Lato! A za oknem bywa różnie.
Mam jednak nadzieję, że w dniu, w którym ten numer trafi do czytelników, na
niebie i w sercach świecić będzie słońce. W
końcu to od nas samych zależy, jak i co
czujemy. Wiem, wiem, każdy przeżywa
takie chwile, jakbyśmy dźwigali na swych
barkach trudy całego świata, ale takich
chwil na szczęście jest niewiele! Na szczęście, bo inaczej ciężko by się nam żyło ( a i
z nami innym byłoby nielekko). Róbmy
więc wszystko, by wykrzesywać z siebie
przynajmniej tyle energii, ile dziecko, które zaczyna chodzić. Bo, podobnie jak maluch, ciągle należy odkrywać nowe rzeczy,
poznawać i uczyć się życia. I myślę, że dopóki będzie w Was ta ciekawość świata,
nigdy nie będziecie starzy i zmęczeni.

Skoro już ustaliliśmy, że lato jest i pozostanie
z nami przez najbliższe trzy miesiące, to
musimy sobie uświadomić, że koniec roku
tuż. Zapewne wszystkim uczniom i nauczycielom ta wiadomość poprawi humor. Każdy
już od pierwszego września marzył tylko o
tym ostatnim dniu, kiedy to wyjdziemy ze
szkoły z promocją do następnej klasy i zacznie się wakacyjne leniuchowanie. Zanim
jednak całkowicie się rozmarzymy, myśląc o
letniej atmosferze, wróćmy do wydarzeń,
które miały miejsce w ostatnim czasie. Przypominamy wszystkim zainteresowanym i
tym zupełnie obojętnym, że bardzo dużymi
susami zbliżamy się do końca projektu ,,Rozwiń skrzydła”, bowiem już w listopadzie czeka nas huczny finał. Nasze warsztaty
dobiegną końca, ale nie oznacza to wcale, że

nie będziemy nadal redagować naszego
szkolnego pisma. Przeciwnie, z doświadczeń projektowych wyciągniemy naukę i
( miejmy nadzieję) zaowocuje ona nowymi pomysłami redaktorskimi. Będzie to
dowód, że nauka nie poszła w las.
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W tym numerze gazetki każdy
znajdzie coś dla siebie. Najważniejsza informacja z pewnością dla klas trzecich to
wyniki testów gimnazjalnych, które miały
miejsce w kwietniu. Wypadliśmy tak sobie. Inne ważne wydarzenia to przede
wszystkim…. wycieczka do Chełma, by
spotkać się z Szekspirem ( metaforycznie
rzecz ujmując), wizyta niemieckiej młodzieży, którą mogliśmy gościć w murach
naszej szkoły, no i oczywiście wakacyjne
plany i marzenia. Jest też solidna próbka
uczniowskiego talentu. Są wiersze, jest
kolejny odcinek powieści Mateusza, recenzje książek i opinie na temat sztuki teatralnej, są wywiady ( nawet w języku niemieckim!). Słowem -jest w czym wybierać. Zapraszamy więc do lektury.

Izabela Paszowa kl. 1a
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Kwiecień to w gimnazjach czas egzaminów podsumowujących trzyletni cykl nauczania. 22 kwietnia
o godzinie 900 rozpoczęła się 1. część trzydniowych
zmagań. Egzaminy sprawdzają zasób zdobytych
przez uczniów wiadomości oraz poziom konkretnych
umiejętności z zakresu treści: humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i po raz pierwszy
z języka angielskiego. Egzamin daje możliwość kontynuacji nauki już w szkołach średnich..
W Gimnazjum Publicznym w Dubecznie do egzaminów przystąpiło 48 uczniów. Do komisji zaproszono
także nauczycieli z sąsiednich szkół podstawowych.
Emocji nie brakowało. W końcu to także test sprawdzający skuteczność stosowanych w szkole metod dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. W tym
dniu nawet pogoda sprzyjała piszącym. Mimo stresu
towarzyszącemu wszystkim egzaminom, humory dopisywały. Egzaminy przebiegały bez zakłóceń, zgodnie z
wymaganą procedurą. Po ostatnim dniu egzaminów
wszyscy poczuliśmy ulgę. Teraz zostało nam oczekiwanie na wyniki, które zaważą na naszej przyszłości. Czeka nas miesiąc niecierpliwego wyczekiwania. Mamy
nadzieję, że przyjmą nas do wymarzonych przez nas
szkół. Większość uczniów klas trzecich z naszej szkoły
najbardziej obawiało się części matematycznoprzyrodniczej, jednak podczas testów z języka angielskiego też pojawiło się dużo emocji, gdyż nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Wyniki już wkrótce, chociaż dla piszących testy w tym roku będzie się to przeciągać w nieskończoność. W Internecie szybko pojawiły się odpowiedzi, dlatego uczniowie mogli sprawdzić, czy dobrze
rozwiązali zadania zamknięte.
Arleta Szajewska , Paulina Motwicka

wszystkiemu, aby jak najlepiej to zapamiętać ( w końcu
za dwa lata ja także będę w takiej sytuacji). Przeszłam
„w głąb” szkoły… Wszędzie pełno było uczniów, którzy
cały czas coś nerwowo szeptali lub też na odwrót - siedzieli spokojnie na schodach i czekali (jak to sami potem
określili) na swoją egzekucję. Wszyscy bez wyjątków
wyglądali jednak na lekko niespokojnych i zdenerwowanych. Około godziny 8:00 zaczęłam przeprowadzać miniwywiady z uczniami piszącymi testy. Oto kilka krótkich fragmentów:
Jak czujecie się w ostatnim już dniu egzaminów gimnazjalnych?
Kasia: To już trzeci dzień, więc stres jest dużo mniejszy, chociaż pierwszego dnia też nie było źle.. Dwa
pierwsze egzaminy poszły dobrze, były w miarę łatwe,
więc dzisiaj stres jest minimalny.
Dago: Nie stresuję się, bo nie ma czym.
Robert: Jest świetnie, nie stresuję się ani trochę, poprzednie testy były banalne, rozwiązałem je bez żadnych
problemów, więc teraz też się nie boję, z pewnością będą równie banalne.
Arleta: Na razie jest dobrze… Boję się jednak, co będzie, gdy zobaczę ten test na mojej ławce…
Gdy porównujecie testy próbne i te, które piszecie
teraz, nasuwają się wam jakieś wnioski?
Kamila: Moim zdaniem próbne
były łatwiejsze, ale może dlatego,
że teraz jest większy stres, bo teraz to są już te końcowe i prawdziwe.
Amanda: Rozwiązywaliśmy już
wiele testów próbnych, więc nie
jest to żadna nowość dla nas, mam
nadzieję, że te właściwe testy pójdą równie dobrze, jak próbne.
Był ciepły kwietniowy
poranek… Wszędzie wkoło było zielono, kwiaty zakwitały, a ptasie trele można było usłyszeć pod każdym
drzewem… Właśnie wychodziłam ze szkoły, pełna nowych doświadczeń, ciągle jeszcze miałam w głowie roziskrzone, pełne nadziei, a zarazem strachu oczy moich
starszych kolegów.
Paulina Szeliga, Ia

