Pismo uczniów Gimnazjum w Pliszczynie nr 71. Pliszczyn, 15.01.2014
SU podsumowuje działalność. Uczniowie piszą o swoich zainteresowaniach. 
Przedstawia się klasa I c .  Pojawią się pozdrowienia i ogłoszenia
Po uchwaleniu nowego Regulaminu pracy Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Święta
Niepodległości, a potem andrzejki.

W grudniu 2013r. Samorząd Uczniowski prowadził zbiórkę zabawek, słodyczy, odzieży,
artykułów spożywczych dla dzieci potrzebujących pomocy. Była to ogólnopolska akcja pt
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W akcji wyróżnili się:
Natalia Sipta z Ib, Natalia Sulowska z III c, Karol Mierzwa - z I a, Bartek Morawski- z I c.
Policzyliśmy wszystkie dary i przekazaliśmy je do gminnego sztabu akcji, który zawiózł je do
Lublina. Akcja odbywała się w bibliotece, a pomagała nam p. Iwona Pietrzak-Płachta.
Przewodnicząca SU
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Moja klasa Ic jest niezwykła. To pierwsza klasa o profilu angielskim w
tym gimnazjum. Mamy 5 godzin angielskiego w tygodniu i wcale się nie
nudzimy. W klasie Ic jest 18 uczniów, w tym tylko 4 dziewczyny. Staramy
się o wysokie wyniki w nauce. Mamy średnią 3,99. Nasz wychowawca Pan
Jacek Kozyra jest miły i nadzwyczaj kreatywny, za co go bardzo lubimy.
Paweł Szewczyk
Przedstawiamy Wam uczniów, którzy osiągnęli świetne wyniki w naszym
gimnazjum. I Wy możecie osiągnąć sukcesy, jeśli rozwiniecie swoje
zainteresowania i predyspozycje. Popracujcie nad tym, bo warto!
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Nazywam się Miłosz, mam czternaście lat i chodzę do pierwszej klasy gimnazjum. W
pierwszym półroczu uzyskałem średnią 5,21 i otrzymałem stypendium naukowe. Jest to dla
mnie spory sukces, ponieważ nie spodziewałem się, że mogę osiągnąć tak wysoki wynik.
Dobre stopnie uzyskałem dzięki ciężkiej pracy, którą włożyłem w naukę. Codzienne uczenie
się i powtarzanie wiadomości sprawiło, że dzisiaj mogę cieszyć się z osiąganych przeze mnie
wyników. Ważną cechą, która wpłynęła na moje oceny była sumienność, ponieważ dzięki niej
zawsze miałem odrobioną pracę domową i byłem przygotowany do lekcji. Oprócz tego
bardzo ważną rolę odegrali moi rodzice, którzy wspierali mnie i pilnowali, abym przykładał
się do nauki. Prawdopodobnie gdyby nie oni, nigdy nie udałoby mi się uzyskać stypendium.
Zachęcam każdego do uczenia się, ponieważ uważam, że nauka jest bardzo ważna i
przydatna w życiu.

Nasi najlepsi to: Miłosz Podstawka z I c, Maciek Ziemichód z III a i Marysia Karwacka z I c.

Przemek Bara interesuje się historią najnowszą. Przeprowadził badania dotyczące Żołnierzy
Wyklętych. Oto fragment jego eseju.
Żołnierze Wyklęci” to część żołnierzy poakowskiego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny
światowej podjęli walkę z komunistami o wolną i suwerenną Polskę. Szczytowy moment działalności
moich bohaterów przypada na lata 1945-1947. Szacuje się ,że w tym okresie z bronią w ręku walczyło
od 25 do 30 tys. żołnierzy podziemia wspieranych przez kilkaset tysięcy ludności cywilnej udzielającej
kwaterunku, zaopatrzenia i łączności./…/ Lubelszczyzna była terenem działań wielu oddziałów
partyzanckich m.in. oddziału WIN kpt. Zdzisława Brońskiego ps. ”Uskok” .Właśnie dowódca jednego z
patroli tego oddziału st. sierż. Walenty Waśkowicz ps. „ Strzała”, ukrywał się i zginął w Pliszczynie miejscowości, w której mieszkam. Od tamtych wydarzeń minęło ponad 60 lat .Jest jesień 2013 roku.
Wraz z jednym z najstarszych mieszkańców Pliszczyna Panem Józefem Piekarczykiem i wikarym
tutejszej parafii ks. Jarosławem Grzegorczykiem przemierzamy przepastny wąwóz pliszczyński
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zmierzając do miejsca, gdzie znajdował się bunkier „Strzały” .Niestety, czas zrobił swoje i wejście
zostało zawalone .My jednak mieliśmy swojego przewodnika ,który w dzieciństwie bawił się w tym
bunkrze i dokładnie nam go opisał .Kryjówka wykopana była w skarpie .Prowadziły do niej niewielkie
drzwi zamaskowane krzakiem jałowca…
CDN
Przemek Bara

Uczniowie gimnazjum! Jeśli znajdziecie w rodzinnym albumie stare zdjęcia zeskanujcie je lub
przynieście do szkoły, gdzie będą zeskanowane i znajdą się w publikacji „ Mieszkańcy gminy Wólka w
dawnej fotografii”. Jest to kontynuacja akcji z ub. r. Bliższe informacje otrzymacie w s. 24 i 23.

Delegacja SU na konferencji we WSEI „ Od samorządu szkolnego do samorządu lokalnego”

Natalia i Weronika pozdrawiają wszystkie dziewczyny z III klas ^^
Pozdrowienia dla KONDZIA Z IIIA :D
KLASA 3A POZDRAWIA KLASĘ 3B I 3C :*
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