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Z NOWYM ROKIEM SZKOLNYM - NOWE OBLICZE NASZEJ SZKOŁY….

Jesiennie….
Chociaż kalendarzowo mamy już zimę, to jednak jesień nie może przeminąć bez echa – tym bardziej, że
bywało pięknie i radośnie .
jakiś czas temu pisane 
Nadeszła jesien, dni są coraz krótsze.
Chociaż w tym roku przyroda nie rozpieszcza nas wysokimi temperaturami i słonecznymi dniam, nie jest to
powód by smucić się z nadejscia tej pory roku.
…..Jesień, oprócz gołym okiem zauważalnej zmiany pogody (na nie da się ukryć, na gorszą) niesie ze sobą
wiele ciekawych zjawisk.

Gabriela Brzozowska, Katarzyna Jankowska

…CHRONOLOGICZNIE…
SŁÓW kilka Z ŻYCIA SZKOŁY..

27.09 Akcja „Dzień dobry” – druga edycja .
27 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej,
z inicjatywy pani wicedyrektor – Izabeli Rząca – została zorganizowana akcja pod krótkim,
ale jakże treściwym tytułem: „DZIEŃ DOBRY”.
Na początku nowego roku szkolnego postanowiliśmy przypomnieć wszystkim, że
używanie zwrotów grzecznościowych to nic trudnego i zachęcić do rozpoczynania każdego
dnia od uprzejmego powitania. Życzliwe „Dzień dobry” to pierwszy krok do tego, aby
atmosfera w szkole była przyjemniejsza. Wszystkie osoby przekraczające próg szkoły:
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz inni goście codziennie widzą na
drzwiach wejściowych naszej szkoły uśmiechnięte buźki i rymowanki: „Wchodząc do szkoły
o tym pamiętamy, mówiąc dzień dobry wszystkich witamy”. Dodatkowo, Samorząd
Uczniowski rozdawał naklejki przypominające o kulturalnym powitaniu.
W ten symboliczny sposób pragnęliśmy zaznaczyć, że zależy nam na tym, aby uprzejme,
miłe pozdrowienie było początkiem przyjaznych relacji zarówno w szkole, jak
i poza nią oraz stało się naszym nawykiem i przyczyniło się do rozwijania kultury osobistej.

Samorząd uczniowski

16.10.17 – Dzień Patrona Szkoły,
Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie
Klas Pierwszych
Dnia 16 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. pp. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
miał miejsce niezwykle uroczysty dzień. Tegoroczni pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej po
zaprezentowaniu swoich możliwości recytatorskich oraz wokalnych zostali oficjalnie pasowani przez Pana
Dyrektora Andrzeja Olędzkiego na uczniów. Występom towarzyszyły ogromne emocje, co publiczność
nagradzała brawami.
Po zakończeniu ślubowania wójt gminy p. Marek Kaczyński, p. dyrektor Andrzej Olędzki oraz p.
Eliza Drągowska z Rady Rodziców złożyli wszystkim osobom związanym z oświatą życzenia z okazji
obchodzonego również w tym dniu Dnia Edukacji Narodowej. Przy akompaniamencie wokalnym dwóch
solistek – Anety Rzący oraz Anny Gregorczuk uczniowie w imieniu Samorządu Szkolnego wręczyli
gościom skromne prezenty z tej okazji.
Następnie, z okazji Święta Patrona Szkoły wysłuchaliśmy nagrania ze słowami ś.p. Ojca Świętego,
które kierował szczególnie do młodzieży, lecz które większość z nas mogła również odnieść do swojego
życia. Na sam koniec uroczystości goście, nauczyciele oraz uczniowie wspólnie odśpiewali „Barkę”, co
staje się tradycją podczas obchodów uroczystości związanych z papieżem.

Powiatowy Przegląd Piosenki Polskiej
20.10.2017R. w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie odbył się XVII Powiatowy
Konkurs Piosenki Polskiej. Tego dnia miały miejsce przesłuchania uczniów w kategorii klas
1-3 SP, 4-6 SP oraz zespołów wokalnych szkół podstawowych. Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej w kategorii klas 4-6 reprezentowała Maja Mantur. Maja
wykonała utwór „Ameryka” z repertuaru zespołu Varius Manx i zajęła I miejsce.