Z punktu widzenia pierwszoklasisty…
Był ciepły, kwietniowy poranek… Wszędzie
wkoło było zielono, kwiaty zakwitały, a ptasie trele
można było usłyszeć pod każdym drzewem… Ach,
tak, to był naprawdę piękny i słoneczny dzień, aż
chciało się żyć!
Tyle z mojego punktu widzenia. Niestety nie wszyscy
zachwycali się pięknem tego poranka. Dla uczniów trzecich klas ten dzień był po prostu ostatnim dniem pisania
testów sprawdzających umiejętności zdobyte podczas
tych trzech lat spędzonych w gimnazjum. Przybyłam do
szkoły już o godzinie 7:30, aby dokładnie przyjrzeć się
„całemu zamieszaniu”. W międzyczasie oczywiście zadałam kilka pytań gimnazjalistom, ale o tym później ;)
Gdy tylko przekroczyłam próg szkoły, moim oczom
ukazała się grupka osób ubrana bardzo dostojnie i elegancko. Siedzieli przy samym wyjściu. Ja, jako że była
to dla mnie sytuacja nowa, przyglądałam się wszystkim i
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Nareszcie jakiś radosny temat! Lato, wakacje, odpoczynek, laba… to przecież to, co tygryski lubią najbardziej! Zobaczmy więc, co
na ten temat napisali Wasi rówieśnicy.
Zbliża się lato. Na dworze będzie coraz cieplej,
wiele osób chciałoby, aby były już wakacje. Myślę, że
nie ma na świecie osoby, która nie lubi lata, przecież
wtedy świeci słońce i można pojechać nad jezioro, by
wykąpać się w ciepłej wodzie. Wiele osób jedzie do
swoich rodzin lub dziadków, niektórzy wakacje spędzają w domu, np. siedząc przy komputerze lub pomagając
rodzicom w domu. Jednak pod koniec wakacji tęskni się
już za szkołą i koleżankami lub kolegami z klasy. Kolejną zaletą lata jest to, że więcej czasu spędza się na dworze. To czas gry w piłkę nożną albo w siatkówkę, czas
zabaw, spacerów i przejażdżek rowerem. Lato jest moją
ulubioną porą roku !
Paulina Lewandowska kl. II ,,b”.

Jak każdy pewnie zauważył, na dworze jest już coraz cieplej. Zbliżamy się do tej ulubionej przez wszystkich pory roku, czyli lata. Lubimy lato chyba przede
wszystkim dlatego, że jest to czas wolny od szkoły. Możemy się najzwyczajniej w świecie poobijać. Mamy czas
na upragniony odpoczynek. Myślę, że jest on ważną
częścią naszego życia. Po całym roku szkolnym, pełnym
pracy i zmartwień, wakacje są nam bardzo potrzebne.
Warto spędzić ten czas aktywnie, np. uprawiając jakieś
sporty. Zamiast siedzieć przed komputerem lub telewizorem, można wyciągnąć rower, stare rolki albo wybrać
się na spacer.
Dobrym sposobem na
spędzenie wolnego czasu są
wycieczki. Wyjazd z rodzicami w góry, nad morze, na
Mazury to prawdziwa frajda. Na takich wyjazdach jak
kolonie można spotkać wiele ciekawych osób i przeżyć
dużo
niezapomnianych
chwil. Jeśli ktoś chce poznawać historię lub odwiedzić
miejsca, które są bogate w
zabytki, wcale nie musi wyjeżdżać za granicę. W Polsce
są miejsca i obiekty, które naprawdę warto zobaczyć.
Polecamy np. Kraków, Warszawę, Malbork. Jeśli ktoś
jednak chciałby poszukać bliżej, to bardzo ciekawe zabytki możemy znaleźć w Zamościu. Najwięcej interesujących obiektów skupia się na Starym Mieście. Rynek
Wielki to przede wszystkim ratusz i tzw. kamienice ormiańskie, a także fragmenty umocnień obronnych.
Myślę, że warto zwiedzić to miejsce. Natomiast gdy
ktoś szuka rozrywki, warto odwiedzić Jezioro Białe,
które cieszy się wielkim powodzeniem wśród osób
w każdym wieku. Przyjeżdżają tam także ludzie z
terenów
położonych
dość
daleko.
Mamy nadzieję, że w te wakacje każdy z nas znajdzie sobie jakieś zajęcie i nie będzie siedział w domu.
Aktywne spędzanie czasu jest bardzo ważne.
Paulina Motwicka,

Każdy wie, że podczas wakacji aktywne spędzanie
czasu to podstawa, jednak chciałabym zachęcić wszystkich do poświęcenia kilku chwil także na leżakowanie,
gdy można czytać ciekawą książkę. Oczywiście nie mówię o tym, aby cale wakacje spędzić bez ruchu, ale są
one na tyle długie, że można je też wykorzystać na czytanie.
Książki są wspaniałe, ponieważ zawsze możemy mieć
je pod ręką, kiedy tylko przyjdzie nam ochota na ucieczkę od rzeczywistości, dzięki nim pogłębiamy swoją wiedzę i umiejętności redagowania tekstu. Mój pomysł na
wakacje… to czytanie książek! Czytanie bez umiaru!
Izabela Paszowa kl.1a

