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Targi "Czas na Młodzież" w AMBEREXPO

24 września obie
nasze szkolne
spółdzielnie
uczniowskie: Misz
Maż i MA:KU
uczestniczyły w
targach
spółdzielczych
"Czas na
Młodzież". Na
stanowisku Misz
Maż można było
poczęstować się
ciastem, gorącą
kawą, lemoniadą i
bananowym
koktajlem bądź też
wziąć udział w
warsztatach m.in.
wykonywania

witraży. MA:KU
informowała o
swoich dalszych
planach oraz
pokazywała, jak
można
samodzielnie
wykonać koszulkę.
Na zakończenie
targów odbyły się
wybory
najaktywniejszych
spółdzielni,tzn.
tych, które
poczyniły
największe
postępy. Możecie
być z nas dumni,
ponieważ Karolina,
Julia i

Kuba,
przedstawiciele
spółdzielni Misz
Maż, odebrali
zasłużony dyplom i
nagrodę - bon o
wartości 2500 zł do
Media Markt. Bez
wątpienia, ta
niemała kwota
pomoże im w
dalszym rozwoju
działalności
spółdzielni. I tego
im życzymy!
Julia Zielonka

SP 4

MA:KU

redakcja
SFPR4
Krzysztof Murawski
Joanna Świeboda
Jolanta Kurowska
Katarzyna Nowopolska
Julia Zielonka
Radosław Kobierski
Jakub Janowski
Igor Chomiak
Filip Włodarczyk
Targi Młodzieżowe
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Dzień Ziemniaka

11 września, już
po raz trzeci, na
boisku naszej
szkoły odbył się
festyn
„Pożegnanie
lata z
ziemniakiem”.
Uczestniczyli w
nim uczniowie
naszej szkoły, a
także ich
rodzice i
rodzeństwo.
Można było
ciekawie
spędzić czas,
gdyż
nauczyciele, jak
zwykle,
zapewnili wiele

atrakcji.
Ogromnym
powodzeniem
cieszyły się
różnorodne
konkurencje z
wykorzystaniem
ziemniaka: bieg
z ziemniakiem
na łyżce,
żonglerka
ziemniakami,
tor przeszkód z
kijem
hokejowym,
przekładanie
ziemniaków pod
kolanami i rzut
do celu. Z
kartofla można
było wykonać

Dzień Ziemniaka

jeżyki i
pieczątki. Nie
zabrakło,
podobnie jak w
ubiegłych
latach,
pysznego
jedzenia.
Tradycyjna
kartoflanka,
chleb ze
smalcem i
pachnące
ziemniaki z
grilla, to tylko
niektóre ze
smakowitych
potraw
przygotowanych
przez
pracowników

naszej szkoły.
Na festynie
obecne były
spółdzielnie
uczniowskie.
Oferowały
ciasta i kawę.
Można było
kupić torbę i
koszulkę z
wykonanym
przez siebie
wzorem.
Dopisała
również pogoda,
a przelotny
deszcz nie
zepsuł zabawy
ani humoru.
Igor Chomiak

Dzień Ziemniaka
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Irena Sendlerowa - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

Irena Stanisława Sendlerowa zd. Krzyżanowska urodziła się w Warszawie 15 lutego 1910 r. Była córką
Stanisława Krzyżanowskiego (lekarza) i Janiny Krzyżanowskiej. Dzieciństwo spędziła w Otwocku. Po śmierci
ojca przeniosła się wraz z matką do dziadka, który mieszkał w Piotrkowie Trybunalskim. Tam uczęszczała do
gimnazjum, wstąpiła też do harcerstwa. Po maturze w 1929 roku podjęła studia w stolicy na Uniwersytecie
Warszawskim na wydziale prawa. Po dwóch latach przeniosła się na wydział humanistyczny. Po incydencie, w
którym solidaryzowała się z prześladowana młodzieżą żydowską została zawieszona w prawach studenta na
kilka lat. W 1931 r. wyszła za mąż za Mieczysława Sendlera. Przed wojną pracowała w sekcji Pomocy Matce i
Dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej, a potem w Wydziale Opieki Społecznej. Po wybuchu
wojny nadal zajmowała się pomocą społeczną, pomagając potrzebującym. W 1942 r. została szefową w radzie
pomocy żydom "ŻEGOTA". Ryzykując życie organizowała przemyt dzieci żydowskich z getta, umieszczając je
w rodzinach zastępczych lub u sióstr zakonnych. Kiedy w 1943 r. została aresztowana i skazana na śmierć,
Maria Palester wraz z córką Małgorzatą wykupiły ją z rąk gestapowców. W więzieniu bita i torturowana nigdy nie
ujawniła listy nazwisk wywiezionych dzieci. Liczbę uratowanych przez nią osób szacuje się na ok 2500.
Po wojnie tworzyła domy dziecka, ośrodki opieki nad matką i dzieckiem. Została odznaczona Medalem
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, otrzymała też wiele odznaczeń państwowych m.in.: Order Orła Białego,
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. Jej imieniem nazwano wiele ulic,
szkół, ośrodków, a także odmianę tulipana o pięknym czerwonym kolorze. Zmarła w Warszawie 12 maja 2008 r.
w wieku 98 lat. Pochowana została na Starych Powązkach w rodzinnym grobowcu.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 rokiem Ireny Sendlerowej, aby oddać w ten sposób "hołd Tej,
która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka".
Radosław Kobierski

