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„Wiosna nadzieja rozkwita” 

     Każda pora roku ma w sobie coś pięknego. Lato przy-
nosi nam czar słońca, uczucie wolności, jesień wydoby-
wa najróżniejsze barwy i maluje nimi ziemię, a zima otu-
la puchem białego śniegu. Wiosna natomiast to magiczna 
pora roku. Wszystko budzi się do życia. Świat staje się 
piękny i nabiera siły po zimowym śnie. Słońce ogrzewa 
twarze ludzi i rysuje uśmiechy. Wiosna to jest ten czas! 
Czas, aby móc zacząć coś od nowa, czas na snucie wiel-
kich planów i marzeń, czas na podjęcie decyzji, czas  
na wszystko. Człowiek nabiera energii, budzi się w nim 
nowe życie, nadzieja. Chce się dać porwać delikatnym 
porywom wiatru. Na drzewach rozkwitają pąki kwiatów, 
ptaki śpiewają swoje melancholijne pieśni. Wszystko  
to zaczynamy dostrzegać, całą tę magię. I to nas cieszy. 
To nam wystarcza. Wiosna jak każda inna pora roku 
sprzyja zmianom. Jest takim „startem” nowego jutra, no-
wej nadziei. To idealny czas na zmiany. Czas na poukła-
danie sobie wszystkiego i dostrzegania pozytywów.  
W powieści A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec” każ-
da wiosna rozkwitała nadzieją. Budziła siłę do walki  
za ojczyznę, za wolność. Być może to dzięki niej udało 
nam się przezwyciężyć okupanta i wywalczyć w maju 
niepodległość. Magię tej  pory roku czuć w powietrzu. 
Idąc ulicą, napotykasz zakochane pary trzymające się  
za ręce, zanurzone w blasku swoich oczu. Czy to nie jest 
piękne? Wiosna budzi w ludziach miłość. Sprzyja młodo-
ści, poczuciu wolności, a także nabraniu dystansu do 
pewnych rzeczy. Jest idealnym momentem do zmiany  
pewnych rzeczy. Jest idealnym momentem do zmiany 
życia na lepsze.    Natalia Respond 

   Wiosenne możliwości 
      Jest coraz cieplej, coraz ładniej. Słońce ogrzewa 
twarze, wlewając w nasze serca trochę wiary i nadziei. 
Zagląda do naszych domów, wpuszczając przez szyby 
dawno oczekiwane światło. Po zimie jeszcze jesteśmy 
otumanieni, pogrążeni w pozimowej żałobie. Jeszcze 
nie do końca dociera do nas, że razem z wiosną idą no-
we możliwości. Otwiera się przed nami nowa czysta 
strona w księdze życia, którą możemy zapisać, jak nam 
się tylko podoba. Wiosna to czas przemian, motywacji  
i ogromu możliwości. Przed nami lepsze perspektywy 
na przyszłość. Tegoroczna zima nie była zimą z opo-
wieści naszych rodziców- sroga, z dużymi mrozami  
i ogromną ilością śniegu. 
     W tym roku sprawdziło się coraz częściej używane 
powiedzenie, iż” Piękną mamy wiosnę tej zimy”. Niby 
nie było zimy, ale słońca nie było w nadmiarze. Niebo 
było zachmurzone, rzadko kiedy ukazywało się słonce. 
Drzewa wydawały się nagie, puste i samotne. Wiatr 
przenikał nas swym chłodem niemal do szpiku kości. 
Na przełomie jesieni i zimy zapadamy w smutny prawie 
depresyjny letarg. Świat wydaje się ponury, bez wyrazu 
i koloru. Wiosna wszystko zmienia. Wszystko rozkwita.  
Idealnie pasują do tego stanu słowa piosenki Agnieszki 
Osieckiej „ Lecz nie rozczulaj się nad sercem, na cóż mi 
kwiaty, pomarańcze, ja jeszcze z wiosną się rozkręcę,  
ja jeszcze z wiosną się roztańczę”.           
                                                        Agata Chutkowska 

Magia wiosny 

    Wiosna to magiczny czas, w którym przyroda budzi 
się do życia po długim, zimowym śnie. Świat staje się 
radosny, a my uwalniamy się od rzeczywistości, aby móc  
go podziwiać. Wiosna nadzieją rozkwita. Po pierwsze, 
wiosna to czas radości. To pora roku, w której przeważa 
siła natury. Na zewnątrz robi się coraz cieplej, dni stają 
się dłuższe, a świat nabiera barw. Kwiaty zaczynają roz-
kwitać, a na drzewach pojawiają się pierwsze listki.  
Odgłosy zwierząt, świeżo zazielenione trawy i wesołe 
promyki słońca zachęcają nawet najbardziej leniwą oso-
bę do wyjścia z domu. Przyroda zaraża nas optymizmem  
i chęcią do działania, na przykład w wierszu Marii Ko-

nopnickiej „Pobudka wiosny” można odczuć wesoły 
nastrój panujący w utworze, wiosenne roztargnienie,  
a przede wszystkim pozytywną energię, jaka towarzyszy 
owadom.  
     Po drugie, wiosna  ma kolory nadziei. To czas,  
w którym stawiamy sobie nowe cele, plany oraz nadzie-
je w naszym życiu. Możemy to zauważyć w wierszu  
M. Gajowniczka, pt. „Nadzieja rozkwita wiosną”. 
Utwór przedstawia człowieka, który jest pełen pesymi-
zmu, ale dzięki nadchodzącej wiośnie, udaje  
mu się odnaleźć w sobie cząstkę nadziei.  
      Uważam, że przekonałam niedowiarków. Myślę,  
że dla większości, wiosna jest ulubionym okresem  
w  roku, gdyż ma w sobie wiele optymizmu, uroku  
i nadziei. To czas, w którym na nowo odkrywamy to,  
co jest dla nas ważne.                     Magdalena Korona 

Miłosz Mazurek 

Amelia Mazurek  
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        Pani dyrektor wybrała dwóch uczniów reprezentu-
jących nasze gimnazjum i razem z panem W. Koroną  
i B. Fajge wybieramy się dzisiaj do włodawskiej synago-
gi. Pogoda nie służy. Jest pochmurno i prószy śnieg. Do-
datkowo do szkoły przyjechaliśmy rowerami, a do Wło-
dawy jedziemy z panem Wiesławem i nie wiemy,  
co z nimi zrobić. Pani dyrektor zaproponowała nam, 

abyśmy zostawili 
rowery pod szkolną 
kotłownią. Włoda-
wa wita nas rekla-
mami.  Dojeżdżamy 
na miejsce zbyt 
wcześnie, ale nie 
stanowi to żadnej 
przeszkody, bo 
dzięki temu dłużej  
i na spokojnie mo-
żemy pooglądać 
stare fotografie. Na-
wet pogoda mile 
nas zaskoczyła. Za-
częło wychodzić 
słońce i deszcz tak-
townie ustąpił mu 
miejsca.. Przy wej-
ściu musimy podpi-
sać się imieniem i 
nazwiskiem. Dosta-
jemy pamiątkowe 
fotografie i foldery. 