Serdecznie gratulujemy

X Międzyszkolny konkurs wiedzy:
Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek - podróży Jana Pawła II
„Jan Paweł II w Afryce”
27.10.2017r. w Szkole Podstawowej w Sokołach odbył się X Międzyszkolny konkurs wiedzy
Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek - podróży Jana Pawła II „Jan Paweł II w Afryce”.
Przygotowanie do udziału w konkursie wymagało znajomości wybranych pielgrzymek oraz życiorysu
naszego Wielkiego Papieża Polaka. Eliminacje szkolne wygrały Gabrysia Brzozowska, Maja Mantur oraz
Ola Staszewska -uczennice klasy VI SP. Dziewczęta były jedyną drużyną ze szkoły podstawowej, pozostałe
reprezentacje składały się z gimnazjalistów. Tym bardziej należy pogratulować naszym uczennicom wyniku
w konkursie. Piąte miejsce na siedem rywalizujących ze sobą grup, to niemałe dokonanie.

Tego samego dnia zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym „Jan Paweł II w Afryce”. I
miejsce w kategorii klas IV – VI zdobyła Maja Mantur. GRATULACJE!
Prace konkursowe uczniów naszej szkoły:

Maja Mantur kl. VI

Karolina Rząca kl. VII

Julia Franczuk kl. V
Ewelina Jabłooska kl.III b gimn.

Anna Maria Gregorczuk kl. III b gimn.
Wiktoria Płooska kl. V

Aneta Rząca kl III b gimn.

Agata Jabłooska kl III a gimn.

„Młodzież pamięta”
Listopad w naszej kulturze jest szczególnym miesiącem. Odwiedzamy groby bliskich,
modlimy się za ich dusze. Często pokonujemy duże odległości, aby zapalić znicz w miejscu
pochówku, tych, którzy odeszli.
Ale blisko nas znajdują się groby, których nikt z rodziny nie odwiedza, groby tych,
których wojenne losy rzuciły na obcą ziemię. W okolicy Jabłoni Śliwowa i Jabłoni Dąbrowy
znajdują się trzy mogiły żołnierzy poległych w 1914r. podczas I wojny światowej. Przy
torach kolejowych z jednej strony pogrzebani są żołnierze niemieccy, z drugiej znajduje się
mogiła prawosławna, skrywająca szczątki żołnierzy rosyjskich. I trzeci grób, który
pośmiertnie połączył wrogów – pod samym Śliwowem spoczywają razem Niemcy i
Rosjanie.
Nikt z bliskich tych mogił nie odwiedza, ale pamiętamy o nich my – uczniowie i
nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej. Każdego roku
przed I listopada odwiedzamy te groby. I kiedy kilka lat wcześniej zapalaliśmy tam znicze,
nasi wychowankowie pytali: „Dlaczego odwiedzamy mogiły tych, którzy byli wrogami
Polski, którzy podzielili nasz kraj między siebie?” Dziś już nie pytają. Wiedzą, że zmarłym
należny jest szacunek, a naszą rolą jest zapalić ten symboliczny znicz jakby w zastępstwie
rodzin, którym być może nigdy nie dane było dowiedzieć się, gdzie pochowani zostali ich
polegli w wojnie synowie.

Gdy w tym roku wchodziliśmy z klasą
na cmentarz, aby pomodlić się również
na znajdującym w Jabłoni Grobie
Nieznanego Żołnierza, mieszkaniec
Jabłoni, mijający nas w cmentarnej
bramie, z wyraźną pochwałą w głosie
powiedział:
„Młodzież pamięta!”
Tak, pamiętamy!
I obiecujemy o pamięć dbać!

