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W tym numerze:

IDĄ ŚWIĘTA...
Prószy śnieżek, gwiazdka świeci,
w okno patrzą wszystkie dzieci.
Już przy stole jest rodzina
i szczęśliwa każda mina.
Zdrowia, szczęścia pomyślności
w Nowym Roku przyjemności
Życzą
Redaktorzy Gim—Press.
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Z życia szkoły
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Liga Ochrony Przyrody
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Kącik twórczości
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KONKURS!
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Jesteś odpowie-
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Życzenia
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Życzenia cd.
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Sport

12

w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.

fot. Anita Słowak

Samorząd Uczniowski
We mnie jest płomień, który myśli…Idź dokąd poszli
tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo
W 10. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych
polskich poetów, Sejm podjął przez aklamację
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem
Zbigniewa Herberta. W związku z tym zespół redakcyjny GIM- PRESS-u 15 grudnia organizuje spotkanie pt Lekcja z panem od poezji.

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze...
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Przedstawiamy pracę uczennicy klasy IIId Karoliny Rząd, która w szczególny sposób poruszyła serce Pani Suduł.

Uciec od alkoholu
Trzasnęły drzwi. Słychać płacz mamy. Wrócił tata. Dziewczynka ze łzami w oczach cichutko siedzi w pokoju.
Miliony dzieci na całym świecie dorasta w środowisku alkoholików i cierpi z tego powodu. Wiele z nich idzie
śladem swoich rodziców i popada w jeszcze większą patologię. Inni wybierają lepszą przyszłość i starają się żyć normalnie. Ola uwierzyła, że marzenia mogą się spełnić, trzeba tylko im pomóc. Odrzuciła alkohol i wybrała lepszą drogę, niż jej rodzice. Teraz ma wspaniałego męża, dwójkę dzieci, pracę i cudowne życie.
,,Było już dość ciemno. Na ulicach Warszawy paliły się lampy. Trochę bałam się iść sama przez tę ciemność.
Ale nie mogłam dłużej siedzieć u koleżanki. Zawsze, kiedy tata pije, idę do Ani. Ona ma takiego fajnego tatę. Jej mama nigdy nie płacze. Rodzice Ani chcieli mnie odprowadzić. Ale ja powiedziałam, że nie muszą, bo mama czeka na
mnie na ulicy. Kłamałam, nie chciałam, żeby widzieli mój dom i mojego tatę. Muszę iść sama. W domu nie czeka na
mnie nic miłego.’’
STRATA
Zanim Ola została pełnoletnia i sama zdecydowała o swoim dalszym życiu, musiała zmagać się z rodziną
pijaków.,,Było mi bardzo ciężko, tata i mama- nałogowi alkoholicy. Opiekowała się mną babcia. Zawsze mogłam na
nią liczyć. Mieszkała razem z nami i zawsze, kiedy rodzice wracali pijani, ochraniała mnie. Pomagała mi też przy lekcjach i zajmowała się mną. Gdyby nie ona, nie wiem, czy dziś byłabym tym, kim jestem. Niestety, kiedy miałam 12
lat, zmarła na raka. Mój świat się zawalił. Tylko dzięki niej jeszcze żyłam. Była dla mnie wszystkim. Straciłam najważniejszą osobę w moim życiu. Zostałam sama. Ja i moi pijani rodzice.
NORMALNE ŻYCIE
,,Starałam się być silna. Moim głównym celem było odrzucenie alkoholu. Nie chciałam mieć z nim nic wspólnego. Myślałam: to, że moi rodzice piją, nie znaczy, że ja też muszę.’’
Dorastanie bez babci w rodzinie patologicznej na pewno nie było łatwe. Jednak Ola tłumiła w sobie złość i żal do
swoich rodziców i starała się żyć normalnie. Chodziła do szkoły, spotykała się z przyjaciółmi, uczyła się (często u
koleżanki, w domu nie miała warunków). Musiała też pracować. Inaczej nie miałaby, za co żyć. Jej rodzice ciągle,,przepijali’’ pieniądze.
,,Pamiętam, kiedy dostałam pierwszą wypłatę za pracę w knajpie na zmywaku. Bardzo się cieszyłam. W końcu były
to moje pierwsze zarobione pieniądze. Zostawiłam je w domu, w moim pokoju. Kiedy wróciłam ze szkoły, nie było ani
grosza. Byłam wściekła. Zrobiłam straszny bałagan, potłukłam naczynia, krzyczałam. Próbowałam wyładować złość.
Potem długo płakałam. I nie chodziło już tylko o stracone pieniądze. Chciałam wylać swoje wszystkie żale: śmierć
babci, moje nieszczęśliwe życie i żadnych szans na jego polepszenie.’’
Oli udało się po tym pozbierać. Postanowiła pracować dalej i dużo się uczyć. Zdała maturę i dostała się na
studia.,,To był przełomowy moment w moim życiu. Dostałam szansę na lepsze życie. Nie mogłam jej zmarnować.’’
STUDIA/PRACA/RODZINA
Na pierwszym roku marketingu i zarządzania w Krakowie, Ola poznała Pawła. ,,To była miłość od pierwszego wejrzenia. Paweł bardzo mi pomógł. Wspierał mnie, gdy traciłam nadzieję i siły. Życie w mieście dużo kosztuje,
dlatego oboje musieliśmy pracować. Ale dawaliśmy sobie z tym radę.’’ Rok później Paweł jej się oświadczył. Było im
ciężko. Studia, praca, rodzina- musieli to wszystko pogodzić. I udało się im.
Od tamtego momentu minęło 11 lat. Teraz mają przepiękny dom na przedmieściach Krakowa, dobrą pracę i
kochającą się rodzinę (dwójkę dzieci: Zosia- 10 lat i Marek- 5 lat).
Ola w dzieciństwie była bardzo nieszczęśliwym dzieckiem, dlatego chce podarować swoim dzieciom wspaniałe życie, o jakim sama nawet nie mogła pomarzyć.
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I LO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI-OTWARTE NA UCZNIÓW
Wchodząc do budynku,
wręcz uderza mnie gwar i harmider.
Początkowo mi się to nie podoba- za
głośno i zbyt szybko się tu żyje jak dla
mnie. Może i nie ma tylu uczniów co
w Reju, ale momentami trudno się
gdzieś przecisnąć. Ale taka jest właśnie powszechnie znana ,,Górka’’,
czyli I LO im. Tadeusza Kościuszki,
najstarsza szkoła ponad gimnazjalna
(w tym roku odbyło się jej 90lecie) w
Kraśniku. Aż dziwne, że jest to najstarsza szkoła w mieście powiatowym, skoro bije od niej nowoczesność. Jednak po rozmowie z Kasią
Słowak, absolwentką naszego gimnazjum i uczennicą III klasy profilu europejskiego rozwiały mi się wszystkie
pytania.