Katarzyna Leśniewska
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Bardzo słoneczna pogoda powitała wszystkich uczestników wycieczki. Czekaliśmy przed szkołą.. Parę minut po godzinie ósmej przyjechał autobus, na
który z niecierpliwością czekaliśmy. Gdy Pani sprawdziła, czy wszyscy jesteśmy, ruszyliśmy w drogę. Panowała miła atmosfera. Nikt nie sprawiał problemów.
Wszyscy zachowali się w autobusie przyzwoicie.
Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy, była
Kopalnia Starego Ducha Bielucha! Przemaszerowaliśmy
podziemnymi korytarzami i zdobyliśmy wiele informacji na temat dziejów kopalni. Na początku wycieczki
opiekunowie byli zadowoleni z naszego zachowania, ale
po jakimś czasie sytuacja uległa zmianie. Chłopcom
coraz bardziej dopisywał humor, tylko że nie zachowywali się tak, jakby należało. Przewodnik zaprowadził
nas do korytarza, w którym ukazał nam się Duch Bieluch. W pewnym momencie światło zgasło, niespodziewanie pojawiła się zjawa i wszystkich przestraszyła( a
przynajmniej miała taki zamiar) Nie ma co się łudzić,
nikt już nie wierzy w duchy! Z uśmiechem na twarzy
każdy opuszczał kopalnię. Następnie udaliśmy się na
lwowski deptak. Dano nam czas wolny, wyznaczając
godzinę zbiórki. Ruszyliśmy na lody i zapiekanki. Nikt
się nie nudził. Na szczęście nikt się też nie zgubił i
wszystko było w porządku. Zgodnie z planem wyruszyliśmy na spektakl W.Szekspira „Szyfr Szekspira”. Pojawiły się problemy z zajęciem miejsc, bo uczniowie z
innych szkół porozsiadali się zupełnie dowolnie, ale
szybko sobie z tym poradziliśmy. W trakcie spektaklu
było kilka niemiłych sytuacji, ale na szczęście dotyczyło
to uczniów z innych szkół. Po występie czekaliśmy na
koleżanki, które przeprowadzały wywiad z głównymi
aktorami.
Upalny dzień i wspaniała pogoda zachęcała do
zwiedzania miasta. Każdy chciał jeszcze zostać, ale autobus już czekał. Mam nadzieje, że nikt nie był zawiedziony wycieczką.

Byłam rozczarowana i troszkę zniesmaczona pobytem w teatrze. Nie samą sztuką, lecz zachowaniem
osób wydawałoby się już prawie dorosłych. Młodzież
traktuje tego typu wyjazdy, jak sposób na uniknięcie
nudnych zajęć szkolnych… A to nie powinno być tak!!!
Teatr jest idealnym miejscem na przemyślenia, refleksje… Możemy zapomnieć o wszelkich smutkach, troskach i rozkoszować się głęboką treścią płynącą z przedstawienia. A jeśli nawet nie jesteśmy koneserami sztuki,
moglibyśmy przez zwykłą (lecz jakże zatracaną w tych
czasach) grzeczność docenić pracę i zaangażowanie aktorów, którzy włożyli niemały wysiłek w przygotowanie
tego spektaklu. Pragnąc się popisać, zwrócić na siebie
uwagę, często zachowujemy się w sposób bardzo nieprzyzwoity, a brak reakcji ze strony dorosłych
(nauczycieli !) utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy bezkarni. Na szczęście podczas tego wyjazdu to nie
nasza szkoła zademonstrowała takie zachowania. Możemy być z siebie dumni!
Klaudia Kuraś kl. II „A”

E.Sobczak. P.Stasiuk

Po wyjściu z podziemi poszliśmy na ulicę Lwowską,
gdzie mieliśmy czas dla siebie. Ulica ta ( a przynajmniej
jej część) to całkiem przyzwoity deptak, gdzie samochody nie mają wjazdu. Po bokach liczne sklepy, sklepiki,
stoiska z lodami, budki z zapiekankami i goframi, parasole i ławeczki dla spacerowiczów. Wszyscy poszli na
lody. Był słoneczny dzień, więc usiedliśmy na ławeczkach i żartowaliśmy. Na ulicy było bardzo tłoczno. Ludzie snuli się po równo ułożonym bruku, zaglądając do
sklepików. Chyba najlepiej jest spacerować po tej ulicy
nocą, gdy świecą wysokie, stylowe latarnie. My jednak
nie mogliśmy się o tym przekonać.
Kinga Mazurek
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Dnia 28 kwietnia 2009 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Chełma. Głównym jej celem była wizyta w domu kultury, gdzie na gościnne występy przyjechali aktorzy z Wrocławia. Pod koniec przedstawienia odtwórczyni roli Julii
powiedziała widzom kilka słów na temat pracy aktora. Pokazała, jak możemy popracować nad dykcją, jak oddychać, by wydobywać dźwięk z przepony. Po spektaklu pt. „Szyfr Szekspira” mieliśmy okazję porozmawiać z Damianem Wasilewskim, aktorem Narodowego Teatru Edukacji im. Adama
Mickiewicza. W spektaklu wcielił się w postać Romea. Zależało nam na rozmowie z nim, ponieważ bardzo podobała nam się jego gra.

K: Jak wyglądała Pana droga do aktorstwa?
D: Nie pamiętam, by był jakiś inny zawód, który chciałbym wykonywać. Już od przedszkola brałem udział w
teatrzykach, przedstawieniach, później konkursach recytatorskich. W liceum była mała przerwa, wtedy musiałem
przygotować się do egzaminów. Skończyłem prywatną
szkołę aktorską w Katowicach. Można powiedzieć, że do
teatru dostałem się z ulicy. Z tego co pamiętam, to od
zawsze miałem takie zainteresowania.
K: Jak udaje się Panu pogodzić życie osobiste z zawodowym?
D: Ten teatr działa tak, że wyjeżdżamy grać w niedzielę,
a wracamy w piątek wieczorem. Można powiedzieć, że
życia osobistego nie ma w ogóle. Jest jedynie sobota, którą można spędzić w domu lub wyjść gdzieś ze znajomymi, ale to jest tylko jeden dzień w tygodniu. Chyba że są
jakieś dłuższe przerwy, np. Święta Bożego Narodzenia
lub Święta Wielkanocne, kiedy szkoły nie pracują. Ale
nie narzekam, w końcu wiedziałem, na co się decyduję.
K: My, jako gimnazjaliści, stajemy przed wyborem drogi
życiowej, czy polecałby Pan nam aktorstwo? Czy warto
w ogóle być aktorem?
D: Nie będę sobie robił konkurencji (śmiech)! Ale tak