10.11. – Biało – Czerwony dzień.
Dnia 10 listopada 2017 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni
Kościelnej Samorząd Uczniowski zorganizował „Dzień w barwach biało-czerwonych” oraz
konkurs na najlepiej udekorowane drzwi sali lekcyjnej nawiązując do 99 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zaangażowanie uczestników przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów, co więcej, grono pedagogiczne oraz Dyrekcja również ubrali się
w biało-czerwone barwy. Jakość wykonania dekoracji oraz ilość uczniów i nauczycieli
angażujących się spontanicznie w te akcje pokazuje, że warto jest przeprowadzać podobne
działania w naszej szkole.

Paweł Juszyński

10 - 11 listopada – Akcja wywieś flagę Polski
To już 13 edycja patriotycznej akcji „Wywieś flagę Polski” organizowanej w Szkole
Podstawowej w Jabłoni Kościelnej oraz Punkcie Przedszkolnym „Baśniowy Gaj”, którą
zainicjował Dyrektor szkoły – pan Andrzej Olędzki.
Kierując się głęboką troską o podtrzymywanie postaw patriotycznych, szacunkiem do
polskich symboli narodowych oraz pamięcią o ważnych wydarzeniach historii Polski
zachęcamy mieszkańców okolicznych miejscowości do wywieszenia biało-czerwonej flagi
w 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Zwróciliśmy się do sołtysów z prośbą o rozpropagowanie akcji w poszczególnych
miejscowościach oraz zachęcenie mieszkańców do udziału w przedsięwzięciu. Przed naszą
szkołą umieściliśmy baner informujący o zbliżającej się uroczystości. Co roku obserwujemy
rosnącą liczbę wywieszonych flag.
Największą rolę w promocji idei wywieszania flagi narodowej odgrywają nasi
uczniowie. W tym roku Samorząd Uczniowski pod opieką pana Pawła Juszyńskiego
zorganizował „Dzień w barwach biało-czerwonych” oraz konkurs na najlepiej udekorowane
drzwi sali lekcyjnej. Wszystkie klasy spontanicznie i z wielkim zapałem wzięły udział w

proponowanych formach uczczenia niepodległości. Uczniowie pięknie udekorowali szkołę w
barwach bieli i czerwieni, przygotowali plakaty oraz prace plastyczne, które można
podziwiać na terenie szkoły oraz na szkolnej wystawie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w naszą inicjatywę oraz
gratulujemy patriotycznej postawy!

Iwona Szymborska

11 listopada
Święto Narodowe Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2017 roku w Jabłoni Kościelnej upamiętniono 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
Na uroczystości obecne były Poczty Sztandarowe: OSP w Jabłoni Kościelnej oraz Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej, a także zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowe
Piekuty Pan Marek Kaczyński, zastępca wójta Pani Ewa Pruszyńska, radni, okoliczni sołtysi, jak również
dyrekcja Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej wraz ze Szkolną Radą Rodziców oraz całą
społecznością szkolną i lokalną.
Uroczystość rozpoczęła o godzinie 9.00 msza św. w intencji ojczyzny celebrowana przez księdza
proboszcza Andrzeja Łapińskiego. Potem wysłuchano części artystycznej w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Jabłoni Kościelnej oraz przemówienia Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe
Piekuty.
W dalszej kolejności uczestnicy udali się na cmentarz grzebalny. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza
odśpiewano tradycyjnie „Rotę”. W hołdzie pamięci rodakom, którzy walczyli o wolną Polskę, przybyli
goście złożyli wieńce, a delegacje poszczególnych klas ofiarowały zapalone znicze wraz z białoczerwonymi kwiatami.
Na zakończenie wspólnie odmówiono modlitwę za walczących w obronie niepodległej Polski.

