją nauki
sztuk walki Naomi i reszta dziewczyn
przebierały się na zajęcia. Nagle jedna
z nich krzyknęła:
- Boże! Mam takie znamię jak ty Naomi, tylko że na nodze-przejechała po
łopatce Naomi palcami sprawdzając czy
to nie tatuaż. Wszystkie dziewczyny
zbiegły się wokół Naomi przyglądając
się znakowi.
- Jejku, ja też takie mam!
- I ja!- przyznał się jeszcze ktoś.
Okazało się, że każda z nich ma
znamiona tylko w różnych miejscach.
Miało kształt gwiazdy i nałożonego na
nią księżyca. W środku każdej była inna
liczba. Zorientowały się, że cyfra oznacza jednego ucznia z ich klasy. Naomi
jeszcze raz przejechała po łopatce.
Miała liczbę 21. Zapadło milczenie.
- To jest niewiarygodne – odezwała
się Katrin - od pierwszej klasy gimnazjum mówią, że jesteśmy niezwykli.

ła Mili.
- O co tu chodzi?- Sha była bliska
histerii. Choć była Murzynką wydawała
się blada.
- Nie wiem, ale myślę, że niedługo się
dowiemy – Naomi miała głos poważny, aż
po

plecach

dziewczyn

przeszedł

dreszcz.
- No już! Wychodźcie na salę zaraz
za spóźnienie każę wam robić pięć
okrążeń- krzyczała trenerka.
Uczennice posłusznie wyszły, ale na
pozostałej części lekcji nie mogły się
skupić. Nie miały też ochoty o tym rozmawiać. Ostatnią miały plastykę. Jak
zwykle każdy mógł się na niej odprężyć.
Gdy malowały pejzaże ktoś zapukał do
drzwi.
- Proszę wejść.
- Dzień dobry - pani sekretarka jak
zwykle uczesana w kok i ubrana w sukienkę po kolana poprawiła sobie okulary i ciągnęła dalej - mam ogłoszenie dla
uczniów. Mecz futbolowy został przeniesiony na 18.00. Przepraszam za zakłócenie lekcji.
Naomi zapomniała o meczu. Musiała
iść. Obiecała Kati, że spędzą ten czas
razem. Ma grać tam Marcin chłopak, za
którym szalała. Wyznała jej to w sekrecie. A ona odpłaciła tym samym,
zdradzając niejeden swój sekret. Kiedy

tury w Trzydniku Dużym. Na trzydnickiej scenie nasza młoda poetka zaprezentowała dwa utwory własnego
autorstwa pt.„ Troski uczuć” i „Letnie
rozmyślanie”.

Opiekun: p. Justyna Wolszczakowska

12 kwietnia 2012 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach
odbyły się eliminacje powiatowe XXXI
Małego Konkursu Recytatorskiego.
Naszą szkołę reprezentowały zwyciężczynie eliminacji gminnych przeprowadzonych w Centrum Kultury

Róża Likos i Róża
Łysuniek z klasy IVb, Gabriela
Ufniarz z klasy Va oraz Angelika
Kawiecka z klasy VIa. Zasady konw Annopolu:

kursu są nieubłagane i do kolejnego
etapu komisja mogła przyznać tylko 2
nominacje. Spośród dwudziestu młodych, uzdolnionych pasjonatów żywego słowa i literatury w kategorii klas
IV-VI otrzymały je właśnie uczennice

Róża
i Gabriela Ufniarz.
MZS w Annopolu -

Likos

Opiekun: p. Justyna Wolszczakowska

„Będę szedł naprzód”. Pod tym hasłem, będącym słowami bł. Jana Pawła
II w dn. 18 kwietnia 2012 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kraśniku
odbył się VII Powiatowy Turniej Wiedzy o Janie Pawle II. W tegorocznym
turnieju udział wzięła również nasza
szkoła reprezentowana przez cztery
uczennice klasy Id gimnazjum:

Alek-

sandra Wojtaszek, Paulina
Tetlak, Adriana Przygodzka
i Wiktoria Łukasiewicz.
Dziewczęta wykazały się doskonałą
znajomością życia i nauczania Jana
Pawła II, o czym świadczy fakt, iż
w gronie 17 drużyn z terenu powiatu
kraśnickiego oraz dwóch liceów ogólnokształcących z Lublina i Puław zajęły wysokie - czwarte miejsce.