Górka dysponuję dwiema
pracowniami komputerowymi (w tym
jedna, której wyposażenie stanowi
sprzęt otrzymany w czerwcu 2007 r).
oraz nowoczesną pracownią językową.
W przygotowaniu do lekcji oraz w spędzaniu czasu wolnego pomaga przestronne Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu i bogatym księgozbiorem.

na innych.

- Mamy lepszą sytuację z salą do ćwiczeń niż Rej. Sala jest wszechstronniejsza i wyższa, dzięki czemu nie
musimy tak jak Rejowicze korzystać z
hali w Trójce.

Co roku ponad 98%
uczniów zdaje pomyślnie maturę.
Ten wynik dowodzi, że Górka choć
powszechnie ‘gorsza’ od Reja, ma
jeden z najlepszych poziomów w
powiecie.

A nauczyciele? Słynny Pan
Dyzio lub równie słynna Pani Plewa?
- Faktem jest, że nauczyciele są wymagający. Ale tutaj bardziej stawiają
na nas i na naszą samodzielną pracę
niż na ich pomoc. Jednym to pomaga,
innym nie. Trzeba znaleźć w tym coś
dla siebie, swój złoty środek, nie licząc

- Nasze liceum wciąż się rozwija mimo swojego szacownego już wieku.
Często dzięki różnym przetargom
mamy możliwości dalszego rozbudowywania naszej szkoły, co daję nam
wygodę pracy.

Jednym z kluczowych powodów, dla którego duża ilość
uczniów idzie na Górkę to prosty
dojazd, z którym praktycznie nie ma
problemów.
- busy na Stary jeżdżą praktycznie
co chwilę, nie to co wstawanie o 5,
żeby dotrzeć na Fabryczny.

Teraz stańmy przed wyborem- lepszy dojazd, czyli więcej czasu na naukę, czy więcej możliwości,
ale mniej wygody?

Z NICH JESTEŚMY DUMNI

Jesienny Konkurs Recytatorski
Etap powiatowy:
Olimpiady przedmiotowe
Naszą szkołę w powiecie reprezentować będą:

Dominika Gałczyńska Ib
Weronika Zdyb IIa- wyróżnienie

Weronika Zdyb IIa- historia
Damian Buk IIIb- biologia

Wyróżnienia w etapie wojewódzkim otrzymały:

Karolina Rząd IIId- biologia

Edyta Nagajek IIa

Anita Słowak IIIa- biologia

Kinga Suchora IIa

Sylwia Osmoła IIIc- język niemiecki
Karolina Rząd IIId- język rosyjski
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NA DZIENNIKARSKIEJ ŚCIEŻCE
17 listopada 2008 roku osiemnastu
redaktorów szkolnej gazetki ,,Gim Press’’ pod opieką Pani Agnieszki Wolanin i Pani Doroty Laskowskiej wybrało
się na wycieczkę do siedziby redakcji
gazety ,,Dziennik Wschodni’’. Wyjazd
ten miał na celu zapoznać uczestników z funkcjonowaniem działów gazety oraz pracą nad powstawaniem nowych wydań dziennika. Dziennikarze
zostali zasypani pytaniami dotyczącymi ich pracy. Ważnym pytaniem, jakie
zadali uczniowie były słowa: Czy da
się wyżyć z pensji redaktora? Gimnazjaliści wzbogacili swoja wiedzę na
temat powstawania gazety i byli bardzo zadowoleni z odwiedzin starszych
kolegów i koleżanek.