Iwona Elżbieta Pruszyńska
Joanna Gaczkowska

GŁOS NAUCZYCIELSKI
Wywiad z panem Pawłem Juszyńskim –
opiekunem samorządu uczniowskiego
WYWIAD ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY W PAŹDZIERNIKU BEZPOŚREDNIO PO WYBORACH
 Został Pan wybrany jako opiekun samorządu, jak się Pan z tym czuje?
 Jestem dumny z tego wyboru, lecz jest też trochę strachu i obawy, że mogę sobie nie poradzić.
Jednak w środowisku, w którym pracuję – z takimi współpracownikami i uczniami – myślę że będzie
to pełna przyjemność i satysfakcja z pełnienia tej funkcji.
 Co chciałby Pan zmienić, a co wprowadzić do naszej szkoły?
 Chciałbym przenieść więcej odpowiedzialności na uczniów, w sprawie podejmowania decyzji
dotyczących życia szkoły, żeby nie czekali na osobę, która ich zmusi do działania tylko sami
wychodzili z inicjatywą i działali.
 Może jakieś przywileje dla uczniów…..?
 Uważam, że uczniowie mają już sporo przywilejów dlatego chcielibyśmy to usystematyzować, na
przykład: jednym z pomysłów jest dawanie tak zwanych „kartek niepytek” po większych imprezach
szkolnych, zawodach sportowych. Uczniowie, którzy braliby udział w takich wydarzeniach,
otrzymywaliby kartki, które zwalniałby ich z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi
następnego dnia.
 Jak się Panu pracuje w naszej szkole z perspektywy dwóch lat tu spędzonych?
 Pracuje mi się bardzo dobrze, jest w tej szkole wielu uczniów, którzy chcą się uczyć, którzy szukają
osoby, która je poprowadzi. Oprócz tego jest to społeczność przyjaźnie nastawiona zatem sama
praca jest przyjemna… nawet z perspektywy czysto dydaktycznej czyli kontaktu lekcyjnego między
uczniem a nauczycielem.
 Co z radiowęzłem, czy będzie aktywowany?
 Tak, są pomysły aby wprowadzić dni tematyczne, lub przerwy tematyczne z różnymi rodzajami
muzyki. Być może uczniowie będą układali playlisty, które będą odtwarzane na tych przerwach.
Chciałbym ograniczyć jednak ilość muzyki dyskotekowej zwłaszcza disco polo, aby uczniowie
poznali też inne rodzaje muzyki.
 Ile będzie dyskotek?
 Dyskotek będzie na pewno 4, a czy będzie ich więcej to będzie zależało od tego, czy uczniowie będą
mieli pomysły na inne zorganizowanie dyskoteki niż tylko przyjść, potańczyć i pójść do domu.
 Jakie są pana marzenia zawodowe?
 Zawsze miałem dwa marzenia. Jedno związane z muzyką – aby robić coś związanego z muzyką a
drugie to praca w szkole. Zatem te dwa marzenia są obecnie realizowane wiec innych zawodowych
marzeń nie mam.

Dziękujemy bardzo za wywiad i trzymamy kciuki
Izabela Krajewska
Aleksandra Skorupska
Gabriela Brzozowska

nowa koncepcja
…”SYLWETKA ABSOLWENTA”…
Wywiad z panem Marcinem Grabowskim –
pierwszym laureatem „Złotego Jabłuszka”
 Jak Pan wspomina naukę w naszej szkole?
 Trudno wymienić wszystkie wspomnienia łączące się z tym budynkiem i ludźmi, których wtedy
spotkałem, spędziłem w końcu w tej szkole łącznie z przedszkolem prawie 10 lat . Z perspektywy
czasu, lata spędzone w szkolnej ławce wspominam z dużą sympatią, zwłaszcza że był to czas, w
którym oprócz nauki mogłem odkrywać swoje zainteresowania i rozwijać przyjaźnie.


Jak Pan zareagował, gdy dowiedział się Pan, że zostanie I laureatem „Złotego Jabłuszka”? Jak
pamięta Pan ten moment?
 Pamiętam, że gdy koledzy przekazywali mi nieoficjalne informacje, iż to ja zdobyłem największą
liczbę głosów - byłem pewien, że żartują. Jak się później okazało faktycznie zostałem wybrany jako
I laureat tej nagrody. Było mi bardzo miło, choć początkowo ciężko mi było uwierzyć, że tyle osób
postanowiło na mnie zagłosować i zdobyłem najwięcej głosów.
 Czy z perspektywy lat, czas spędzony w tej szkole zaowocował przyjaźniami na całe życie?
 Oczywiście, pomimo odległości, z częścią przyjaciół „ze szkolnej ławki” utrzymujemy regularny
kontakt do dziś. Nie jesteśmy w stanie spotykać się tak często jak tego byśmy chcieli, jednak co jakiś
czas udaje się nam spotykać razem z naszymi rodzinami które zdążyliśmy w ciągu tych kilkunastu
lat pozakładać.