poważnie to bez względu na to co powiem, decyzja i
tak musi być wasza. Ja wiem na pewno, że nie mógłbym wykonywać innego zawodu, ponieważ gdy wchodzę na scenę – żyję, chociaż także spalam się. Aktorstwo wymaga dużo energii zarówno fizycznej jak i
psychicznej. Jeśli kogoś to kręci i mu się podoba, to
może spróbować. Graliśmy kiedyś bajkę i gdy wyszedłem na scenę, zobaczyłem ogrom dzieciaków. Przeraziłem się. Pomyślałem, że ich nie poskromię. Z maluchami trzeba rozmawiać, jeśli się im trochę odpuści, to
mogą „zjeść” spektakl. Pod koniec spektaklu dzieciaki
przychodziły robić sobie z nami zdjęcia. Na scenę
wpadł jeden chłopiec, który( nigdy tego nie zapomnę)
bez gadania i proszenia o zdjęcie po prostu podbiegł i
się do mnie przytulił. W tym momencie nogi mi się
ugięły. Dla takich właśnie momentów warto być aktorem. Taka sytuacja jest lepsza niż każde pieniądze i
daje człowiekowi taką siłę, że może to robić przez całe
życie.
K: Jeśli ktoś zdecyduje się na aktorstwo, to jakie predyspozycje musi mieć?
D: Trudności może mieć osoba, która ma problemy z
wymową, np. sepleni. Aktor musi być rozumiany przez
widza. Nie może mieć poważnych wad wymowy, chyba że potrafi się ich pozbyć. Co do wyglądu, bywa różnie. W szkołach aktorskich występuje podział na aktorów ładnych i charakterystycznych, ale nie ma to większego znaczenia. Jeśli chodzi o znalezienie pracy w
tym zawodzie, to tak naprawdę nie trzeba mieć szkoły.
Są różne castingi, konkursy, przesłuchania. Na szczęście o angaż w teatrze stacjonarnym, starać się może
aktor wykwalifikowany, wymagany jest dyplom ukończenia szkoły państwowej.
K: Przed nami lato, wakacje. Czy ma Pan jakieś plany na odpoczynek?
D: Część naszej ekipy jedzie na Białoruś na dwa tygodnie, a później wracamy znowu do pracy i będziemy
przygotowywać się do następnego sezonu. W wakacje
będzie przede wszystkim praca, może miesiąc wolnego.
Rozmawiała: Katarzyna Leśniewska.
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Od wielu już lat niemiecka gmina Wilhelmsdorf jest partnerską gminą Hańska. Corocznie przedstawiciele tychże gmin spotykają się ze sobą, by zacieśniać wzajemne kontakty. Jest to kontynuacja nawiązanych
wcześniej partnerskich stosunków. Gimnazjum Publiczne w Dubecznie czynnie w tych wydarzeniach uczestniczy. W tym roku wizyta gości przypadła na ciepłe, słoneczne dni maja. Tak przepowiadali synoptycy.

PADAŁO!!!!!!!!!

Niedziela.
Całą długą drogę do Lublina nasi koledzy podziwiali
przejeżdżające samochody i motocykle, monotematyczność ich komentarzy i wypowiedzi była o wiele
nudniejsza niż cała jazda. My wszyscy tak naprawdę
nie mogliśmy się doczekać, kiedy już ich zobaczymy ;)
Na stacji napięcie rosło. Zastanawialiśmy, kto jest kim.
Pierwsze kontakty nawiązaliśmy już w restauracji.
Wieczór w domach również był pełen wrażeń.
Poniedziałek.
Tego dnia wraz z naszymi znajomymi zza zachodniej
granicy odwiedziliśmy nasze gimnazjum. Niemcy zapoznali się z tradycją szkoły, zobaczyli hutę w Dubecznie, byli również w GOK-u , a tam robili z paniami z
Hańska palmy wielkanocne.
Wtorek.
Wizyta w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Zwiedzaliśmy zamki, basztę, spichlerz i pływaliśmy statkiem po
Wiśle. Znajomości się zacieśniały ( ciężko na to pracowaliśmy).
Środa.
Zwiedzaliśmy Włodawę. Byliśmy w synagodze, w cerkwi i w podziemiach kościoła św. Ludwika. Z niemieckimi kolegami byliśmy w obozie zagłady w Sobiborze.
Potem pojechaliśmy na obiad do ośrodka Sanvit nad
Jeziorem Białym, gdzie spędziliśmy noc.
Wieczorem ( jak dzieci!) bawiliśmy się na placu zabaw , zwłaszcza huśtawki były okupowane przez Andżeliki, które z niej nie schodziły przez większość
wieczoru.