Wchodzimy na salę wraz z tłumem ludzi. Jest bardzo 
dużo znajomych z naszej okolicy, a zwłaszcza z Dubecz-
na. Mijamy sąsiadów, ciotki, wujków. Fotografie zostały 
umieszczone na metalowych paletach, dzięki którym  
z łatwością można je podziwiać. Każde zdjęcie przedsta-
wia hutę szkła, początki jej budowy, pierwszych pracow-
ników, a także dyrektorów. Ze starych fotografii  patrzą 
na nas  poważne twarze hutników, zdobników i szlifie-
rzy. Obok mistrzów rzemiosła krzątają się młodzi chłop-
cy, przyuczając się do tego trudnego zawodu.  Są też 
kobiety, które wykonują nieco lżejszą, ale także odpo-
wiedzialną pracę pomocników, pakowaczy czy zdobni-
ków. Możemy również przeczytać, co na danej ilustracji 
się znajduje, ponieważ wszędzie widnieją podpisy. Obok 
fotografii wystawiono szkło, jakie produkowało się  
i produkuje dotychczas w zakładzie. Są też formy odlew-
nicze, specjalistyczne narzędzia i surowce do produkcji 
szkła. Nastrój w muzeum jest niesamowity. Doskonale 
podkreśla go oświetlenie i stare  przygotowywane  
do renowacji ściany żydowskiej synagogi. Na górze 

znajduje się poczęstunek dla gości. Możemy napić się 
kawy lub herbaty i przekąsić jakiś deser. O 13:30 prze-
mawia Piotr Kazanecki - przewodniczący Stowarzysze-
nia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno Polesie Zachodnie  
i oficjalnie otwiera wystawę, witając zaproszonych go-
ści ( także naszą panią dyrektor). SIL to organizacja po-
zarządowa, powstała z inicjatywy obecnych i byłych 
mieszkańców Dubeczna, którzy czują się odpowiedzial-
ni za rozwój miejscowości i pragną, by jej potencjał był 
w pełni wykorzystany. Głos po nim zabiera  pan Walde-
mar Kacprzak, który stara się streścić nam całą historię 
huty szkła w kilkudziesięciu zdaniach. Opowiada o jej 
założeniu, właścicielach, osiągnieciach i rozbudowie 
budynku. Z zainteresowaniem słuchamy, że „została ona 
wybudowana w 1872 roku, jak głosi legenda zakład po-
wstał na ogromnym mrowisku , aby to miejsce przycią-
gało ludzi do pracy”. Od początku swego istnienia jest 
to jeden z więk-
szych zakładów 
pracy w regio-
nie, w przeszło-
ści zatrudniają-
cych do 500-600 
osób. Do dzisiaj 
jest on najwięk-
szym pracodaw-
cą w powiecie 
włodawskim. 
Huta Szkła 
„Dubeczno’’ i 
wszystkie nieru-
chomości do 
rodziny Szuld-
bergów należały 
do wybuchu II 
wojny świato-
wej. Do tego 
czasu zakład 
pracy kilkukrotnie przerywał produkcję (wygaszano 
piec do wytopu szkła): w czasie I wojny światowej z 
powodu strajków w 1926 i 1936 oraz w 1924 i 1936 ro-
ku z przyczyn ekonomicznych (brak popytu)” . Przemó-
wienie dobiega końca i ludzie udają się na poczęstunek. 
Niestety nas goni czas i musimy wracać. To było na-
prawdę interesujące popołudnie. Czujemy dumę z naszej 
„ małej Ojczyzny”. 
                               Natalia Respond ,  Damian Gugała 

  Jest czwarty marca 2015r. Zostaliśmy zapro-
szeni do Włodawy na wystawę dotyczącą Huty 
Szkła w Dubecznie.  
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     WIOSNA W PRZYRODZIE 

      Chyba każdy po zimie, zwłaszcza długiej i mroźnej 
nie może się doczekać wiosny, a wraz z nią nadejścia 
ciepłych dni. Wiosna, jak każda pora roku ma swoje cha-
rakterystyczne  oznaki.  Najbardziej rozpoznawalną 
oznaką zbliżającej się wiosny jest wyrastanie kwiatów.  
W pierwszych tygodniach wiosny, ale często nie tej ka-
lendarzowej,  wyrastają przebiśniegi i krokusy. Te pier-
wsze, jak sama nazwa wskazuje, "przebijają śnieg", zaś 
krokusy ubarwiają szarą ziemię. W lesie kwitną leszczyny  
i przyciagaja wzrok kotki wierzbowych bazi. Później po-
jawiają się niebieskie przylaszczki. 

     Wiosnę nie tylko widać, ale i słychać. Słyszymy już  
od dwóch tygodni żurawie i gęsi. W polu odzywają się 
czajki, a wysoko nad głowami „srebrny dzwoneczek“- 
skowronek. Obserwując te cuda przyrody, zaczynamy  się 
cieszyć z tej zbliżającej się pory roku. 

Patrycja Tokarska 

( Nie) rozważne działania ludzi 
 

       Idzie wiosna. W tym roku było niewiele śniegu,  
a ten, który się pojawił, szybko stopniał, odsłaniając 
suche badyle chwastów i zeschłe źdźbła traw. Z wypala-
niem traw od lat zmagają się strażacy, policjanci i służ-
by ochrony środowiska. Według prawa jest to nielegal-
ny i wyjątkowo groźny proceder. Nie dość, że dym  
z pożaru roślin wyzwala szkodliwe substancje, to jesz-
cze zatruwa środowisko. Mimo ostrzeżeń wielu rolni-
ków uważa, że wypalanie traw to „ najtańszy herbicyd” 
do zwalczania chwastów. Jak Polska długa i szeroka 
wiosną palą się ugory, przydrożne rowy, skarpy, łąki 
czy trzcinowiska na wysychających stawach. Utrzymuje 
się społeczna zgoda na podpalanie wszystkiego, co po-
rośnięte jest suchą trawą. 
      Ludzie zapominają o najważniejszej sprawie!  
W pożarach giną owady i  często chronione gatunki 
zwierząt i roślin. Wszystko przez to, że ludzie w najła-
twiejszy ( bo nie wymagający wysiłku fizycznego) spo-
sób chcą się pozbyć kłopotliwych chwastów, które za-
burzają estetykę otoczenia. Zdarza się też, że  robią  
to także dzieci czy młodzież, dla których jest to dobra 
zabawa i sposób na popołudniową  nudę. Czas uświado-
mić sobie, że nie wolno podpalać trawy, bo to szkodzi 
środowisku naturalnemu!             Miłosz Mazurek 