Opiekun: p. Grażyna Ufniarz

W dniu 13 kwietnia 2012 r. odbył
się MAŁY SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI. Uczestniczyli w nim
uczniowie klas I-III. A oto zwycięzcy:
I miejsce -Wojtaszek Julia
II miejsce -Wójtowicz Aleksandra
III miejsce - Wilke Stanisław,
Grzesik Marlena, Hauer Gabriela.

Opiekunowie: nauczycielki klas I-III

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież
stamtąd przyszliście”. Słowa Jonasza
Kofty stały się myślą przewodnią tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. W tym roku już po raz dwudziesty eliminacje hufcowe przeprowadziła Komenda Hufca ZHP im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu.
Przedstawicielka naszej szkoły –

Ju-

lia Wojtaszek, uczennica klasy III
szkoły podstawowej i zuszka wyrecytowała zaszczytne miejsce na podium.
Zajęła III miejsce spośród 27 najmłodszych uczestników konkursu.

N

asze Sukcesy

LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU INFORMATYCZNEGO

27 kwietnia 2012r. w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli odbyło się uroczyste podsumowanie wyników konkursu „Mistrz
Komputera”.

Katarzyna Stachyra

uczennica klasy VIa zajęła
-III miejsce.

Opiekun: p. Dorota Liwińska

Finałowy etap Międzyszkolnego
Konkuru Bibliotecznego „Biblioteka
radość czytania” organizowanego przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
im. KEN w Lublinie - Filia w Kraśniku
oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku
przyniósł czołowe miejsca trzem
uczennicom MZS.
Za przygotowaną pracę literacką

uczennica Adriana
Przygodzka
z klasy Id zdobyła III miejsce, nato-

Agata
Bernat i Patrycja Cieślik za fomiast dziewczęta z klasy IIIa:

tograficzne ujęcie tematu uhonorowane zostały II miejscem. Wręczenie
nagród odbyło się podczas gali w dn. 11
maja 2012 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Kraśniku.

Opiekun: p. Anna Matyszczak

W dniu 19 kwietnia 2012r. odbył się
VIII Powiatowy Sejmik Krajoznawczy.

W trakcie jego trwania rozstrzygnięto
konkurs „Jestem przewodnikiem po
naszej miejscowości". Reprezentantki

zdała sobie z tego sprawę zrozumiała,

Daria Wiśniewska
(I miejsce), Katarzyna Nowak
(6-miejsce) oraz Karolina Justyńska, zyskały uznanie 12-osobowej ko-

kich prócz swojego chłopaka i jego sio- Naomi odrobiła lekcje, zjadła coś i po-

naszej szkoły -

misji konkursowej i znalazły się w gronie 6 wyróżnionych przewodników spośród 23 biorących udział w konkursie.

Opiekun: p. Danuta Ryfka

W dniu 22 maja 2012 r. w Zespole
Szkół nr 1 w Kraśniku odbył się finał
konkursu pod hasłem „Zdrowa i piękna
Mama” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
przy SPSK Nr 1 w Lublinie oraz ODK
SM „Pomoc” w Kraśniku. Dziewczęta z

Agata Bernat, Patrycja
Cieślik, Anna Imiołek oraz Sylwia Kowalska w kategorii młodzieży
kl. IIIa:

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdobyły pierwszą nagrodę za
przedstawienie teatralne.