Irena Sendlerowska

Wikipedia

Dzieci z Getta

Wikipedia
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Afganistan - wizyta studyjna
W ostatni
poniedziałek
września klasa
8b miała
okazję gościć
w szkole
niezwykłą
młodą kobietę.
Zawitała do
nas Nasrin
Jalaladdin, pani
z Afganistanu,
która już od
dłuższego
czasu mieszka
w Turcji i
studiuje

medycynę w
mieście Sivas.
Opowiadała
nam o historii,
zwyczajach i
kulturze
Afganistanu.
Nasrin bardzo
zaangażowała
całą klasę,
pomimo tego,
że zajęcia
odbywały się w
języku
angielskim.
Prezentacja
była niezwykle

Nasrin Jalaladdin

ciekawa i
ukazała
Afganistan z
zupełnie innej nieznanej nam
dotychczas
strony. Wiele
osób kojarzy
ten kraj z
wojną lecz po
zajęciach
każdy z nas
mógłby
zapewnić, że
Afganistan jest
dużo
piękniejszy

niż się nam
wszystkim
wydawało. Kraj
ten jest pełen
zasad i
tradycji, często
dla nas,
Europejczyków,
dziwnych i
niezrozumiałych.
Nasrin
uświadomiła
nam, że słynne
zdjęcie małej
dziewczyny z
niebieskimi
oczami

(Sharbat Gula)
pochodzi
właśnie z
Afganistanu.
Poznaliśmy
nazwę i
składniki
słynnej
studenckiej
owocowej
sałatki o nawie
Haft Mew. Ma
ona poprawiać
skupienie, więc
wiele osób w
Afganistanie
korzysta z niej

głównie przed
ważnymi
sprawdzianami.
Ten dzień
zapamiętam
na zawsze.
Dowiedziałem
się wielu
ciekawych
rzeczy, które
burzą wojenne
stereotypy na
temat
Afganistanu.
Filip
Włodarczyk
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Recenzja filmu ,,Dywizjon 303. Historia prawdziwa''

Żaden z filmów
nie wywarł na
mnie takiego
wrażenia jak
,,Dywizjon
303.Historia
prawdziwa’’.
Obraz pokazuje
prawdziwe
wydarzenia i
został
wyśmienicie
zrealizowany.
Produkcja ta
weszła na
ekrany kin
krótko po
premierze
angielskiego
filmu
podejmującego
ten sam temat ,,Dywizjon 303.
Bitwa o Anglię’’.

Jednak to polski
film przykuł
moją uwagę.
Opowiada on o
losach polskich
pilotów, którzy
walczyli w
bitwie o Anglię
jako Dywizjon
303 - jeden z
najlepszych w
całych siłach
lotniczych.
Głównych
bohaterów
poznajemy od
samego
początku.
Najpierw
szkolenie,
potem pierwsze
zadania bojowe
i w końcu
kluczowa bitwa

Logo Dywizjonu 303

powietrzna. Na
ekranie można
zaobserwować
świetną grę
aktorską. Na
szczególną
uwagę
zasługuje
Maciej
Zakościelny
jako Jan
,"Donald"
Zumbach oraz
Piotr Adamczyk
wcielający się w
rolę Witolda
Urbanowicza.
Przekonująca
była również gra
Antoniego
Królikowskiego
(Witold ,,Tolo’’
Łukciewski).
Sceny walk

Wikipedia

powietrznych to
niewątpliwy atut
polskiego filmu,
a efekty
specjalne są
rzeczywiście na
bardzo dobrym
poziomie,
zdecydowanie
lepszym niż u
konkurenta.
"Dywizjon
303.Historia
prawdziwa" to
świetny film
wojenny.
Polecam go
szczególnie
pasjonatom
historii bądź
miłośnikom
lotnictwa.
Jakub Janowski

Jan Zumbach

Plakat filmowy

Filmweb

Nowa Strategia