Ptaki, które przylatują do Polski wiosną 

    Każdy wie, że wiosną przyroda budzi się do życia      
a ptaki wracają do nas z ciepłych krajów. Najbardziej 

rozpoznawalnym ptakiem, a zarazem zwiastunem wio-
sny jest bocian, który przylatuje do nas aż z Afryki. Na-

stępnym ptakiem przylatującym do Polski jest kukułka.  
Jaskółka, słowik, skowronek, wilga oraz czapla to rów-
nież oznaki wiosny. Widząc te ptaki, możemy być pew-

ni, że wiosna jest blisko.            Klaudia Pawlik 

Owocowy zawrót głowy  

     Wczesną wiosną skazani jesteśmy na mrożonki,  
bo ogrody są jeszcze puste, a witaminy są nam wyjątko-

wo potrzebne po ubogiej w słońce zimie. W pierwszych 
dniach marca cała szkoła utonęła w zapachu jabłek. 

Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły  
i emeryci dostali w prezencie worek soczystych jabłek. 
Zainteresowanie rodziców tą akcją przeszło najśmielsze 

oczekiwanie. Nic się nie zmarnowało! Po świętach akcja 
ma być powtórzona.                          REDAKCJA 

Amelia Mazurek  

Anna Hasioli 

Nikola Onyszko 
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DZIELNA  INKA       

    Kilka dni temu obejrzałem film pt. „Inka 1946”. Jest 
to opowieść o dziewczynie, która miała niespełna 18 lat, 
gdy dopadła ją śmierć. Nazywała się Danuta Siedzików-
na, pseudonim Inka. Inka to postać prawdziwa, a jej losy 
doskonale odzwierciedlił ten film. Była sanitariuszką  
w zespole harcerzy. Ojca i matkę straciła bardzo wcze-
śnie. Po zamordowaniu matki Inka wraz z siostrą wstąpi-

ła do Armii Krajowej, gdzie 
złożyła przysięgę i odbyła 
szkolenie sanitarne. Pewne-
go dnia Danuta została 
aresztowana przez UB i zo-
stała uwięziona jako więzień 
specjalny. W śledztwie była 
okropnie katowana, mimo  
to  odmawiała składania ze-
znań. Wkrótce została skaza-
na na śmierć. Żołnierze wy-
konujący wyrok  stanęli 
przed Inką z bronią w ręku. 
Podszedł do niej ksiądz i ją 
pobłogosławił. Następnie 

wykonano strzały w kierunku Siedzikównej. Za pierw-
szym razem postrzelili ją w ramie, później głośno krzyk-
nęła „Niech żyje Polska”. Dokonano drugiego strzału, 
tym razem przez dowódcę. Podszedł i z bliskiej odległo-
ści strzałem z pistoletu zabił Danusię. Historia, jaką po-
kazuje film, jest bardzo wyjątkowa. Postać Danuty i jej 
przejścia są bardzo wzruszające. Podziwiam jej osobę, 
ponieważ była odważna i dyskretna. Pomimo katowania 
nie dała się omamić i nie wyznała nic prześladowcom. 

                        Damian Gugała 

CZAS NA MIŁOŚĆ      

 Film „Trzy metry nad 
niebem” reżyserii Fernan-
da Gometeza Molina opo-
wiada historię miłości 
dwojga ludzi, z zupełnie 
różnych światów. Babi to 
zdolna i ambitna uczenni-
ca, pochodząca z bogatej 
rodziny. Ma plany na 
przyszłość, które zamie-
rza zrealizować. Hache  
natomiast to jej całkowite 
przeciwieństwo. Jest 
uznawany za ulicznego 
chuligana z nieciekawą przeszłością. Działa spontanicz-
nie i nie zawsze rozważnie. Jednak losy tych dwojga 
ludzi zetkną się i połączy ich miłość. Uważam, że ten 
film to fenomen w gatunku melodramatu. Pozwala 
wczuć się w całą  atmosferę. Wszystko zostało dopięte 
na ostatni guzik. Kostiumolodzy starannie zadbali, aby 
aktorzy wiernie przedstawiali młodzież żyjącą w XXI 
wieku. Muzyka idealnie współgrała z poszczególnymi 
wydarzeniami w filmie. Wzbudzała emocje i tworzyła 
nastrój. Aktorzy także wywiązali się ze swojego zada-
nia. Wiarygodnie odegrali charaktery postaci, w które 
się wcielili. Potrafili stworzyć między sobą więź, która 
zapewniała widzów o ich miłości. Sumując- film zasłu-
guje na pochwałę. Jest idealnym sposobem na miło spę-
dzony wieczór. Chciałabym, aby wszystkie dramaty by-
ły kręcone w tak profesjonalny sposób. 

          Natalia  Respond 

      IGRZYSKA ŚMIERCI 

 W minione wakacje przeczytałam książkę ,,Igrzyska 
śmierci” autorstwa Suzane Collins. Jest to niezwykła po-
wieść ukazująca, jak okrutni mogą być ludzie. Kilkuna-

stoletnia Katniss zostaje wylo-
sowana na trybuta i musi kilka 
tygodni walczyć o życie na are-
nie z innymi przedstawicielami 
dustryków. Autorka bardzo za-
dbała, aby czytelnik mógł się 
wczuć w to, co przeżywa głów-
na bohaterka. Narracja pierw-
szoosobowa i wiele rozbudowa-
nych opisów miejsc i przeżyć 
wewnętrznych sprawiają, że 
czujemy się jakbyśmy to wła-
śnie my walczyli na Głodowych 

Igrzyskach. Wszystkie uczucia od miłości czy strachu 
do całkowitej rezygnacji są idealnie opisane. To bardzo 
dobrze wpływa na całokształt dzieła. Niezliczone opisy 
przyrody, wyglądu areny oraz trybutów pozwalają na 
niemal całkowite wyobrażenie sobie, jak miejsce mogło 
wyglądać. Takie rzeczy w książkach są bardzo cenne. 
Lepiej się czyta, kiedy można sobie wyobrazić, jak wy-
gląda świat głównego bohatera. Sceny walki poszcze-
gólnych trybutów są dynamiczne. W narracji nie braku-
je krótkich zdań, które wzmagają tę cechę. Opisy wyda-
ją się bardzo realistyczne. Nie ma miejsca na nudę. Cią-
gle coś się dzieje. Dialogi są przemyślane i mądre. Wi-
dać, że Suzanne Collins dopracowała tę powieść. Na 
pewno poświęciła na to dużo czasu. Znajdują się tam 
opisy broni, których autorka musiała odszukać w real-
nym swiecie. Jestem pod ogromnym wrażeniem dzieła i 
uważam, że każdy  go powinien przeczytać.             
Agata Wasilewska 
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      W 2006 roku rozpoczęłam dalszą edukację w gimna-
zjum w Dubecznie. Na początku byłam trochę wystra-