„Szybko i po ścianach!”
Skład redakcyjny naszej gazety
szkolnej dnia 2.XII 2008 postanowił zabawić się w prawdziwych spikerów radiowych oraz dziennikarzy gazety. Wybraliśmy się do Lublina do „Radia Lublin”
oraz do redakcji „Gazety Wyborczej”.
Naszymi opiekunami były p. Agnieszka
Wolanin i p. Izabela Karwat.
Podróż rozpoczęliśmy o godzinie 1100. Gdy dotarliśmy, bardzo ciepło
przywitała nas pani Magda, która jest
spikerem w „Radiu Lublin” i prowadzi
audycje dla dzieci. Na samym początku
przedstawiła nam kilka zasad dotyczących poruszania się po radiu. Wszyscy
mają obowiązek chodzić bardzo szybko i
„po ścianach”, ponieważ zazwyczaj
dziennikarz jest:
a)zły, b)zdenerwowani, c) wściekły.
W związku z tym, aby nie działać na
nerwy zapracowanym dziennikarzom
wszyscy trzymali się tych zasad.
Następnie zaczęliśmy zwiedzać sale, w
których powstają audycje radiowe. Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca
dziennikarza radiowego, a nawet mogliśmy spróbować własnych sił w roli spike-

ra! W drodze do redakcji zahaczyliśmy o Mc Donald’s i skusiliśmy się
na małe co nieco.
Kolejnym etapem
na ,,ścieżce dziennikarskiej” było
odwiedzenie „Gazety Wyborczej”, w
której przywitał nas sam redaktor
naczelny. Dokładnie tłumaczył nam
każdy szczegół swojej pracy i powstawania gazety. Udzielił nam również kilku bardzo cennych rad, dotyczących pisania wartościowego i
interesującego artykułu.

Zwiedzanie redakcji
„Gazety Wyborczej” było ostatnim
punktem naszej wycieczki. Po dniu
pełnym wrażeń wróciliśmy do domu z nowymi doświadczeniami.
Spieszyliśmy się, aby o 18.05 ocenić efekty naszych zmagań z radiowym mikrofonem. Ta wycieczka
była zapewne pouczająca, motywująca do dalszej pracy, jak również przyniosła nam wiele radości.
Naprawdę warto było przeżyć takie
doświadczenie.
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Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
11 LISTOPADA
Na hali panuje zgiełk. Chociaż zbliża się pora występu, to
wszystkie osoby biorące w nim udział
siedzą na widowni. Dlaczego apel się
opóźnia? Nauczyciele proszą o ciszę.
Nagle z tłumu wychodzą pojedyncze
osoby, szepcząc ,,Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje”.
Uczniowie nie wiedzą co się dzieje,
belfrowie są zaskoczeni. Szept staje
się coraz głośniejszy, jednak każdy
mówi inaczej, w swoim tempie. Powstaje przepiękny kanon. Po krótkiej
chwili jedna z uczennic wykrzykuje te
słowa i zapada uroczysta cisza.
Tak właśnie zaczął się apel z
okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Po raz pierwszy uczniowie przedstawili taką formę, co mile
zaskoczyły widzów. Głównym celem

uroczystości było uświadomienie
obecnym, że patriotyzm to nie tylko
walka w czasie wojny,
ale nasza codzienna
postawa, a ojczyzną
możemy nazwać bliskie
nam rzeczy. Podczas
apelu młodzi artyści
recytowali wiersze,
śpiewali piosenki i grali
utwory fortepianowe.
Mogliśmy posłuchać
szkolnego chóru, a także solistów. Występ
odniósł wielki sukces
zarówno w naszej szkole, jak i na deskach
Gminnego Ośrodka
Kultury, gdzie można
było go obejrzeć parę
dni po premierze.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
,,Powróćmy jak za dawnych lat”
czyli koncert życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły, najserdeczniejsze życzenia przesyłają uczniowie... To nie był
zwykły apel. To był koncert życzeń w
stylu retro! Został on przygotowany
pod opieką pani Anny Ewy Soboty.
Występująca młodzież była ubrana w
stylu lat 20 i 30, śpiewała bowiem piosenki z tego okresu. Mogliśmy usłyszeć przeboje takie jak: ,,Miłość ci

wszystko wybaczy”, ,,Ada to nie
wypada”, ,,Ja się boję sama
spać”. Ponadto nasi koledzy
pochwalili się swoim talentem
muzycznym, grając na fortepianie ,,Dni, których nie znamy”,
,,Lambadę” i Sonatinę Ludwika
von
Beethoven.
Akademia
wzbudziła wiele pozytywnych
emocji i na bardzo długo pozostanie w naszej pamięci. Jej
uwieńczeniem był taniec pana
dyrektora Ryszarda Wolanina.