Gdy atrakcje placu zabaw przystały interesować młodzież,
pan dyrektor szkoły z Urszulina rozpalił nam obiecane
ognisko Wszyscy upajali się smakiem kiełbasek z ognia,
zauroczeni sobą młodzi podziwiali zachód słońca z ławeczki na molo. Tego wieczoru również pogłębiły się
prawdziwe przyjaźnie. Całość została dobitnie przypieczętowana dyskoteką i, jak to bywa na noclegach, nie
obyło się bez nocnych wędrówek :
Czwartek.
Tego ranka, niewyspana młodzież ruszyła do Urszulina.
Przybyliśmy do muzeum PPN oraz do szkoły. Tam nastąpiło oficjalne pożegnanie na sali gimnastycznej, podziękowania i wręczanie prezentów. Niektórzy już tutaj ze łzami
w oczach żegnali się ze swoimi przyjaciółmi.
Popołudnie to był czas wolny. W Dubecznie zorganizowaliśmy ognisko i spotkaliśmy się pod domem kultury.
Piątek.
Pobudka wcześnie rano. Jeszcze śniadanie, pakowanie,
ubieranie. Pożegnanie z rodziną, przyjazd pod GOK w
Hańsku.
My, uczniowie z Dubeczna, bardzo żałowaliśmy, że nie
mogliśmy odwieść ich na dworzec w Lublinie . Wszystko
wydawało się być w porządku, póki nie przyjechał autobus. Ostatnie chwile pożegnania, ostatnie słowa, łzy, kwik
Morświna. Machaliśmy na pożegnanie. Tego poranka
wszystko było ostatnie. Jedynym pocieszeniem była obietnica korespondencji i naszej wizyty w Niemczech za rok.
Dorota Socha kl. IIb
Andżelika Grzeszczuk kl IIb
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Der Aufenthalt deutscher Jugendlichen bei uns wurde
für mich eine Gelegenheit, einiges über die Schule in
Deutschland zu erfahren. Wie die Ausbildung und die
Situation der didaktischen Materialien in deutschen
Schulen aussieht, ob es ähnlich wie bei uns ist, besser
oder schlechter, habe ich Herrn Thomas Reck, den
Konrektor der Schule in Wilhelmsdorf, danach gefragt.
Es ist bei uns unterschiedlich. Je nachdem wie die Gemeinde die Schule unterstützen kann, gibt es viel Ausstattung. Wir zum Beispiel haben einen Computerraum.
Wir müssen unsere Ausgaben sorgfältig kontrollieren,
denn wir haben nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung. Es gibt noch einen Unterschied: Die Schüler in
Deutschland haben nach vier Jahren Grundschule drei
weiterführende Schulen zum Auswahl – Hauptschule,
Realschule und Gymnasium. Hauptschule geht bis zur
neunten Klasse, Realschule bis zur zehnten Klasse und
Gymnasium bis zur zwölften Klasse.
Seid ihr alle zum ersten Mal in Polen?
Die meisten von uns sind zum ersten Mal in Polen. Es
gibt jedoch einige, die schon zum zweiten Mal hierher
gekommen sind. Unter uns ist auch ein Junge, dessen
Mutter aus Polen kommt, aus Wrocław.
Wie sind eure Eindrücke?
Uns gefällt eure Gastfreundschaft sehr. Die Schule ist
toll, obwohl sie etwas kleiner ist als unsere in Wilhelmsdorf. Alle hier sind sehr nett und freundlich.
Warum habt ihr euch entschieden, nach Polen zu
kommen?
Wir sind hergekommen, um neue Menschen, neues Land,
eure Kultur und Sitten kennenzulernen, um Polen kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen.
Sicherlich gibt es etwas in Polen, was einen Besucher
aus fremden Land wundert. Was ist das?
Die Polen sprechen sehr schnell. Als wir mit dem Zug
gefahren sind, ist uns aufgefallen, dass die Häuser hier
anders gebaut werden als in Deutschland. Das alles finden wir interessant.
Was gefällt euch in Polen?
Uns gefällt die polnische Gastfreundschaft. Die Sprache
ist auch interessant. Und die polnische Küche. Das Essen
wird zwar anders zubereitet, doch es schmeckt gut.
Wie verbringen deutsche Jugendliche ihre Freizeit?
Wir verbringen unsere Freizeit fast genauso wie ihr in
Polen. Wir spielen Fußball, gehen in die Schule, gehen
einkaufen.
Möchtet ihr in Zukunft nach Polen noch einmal wieder kommen?
Klar. Die ein paar Tage unseres Aufenthalts hier reichen
nicht aus, sich gut einander kennenzulernen und sich mit
eurer Kultur bekannt zu machen. Wir möchten gern noch
einmal nach Polen wieder kommen.

Wizyta niemieckich przyjaciół stała się dla mnie
pretekstem do bliższego poznania realiów niemieckiej
szkoły. O to, jak wygląda nauka i sytuacja z materiałami dydaktycznymi, czy jest podobnie jak u nas? zapytałam dyrektora szkoły w Wilhelmsdorf, Tomasza Rexa.
Jest bardzo różnie. Zależy od umiejscowienia szkoły.
Niektóre są bardzo dobrze wyposażone . U nas na przykład mamy tylko jedną salę informatyczną. Musimy bardzo kontrolować wydatki, nie mamy zbyt wiele finansów. Jest jeszcze jedna różnica - u nas uczniowie po
czterech latach podstawówki mają do wyboru aż trzy
szkoły - Hauptschule, Realschule i Gimnazjum. Hauptschule trwa do dziewiątej klasy, Realschule do dziesiątej
i Gimnazjum do dwunastej.
Czy to Wasza pierwsza wizyta w Polsce?- zapytałam
jednego z uczniów.
W większości jesteśmy tu pierwszy raz, jest kilka osób,
które są w Polsce po raz drugi. Mamy też w naszej grupie chłopca, który ma pochodzenie polskie - jego mama
jest z Wrocławia. Świetnie mówił po polsku.
Jakie są Wasze wrażenia?
Bardzo podoba się nam wasza gościnność. Szkoła jest
bardzo fajna, choć troszkę mniejsza od naszej w Wilhelmsdorfie. Wszyscy są mili i przyjaźnie nastawieni.
Dlaczego zdecydowaliście się przyjechać do Polski?
Aby poznać nowych ludzi, nowy kraj, Waszą kulturę i
zwyczaje. Aby poznać Polskę, zawiązać przyjaźnie :)
Na pewno jest coś, co może dziwić przybysza z obcego kraju. Co to takiego?
Wszyscy bardzo szybko mówią. Gdy jechaliśmy pociągiem, zauważyliśmy, że nawet domy są inaczej budowane. To wszystko jest bardzo interesujące.
Co Wam się najbardziej podobało w Polsce?
Podoba nam się ta niesamowita gościnność, inny język.
Bardzo przypadła nam do gustu kuchnia polska. Wszystko jest inaczej przygotowywane, ale jest bardzo smacznie.
W jaki sposób niemiecka młodzież spędza swój wolny
czas?
Prawie tak samo, jak w Polsce… Gramy w piłkę nożną,
chodzimy do szkoły, na zakupy.
Czy chcielibyście jeszcze raz odwiedzić nasz kraj?
Jasne :). Te kilka dni to bardzo mało czasu na zapoznanie się i poznanie kultury. Z chęcią przyjedziemy jeszcze
raz.

rozmawiała Paulina Szeliga Ia
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26 maja...