szona, wszyscy powtarzali mi, że gimnazjum to już po-
ważna sprawa, że jest więcej nauki, nowe przedmioty, 

nowi nauczyciele. Owszem, mieli rację. Bywało ciężko, 
jednak był  to wspaniały okres w moim życiu. Spotkałam 

osoby, z którymi przyjaźnię się do tej pory. Moją wy-
chowawczynią była Pani Krysia Madziar, którą do dzi-
siaj wspominam bardzo ciepło i serdecznie. Dziś, kiedy 

po raz pierwszy po tylu latach znów przekroczyłam próg 
szkoły, widzę wiele zmian, jest bardziej nowocześnie niż 

wtedy, kiedy ja uczęszczałam do gimnazjum. W  klasach 
są nowe tablice do pisania, przeróżne sprzęty, telewizo-

ry, a z sali komputerowej ( dziś nr 5) zniknęła wstrętna 
rura tuż przy progu drzwi, o którą zawsze się potykali-

śmy! Nie ma już również drewnianej sceny obok szkoły. 
Na zakończenie roku w trzeciej klasie był wielki żal, 
smutek i płacz. To był koniec tego etapu, każdy  
z uczniów poszedł w swoją stronę, wybrał odpowiednią 
dla siebie ścieżkę. Z perspektywy czasu wiem, że doko-

nanie trafnego wyboru dalszej szkoły jest bardzo ważne, 
to ma wpływ na całe przyszłe życie.  Wiem, że czytając 

to,  może niektórzy z was pomyślą, że „gadam” jak każ-
dy nauczyciel, generalnie nuda. Jednak dam wam kilka 
wskazówek i rad, których być może kiedyś mi nikt nie 

dał albo też ich nie słuchałam. Nie róbcie sobie zaległo-
ści w nauce, bo odbije się to potem na was samych,  
tak jak na mnie odbiło się zaniedbanie gramatyki języka 
polskiego. Nie uczyłam się tego w gimnazjum, ponieważ 

uważałam, że nie jest to potrzebne. Myliłam się! Także 
już w liceum nadal nie przykładałam się do gramatyki. 
Myślałam sobie, że i tak przecież nie wybiorę języka 

polskiego na studia! Więc po co mi to? Powtarzałam  
to sobie przez wszystkie 3 lata w liceum. Ironia losu! 

Los spłatał mi figla, bo w efekcie jednak wybrałam  po-
lonistykę z logopedią. I co mi z tego uciekania przed 

gramatyką przyszło? Sama musiałam wszystkiego uczyć 
się od podstaw, nadrabiać cały materiał. Nie życzę tego 

nikomu. Tak samo jest z matematyką, geografią czy 
wszystkimi innymi przedmiotami. Nie uciekajcie przed 
nauką, bo prędzej czy później ona i tak was znajdzie. 

Korzystajcie z pomocy nauczyciela, tym bardziej że ma-
cie nauczycieli, którzy nigdy pomocy wam nie odmówią. 

Los kieruje nami tak, jak chce, ja się broniłam przed pol-
skim, a studiuję język polski. I bardzo dobrze, że tak się 

stało. Spodobała mi się praca nauczyciela, polubiłam ten 
zawód i mój kierunek studiów. Przed wami wybór szko-

ły ponadgimnazjalnej, matura. 
Wydaje się, że człowiek  

w liceum jest już taki dorosły. 
To też nie jest prawda! Praw-

dziwe życie zaczyna się dopie-
ro na studiach! Tam nikt nie 

zmusza nas do nauki, jesteś 
dorosły i ponosisz odpowie-
dzialność za swoje czyny.  
Oblejesz egzamin? Dwója! 
Oblejesz poprawkę? Wpis wa-

runkowy i zaliczasz egzamin za rok. Od tego nie da się 
uciec. Szczerze wam powiem, że warto dobrze zdać 

końcowe testy w gimnazjum i podejść do tego poważ-
nie, warto zdać maturę, uczyć się, żeby móc zacząć stu-

diować, dostać się na wymarzony kierunek. Studia  
to zupełnie inne życie, sam o sobie decydujesz, uczysz 
się odpowiedzialności. Jednak rzecz jasna to nie tylko 

odpowiedzialność i nauka. To również okres zabawy, 
poznania nowych osób, spotykania ze znajomymi, 

wspólne wyjścia do klubów, oderwanie się od rodziców, 
samodzielność, ogólnie-luz. Jest super, robisz,  
co chcesz, nie masz nad sobą pilnujących na każdym 
kroku rodziców, ale udowadniasz przede wszystkim 
sobie, że jesteś odpowiedzialna/y za siebie. Niektórzy 

przez to pierwsze poczucie wolności  gubią się, 
„budząc” pod koniec pierwszego semestru, gdy jest 

zawsze tak zwany „największy przesiew” tzn. (ze stu-
diów wyrzucają najwięcej osób) i później nie wiedzą,  
co ze sobą zrobić, gdy kończy się ich kariera studencka. 
Także z tą wolnością też nie można przesadzić. Wszyst-
ko jest dla ludzi, jednak we wszystkim trzeba zachować 

zdrowy rozsądek i umiar, co wcale nie jest łatwe.  Przed 
wami teraz poważne wybory, zastanówcie się, kim 

chcecie być w przyszłości i dążcie do celu. Zróbcie 
wszystko, żeby dobrze zdać testy. Potem w liceum waż-

ne jest , żeby w miarę szybko zdecydować się, jaki kie-
runek chcecie studiować, bo wiąże się to z  nauczanymi 

przedmiotami. Musicie wybrać takie, które bierze pod 
uwagę dany kierunek. Inaczej nie dostaniecie się na wy-
marzone studia. Skupcie się na tych przedmiotach.  
To nie jest prawda, że na studia w tych czasach dostaje 
się każdy. Nie myślcie tak, jeśli odpuścicie, później mo-

żecie doznać wielkiego rozczarowania, wasze marzenia 
mogą się nie spełnić.  Pisałam do was jak najbardziej 

szczerze. Życzę wam z całego serca wszystkiego dobre-
go, jak najlepszych wyników na testach końcowych  
i samych dobrych ocen.   

Karolina Mazurek - uczennica gimnazjum w latach 
2006- 2009 
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    Wraz z nadejściem wiosny w naszej szkole zaczęli pojawiać się przedstawiciele szkół  średnich  
z  ofertą rekrutacyjną.  Jest to forma promocji szkoły i zachęta dla naszych trzecioklasistów ( któ-
rym uda się zakończyć edukację gimnazjalną), by wybrali  tę szkołę na dalszy ciąg swojej nauki. 