KONCERTY FILHARMONII
Pewnie zauważyliście, że raz w miesiącu odbywają się w naszej szkole filharmonie. Na potrzebę kształtowania duszy finansuje je dla nas Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Aktorzy i muzycy przyjeżdżający z Lublina udowadniają nam, że duszę artysty może mieć każdy kto próbuje tworzyć muzykę wystukując rytm długopisem podczas testu lub zagrać profesjonalną scenkę aktorską sprzeczając się
z rodzeństwem.

Pewien dyrygent w rozmowie stale
mówił o sobie, o swoich koncertach
i sukcesach. W pewnej chwili się
zorientował i mówi:
- Ale przepraszam, ja tak ciągle o
sobie. Porozmawiajmy o panu. Jak
panu się podobał mój ostatni koncert?
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LIGA OCHRONY PRZYRODY
„Siatkówka zamiast TV”
Damian Buk- szef sekcji promocji zdrowia zaprasza wszystkich chętnych na
niedzielne zajęcia rekreacyjno sportowe ph. „Siatkówka zamiast tv”. Spotkania organizowane od godziny 16.00 do
18.00 w hali sportowej. Zajęcia odbywać się będą do końca marca.

W dniu 26 listopada 2008 roku został rozstrzygnięty konkurs prowadzony przez Justynę Żak- prezesa
sekcji ornitologicznej ph. „Polowanie
z obiektywem-ptaki”. Komisja składająca się z 5 osób przyznała pierwsze
trzy miejsca: Angelice Zarzecznej i
Mateuszowi Gołębiowi, a także wyróżnienia I i II stopnia. Najczęściej
fotografowane były bociany i ptaki
wodne. Zapraszamy do obejrzenia
wszystkich prac na szkolnej gazetce
SK OTOP-u.

Anita Słowak- prezes sekcji fotograficznej, jesienią przeprowadziła konkurs ph. „Jesienne pejzaże”. Wpłynęło do niej około 90 zdjęć, w dwóch
kategoriach. Komisja I miejsce w kategorii „sceneria” przyznała Maćkowi
Wolaninowi i Anicie Słowak, natomiast w „makro” Sebastianowi Adamowskiemu i Anicie Słowak. Wystawa
pokonkursowa zdobi górne korytarze.

Osoby zainteresowane udziałem w
konkursie biologicznym w przyszłym
roku prosimy o zgłaszanie się do Oli
Janiec z klasy IIb, aby już teraz rozwijać swoje zainteresowania.

W sobotę 22 listopada odbyła się mini
dyskoteka lopowska, organizowana
przez Olę Janiec. W rytm przebojów
wspaniale bawiło się
osób. Na parkiecie szalał zarząd i członkowie LOPu. Mimo fatalnej pogody frekwencja
była wzorowa. Wszystkim dziękujemy
za przybycie i doskonałą zabawę.

Jak Maciek został dziadkiem...
Szkolna hodowla prowadzona przez Olę Janiec wzbobaciła się
w lipcu bierzącego roku o trzy małe papużki pod opieką Maćka
Wolanina. Obecnie znajduja się w kraśnickim sklepie zoologicznym. Gratulujemy Maćkowi dobrej ręki do rozrodu ptaków.
„Niespodzianka było dla mnie wyklucię młodych papug. Najuciążliwszy był samiec który głośno „chwalił”, że został ojcem.
Samica zachowywała spokój.”- skomentował Maciek.
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„Wspomnienie kochanka”

„- Ty moja tęsknoto...ach.

Kącik

Na zdjęciu równie pięknie wyglądasz
- Ty moja osłodo życia!

dlaczego nie wróciłaś?

twórczości

Czerwona szminka na ustach,

Jesteś nieosiągalna,

Na powiekach zielony cień

Coraz bardziej.

Mona Lisa!

Już płynę do Ciebie!

Nie przykrywaj pudrem tych ślicznych

Czekaj!

***
Gdzie teraz jesteś?
Tak bardzo Cię potrzebuję...
Myślałeś, że jestem z kamienia,
A jednak coś czuję.

-Ty moja oddalona kraino!

-Ty moje piegowate cudeńko!
Nigdy ich nie zasłaniałaś,

Rafaello

Dodają Ci uroku

Pokochałeś mnie przypadkiem

-moja Ty duszo pocieszenia.

- Nie myślałeś, czy to złe.

Mówiłem Ci już, że

Ty już dawno zapomniałeś.

ślicznie wyglądasz przy blasku fleszy?

Ja nie mogę- kocham Cię!

- Urodzona Ty modelko!
Śnisz mi się każdej nocy.

Dlaczego tak postąpiłeś?

Budzę się i Cię widzę,

Czy już zawsze będę żyć w
udręce?

Ty- ciągle Ty,

Jeśli to właśnie jest miłość
- To nie chcę kochać. Nigdy
więcej.

Wszędzie Ty.
Zastępujesz mi słońce i księżyc i
deszcz.
- Ty moja tęsknoto...ach.