23 czerwca…

Korzenie Dnia Matki sięgają starożytności.
Już Grecy i Rzymianie celebrowali święto na cześć
Matki Bogów. W Anglii Święto Matki było znane
od XVII wieku i przypadało na czwartą niedzielę
Wielkiego Postu. W tym dniu służący mieli dzień
wolny, aby mogli jechać do rodzinnych domów i
odwiedzić swoje matki. Obchody współczesnego
Dnia Matki zawdzięczamy jednak Stanom Zjednoczonym. Po raz pierwszy święto to celebrowano w
1872 roku, dzięki staraniom Julii Ward Howe jako
dzień poświęcony macierzyństwu i pokojowi na
świecie. Pani Howe organizowała spotkania w
Dzień Matki każdego roku w Bostonie dopóki miała pieniądze, aby finansować obchody.
Kilka lat później Anna Reeves Jarvis ustanowiła
Dzień Matki ku czci wszystkich matek żyjących i
zmarłych. Anna Jarvis organizowała to święto, aby
pokazać dbałość o kondycję biednych w jej społeczności. Sądziła ze najlepszymi adwokatami tego
dnia będą matki i nazwała ten dzień dniem pracy
matki. Kiedy Anna Jarvis zmarła w 1905, jej córka
(także Anna) rozpoczęła kampanię dla upamiętnienia pracy swojej matki. Anna rozpoczęła lobbing
polityczny, zabiegała o poparcie biznesmenów i
polityków. Jej starania zakończyły się sukcesem w
1911, kiedy niemal w każdym stanie był obchodzony Dzień Matki. Oficjalnie w 1914 prezydent Woodrow Wilson ogłosi, iż druga sobota maja będzie
dniem poświęconym wszystkim matkom.

Dzień Ojca – to oficjalnie obchodzone święto, niestety
mniej znane niż Dzień Matki . W Polsce jest obchodzone 23 czerwca, a pomimo dość długiej historii samego
święta, w naszym kraju pojawiło się ono dopiero w 1965
roku. Cała historia święta dla dzieci, które chcą uczcić i
wyrazić miłość do swoich ojców, rozpoczęła się ponad
pół wieku wcześniej w miejscowości Spokane w stanie
Waszyngton. To właśnie tam, w 1910 roku, podczas
mszy świętej poświęconej swojej zmarłej Matce, Sonora
Smart uświadomiła sobie, że po śmierci Mamy, wychowaniem jej i pięciorga jej rodzeństwa zajmował się samodzielnie ich Ojciec.
Sonora chciała, aby jej Ojciec wiedział, jak wiele znaczy
on dla niej i jej rodzeństwa i jak bardzo go kocha i ceni.
Jej ojciec poświęcił wszystko, aby spełnić swoje rodzicielskie obowiązki i był w oczach swojej córki najsilniejszym, najbardziej miłosiernym i kochanym człowiekiem.
Sonora zwróciła się do władz miejskich z projektem
utworzenia nowego święta, a jej projekt zyskał akceptację. Ustalono również datę Dnia Ojca na 5 czerwca
(rocznicę śmierci ojca Wiliama Jacksona Smarta – ojca
Sonory). Ze względu na brak czasu na przygotowania do
święta, przeniesiono je na 19 czerwca – tak więc po raz
pierwszy Dzień Ojca obchodzono w Spokane 19 czerwca
1910 roku.
Weronika Michałowicz, Aleksandra Grzywaczewska

Życzę Ci subtelnej niecierpliwości wiosny, łagodnego wzrastania lata, cichej dojrzałości jesieni i mądrości dostojnej zimy.

Symbolem dnia matki są goździki. Były to ulubione kwiaty Anny Jarvis.

Dla wszystkich mam i dla
każdej z osobna!

Tato!
Życzę Ci,
aby nigdy nie opuściła Cię odwaga
gdy przyjdzie Ci porzucić
swoje bezpieczne pozycje.
Życzę Ci, abyś żył w zgodzie
z samym sobą
i z własnym systemem wartości:
to wielkie szczęście,
gdy jest się zadowolonym z tego,
kim się jest.

Życzę Ci, abyś odnalazła: w
ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Ci osobach
siłę i piękno stworzenia, w
otaczającym świecie radość
istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość
natchnienia, a w sobie miłość.
Daria Stupka Ia
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IX Festiwal Twórczości Dziecięcej
rozstrzygnięty!
„Astronomiczne Chotomalia”- to już dziewiąty raz,
kiedy uczniowie szkół z powiatu włodawskiego mogli
pokazać, na co ich stać. Środkami poetyckimi i plastycznymi pokazali swoją wizję realizowanego tematu.
W tym roku tematyką był kosmos i twórczość Wandy
Chotomskiej. Nagrodę w kategorii literackiej otrzymała Katarzyna Leśniewska, wyróżnione i nagrodzone
zostały także : Klaudia Kuraś, Dorota Socha i Andżelika Grzeszczuk. Wyróżnienie w kategorii plastycznej
zdobyła Kinga Osmulska. Opiekunami były panie:
B. Fajge i E. Deczkowska. Gratulujemy!!!
Andżelika Grzeszczuk
Atmosfera na tym konkursie zawsze jest bardzo przyjemna. Szkoda, że już nie będę miała możliwości wzięcia w nim udziału. Za każdym razem było to dla mnie
jakieś wyzwanie i zdobywałam nowe doświadczenia.
Tym razem nie było inaczej. Polecam wszystkim
udział w tym Festiwalu Twórczości.
Katarzyna Leśniewska

„Zdrowie powalcz o nie” to powiatowy konkurs wiedzy o
zdrowiu. Nasi gimnazjaliści wzięli w nim udział i pojechali do
Włodawy zmierzyć się z innymi uczniami. Nasze gimnazjum
godnie reprezentowali: Aneta Romanowska kl. Ia, Patryk
Głuch kl. IIa i Przemek Grzegorczyk kl. IIa. Opiekunem była
Pani Krystyna Gonerska. Jesteśmy dumni, że słychać o nas na
różnych konkursach i w różnych miejscach, że wyłaniamy się
zza szkolnych murów i pokazujemy nasze talenty.

Katarzyna Leśniewska

Dnia 02.05.09r. w Domu Kultury w Dubecznie
(podczas II Majówki Rodzinnej) odbyła się wystawa
zdjęć wykonanych przez uczestników projektu
„Rozwiń Skrzydła”. O przygotowanie wystawy postarała się nasza pani dyrektor. Wraz z kilkoma uczennicami gimnazjum stworzyła wspaniałą wystawę, którą
wszyscy odwiedzający dom kultury podziwiali i
chwalili. Przykręcanie listewek, montowanie zawieszek i przywieszanie trwało około trzech godzin, jednak nasza ciężka i monotonna praca nie poszła na
marne - wystawa zrobiła furorę! Każdy, kto miał okazję ją zobaczyć, przyzna, że robiła piorunujące wrażenie!
Paulina Szeliga
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Już od ponad pół wieku lekarze sportowi, fizjolodzy i kardiolodzy próbują uświadamiać nam, jak wielką
rolę odgrywa aktywność fizyczna w umacnianiu zdrowia, sprawności i kondycji. Ruch to zdrowie i każdy, kto
chce choć trochę zadbać o siebie, musi o tym pamiętać! Uprawianie sportów to gwarancja dobrego samopoczucia i klucz do „wiecznej młodości”.