    Jako pierwsze pojawiło się Liceum Ogólnokształcące 
w Dubience. Wizyta była wyjątkowo przyjemna, ponie-

waż tymi, którzy prezentowali ofertę szkoły, byli nasi 
ubiegłoroczni absolwenci! Trudno było ich poznać. 

Wysocy, przystojni, elokwentni… Było ich czterech: 
Patryk Szelewicki, Kacper Kalinka, Szymon Celiński  
i  Konrad Radecki. I pomyśleć, że jeszcze nie tak daw-
no sami chodzili do naszej szkoły! „Liceum w Dubien-

ce jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest po-
wiat chełmski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski 

Kurator Oświaty”- informowali zebranych w sali trzecio-
klasistów. „Jest to pierwsze w Polsce liceum ogólno-

kształcące z klasami służby granicznej oraz jest pierwszą 
szkołą średnią na Lubelszczyźnie z zajęciami karate tra-

dycyjnego. Najlepsi absolwenci to wykładowcy akade-
miccy, lekarze, nauczyciele, funkcjonariusze SG, żołnie-
rze, policjanci.” - zachwalali, pokazując przygotowaną 

prezentację multimedialną. Może ktoś pójdzie w ich śla-
dy!                                                               REDAKCJA 

ODJAZDOWE WARSZTATY!  

     23 marca o godz. 1100 uczniowie z Gimnazjum Pu-

blicznego w Dubecznie pojechali do Chełma na warsz-
taty szkoleniowe do  Zespołu Szkół Ekonomicznych i 

LO  nr 3. Było to przedsięwzięcie, realizowane w ra-
mach Roku Szkoły Zawodowców- „ Gimnazjalista na 

zawodowym rozdrożu” organizowane pod patronatem 
Kuratorium Oświaty w Chełmie, promujące szkolnic-
two nzawodowe.  Na miejscu zastaliśmy  wiele osób 

zwiedzających szkołę. Przywitano nas serdecznie. Absol-
wenci naszej szkoły: Kuba Osmulskii Paweł Dywański 

oprowadzili nas po każ-
dym zakamarku pla-

cówki. Pokazali,  na 
czym polega praca gór-

ników, mechaników 
samochodowych, ku-
charzy czy fryzjerów. 

Uczniowie gimnazjów 
uczestniczący w przed-

sięwzięciu mogli obej-
rzeć prezentacje zawo-

dów, ale również wyko-
nywać czynności cha-

rakterystyczne dla wy-
branego przez siebie 
kierunku.                                 

Klaudia Gorczyca 
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PRZYJEZDNI Z ARCHIPELAGU 
           To przecież nie wyjdzie! To szaleństwo Jakubie. 
Bezsens. 
- Ged, czyżbyś nie wierzył we własne możliwości? Sta-
ry, wiara czyni cuda. 
-Moja cudu nie czyni. Wybacz, nie wierzę w takie baje-
ry- mężczyzna nazwany Gedem bezradnie rozłożył ręce. 
-Trochę wiary, naprawdę. Jeszcze kilka elementów 
 i spełnimy swoje marzenia- wykrzyknął optymistycznie 
Jakub. 
       Ged wzruszył ramionami, gdy przyjaciel poklepał 
go radośnie po ramieniu. Jakub zniechęcony pesymi-
zmem towarzysza opuścił pracownię. Ged ze złością 
kopnął materiał zakrywający stojącą pod ścianą maszy-
nę. Usiadł na podłodze obok niej, przymknął oczy  
i oparł głowę o ścianę. Byli na Roke. Słynnej, a jedno-
cześnie najbardziej strzeżonej wyspie Archipelagu. 
Chciał pozbierać myśli, ale te rozbiegały się w niekon-
trolowane zakamarki podświadomości i trudno je było 
zebrać i poukładać. Miał chaos w głowie. Jeśli się nie 
uda? Jeśli coś pójdzie nie tak? Coś padnie w trakcie? 
Tysiące myśli, miliony pytań i  żadnej pewnej odpowie-
dzi. Gwałtownie wstał i okręcił się wokół własnej osi. 
Dla kogoś patrzącego na niego z boku, wydawałoby się 
to komiczne. Młody mężczyzna na środku niewielkiego 
pomieszczenia, w dodatku kręcący się w kółko.  
Komizm w najczystszej postaci.  Gedowi nie było jed-
nak do śmiechu. Młody czarnoksiężnik z Archipelagu 
był zagubiony. Razem z przyjacielem już od kilku lat 
pracował nad wehikułem czasu. Od zawsze ich wspól-
nym marzeniem była podróż w czasie. Ta pasja ich po-
łączyła, choć charaktery mieli zgoła inne. Jakub był lek-
ko ześwirowanym wynalazcą, a Ged słynnym na cały 
Archipelag czarnoksiężnikiem. Odkąd rozprawił się  
z Cieniem, wiódł w miarę spokojne życie, mając u boku 
wypróbowanego przyjaciela. Połączyli swoją wiedzę  
i umiejętności i stworzyli projekt maszyny, która teraz 
stała pod ścianą pracowni, jak widoczny wyrzut sumie-
nia. Rok temu wybrali miejsce, do którego spróbują się 
udać. Była to Włodawa, małe prowincjonalne miastecz-
ko w Polsce,  kraju, który znajdował się w centrum Eu-
ropy. Włodawa przykucnęła nad Bugiem, na skraju Lu-
belszczyzny, kusząc urokiem, spokojem i ciszą. Zacie-
kawiła ich, gdy przez przypadek zajrzeli do czarodziej-
skiego źródła i zobaczyli światła na tle dużej plamy zie-
leni. Musieli ją bliżej poznać. Trzeba było tylko dopra-
cować maszynę. Brakowało już tylko kilku elementów, 
tych najważniejszych. Ged był spięty.  Bał się  porażki. 
Na samą myśl o tym cierpła mu skóra. 