MOJE HOBBY
Ja też zaczynałem od
SPIDER-MANA…
Od dziecka fascynowały
mnie niebezpieczne i tropikalne
zwierzaki. Odkąd pamiętam, łapałem
pająki, jaszczurki i owady. Wreszcie
moje marzenia się spełniły. Dwa lata
temu dostałem pierwsze modliszki
(phyclonaria paradoxa). I tak rozwijała się moja pasja, jednak marzyłem o
pająku ptaszniku. Pierwszy był najpopularniejszy i najłatwiejszy w hodowli ptasznik Brachypelma Albopilo-

sum. Obecnie w swojej hodowli mam 4
ptaszniki: Psalmopoeus Cambridge,
Psalmopoeus Irminia, Brachypelma
Albopilosum, Brachypelma Epicureanum, oraz 3 modliszki gatunku Sybilla Pretiosa. Fascynujące jest obserwowanie ich zachowania, zwyczajów, a
zwłaszcza linienia. Chciałbym się tym
zajmować w przyszłości i mam nadzieję, że tak będzie.
Jest to bardzo ciekawe hobby,
ale trzeba wiedzieć, że wiąże się z
dużymi kosztami i tym, że pająki,
skorpiony czy niektóre

węże posiadają jad, mogą więc być
dla człowieka niebezpieczne. Należy także zwierzętom zapewnić jak
najlepsze warunki życia.
Ptaszniki
występują
w ciepłym klimacie, najczęściej
w Ameryce Południowej i na południu Europy. W Polsce zidentyfikowano tarantulę ukraińską w Bieszczadach.
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KONKURS! KONKURS! KONKURS!
Boże
Narodzenie.
Historia i
polskie
zwyczaje świąteczne - pytania
konkursowe.
1. Jak nazywa się dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia?
2. Z ilu dań składa się tradycyjna
polska wieczerza wigilijna?
3. Co symbolizuje liczba potraw
wigilijnych?
4. Którą tradycję wigilijną uważa
się za najstarszą?

5. Podaj etymologię słowa 'wigilia'
i jego właściwe znaczenie.
6. Po co zostawia się puste nakrycie na stole wigilijnym?
7. Jaki rodzaj potraw podawany
jest podczas wieczerzy wigilijnej?
8. Wyjaśnij, co to są jasełka?
9. Jak nazywamy pieśni śpiewane
podczas świąt Bożego Narodzenia? (wymień dwa rodzaje)
10. Z jakiego kraju i kiedy przybył do Polski zwyczaj ubierania
choinki?
11. Co w staropolskich zwyczajach zastępowało choinkowe
drzewko?
12. Czym dekorowano dawniej
choinki?

13. Jak nazywany jest okres przygotowań do Bożego Narodzenia?
14. Skąd pochodzi zwyczaj obdarowywania się podarunkami?
15. Kto przynosi prezenty z okazji
Bożego Narodzenia? (wymień
przynajmniej trzy określenia tej
postaci w różnych krajach)
16. Jaki znak informuje nas, że
należy zasiadać do wieczerzy wigilijnej?
17. Jaką nazwę nosi świąteczna
msza odprawiana o północy?
18. Jakie imiona nosili trzej królowie, którzy przybyli złożyć pokłon
i dary dzieciątku Jezus?

Wyobraźnia dziecięca potrafi tworzyć nowe światy, ożywiać
zwykłe przedmioty i ubarwiać szarą rzeczywistość.
Zabawka, którą pamiętam...
Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa jest pluszowa myszka. Dostałam ją, gdy miałam sześć lat.
Dobrze pamiętam ten dzień- szósty grudnia. Wszystkie dzieci przedszkolu z napięciem oczekiwały na Świętego Mikołaja. Ktoś krzyknął: Idzie! I wszyscy skierowali wzrok ku drzwiom do Sali.
Jest. Wysoki i tęgi z dużym workiem pełnym prezentów Święty Mikołaj wszedł do pokoju.
Wyczytał moje imię. Trochę speszona, powoli podeszłam, usiadłam mu na kolanach i
dostałam swoją paczkę. Myszka, która w niej była, od razu wpadła mi w oko. Nie zwracałam już
na nic uwagi. Byłam zajęta rozmową z Myszką…
Miała długi pyszczek i czarne kropki na czerwonych plecach. Nazwałam ją Mysia.
Przez cały czas za mną była. Kiedy się bawiłam, zwykle usadzałam ją obok siebie. Gotowałam jej obiadki, opowiadałam własne historyjki i zapoznawałam ją z innymi zabawkami. Mysia zawsze zasypiała na sąsiedniej poduszce.
Żadnej zabawki nie lubiłam tak bardzo, jak jej. Mijały lata, a ona wciąż przy mnie była. Niestety, kiedy Mysia miała cztery
lata musiałam odłożyć ją na półkę, ponieważ większą ilość czasu poświęcałam na naukę.
Tak zostało do dnia dzisiejszego. Mysia wciąż zajmuje honorowe miejsce na półce w moim pokoju. Jej wygląd
wcale się nie zmienia, pomimo, że dostałam ją już ponad osiem lat temu. Cieszę się, że mam zabawkę, z którą spędziłam
tyle wspaniałych chwil w dzieciństwie.
Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa był mały sportowy samochodzik.
Był czarny. Otwierały się w nim drzwi, maska oraz bagażnik.
Często bawiłem się nim w taksówkę. Woziłem ludziki z klocków.
Wyobrażałem sobie, że jeżdżę nim po torze wyścigowym.
Jednak pewnego dnia samochód wypadł z toru i uderzył o ścianę,
w wyniku czego uległ poważnym uszkodzeniom. Wiele razy próbowałem
go naprawić, lecz na próżno.
Postanowiłem, że odstawię go na półkę z zabawkami, gdzie zajmuje honorowe miejsce do dzisiaj.
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J E S T E Ś O DP O W IE DZ I AL N Y Z A T O, C O OS W O IŁ E Ś

