Pismo uczniów Gimnazjum w Pliszczynie nr 77. Pliszczyn, 17.06.2015
W numerze :Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego  Historia moją pasją

1. Przygotowanie Ślubowania uczniów klas I
2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej - przygotowanie akademii
3. Udział w akcjach charytatywnych: Góra grosza,
4. Wykonanie dekoracji świątecznej na gazetce SU.
5. Zorganizowanie wyjazdu na lodowisko,
6. Podsumowanie pracy w pierwszym i drugim półroczu na gazetce SU
- wykonanie diagramu słupkowego prezentującego średnią ocen uzyskaną w poszczególnych klasach
- prezentacja najlepszych uczniów w szkole , uczniów ze 100% frekwencją
7. Przeprowadzenie konkursów:„ Mistrz dobrych manier”, „Najlepszy kolega”
8. Przeprowadzenie walentynkowej poczty zakochanych
9. Międzynarodowy Dzień Kobiet - sporządzenie kart z życzeniami z okazji Dnia Kobiet
10. Akcja „Szczęśliwy numerek”
11. Wybory Najlepszego Nauczyciela.
Rada SU i opiekunowie : Beata Zinger i Jacek Kozyra

Przemek z braćmi i ojcem w czasie Dni Społecznych w gimnazjum

Nazywam się Przemek Bara, jestem uczniem klasy III B w naszym gimnazjum. Interesuję się historią
wojskowości i militariami. Kolekcjonuję elementy wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia
żołnierzy różnych armii z okresu I i II wojny światowej. Najbardziej interesuję się wojskiem polskim
z czasów II Rzeczypospolitej i z kampanii wrześniowej 1939 r. Obecnie moja kolekcja liczy około 60
eksponatów i ciągle się powiększa. Pozyskuję je na giełdach staroci, aukcjach internetowych oraz od
mieszkańców Pliszczyna. W ten sposób do mojej kolekcji trafił na przykład radziecki bagnet do
karabinu Mosin, należący do jednego z żołnierzy Armii Czerwonej , którzy w 1944 r. stacjonowali na
terenie dawnej szkoły w Pliszczynie. Razem z moim tatą i braćmi prowadzimy poszukiwania na
polach bitew. Z wykrywaczem metali przemierzamy pola i lasy w poszukiwaniu pamiątek po
walczących żołnierzach. Poszukiwania prowadziliśmy np. na polach bitew pod Kockiem i pod
Tomaszowem Lubelskim.
Przemek Bara
Przemek prezentował swoją kolekcję w czasie Dni Otwartych i Dni Społecznych w naszym
gimnazjum. Pełni funkcję asystenta na lekcjach. Potrafi zainteresować swoich kolegów losami
polskich żołnierzy , ich uzbrojeniem i wyposażeniem. Historia to pasja Przemka i jego rodziny.
Nauczyciel Przemka
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