 Dosyć!- pomyślał.  Wstał nagle, gwałtownym ruchem 
ściągając materiał z maszyny. Obejrzał ją tysięczny chy-
ba raz, szukając jakiejś usterki, jakiejś luki w konstruk-
cji. Nie znalazł nic niepokojącego. Brakujące elementy 
będą mieli już jutro. Westchnął i wyszedł z pracowni, 
gwałtownie wdychając zimne, grudniowe powietrze. 
„Czas na sen. Jutro finał!” 
        Stało się. Praca dobiegła końca. Czas na lot! Jakub 
z Gedem byli podekscytowani. Energia ich rozpierała, 
dlatego tak trudno im było wytrzymać do wieczora. Nikt 
nie znał ich planów, wszystko było tajemnicą. Przyja-
ciele weszli do pracowni. Ged był dumny z maszyny, 
która teraz stała na środku pomieszczenia. Wyglądała 
pięknie! No fakt, patrzyli na nią sercem, nie byli obiek-
tywni. Z drżeniem serca uruchamiali maszynę. Wiek 
XXI, rok 1915, współrzędne... Jeszcze tylko trzask 
przycisku i … 
     Powoli rozmywało się przejmująco blade światło, 
dym rzedniał, czas się zatrzymał. Z dymu wyłaniały się 
kontury kościoła. Strzelisty dach i Chrystus z otwartymi 
ramionami. Ulicą przejeżdżały pojazdy, a obok wehiku-
łu widniała ściana płaskiego budynku. 
-L i d l-  wygłoskował Ged- pomidory w promocyjnej 
cenie. Nic z tego nie rozumiał. 
Ruszyli pieszo chodnikami miasta. Mijali sklepy  
z atrakcyjnymi reklamami towarów, Czworobok, cer-
kiew. Podziwiali brukowane uliczki i zegar słoneczny 
na ścianie budynku. Wdychali zapachy miasta, podzi-
wiali stylowe latarnie…  Czas płynął nieubłaganie. 
Wracamy! - zdecydowali przyjaciele. Pięknie tu, ale 
nasze życie jest tam, na Archipelagu. Teraz, kiedy ma-
my swój wehikuł, możemy tu wrócić w każdej chwili. 
Jest jeszcze dużo do zobaczenia. Może następnym ra-
zem poznamy kogoś miłego, kto oprowadzi nas po Wło-
dawie i zaprosi na obiad.   
ZNÓW POCHŁONĘŁO ICH ŚWIATŁO. 
                                                         Agata Chutkowska 

     Uczniowie ( a właściwie uczennice) naszej szkoły co roku biorą udział  w Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej we Włodawie. Tematem prac w tym roku jest bohater literacki  

we Włodawie. W poprzednim numerze drukowaliśmy pracę Weroniki Białasz., która  
opisała dalsze losy bohatera „ Kamizelki” B. Prusa.  Teraz drukujemy pracę Agaty, która 

po mistrzowsku przeniosła  Geda ( bohatera „ Czarnoksiężnika z Archipelagu” U. Le Gu-
in) w rzeczywistość włodawską.  Zapraszamy do lektury. 

Weronika Sieradzka 
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         Minął pierwszy semestr. Najlepsi uczniowie zdobyli naukowe stypendia, a to znaczy, że uzyskali wysoką 

średnią ocen i wzorowe zachowanie. Są to: Klaudia Pawlik, Patrycja Tokarska, Agata Wasilewska, Natalia Respond 
 i Martyna Kalinka. Gratulujemy!!! 

Nauka niejedno ma imię 

     W lutym i marcu odbyły się praktyki studenckie na-

szych absolwentek: Karoliny Mazurek i Igi Celińskiej, 
których opiekunami były panie B. Fajge i L. Głąb. Prak-

tykantki obserwowały i prowadziły lekcje języka pol-
skiego i angielskiego,  dyżurowały na korytarzu szkol-

nym i wspierały pracę koła redakcyjnego naszej 
Gimzetki. Refleksje jednej z nich na temat naszej szkoły 
i potrzeby nauki znajdziecie na jednej ze stron naszego 

pisma.  Mamy nadzieję, że czas który spędziły w naszej 
szkole, nie był na pewno czasem straconym. RED.  

Uwaga Konkurs!!! 
„ Odezwa Marszałka Józefa Piłsudskiego do współ-
czesnej młodzieży” to konkurs organizowany przez 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, propa-

gujący wśród młodzieży współczesne postawy patrio-
tyczne na przykładzie patrona szkoły. Chętnie wzięliśmy 

w nim udział, gdyż Marszałek jest także patronem na-
szego gimnazjum.      Red. 

„ Nie narzekam na swą dolę, bom wrósł sercem w czar-
ną rolę… - to motto z wiersza Władysława Kuchty jest 

myślą przewodnią I Powiatowego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Ludowej Ziemi Chełmskiej „ Z tej Zie-
mi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…” Opie-
kunem była pani Krystyna Madziar. 

XII Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży:  
„ Zagadki kryminalne Agaty Christie  

    Dnia 18.03.2015r odbył się konkurs o twórczości zna-
nej mistrzyni kryminału- pisarki Agathy Christie. Kon-

kurs nawiązywał do jednej z jej powieści: „12 prac Her-
kulesa”.  Na razie to był tylko etap szkolny, do powiato-

wego dostało się 5 osób z największą ilością  punktów. 
Były to: A. Trojanowska, A, Chutkowska, A. Więcie-
rzewska, K. Pawlik i P. Tokarska. W maju będą nas god-

nie reprezentować we Włodawie.      

                                                               A. Chutkowska                                                               

Wolontariusze na start!        

     13-14 marca 2015 roku została przeprowadzona          

VII ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS DIECEZJI 
SIEDLECKIEJ. Do tej zbiórki już po raz czwar ty 
przyłączyło się Szkolne Koło Caritas numer 68 przy GP 
im. J. Piłsudskiego w Dubecznie. Wolontariusze koła 

Caritas w grupie 20 osób zbierali żywność w 4 sklepach  
na terenie Hańska i Dubeczna. Były to: Sklep Centrum 
Handlowe „Karola”- Renata Błaszczuk, Delikatesy Cen-

trum, Sklep Spożywczo-Przemysłowy S.Dołbniak w 
Hańsku oraz sklep spożywczo-przemysłowy S.Dołbniak 

w Dubecznie. Pierwszy raz w tej zbiórce udział  wzięli 
nasi absolwenci- wolontariusze Caritas z porozumienia 

szkolno-parafialnego: Dawid Głuch, Joanna Arciszew-
ska, Radosław Tadeniewicz, Wiktoria Zielińska. Dzięki  

życzliwości i hojności dobrych ludzi zostało zebranych 
226,689kg żywności. Po przewiezieniu produktów do 
głównego sztabu zbiórki w GP w Dubecznie wszystko 

zostało skrupulatnie policzone i spakowane. Powstałe 
paczki zostaną przekazane 24 potrzebującym rodzinom 

z  gminy Hańsk w formie świątecznych prezentów.  

       Dziękuję Kierownictwu sklepów za zrozumienie i 

życzliwe przyjęcie, troskę o właściwy przebieg zbiórki i 
pomoc wolontariuszom.  To dzięki Waszej postawie 
możliwe było przeprowadzenie tej akcji. Jestem przeko-

nany, że okazane dobro powróci do Was ze zdwojoną 

mocą.    Emil Witowski- opiekun i koordynator SKC 
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Na czym polega praca psychologa? 