Jesteś odpowiedzialny za to, co
oswoiłeś…

- Nie mogę bawić się z tobą - odparł lis. Nie jestem oswojony.
- Ach, przepraszam - powiedział Mały
Książę. Lecz po namyśle dorzucił: - Co
znaczy "oswojony"? Co znaczy
"oswoić"?
- Jest to pojęcie zupełnie zapomniane powiedział lis. - "Oswoić" znaczy
"stworzyć więzy".
- Stworzyć więzy?
- Oczywiście - powiedział lis. - Teraz
jesteś dla mnie tylko małym chłopcem,
podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie nie
potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko
lisem, podobnym do stu tysięcy innych
lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja
będę dla ciebie jedyny na świecie.
(…) jeślibyś mnie oswoił, moje życie
nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki - tak różne od innych.
- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie - rzekł
lis. - Lecz tobie nie wolno zapomnieć.
Stajesz się odpowiedzialny na zawsze
za to, co oswoiłeś.
Antonie de Saint – Exupery

Wszyscy się nią zajmują, dbają, noszą
na rękach. Przychodzi moment, że ta
„żywa zabawka” się znudzi. Ale nie da
się jej odstawić na półkę jak starą lalkę
ani schować do pudełka jak samochodzik, którym się już nie bawimy. Psa
trzeba karmić, wyprowadzić na spacer,
czasami po nim posprzątać. Zdarza
się, że gryzie meble, buty, więc… ląduje na podwórku. Nie rozumie, dlaczego nikt go już nie przytula, czemu
łańcuch nagle ogranicza jego wolność,
dlaczego nie może do nas podbiec.
Nadchodzi zima, pora gdy
zwierzęta potrzebują większej troski i
uwagi człowieka. Fantastyczne są
akcje dokarmiania dzikich zwierząt
przez członków SK LOP, doskonale
sprawdzają się robione przez nas
karmniki i zakładane ptasie stołówki.
Pamiętajmy także o naszych psach,
zwłaszcza tych, które mieszkają na
podwórku. Zadbajmy, aby buda była
ocieplona, ustawiona tak, by nie padał
do niej deszcz lub śnieg. Łańcuch musi mieć taką długość, by pies miał swobodę ruchu. Zawsze musi mieć dostęp
do świeżej wody (zwłaszcza, gdy ta w
misce zamarznie).
A może pomóc schronisku? Jeśli chciałbyś zorganizować
akcję na rzecz schroniska, zgłoś się
do nas. Pamiętaj, że bycie wolontariuszem się opłaca.
Coraz większy napływ zwierząt do schronisk jest skutkiem nieodpowiedzialności właścicieli , którzy gubią, porzucają i bezzasadnie rozmnażają swych pupili.
W schronisku dla bezdomnych zwierząt znajdziesz zarówno
szczenięta,
jak i psy dorosłe.
Znajdziesz piękne rasowe pieski, a
także - jeszcze piękniejsze - kundelki.
Wszystkie spragnione ciepła, opieki i
przyjaźni człowieka na resztę lat swego życia.

„Mały Książę”
Pewnego dnia ktoś przynosi do domu puszystą, milutką, bezradną kulkę.

Materiały ze strony schroniska dla zwierząt w Lublinie

(www.schroniskozwierzaki.lublin.pl/ )
Jak nam pomóc?
- adopcja
- adopcja wirtualne
- pomoc finansowa (szczepienia, testy
do diagnozy chorób zakaźnych)
- wolontariat
Potrzebne koce i ręczniki
W schronisku znajduje się około pół
tysiąca zwierząt. Wśród nich trafiają
się również zwierzęta chore albo bardzo młode, które wymagają lepszych
warunków. Aby je zapewnić potrzebne są koce lub ręczniki, z których
można zrobić posłania albo którymi
można przykrywać chore psy i koty. Jeśli maja Państwo kocyki lub
ręczniki, które mogą Państwo przekazać schronisku, to bardzo o nie prosimy.
adres:
Lublin ul. Metalurgiczna 5
tel. 081 466-26-42
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Ż YCZENI A Ś WI Ą TECZNE
Kochana Oluniu!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się roku 2009, z
całego serca życzę Ci wiele zdrowia, szczęścia i miłości, wszelkiej
radości i dostrzeżenia mej osobowości.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
Roku 2009 dla Pani Marii Adamczyk
życzy klasa IIIb

Twój tajemniczy wielbiciel
Dla Pani Anny Suduł
Drodzy Rodzice!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym wam złożyć najlepsze życzenia,
abyście byli zdrowi i w pełni sił i abym mógł dać
wam wiele radości. Chciałbym Wam życzyć
również ciepła przy wigilijnym stole oraz szczęśliwego Nowego Roku 2009.
Kochający Was syn, Dawid

Aby od Sylwestra cały rok był extra. By marzenia
się spełniały, by pieniądze kieszeń Twą wypychały, a uczucia nie znikały i z serduszka wypływały. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego
Roku!