XXXVI RAJD PIESZY

23-24.05.2009r

RAJD ŻÓŁWIA 26.05. 09r.

organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze oddział we Włodawie. Celem imprezy było
uczczenie 70 rocznicy Września 1939r., uczczenie Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK oraz popularyzacja
walorów krajoznawczych naszego regionu. Nie ma to
jak aktywna turystyka!
Z niecierpliwością czekam na przyjście grupy z
Hańska, stoję właśnie pod plebanią w Dubecznie. Moje
myśli jak małe drobinki rozsypują się po całym moim
ciele. Nie wiem, czy pogoda pomoże nam w dotarciu na
miejsce, czy trasa okaże się dostępna czy raczej zbyt długa i mokra, aby dało się nią iść. Każde takie myśli powodują lekki paraliż w moim ciele, ale nareszcie przybywa
nasza grupa, nie mam czasu zastanawiać się, co będzie
dalej. Wyruszamy. Idziemy przez mokry las, nadal pada
deszcz, lekko zmarznięci, przemoknięci i zmęczeni pokonujemy trasę bez trudu. Docieramy na pierwszy przystanek. Tu każdy może coś przekąsić i odpocząć. Po chwili
pada hasło: „Ruszamy dalej!”. Każdy z niechęcią wstaje,
ale „mus to mus”. Robimy kolejne kilometry, każdy coraz bardziej odczuwa zmęczenie. Jednak radość, jaką
dało nam dotarcie do celu, wynagrodziła wszystkie trudy
trasy.
Jesteśmy w ośrodku „Relax”, są małe problemy z zakwaterowaniem, ale nareszcie wszystko zostaje zrobione,
więc możemy ruszać na miasteczko. Możemy teraz nagrodzić siebie za to, że daliśmy radę przejść tak długą
trasę. Później bawimy się na placu zabaw, uczestniczymy
w ognisku integracyjnym i startujemy w konkursach. Do
domków wracamy na ciszę nocną, która zostaje przedłużona do godz. 11. W domkach rozmowy trwały jeszcze
długo, a poranne wstawanie przeciągało się w nieskończoność. Rano mogliśmy się także ogrzać przy płomieniach ogniska i każdy pojechał do swojego domu. Rajd
ślimaka dobiegł końca!!!
Izabela Paszowa, Ia
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Pieszo przemierzyliśmy ścieżkę Poleskiego Parku Narodowego. Mimo
zmęczenia humor dopisywał
nam przez cała trasę. W
punkcie kontrolnym mieliśmy do wykonania kilka
zadań, które nie sprawiły nam większych trudności,
oczywiście nie obyło się bez prostych błędów, no ale
cóż -takie życie ;) Pełni zapału i apetytu na wygraną ruszyliśmy w dalszą drogę. Na miejsce spotkania wszystkich drużyn dotarliśmy około godziny 14. Bylibyśmy
wcześniej, gdybym w porę zorientowała się, że zgubiłam
telefon, a tak wraz z dziewczynami musiałam nadrobić
tych „kilka” kilometrów. Ostatecznie zajęliśmy drugie
miejsce!!! Pan Wiesio obiecał nam lody, ale nie wywiązał się z tej obietnicy, bo( jak stwierdził) zrobiliśmy go
( cytuję) „ w balona”( ?!). Tegoroczny Rajd Żółwia był
niezapomnianą przygodą i na pewno będziemy go wspominać jeszcze nie raz! ;)
Klaudia Kuraś kl. II A

22.05.2009r. KLASOWY RAJD ROWEROWY
Trasa naszego rajdu przebiegała po „szlakach sobiborskich”. Choć pogoda nie zapowiadała się zbyt dobrze, ruszyliśmy spod szkoły w stronę Hańska. Już
pierwsze kilometry sprawiły nam dużo problemów, a
nasz wychowawca (kochany Pan Grześ) wcale nie ułatwiał nam sprawy, robiąc nam mnóstwo zdjęć. W połowie drogi chłopcy naprawiali rower uniwersalnym kluczem (młotkiem!). Droga nie była łatwa, lecz jakoś
dotarliśmy do głównego celu– lotniska w Żłobku Małym. Tam dzięki uprzejmości mamy naszej koleżanki
mieliśmy grilla. Później chłopcy podsunęli pomysł, aby
pójść na wieżę widokową, do której jedyna droga prowadziła przez gałęzie. Mimo kilku niegroźnych wypadków (np.: zderzenie z drzewem, wpadka do rowu ) wróciliśmy cali, szczęśliwi i na pewno zmęczeni do domów. Oby takich rajdów było więcej!
Magda Czarnecka, Natalia Romanowska- Ia