Opiekunowie: p. Anna Matyszczak,
p.Anna Kozyra

17 maja br. Agata Gniaź, uczennica kl. VIa, została laureatką XIII
Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Wiersza Autorskiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Kraśniku oraz Gminny Ośrodek Kul-

że ma przyjaciółkę. W dawnej szkole,

- Mamo dam sobie radę. Mam 17 lat.
Matka popatrzyła na córkę i przy-

po śmierci ojca, odcięła się od wszyst- taknęła. Potem ucałowała ją i wyszła.
stry. Gdy wróciła do domu i stała wła- szła się szykować. Nie wiedziała co na
śnie przy drzwiach zdała sobie sprawę, siebie włożyć. W końcu zdecydowała
że niewiele czasu spędzała z mamą. się na obcisły t-shirt z napisami, spodKochała ją z całych sił. Po śmierci ojca nie rurki, do tego czarna bluza. Założyzamknęła się w szczelnej skorupie, do ła botki i srebrną krótką kurtkę. Na
której wpuszczała tylko ją i swojego twarzy pojawił się delikatny makijaż,
byłego chłopaka. Nadal żałowała, że podkreślający jej urodę. Włosy zwiąmusiała go zostawić, ale związek na zała w kucyk.
odległość nie miał szans. Jej matka

- Jestem gotowa - uznała. Kurtka nie

powtarzała „Cierpienie daje prędkie była zimowa, raczej letnia. Nie potrzedojrzewanie.” Ona się z tym zgadzała. bowała ciepłej, bo nie było zimno. Śnieg
Jej mama zawsze umiała załagodzić ledwo się trzymał , ale i tak w niektósytuację

jakimś

filozoficznym. rych miejscach topniał. Zamówiła tak-

„Cierpienie uczy nas o własnym istnie- sówkę i po chwili już była w szkole.
niu” lub „Bez cierpienia nie rozumie się Mecz był emocjonujący. Gospodarze
szczęścia.” Naomi często je słyszała.
- Cześć, wróciłam! - krzyknęła.

walczyli zaciekle. Padały gole z jednej,
jak i z drugiej drużyny. Dziewczyna

- Cześć, kochanie zaraz wychodzę do zauważyła, że David gra na prawym
pracy. Mam nocną zmianę.
- Nocną zmianę?

skrzydle. Obserwowała go uważnie,
choć większość meczu przegadała z

- Tak, więc zamknij drzwi przed pój- Kati. Końcowy wynik był 3:2 dla gospościem spać. Obiad jest na stole, na ko- darzy. Chłopcy poszli, więc to uczcić.
lację możesz zjeść kanapki z kremem Naomi wyszła z budynku i stwierdziła,
czekoladowym.

że się przejdzie. Szła już trochę cza-

- Ale mam dziś mecz. Muszę iść, su, gdy zobaczyła niewielką uliczkę.
obiecałam to Kati
- O której go masz?

„Skrócę sobie drogę” - pomyślała i weszła w zaułek.

- O 18.00.
- Może odpuść go sobie? Nie będę
mogła po ciebie przyjechać.

Diana Bożek, kl. IIIa

D

ZIEŃ SZKOŁY
BEZ PRZEMOCY
W VI edycji
Programu
kibicujemy fair play

Wśród wielu działań profilaktycznowychowawczych największy entuzjazm
wśród uczniów budzą szczególnie te,
które nie wprost edukują, jak i dlacze-

go należy unikać nieakceptowanych
i ryzykownych zachowań, ale wskazują

na „coś” pozytywnego, na alternatywę.
Może właśnie dlatego Program Społeczny „Szkoła bez Przemocy” cieszy
się w polskich szkołach, a więc przede
wszystkim wśród młodych ludzi coraz
większą popularnością. Fakt, że otrzymał on główną nagrodę w międzynarodowym konkursie The World Young
Reader Prize organizowanym przez
Światowe Stowarzyszenie Gazet i Wydawców Prasy WAN-IFRA przekonuje,
iż warto przyłączać się do tej inicjatywy.
W roku szkolnym 2011/2012 do Programu SzbP po raz trzeci przystąpiło
także
nasze
gimnazjum.
Rok,
w którym Polska – już za kilka dni –
będzie jednym z dwóch gospodarzy
Euro 2012 spowodował, że hasłem VI
edycji Programu stało się zawołanie
„Kibicujemy fair play”. 31 maja br.
w ramach święta – Dnia Szkoły bez
Przemocy słowa te wybrzmiały wielokrotnie. W atmosferze sportowego
współzawodnictwa odbył się w tym dniu