W Święta niech się snuje Pani kolęda i gałązki świerkowe
niech Pani pachną na zdrowie. Wesołych Świąt, a z
Gwiazdką, pod świąteczną łuną jasną życzymy Pani najwięcej zwykłego, ludzkiego szczęścia.
Życzy klasa Ic

Droga Kamilo!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego
Roku życzymy Tobie i całej Twojej rodzinie dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz pogodnych, radosnych, magicznych i ciepłych Świąt rodzinnym gronie. Niech Nowy Rok
obfituje w moc wspaniałych niespodzianek i powodzenia w
życiu. Wszyscy życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia.
Życzy klasa IIc wraz z wychowawcą

Dla Agaty Nosal

Droga Pani Aniu!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Pani dużo zdrowia, bo to najważniejsze,
dużo szczęścia, bo to najpiękniejsze oraz wiele radości z kształcenia naszych osobowości. A w zbliżającym się 2009 roku sukcesów w życiu zawodowym
oraz żadnych problemów w zaciszu domowym.
Klasa IIb

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego
Nowego Roku, życzę mojej rodzinie nieustającego
szczęścia i zdrowia. Chcę, aby każdy dzień tych Świąt
przybliża Nas wszystkich do wiecznej chwały i lepszej
egzystencji w Nowym Roku naszej ,,ludzkiej pielgrzymki”. Dla moich kochanych bliskich ślę też moc przyziemnych dóbr, abyśmy mogli cenić te wszystkie przymioty,
którymi życie otacza nas cały czas. Życzę wszystkim,
aby narodzone Dzieciątko Jezus otaczało nas swoją
miłością, a Duch Święty został z nami całe życie.
Szymon Szymański

Życzę Wam, abyście te święta przeżyli z otwartym sercem i
radosną duszą. Oby nadzieja, która na nowo wejdzie do
Waszego domu pozostałą na zawsze, a miłość ponownie
ożywiona rozkwitała wokół Was.

Serdecznie życzymy naszemu wychowawcy, panu Leszkowi Sitarczykowi wszystkiego najlepszego. Pogodnych, wesołych
Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła i miłości oraz szczęśliwego
Nowego Roku i udanego Sylwestra.

Kochanej klasie II c- wychowawczyni

Klasa I a

Naszej kochanej Pani Wychowawczyni Izabeli Karwat życzymy ciepłych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. W nadchodzącym roku życzymy samych pomyślności w
życiu prywatnym i zawodowym. Wspaniałych uczniów i ogromnych
sukcesów
Pani wychowankowie z klasy II c

Redakcja nie odpowiada za treść życzeń!!!
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Dla Adriana i Anety
Życzę Wam, aby Nowy Rok przyniósł Wam jeszcze więcej miłości.
koleżanka

„ Lawiny radości,
Potopu miłości,
Lampek migania
Kochanej Rodzince,

Kolęd śpiewania.

która zawsze jest przy mnie w
radosnych i trudnych chwilach
życzę ciepłych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych
w gronie bliskich. Niech zdrowie,
szczęście i miłość zawsze będą z
Wami.

Prezentów bez liku,
Wielu kolędników
Oraz Sylwestra do rana
Z lampką szampana!”

Edyta Nagajek
Klasa I b
dla najlepszej wychowawczyni
na świecie –p. Doroty Nyk

Szalonym kumpelom z klasy II a, II
b i całej reszty
wesołych i pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia, sukcesów w nauce i nie
tylko…oraz wspaniałej zabawy w
Nowym Roku.

Najlepszemu nauczycielowi wychowania fizycznego, Panu Łukaszowi Matyzbonowi z okazji
Świąt Bożego Narodzenia życzymy samych sukcesów sportowych, zadowolenia z uczennic i
uczniów, wszystkiego co najlepsze oraz szamańskiego Sylwestra.
Uczennice z klasy II a, II b i III a

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę
Ci, abyś zawsze była wesołą i szczęśliwa, a nasza miłość
trwała wiecznie i rosła z każdym nowym dniem.

