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Skacze aniołek, skacze po chmurkach,
niesie życzenia w anielskich piórkach.
Niesie w plecaku babki i świeczki,
a we walizkach, złote dzwoneczki.
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Redakcja gazety „Między Nami Uczniami”

Świąteczny

humor

Co mówi
bombka do bombki? Chyba nas
powieszą.

Spotykają się dwie choinki i
jedna się pyta:
- Jak tam przed świętami?
- E... dostałam siekierą po nogach.

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo
upieczonych rodziców?
- Cicha noc.

Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku sylwester
wypada w piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!

- Najlepszym prezentem od ciebie dla
mnie będą twoje dobre stopnie.
- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem
skarpetki.

Prawie jak w domu
Pięknie przystrojony stół, pachnące tradycyjną kuchnią dwanaście potraw i wspólne
śpiewanie kolęd – czy to 24 grudnia w domowym zaciszu? Nie! To atmosfera panująca na
szkolnej Wigilii w Cząstkowie.
16 grudnia Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie zjednoczyli się chrześcijańskim świętem.
Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor zachęciła gości do kolędowania wraz
ze szkolnym chórem. Publiczność żywo włączyła się do wystąpienia. Uczniowie z młodszych klas, w
przebraniu Świętej Rodziny, pastuszków i Trzech Króli uświetnili wydarzenie. Po części wspólnej,
szkolna społeczność rozeszła się do klas.
W kameralnym gronie Ci młodsi, i Ci starsi mogli podzielić się opłatkiem i złożyć sobie
bożonarodzeniowe życzenia. Chwilę później wszyscy zajadali się świątecznymi potrawami. Na stoły
trafiały ryby, ciasta, pierniczki i inne przysmaki. Piętnaście po dwunastej po gościach nie było już
śladu. Uczniowie posprzątali po sobie i rozeszli się do domów. Serdeczne podziękowania kierujemy w
stronę organizatorów.
Filip Kobus

Muzyka na przerwach
29 października na pierwszym piętrze naszej szkoły ruszył
radiowęzeł. Uczniowie na przerwach mają okazję do dobrej zabawy
przy dźwiękach skocznej muzyki. W sali nr 8 znajduje się sprzęt
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grający i każdy może zadedykować wybrany utwór. Można również przynieść swoją muzykę na
płycie CD, DVD.

Julia Bielecka, Jolanta Tyszka

Wycieczka do Warszawy
Gimnazjaliści z naszej szkoły 12 listopada udali się do kina Muranów na film Jana Komasy
pt. „Miasto 44”.
Wychowankowie z klas: pierwszej, drugiej i trzeciej, pod opieką pań: Karoliny Bartold,
Edyty Bieleckiej i Eweliny Mery z uznaniem przyjęli tę produkcję, co swoje potwierdzenie znalazło
recenzjach. Jedną z nich publikujemy na łamach dzisiejszego numeru.
Zadowoleni gimnazjaliści w drodze powrotnej wstąpili na posiłek do restauracji McDonald’s
na warszawskich Młocinach i przed godziną czternastą byli już w domu.
Filip Kobus

Recenzja filmu „Miasto 44”
Film „Miasto 44” został wyreżyserowany przez Jana Komasę i miał swoją premierę 19
września 2014r. Jest to dramat wojenny, nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Opowiada historię Stefana, który po śmierci ojca opiekuje się matką i młodszym
bratem. Ciężki okres okupacji niemieckiej postanawia przeczekać, pracując i na prośbę matki nie
angażuje się w konspirację. Jednak Kama, sąsiadka z kamienicy na Woli, wciąga go w szeregi Armii
Krajowej. Niedługo potem Stefan poznaje „Biedronkę”, w której się zakochuje, opuszcza dom i razem
z przyjaciółmi ze zgrupowania „Radosław” dołącza do powstańców.
„Miasto 44” to świetna produkcja, do której kostiumy przygotowała Dorota Roqueplo, a
mundury wojskowe Magdalena Rutkiewicz-Luterek. Za scenografię był odpowiedzialny Grzegorz
Piątkowski i Marek Warszewski, natomiast dekoracją wnętrz zajmowały się Inga Palacz oraz Kinga
Babczyńska. Muzykę skomponował Antoni Komasa-Łazarkiewicz. W rolę głównych bohaterów
wcielili się: Józef Pawłowski (Stefan), Zofia Wichłacz („Biedronka”), Anna Próchniak (Kana), Antoni
Królikowski („Beksa”), Filip Gurłacz („Rogal”), Michał Mikołajczak (Aleksander), Tomasz
Schuchardt („Kobra”) i Monika Kwiatkowska (matka Stefana).
„Miasto 44” trafnie oddaje atmosferę panującą podczas Powstania Warszawskiego, pokazuje
tamte, pamiętne dni i, zdaniem świadków tych wydarzeń, nie odbiega od prawdy historycznej. To
piękna historia o miłości, młodości i walce, zrealizowana z rozmachem scenicznym: do
zainscenizowania zniszczonego miasta zużyto 5 tysięcy ton gruzu.
Michał Domański
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