Szkoła przez ostatnie lata bardzo się zmieniła, zarówno pod względem dydaktycznym jak i
wizualnym. Jak Pan postrzega te zmiany?
 Gdy odwiedzam dom rodzinny, często przejeżdżam obok szkoły i już z zewnątrz widać duże zmiany
w porównaniu do tej szkoły, którą pamiętam ze swych szkolnych lat.
Trudno byłoby oczekiwać, że nic się w niej nie zmieni skoro otaczająca nas rzeczywistość też się
zmienia. To dobrze, że szkoła stara się korzystać z nowych możliwości do przekazywania wiedzy dla
uczniów i ich rozwoju.
 Jak Pan wspomina swojego wychowawcę? Czy wniósł on coś do Pańskiego życia?
 Podczas mojej nauki w szkole w Jabłoni Kościelnej miałem kilku wychowawców i każdego z nich
wspominam bardzo miło. Każdy/a z nich pomógł nam „się ukształtować”, poprzez przekazywanie
wiedzy i zapoznawanie nas z zasadami funkcjonowania w społeczeństwie.


Czym się Pan zajmuje obecnie? Czy zamierzenia powzięte podczas nauki w naszej szkole zostały
zrealizowane?
 Obecnie pracuję i mieszkam w Białymstoku, gdzie założyłem już własną rodzinę. Sądzę, że
zrealizowałem większość zamierzeń podjętych podczas nauki w szkole podstawowej.
Po jej ukończeniu postanowiłem kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łapach a
następnie – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami - rozpocząłem i ukończyłem studia na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Bardzo dziękujemy Panu za poświęcony nam czas, życzymy pomyślności w życiu
prywatnym i zawodowym i zapraszamy do odwiedzenia „starych (choć odnowionych) , szkolnych
murów”.

Pytania do wywiadu ułożyły: Gabriela Brzozowska i Izabela Krajewska

Projekt edukacyjny z języka niemieckiego
„Niemieckie powiedzenia i ich polskie
odpowiedniki – czy zawsze znaczą to samo?”

Uczniowie klasy III b gimnazjum w ubiegłym roku szkolnym pracowali nad projektem
edukacyjnym z języka niemieckiego, oto efekty ich pracy:

Morgenstund hat Gold im Mund – poranna

godzina ma złote usta

Kto rano wstaje, temu, Pan Bóg daje.

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule Leute – jutro, jutro tylko
nie dzisiaj, mówią wszyscy leniwi ludzie
Co masz zrobić jutro, zrób lepiej już dziś.

Stille Wasser sind tief – ciche wody są głębokie
Cicha woda brzegi rwie.

Viele Köche verderben den Brei – wiele kucharek zniszczy nawet kaszę
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma, co jeść.

Wer die Wahl hat, hat die Qual – kto ma wybór ten ma mękę
Osiołkowi w żłoby dano

Aller guten Dinge sind drei – wszystkie dobre rzeczy są trzy
Do trzech razy sztuka.

Allen Leute recht getan, ist ein Kunst, die niemand kann – wszystkim ludziom
dogodzić jest sztuką, której nikt nie zna
Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.

Hunde, die bellen, beißen nicht – pies, który dużo szczeka, nie gryzie
Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.

Geld allein macht nicht glücklich – same pieniądze nie czynią szczęśliwym
Pieniądze szczęścia nie dają.