Najwspanialszej na świecie wychowawczyni- Pani Agnieszce Wolanin życzymy spokojnych, radosnych Świąt Bożego
Narodzenia w gronie najbliższych. Pociechy z uczniów, sukcesów zawodowych i
spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Roku 2009.
Klasa II a

Kochanej Pani Dorotce Laskowskiej
szczęśliwych, spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Samych sukcesów w pracy, uśmiechu od ucha do ucha i szybkiego powrotu
do szkoły.
Uczniowe Publicznego Gimnazjum

Od Adrianka dla Anetki
Mikołaja w kominie,
Prezentów ile się nawinie,
W Święta Bożego Narodzenia ślemy Pani najlepsze życzenia: szczęścia,
zdrowia, pomyślności, a przede wszystkim miłości. Smacznego karpia,
pięknej choinki i w komplecie całej rodzinki.
Dla Pani Iwony Głuchowskiej

Cukierków skrzynki,
Dwumetrowej choinki,
Przed domem bałwana i sylwestra do rana!
Dla Pana Dyrektora Ryszarda Wolanina

Pogodnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szampańskiej zabawy w Sylwestra. Samych sportowych sukcesów w nadchodzącym 2009 roku i jak najlepszych wyników w
nauce.

i Pani Dyrektor Grażyny Pytlak
zespół redakcyjny

wszystkim uczniom z naszej szkoły
życzy redaktor działu sportowego
Mikołaja w kominie,
Prezentów po szyję
Najserdeczniejsze życzenia dla
wszystkich osób spędzających
przerwy w klasie biologicznej i dla
pana Henryka Flisa.

Redakcja nie odpowiada za treść życzeń!!!

Dużo zdrowia, szczęścia i wspaniałego
zapachu choinki dla
wszystkich nauczycieli uczących klasę
IIa.

Trzymetrowej choinki
Cukierków trzy skrzynki
Przed domem bałwana
I imprezy do rana!
Od klasy IIIa dla Pani Ewy Soboty

STR. 12

ROK 1, NUMER 2

Z ARENY SPORTOWYCH ZMAGAŃ
Gimnazjada 2008/09

Najważniejsze,

Dnia 21 listopada 2008 roku odbyły się zawody w grze w szachy.
Naszą szkołę reprezentowali:
Magda Ciosek, Rafał Bańka, Mateusz Okoń oraz Piotr Wojciechowski.

że zdobyliśmy bilety
Na wieść o meczu
„na szczycie” wielu z nas wyraziło chęć obejrzenia go na żywo. Zdobycie biletów graniczyło z cudem, jednak ”Brygada
Kryzysowa” pod dowództwem
p. Flisa dzielnie walczyła o
najlepsze miejscówki na trybunach.

Uczniowie wrócili z Wilkołaza z
zadowalającym wynikiemmiejscem szóstym.
W zawodach w badmintonie w
Urzędowie, które odbyły się 6 listopada (dziewczęta) i 7 listopada
(chłopcy) udział wzięli: Patrycja
Bańka, Luiza Maciąg, Piotr Wojciechowski i Michał Dolecki. Dziewczęta i chłopcy zajęli czwarte
miejsce

Dnia 17 listopada grupa
uczniów naszego gimnazjum (i
nie tylko, ponieważ w wyjeździe uczestniczyli tez dorośli i
młodzież licealna) wybrała się
do hali Podpromie w Rzeszowie na mecz siatkówki, który
zorganizowali Damian Buk
oraz p. Henryk Flis.

Listopadowy Bieg Niepodległości

W ostatnim spotkaniu 5. kolejki PlusLigi zmierzyły się zespoły PGE Skra Bełchatów –
obecny Mistrz Polski oraz Asseco Resovia Rzeszów. Emocji nie brakowało, ponieważ
obie drużyny wspierane przez
swoich kibiców,

5 listopada w ciągu zajęć lekcyjnych
odbył się coroczny bieg, do którego
zgłosiło się wielu chętnych. Długość
trasy wynosiła 1200m dla dziewcząt i
chłopców. Wszyscy walczyli o jak najlepsze wyniki. Oto końcowy rezultat:

Dziewczęta
1) Agnieszka Siebielec
2) Iwona Pernal
3) Joanna Zaguła
Chłopcy
1) Daniel Fryza
2) Mateusz Rybiński

Dziś młodym nie chce się biegać do
szkoły, a w domu każdy chce mieć
elektryczność i wygody. Są inne
czasy i pewnie inni będą sportowcy.

3) Maciej Wolanin

zażarcie walczyły o zwycięstwo
Kiedy zabrzmiał ostatni gwizdek arbitra wszyscy wstali z
miejsc i ruszyli w stronę boiska. Tłumy kibiców walczyły o
autografy i zdjęcia ze swoimi
idolami.
Cieszymy się, że mogliśmy
uczestniczyć w tak wspaniałym
widowisku sportowym i mamy
nadzieję, że to nie był nasz
ostatni wyjazd na mecz.

Jak aktywnie spędzić zimę…
Łyżwiarstwo
Mało które miasto może pochwalić się krytym lodowiskiem czynnym
przez cały rok. Do tych nielicznych zalicza sie m.in. Wrocław, Bydgoszcz, Tychy, Łódź i Warszawa. Na razie trzeba się zadowolić powstawaniem lodowisk na świeżym powietrzu. My możemy ślizgać po
tafli na lodowisku w Lublinie.
Narciarstwo
Nawe jeśli nie stać nas na nowe narty czy kije, bez większych problemów możemy kupić używany sprzęt z licznych komisów sportowych
lub wypożyczyć. Najbliższe stoki znajdują się w Batorzu i
Sulowie.
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