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10 MAJA
ŚWIĘTO SZKOŁY!
Nasza szkoła istnieje od 1989 roku.
Kto by pomyślał, że to już 19 lat!
niektórzy z absolwentow pamiętają początki, kiedy rok szkolny rozpoczynał się mimo tego, ze nie
oddano jeszcze do u żytku sali gimnastycznej a w niektórych salach
nie było jeszcze ławek. Stopniowo
wszystkie braki uzupełniano. Wiele upłynęło dni zwyczajnych - bo
przecież po to chodzimy do
szkoły, by poszerzać i pogłębiać
swoją wiedzę na lekcjach. Sporo
minęło jednak chwil niezwykłych
- pierwsze i następne zwycięstwa
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w Turnieju Bialego Misia, pierwsza siatkarska klasa na mistrzostwach Polski ( zajęli wtedy 6
miejsce!), a za nimi kolejne sukcesy w konkursach sportowych,
przedmiotowych, teatralnych. Bale ósmych klas, szkolne wycieczki,
dyskoteki. Huczne obchody dziesięciolecia szkoły. W tym roku po
raz pierwszy obchodzimy Święto
Szkoły. Mamy nadzieję, że atrakcyjny program i towarzyszące mu
emocje sprawią, że dzień ten stanie się tradycją.

Od redakcji
Ten numer w całości poświęcamy naszej szkole. Dziś obchodzimy
jej
święto.
Znajdziecie tu informacje o
tym , co działo się kiedyś - o
tym przypomni kalendarium
najważniejszych wydarzeń,
a także o tym, jak teraz toczy się życie szkoły, Udało
nam się namówić na wspomnienia absolwentów, przekonacie się więc,co zostaje w
pamięci tych, ktorzy szkołę
skończyli. W następnym numerze będziecie mogli zobaczyć
fotoreportaż
z
obchodow Święta Szkoły.
Już teraz zapraszamy.

Redakcja

WSPOMNIEŃ CZAR

Przez 19 lat w szkole wydarzyło się tak wiele, że gdybyśmy chcieli przypomnieć wszystko, kalendarium wypełniłoby cały numer . 1990/91
Sporo też było sytuacji , których datowanie zatarło się w pamięci, a przecież miały
wielkie znaczenie dla rozwoju szkoły, tworzenia jej klimatu. Inne trzeba by było wymieniać w każdym roku, stały się bowiem
tradycją szkoły, jak choćby coroczne uroczyste pasowanie na ucznia szkoły, szkolne
i klasowe andrzejki, Wigilie, Dzień Sportu
, bale absolwentów, uroczystości z okazji zakończenia szkoły najpierw ósmoklasistów 1991/92
a po reformie uczniów klas szóstych i trzecich klas gimnazjalnych.Chciałoby się ocalić od zapomnienia klasowe wycieczki,
rajdy, obozy sportowe w Jastarni i Kościelisku, konkursy recytatorskie i oratorskie,
omnibusy, rambity, sejmiki uczniowskie, akcje charytatywne - było ich jednak tyle, że
nie sposób wszystkie wymienić. Przez kilka lat obecny dyrektor szkoły, pan Leszek
Gozdek, prowadził Teatr 13 Aktorów, młodzi adepci sztuki teatralnej otrzymywali
liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach teatralnych, a przedsta- 1992/93
wienia przez nich przygotowane na długo
zapadły w pamięci widzów. Nie sposób też
wymienić wszystkie nagrody sportowe. Dlatego ograniczymy się do zaledwie kropli
wspomnień ujętych w ramy czasu:

1994/95

1995/96

1996/97

1989/90

1993/94

Ciąg dalszy na str. 3.
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Ciąg dalszy ze str.2.

1997/98

2001/2002

2006/2007

1998/99

2002/2003

1999/2000

2007/ 2008
2003/2004

2005/2006
2000/2001
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NASI NAUCZYCIELE

Przez 19 lat grono nauczycielskie się JĘZYK POLSKI:
zmieniało. Jedni odchodzili - czasem
do innej pracy, innym razem na emeryturę, drudzy przychodzili. W ubieglym
roku szkolnym pożegnaliśmy pana dyrektora Mieczyslawa Graczyka, który
przez 18 lat sprawował pieczę nad szkołą.Dbał nie tylko o czystość budynku i
nasze bezpieczeństwo, ale także o rozwój sportu i naszych umysłów. Był tu
zawsze. Trudno uwierzyć, że przeszedł JĘZYK ANGIELSKI:
na emeryturę.
"Szukam nauczyciela i mistrza (...)
niech oddzieli światlo od ciemności" mowił podmiot liryczny w wierszu Różewicza. Oto Ci, którzy na co dzień podają nam rękę, prowadząc przez
zawiłe tajniki wiedzy i umiejętności:
PRZYRODA:

RELIGIA:

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

DYREKCJA SZKOŁY:

SEKRETARIAT:

HISTORIA:

WDŻWR:
BIBLIOTEKA:

NAUCZANIE ZINTEGROWANE
MATEMATYKA:
ŚWIETLICA:

INFORMATYKA:

PLASTYKA:

MUZYKA:
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Na co dzień o nasze bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie dbają również
inni pracownicy szkoły: woźni,
kucharki, ratownicy, sprzątaczki a
także panie z księgowości.
Wszystkim bardzo dziękujemy.

Czym szkoła bogata,
tym rada
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SIĘGNĄĆ JAK NAJWYŻEJ
czyli nasze osiągnięcia

"Geniusz polega na tym, że zabiera się on za coś trudnego
i sprawia, ze staje się to łatwe"

Ciąg dalszy na str.7
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Ciąg dalszy ze str. 6.
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SPORTEM SZKOŁA SŁYNIE
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BYĆ JAK
MICHAŁ WINIARSKI
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MOJA SZKOŁA - TAKA SAMA,
A INNA NIŻ WSZYSTKIE

Tekst prezentacji przygotowanej na
Konkurs Polonistyczny
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Na koniec garść wspomnień
Chodząc do szkoły chwytamy chwile, cieszymy się nimi zaledwie raz. nie zastanawiamy
się, co będziemy wspominać po latach.
Chcąc sprawdzić, jaki obraz naszej szkoły
utkwił w pamięci naszych absolwetnów,
dziś już dorosłych ludzi, poprosiliśmy kilkoro z nich o udzielenie odpowiedzi na dręczące nas pytanie. O dziwo, nikt nie odmówił!
Oddajmy i m głos.
Ewa Woźniak

Tomek Hardyk

Dominika Czarnecka
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Magdalena Strzyżewska

Ewa Lichocka

Joanna Huryn

Anna Frydrych

Patrycja Kubacka

Stopka redakcyjna
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