quiz wiedzy o sporcie i kibicowaniu,
w którym udział wzięły dwuosobowe
reprezentacje niemal wszystkich klas,
w sumie 30 uczniów. Pytania prezentowane m.in. na slajdach, wzbogacane
fotografiami, a dotyczące różnych
dyscyplin sportowych, tegorocznych
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej,
ważnych postaci ze świata sportu oraz
bezpiecznego kibicowania dla wielu
okazały się nie lada wyzwaniem. Jury
pod kierunkiem członka Zarządu Klubu
Sportowego „Wisła Annopol” Pana
Z. Pniewskiego wyłoniło niekwestionowanego zwycięzcę konkursu, którym
zostali uczniowie klasy IIId. Drugie
zaszczytne miejsce przypadło w udziale chłopcom z klasy Ic, a trzecie reprezentantom klasy IIIf. Dziedzina sportu, przynajmniej w teorii to jak się
okazało zdecydowanie mocniejsza strona męskiej części gimnazjalnej społeczności.
Druga część obchodów Dnia Szkoły
bez Przemocy to już aktywność i zaangażowanie wszystkich uczniów. Na
szkolnym boisku, przy licznie zgromadzonej publiczności rozegrane zostały
mecze piłki nożnej, siatkowej oraz koszykowej, w których rywalizowały ze
sobą drużyny klas pierwszych, drugich
i trzecich. Ogłoszony wcześniej konkurs na strój kibica oraz radosne,
twórcze kibicowanie fair play motywował niektórych do zagrzewania do
sportowej walki. Ci, którzy okazali się
w tym szczególnie wytrwali i pomysłowi
– uczniowie klasy Ie otrzymali słodką
niespodziankę.
Sportowy
program

uświetnił występ naszych cheerleaderek.
Jak w każdych rozgrywkach, tak
i tym razem wyłoniono zwycięzców.
Pierwsze miejsce w piłce siatkowej
zajęła drużyna utworzona przez
uczniów klas pierwszych. W futbolu oraz piłce koszykowej najlepsi
okazali się uczniowie klas trzecich,
którzy także w ogólnej klasyfikacji
zdobyli miejsce pierwsze.
Wszystkie reprezentacje uhonorowane zostały pamiątkowym dyplomem
oraz słodyczami, wręczonymi przez
Przewodniczącego Rady Rodziców
Pana Sławomira Leptuch oraz dyrektorów szkoły.
Gratulujemy zdrowego współzawodnictwa w myśl zasady: „Wygrywaj

bez pychy, przegrywaj bez uraz” /

Bruce Lee/.
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla uczniów, Prezesowi
Klubu Sportowego „Wisła Annopol”
Panu Wiesławowi Tokarskiemu za
życzliwą pomoc oraz członkowi Zarządu Klubu Panu Zbigniewowi Pniewskiemu za obecność i pracę w konkursowym jury oraz nauczycielom
zaangażowanym w przygotowanie i
przeprowadzenie wyżej opisanych
działań.

Szkolny koordynator programu
Jolanta Mochol

Nauczyciel
Miejskiego Zespołu Szkół
w Annopolu
Wychowawcą Roku 2012
województwa lubelskiego
Miło nam podać do wiadomości, iż
nauczyciel Miejskiego Zespołu Szkół
w Annopolu – Pani Renata Niemczycka ogłoszona została Wychowawcą Roku 2012 województwa lubelskiego.
A oto droga do tego zaszczytnego
tytułu i sukcesu:







zgłoszenie przez wychowanków
– uczniów klasy IIIf do plebiscytu organizowanego po raz
czwarty w ramach Programu
Społecznego „Szkoła bez przemocy”,
przejście do finału konkursu,
w którym głosy – za pośrednictwem sms’ów oraz kuponów
zamieszczanych w tygodnikach
regionalnych - na przełomie
kwietnia i maja br. oddawać
można było na jednego z 10
kandydatów do ww. tytułu danego województwa,
zdobycie największej liczby
głosów wśród finalistów z województwa
lubelskiego
i
uhonorowanie
tytułem
Wychowawcy Roku 2012.

Gratulujemy Pani R. Niemczyckiej
znalezienia się wśród wąskiej grupy
16 najlepszych wychowawców i zdobycia nagrody pieniężnej na inicjatywę wychowawczą.