Durch Schaden wird man klug – przez szkodę ktoś się mądrym
Mądry Polak po szkodzie.
Szymon Jabłoński, Damian Jabłoński, Dominik Niemyjski


(być może)z cyklu…..:

Literacka twórczość naszych uczniów:

Opowiadanie autorstwa:

Aleksandry Staszewskiej uczennicy klasy VI
„DZIWNA TAJEMNICA”
Część pierwsza

Rok szkolny miał być taki, jak każdy inny. Ci sami znajomi, ta sama szkoła. Jednak w moim życiu za
długo panował spokój.
Był tydzień od rozpoczęcia szkoły. Wstałam dosyć późno ja na siebie. Ubrałam się szybo i zbiegłam
na dół. Mieszkałam razem z rodzicami w Paryżu przy ulicy Rue de Monttesuy w siódmej dzielnicy. Moi
rodzice mieli swoje firmy i prawie w ogóle nie było ich w domu. Dlatego zaskoczył mnie ich widok w
kuchni.
-Cześć – przywitałam się – wy nie w pracy
-Avril, musimy z Tobą porozmawiać – odezwała się mama.
-Słucham – odwróciłam się ku niej.
-Razem z Twoim tatą dostaliśmy ważne zlecenie w Anglii.
-Więc- popędziłam ją
-Przeprowadzamy się na dwa lata – poinformował mnie tata – konkretnie do Maidstone.
-Dlatego mam jechać z Wami – pyskęłam – Nigdzie się nie wybieram.
-Właśnie, że tak! – odparł twardo ojciec – będziesz chodzić do szkoły z internatem, niedaleko Filmwell.
-Coś jeszcze? – warknęłam
Nie dostając odpowiedzi, wyszłam z domu zatrzaskując za sobą drzwi. Ruszyłam w milczeniu przed siebie.
Na tym świecie istniała tylko jedna osoba, która mogła mi pomóc.
W końcu dotarłam na miejsce i zadzwoniłam domofonem.
-Apartamenty rodziny Molière – odezwała się sekretarka – w czym mogę pomóc?
-Tu Avril! – powiadomiłam ją – przyszłam do Laurenta.
-Ach, Avi! – rozpogodziła się – wchodź proszę!
Weszłam do ogromnego budynku. Państwo Molière mieli sieć niezwykle luksusowych apartamentów. Ten,
który ja zamieszkiwałam, również należał do nich. Wsiadłam do windy i pojechałam na piąte piętro, które
zajmowali właściciele. Drzwi otworzyła mi niania młodszej siostry Laurenta.
-Cześć Avril – uśmiechnęła się i zaprosiła mnie do środka – napijesz się czegoś?
Bextille miała czterdzieści lat. Zajmowała się Axelle odkąd dziewczynka skończyła miesiąc, dlatego też
bardzo dobrze mnie znała. Spędzałam w tym domu więcej czasu, niż u siebie.
-Dziękuje, ale nie. – odparłam grzecznie – Mam ważną sprawę do Laurenta.
-Naturalnie – uśmiech nadal nie schodzi kobiecie z twarzy – jest u siebie.
Podziękowałam i szybkim krokiem skierowała się do pokoju chłopaka. Stanęłam przed drzwiami i już
miałam zapukać, gdy nagle drogę zagrodziła mi mała istotka.
-Chodź Avi! – poprosiła mnie młodsza siostra Laurenta.
Axelle miała sześć lat. Była drobnym dzieckiem. Śliczne, złote loczki rozlewały się jej na ramionach i
sięgały aż do pasa. Patrzyła na mnie swoimi wielkimi, niebieskimi oczami.
-Nie mogę teraz – spojrzałam na nią przepraszająco – idź na razie do Bextille.
-Nie! – tupnęła nóżką – Ja chcę się bawić z tobą – teraz!