Psycholog  w zależności od miejsca, w którym pracu-
je, realizuje wiele różnych zadań. W  dużej mierze zajmuje 
się sytuacjami problemowymi, bo w tym kierunku jest 
przeszkolony. Dla każdego jednak co innego może być 
trudnością. Z wizyt u psychologa korzystają zarówno oso-
by zaburzone psychicznie, które źle funkcjonują, a choro-
ba, której doświadczają, powoduje cierpienie, jak i w pełni 
zdrowe, które dążą do własnej samorealizacji.  Generalnie 
mam  jednak wrażenie, że  mimo zmiany postaw wobec 
spotkań z psychologiem, dalej w dużej mierze pokutuje 
przekonanie, że ludzie korzystający z usług psychologicz-
nych są „nie do końca normalni”. Wciąż spotykam się  
z przekonaniem, że psycholog równa się psychiatra oraz 
wieloma mitami , np. że psycholog potrafi czytać w my-
ślach czy na podstawie jednego spojrzenia potrafi rozszy-
frować człowieka. Bardzo interesująca jest także teoria,  
że psycholog potrafi przywidzieć każde zachowanie i od 
razu wie o nas wszystko. Te stwierdzenia nie są prawdzi-
we. Psycholog to taki sam człowiek jak każdy inny, mają-
cy podobne problemy, rozterki życiowe i poszukujący ta-
kich samych odpowiedzi na odwieczne pytania.  I nawet 
czuje   ;-) i płacze, i śmieje się, i ma poczucie humoru,  
i potrafi być poważny… Psychologia to nauka, a zawód 
psychologa nie wiąże się z magicznymi zdolnościami  
i jasnowidztwem (choć fajnie by było mieć takie właści-
wości). Rozmowa z psychologiem jest niczym innym jak 
spotkaniem z drugim człowiekiem, przy którym następuje 
wzajemne poznawanie się i konstruktywny dialog. Celem 
takich spotkań może być m.in.: poznawanie siebie, swoich 
mocnych stron, swoich relacji z innymi ludźmi, docieranie 
do swojego wewnętrznego świata, poszukiwanie sposobów 
porozumienia z dorosłymi itp. Psycholog nie daje  nikomu 
gotowej recepty na rozwiązanie zgłaszanej trudności.  
W czasie współpracy z daną osobą  następuje wspólne  
poszukiwanie najlepszego rozwiązania.  Ważne jest to,  
że psycholog nie nawiązuje kontaktów towarzyskich ani   
bliskich więzi, dzięki czemu może zachować neutralność. 
Wykorzystując  posiadaną wiedzę i doświadczenie,  poma-
ga zobaczyć daną trudność w innej perspektywie. Wiado-
me jest, że aby być zdrowym  i sprawnym, należy pamię-
tać nie tylko o dobrym odżywianiu, aktywności fizycznej, 
ale również o wewnętrznej równowadze. Dlatego pójście 
do psychologa jest rozsądne i świadczy o właściwej trosce 
o siebie. 

Gimnazjalistów często przedstawia się w negatywnym 
świetle. Co Pani sądzi o młodzieży w tym wieku?  

 Niewątpliwie jest to czas trudny dla Was gimna-
zjalistów. Wiele się od Was wymaga, co powoduje wiele 
napięć i niesie ze sobą ogrom stresu związanego ze zmia-
nami w związku z dojrzewaniem, jak i zmianami w środo-
wisku, zmianami szkoły, grupy rówieśniczej, egzaminami, 
a często określoną sytuacją rodzinną. Współpraca z mło-
dzieżą jest dla mnie sporym wyzwaniem, któremu nie zaw-
sze jest łatwo sprostać. Wymaga dużo wysiłku i autentycz-
ności. Jesteście bardzo spostrzegawczy, otwarci i chętnie 

wskazujecie na wszelkie niespójności w postępowaniu. 
Potraficie z łatwością wyłapać wszelkie potknięcia i na 
każdym kroku pokazujecie, jak ważna jest dla was po-
trzeba decydowania o sobie i swoim losie. Uważam,  
że macie prawo do pełnego wachlarza zachowań i  do-
konywania wyborów, bo to jest taki wiek. Macie także 
pełne prawo do ponoszenia wszelkich konsekwencji  
z tym związanych. Zarówno tych pozytywnych, jak  
i tych mniej przyjemnych, bo ponoszenie konsekwencji 
jest nieodłącznym elementem stawania się dorosłym 
człowiekiem. 
Czy jest jakiś  złoty środek pozwalający  
na „dotarcie” do uczniów z trudnościami dydaktycz-
no-wychowawczymi? 
           Na dzień dzisiejszy sądzę, że nie. Każdy  
z uczniów jest inny, ma inne trudności i wymaga innego 
traktowania i podejścia. Na pewno nie jest to relacja jed-
nostronna i nie polega na „stawaniu na głowie psycholo-
ga”, żeby przypaść do gustu uczniowi. Zawsze jest  
to WSPÓŁPRACA! A inną kwestią jest, czy dany uczeń 
chce ją podjąć, czy nie.  Bo to jest trochę jak w powie-
dzeniu: „Można konia doprowadzić do wodopoju, ale 
nie można się za niego napić”. 

Jak zamierza Pani zmotywować trzecioklasistów  
do intensywnego wysiłku przez egzaminami gimna-
zjalnymi? Jak można im pomóc? 

W moim odczuciu ważne jest to, żeby trzecio-
klasiści zdali sobie sprawę z tego, jaki cel chcą osiągnąć. 
Czy jest to tylko przystąpienie do egzaminu i pójście  
do jakiejkolwiek szkoły, czy chęć kontynuowania nauki 
w  szkole przez siebie wybranej? Czy zwiększają swoją 
szansę uzyskania dobrego wyniku z egzaminu, ucząc się 
systematycznie, czy ucząc się w ostatniej chwili? I który 
system wymaga od nich więcej wysiłku? Czy łatwiej 
jest przypomnieć sobie wyuczone w trakcie nauki za-
gadnienia, czy uczyć się ich  przed samym egzaminem? 
Wiem,  że znacie odpowiedzi na te pytania…;-) Myślę, 
że oprócz tego  pomocne w nauce może być wykorzy-
stanie różnego rodzaju mnemotechnik ułatwiających 
zapamiętywanie, jak również przypomnienie sobie spo-
sobów radzenia sobie ze stresem, który może skutecznie 
zaburzać proces wydobywania posiadanej wiedzy.  Nie-
zwykle ważna jest także sama semantyka w przekona-
niach dotyczących uczenia np. zastąpienie słowa 
„MUSZĘ” słowem „CHCĘ”. Bo „chcenie” wskazuje na 
wasz wybór i ukierunkowanie na cel, a „muszenie” wy-
daje się być niezwiązane z odpowiedzialnością, a z ze-
wnętrzną presją. Tymczasem jest przecież tak, że to nie  
nauczyciel, pedagog czy nawet psycholog będzie dalej 
za Was kontynuował naukę, on pożegna się z Wami  
i pożyczy miłego ponoszenia konsekwencji swoich wy-
borów. 
Pani wskazówki, rady….? 

     Jak już mówiłam, nie ma recept doskonałych, rad 
idealnych i super rozwiązań, bo wszyscy jesteśmy różni  
i każdy inaczej funkcjonuje i ma inne potrzeby. 

Z panią mgr Magdaleną Buchman, psychologiem 
szkolnym rozmawiała Weronika Chodkowska. 
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     Jak ten czas leci! Umyka nam godzina za godziną, tydzień za tygodniem, miesiąc  za miesiącem. Nie wia-
domo kiedy znów minął rok od chwili, jak świętowaliśmy Wielkanoc. Rok, jak w naszym pisemku pojawiły 
się artykuły na temat świątecznej atmosfery, zwyczajów i tradycji. Dziś kolejni uczniowie wypowiadają się 
na ten temat, dzieląc się swoimi odczuciami. Redakcja życzy wszystkim , by święta nie były czasem udawania 
i przykrego obowiązku wobec naszych bliskich. Może wystarczy, byśmy od świąt zbyt wiele nie oczekiwali. 

     Za oknami mamy już wiosnę, w powietrzu również da 
się ją wyczuć. Wielkimi krokami zbliżają się już święta 

wielkanocne. Niby te same staropolskie tradycje, a jednak 
co roku są inne. Przy śniadaniu wielkanocnym pojawia 

się coraz mniej osób. Oddalamy się od siebie z rodzina-

mi, bo każdy ma swoje sprawy, swoje święta gdzie in-

dziej. Co roku nie jest tak samo, zmienia się pogoda, 
zmieniają się ludzie, z którymi zasiadamy do stołu. Zmie-

nia się nasze nastawienie do świąt, do tradycji. Próbuje-
my coś zmieniać, często efektownie, ale nie zawsze na 

dobre nam to wychodzi i jest później problem, jak to na-
prawić. Zmieniają się nasze wyobrażenia co do atmosfery 
czy sposobu spędzenia tych świąt „Ach, przecież  tylko 

się posprząta, coś tam zrobi i spokój.” - mówią niektórzy. 
Wcale nie. Nie zawsze doszukujemy się głębszego sensu 

świąt. W moim domu święta pewnie wyglądają tak, jak w 
każdym innym. Wielkie sprzątanie, wymiatanie kurzy z 

każdego najmniejszego zakamarku, mycie okien. Zawsze 
zastanawiałam się, po co to wszystko. Po co się sprząta? 

Kiedyś mama powiedziała mi, 

że sprząta się po to, żeby po-
czuć wiosnę, żeby poczuć ten 

oddech świąt. Teraz już nie 
zadaję pytań, które jako dziec-

ko dawały powody do urucho-
mienia w sobie duszy filozofa.  
W Wielkim Tygodniu zaczy-
namy bieganie między kuch-
nią, a najbliższym sklepem 

gdzieś na osiedlu, bo ciągle 

 CHARYTATYWNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

    Wchodzimy do GOK-u kierując się w stronę sali,  
na której miał się odbyć IV Hański Jarmark Wielkanoc-
ny. Przed nami kilka stoisk, kolorowe pisanki, pięk-
ne palmy i wiele innych wielkanocnych  ozdób. Ludzie 
wchodzą do środka i rozglądają się dookoła. Pierwsi 

klienci, zadowoleni z zakupu opuszczają Gminny Ośro-
dek Kultury. Rozkładamy nasze rękodzieła. Siadamy  
na krzesełkach i czekamy. 

Nasze stoisko wabi i kusi. 
Ludzie podchodzą, podzi-

wiają i kupują. Uczniowie z 
naszej szkoły pod bacznym 

okiem pani Eli Deczkow-
skiej naprawdę się postarali  

i stoisko aż błyszczy tysią-
cem kolorów. Kilka godzin 
minęło, a my możemy być 

dumni, że przeznaczymy 
jakąś ilość pieniędzy na 

charytatywny cel; Hospi-
cjum Małego Księcia w Lublinie. Jesteśmy bogatsi  
o jeden dobry uczynek. Popieramy tego rodzaju akcje  
i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w V Hań-

skim Jarmarku Wielkanocnym.    Martyna Krzowska  

czegoś brakuje, czegoś zapomniało się kupić. Jest to co 
prawda męczące, ale potem odetchnięcie zapachem 

babki czy mazurka jest bezcenne. W moim domu święta 
są spokojne, pełne harmonii i ładu. Wszyscy domowni-

cy odkładają na bok jakieś spory, kłótnie czy nierozwią-
zane sprawy, by móc spokojnie usiąść przy stole i cie-

szyć się z bliskości rodziny.   Każde święta, nie tylko  
te Wielkiej Nocy, zmuszają nas do zwolnienia tempa, 
do zatrzymania się i dania rodzinie „trochę siebie.”  
Jestem już w 3 klasie, wiosna dla mnie wiąże się  
z mnóstwem powtórek, masą nauki.  Przecież niedługo 

egzaminy. Zaraz po świętach, usiądziemy w ławkach, 
by napisać egzamin gimnazjalny, który bądź co bądź 

zadecyduje o naszej przyszłości.                     

                                                       Agata Chutkowska 

Martyna Krzowska 

Magda Korona 
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 Tel.: 0825714025 

   „Euforia”    Miłosz Mazurek 

Wstań i załóż buty. 

I weź głęboki oddech. 

Otwórz drzwi, zobaczysz raj. 

Siedzi na ławce przy stawie. 

Nóżkę kąpie w wodzie. 

Aksamitną suknię rozwiewa wiatr. 

Już jest blisko. 

Euforia idzie za tobą. 

Sasanki biegną jak szalone. 

Trawy tańczą starego  swinga. 

Jest cudowna! 

Umówiła się ze mną na spotkanie 

Życie to dla niej poezja. 

„Dane nam było, słońca zaćmienie. 

Następne będzie,  

Może za sto lat..” 

Już w piosence Perfectu mogliśmy usłyszeć 

wzmiankę o zaćmieniu słońca. 20. marca 
nasi gimnazjaliści mogli obejrzeć to sami. W związku z tym, że było niewiele osób, 

mogliśmy wyjść spokojnie całą szkołą na dwór i oglądać owe zjawisko. Radio i tele-
wizja już od kilku dni informowały nas o zbliżającym się zaćmieniu słońca, informu-
jąc również, że następne odbędzie się za 120 lat. To było dla nas dość ciekawe prze-

życie. Nagle idealnie okrągłe słońce stało się anemicznym rogalikiem. Choć nie na-

stała ciemność, było na co popatrzeć.                                                            A. Chutkowska 
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