Trzeba tu wyjaśnić, że gdy Ax się zdenerwuje potrafi wyjść z niej prawdziwy diabełek. Lecz cóż się dziwić?
Dziewczynka miała wszystko, czego tylko pragnęła.
-Co to za krzyki? – otworzyły się drzwi za mną- Ax, zostaw Avi w spokoju!
Mała pokazała Laurentowi język i uciekła w głąb domu.
-Chodź Avril – westchnął Laurent patrząc za swoją siostrą.
Weszła do pokoju i usiadłam na łóżku.
-Mam problem – jęknęła – i to poważny.
-Co jest Avi? – zapytał.
-Chcą mnie stąd wywieźć! – prychnęłam – Mamy się przeprowadzić do Maidstone na dwa lata.
-Żartujesz!? – chłopak poderwał się do góry.
-Chciałabym – westchnęłam – mam się uczyć w szkole z internetem.
-Pojedziesz? – upewnił się
-Mam inny wybór? – jęknęłam – Znasz moich rodziców.
-Kiedy wyjeżdżasz? – zmienił temat.
-Przed rozpoczęciem roku szkolnego. – odpowiedziałam – Przejdziemy się gdzieś?
-Sekwana, Wieża Eiffla, czy centrum handlowe? – zaśmiał się
-Jeden poproszę – zdecydowałam z uśmiechem.
Cały ten dzień spędziłam z Laurentem. Na jakiś czas zniknęły wszystkie moje smutki i zmartwienia. Do
domu wróciłam trochę przed północą. Zmęczona od razu położyłam się łóżka i zasnęłam.
Kolejne dni, tak jak przewidziałam były zajęte przygotowaniami do wyjazdu. Nie miałam czasu nawet na
spotkanie z przyjacielem. Tydzień później jechałam na lotnisko. Nie przejmowaliśmy się ilością bagaży,
gdyż mieliśmy prywatny samolot. Przy wejściu czekał na mnie Laurent.
-Chciałaś uciec bez pożegnania? – udawał wkurzenie.
-Lurent – wyszeptałam i przytuliłam go.
-Trzymaj się Avi – nakazał mi – i masz codziennie dzwonić.
-Tak kapitanie – roześmiałam się.
-Pośpiesz się Avril! – dobiegł nas głos mojego taty z samolotu.
Po raz ostatni spojrzałam chłopaki w oczy.
-Cześć – westchnęłam i wspięłam się po schodkach do samolotu.
Zajęłam miejsce z tyłu, przy oknie. Wyjrzałam na zewnątrz. Chłopak wydawał się w tamtej chwili
niesamowicie smutny. Pomachał mi i skierował się w stronę wyjścia z lotniska. Z głośników dobiegały mnie
rutynowe polecenia. Latałam samolotem odkąd skończyłam trzy lata, więc nie miałam z niczym problemu.
Godzinę później byliśmy w Londynie. Zeszłam w końcu na ziemię.
-Chodź Avi – pociągnęła mnie mama i wsiadłyśmy do czekającego na nas samochodu.
Podróż do Maidstone zajęła nam niecałe 60 minut. Zatrzymaliśmy się w końcu przed apartamentowcem.
Budynek ten, również należał do państwa Molierè. Weszłam do swojego tymczasowego pokoju. Postawiłam
walizkę przy łóżku i wyciągnęłam telefon. Wybrałam numer Laurenta. Po długim oczekiwaniu odezwała się
poczta.
-Jeśli to coś ważnego, zostaw wiadomość po sygnale – usłyszałam głos mojego przyjaciela – a jeśli to Ty
Avi, to po prostu przyjdź.
Rozłączyłam się a do pokoju weszła mama.
-Mamy gościa Avi – poinformowała mnie – chodź!
Ruszyłam za nią. Mama przyprowadziła mnie do salonu, gdzie czekał już tata z jakąś kobietą.
-Dzień dobry – przywitałam się po angielsku.
-Witaj Avril – uśmiechnęła się kobieta – jestem Izolda i kierują szkołą Firrley.
-Izolda była wysoka i miała na oko trzydzieści lat.
-Chciałabym z Tobą porozmawiać – ciągnęła dalej – Szkoła Firrley to poważna placówka. Nasi uczniowie
są dobrze ułożeni i świetnie się uczą. Oczekuję tego również od Ciebie.
-Postaram się sprostać wymaganiom – wyjąkałam. …
…Ciąg dalszy nastąpi…



Świątecznie, odświętnie, pięknie….
„Klasa na medal” – czyli kolejna „drzwiowa” konkurencja:

Jasełka przygotowane przez uczniów klasy III b gimnazjum pod opieką
pani Kasi Mantur:

Wesołych Świąt życzmy
wszystkim, miłym
czytelnikom, którzy wytrwali
do końca….
Redakcja