Opowieść starca: rewolucja Lordów cd.
Autor: Mateusz Głąb

Mithras Irdit jest trzecią co do wielkości miejscowością w Dolinie Orisso, po Orissoenie,
gdzie mieści się siedziba rodu D'Orisso i Thierdorcie,
głównym porcie w okolicy, liczy ponad pół tysiąca
mieszkańców, przy czym Orisseon ponad sześć tysięcy.
Orisso jest jednym z dziesięciu księstw wchodzących w
skład Imperium Furion'enu ze stolicą w mieście Furio'enes nad rzeką Astanael. Władzę w Mithras Irdit sprawuje burmistrz lub sędzia. Burmistrzem jest Ribel Elestin, niegdyś poszukiwacz przygód i mistrz gildii kupieckiej z Thierdortu, na stałe osiadły tu około dwadzieścia
lat temu. Urząd sędziego sprawuje Elster Thomis, wykształcony na uniwersytecie namiestnik króla. Duży autorytet w miasteczku posiada także miejscowy kapłan
imieniem Yves Belmart oraz oczywiście Vertan. Wszyscy, nawet sędzia, cieszą się uznaniem i poparciem ludzi.
Cesarz nie ingeruje zbytnio w wewnętrzne sprawy
księstw, ale żaden Lord nie może wprowadzić najmniejszego prawa czy podatku bez osobistego zgłoszenia tego
cesarzowi. Dopiero cesarz decyduje, czy prawo ma zaistnieć, czy też podatek ma być wprowadzony. Poprawne
działanie tego systemu nadzoruje na ziemiach poszczególnych Lordów ,,Główny Sędzia”. Odpowiada też za
sądownictwo i pobieranie niewielkich datków dla cesarza. Zbliżał się już wieczór i słońce za chwilę miało się
chować za drzewami. Zaczęto rozpalać ognisko. Ustawionych było ponad pięćdziesiąt drewnianych ław. Powoli zaczęli się schodzić ludzie. Z karczmy ,,Gliniany
kufel” wyniesiono długi stół i postawiono pod ścianą tegoż budynku. Na stole rozłożono różne przekąski i postawiono wszelkiego rodzaju napitki. Coraz więcej osób
zbierało się na placu, a godzina rozpoczęcia opowieści
zbliżała się niechybnie.
Dom bajarza jest niewielką chatką stojącą na uboczu niespełna ćwierć stai od Mihras Irdit, znajduje się na wzniesieniu przy lesie i z jego okien można ujrzeć wszystkie
okoliczne domy. Do środka rzadko kto zagląda, oprócz
samego sędziwego mędrca oczywiście. Mieszkanie składa się z obszernej izby, małej sypialni oraz schodów na
drugie pięterko. Na owym drugim piętrze jest jedno pomieszczenie, a w nim stolik, krzesło i pełno regałów z
książkami, których jest tu mnóstwo, zliczyć ich po prostu nie można, aż dziw, że się tu pomieściły. Większość
dnia bajarz spędza właśnie w tym miejscu, czytając swe
księgi. O przygotowanie posiłków nie musi się martwić,
gdyż cały czas jest zapraszany do wioski, aby udzielić
rady mieszkańcom, kogoś uzdrowić czy wspomóc dobrym słowem. Podczas wizyt częstują go tym, co mają.
Tak więc starzec odwiedza wioskę kilka razy dziennie,
nie załatwiając wszystkich spraw od razu, by mieć pretekst do kolejnych odwiedzin. Przychodzi również na
modlitwę, albowiem jest głęboko wierzący oraz raz lub
dwa razy w tygodniu nauczać miejscowe dzieci wszelakich ciekawych rzeczy. A takowych zna on wiele i ze
świecą szukać osoby mądrzejszej i inteligentniejszej od
tego człowieka nawet w elfiej społeczności. Może i do11

brze, że miejscowa ludność nie wie naprawdę, kim jest
ów mędrzec, gdyż od razu rozpowiedziałaby o tym i
musiałby on opuścić te strony z powodu niezliczonych
wizyt. Tu po prostu mówią do niego ,,Vertanie”, ale zwą
go także ,,Białym mędrcem”, ,,Sędziwym magiem” czy
Srebrnym wędrowcem”, dumne elfy nazywają
go ,,Isen'mithanor”, co oznacza ,, nasz przyjaciel” lub
też potocznie ,, niespiczastym elfem”, co oddaje jego
pozycję wśród elfów.
Nauka dzieci odbywa się w małym budynku przy świątyni, do którego rodzice wysyłają swe pociechy, aby
stary Vertan je czegoś nauczył. Tak więc kilka razy w
tygodniu odbywają się takie spotkania z młodzieżą Mithras Irditu, na które nie ma przymusu. Jeżeli dziecko
powyżej dziesięciu lat chce się czegoś nauczyć, a ma
akurat wolny czas, to przychodzi na zajęcia z nauczycielem. Mag nie uczy, jak posługiwać się sztuką czarodziejską, ale czasami wykorzystuje ją podczas lekcji.
Opowiada za to o innych miastach i wioskach Imperium, o elfach i krasnoludach, o innych stworzeniach i
roślinach. Mówi o historii i geografii, uczy pisać, czytać
i liczyć. Na kilka dni przed Victumir'aslat dzieci chciały
się dowiedzieć, jaką historię przygotował.
- Vertanie, prosimy, powiedz nam, co przygotowałeś na
tegoroczne święto?- zapytał Thormas, jeden z synów
kowala Horstada.
- Nie mogę wam tego zdradzić, bo nie będzie niespodzianki, a dzięki temu będziecie za trzy dni z jeszcze
większym zapałem i zainteresowaniem słuchali podczas
uroczystości.- rzekł nauczyciel pogodnie.
Nigdy nie był srogi dla swych uczniów, a oni mu nie
dokuczali, gdyż darzyli się wzajemnie szacunkiem. O
złocistym zachodzie słońca, gdy prawie wszyscy ludzie
usiedli w świątynnych ławach na placu, do centrum wioski wkroczył ,,Biały mędrzec”. Ubrany w śnieżnobiałą
szatę, na której napisy i runy tkane były złotymi nićmi,
przepasany błękitnym pasem, w błękitno- srebrno- złotej
pelerynie i dużym, spiczastym kapeluszu tegoż samego
koloru co peleryna. Spod niego wystawała jedynie długa
broda barwy ,,górskiego puchu”. W lewej ręce trzymał
zwykły kij podróżny. Na jego widok wszyscy jakby piorunem rażeni zamilkli, gwary i śmiechy ucichły, a na
twarzach ludzi zaczął powoli malować się uśmiech
przyjaźni. Mag zdjął błyskawicznym ruchem swój kapelusz, ukłonił się i równie szybko powrócił do dawnej
postawy. A była to postawa wyniosła, mimo jakże sędziwego wieku, bo niewielu na świecie tyle lat przeżyło z
rasy ludzkiej, co ten. Był to mężczyzna, co do tego wątpliwości nie ma, mężczyzna wysoki, szczupły. Zadbane,
lecz już pomarszczone dłonie wystawały spod rękawów
i promienie zachodzącego słońca uwidaczniały
zmarszczki na nich. Powoli, bez pośpiechu ruszył w wyznaczone dlań miejsce, a osoby stojące mu na drodze
usuwały się w bok i robiły dla niego przejście.
Ciąg dalszy nastąpi...

W zimnym uścisku
Samotnego upadku
Trwam uśpiona
Wśród kolorów nocy
I kryształowych poświat
Zagubiłam się
W ogromie smutku
Bezmiernie bez czasu
W każdej kropli przeszłości
Sięgam po zieleń
Twoich obojętnych oczu
Odwracasz się.
A ja tak odległa
Tak obca
Tak nieobecna
Umieram w Tobie
W przerażającej głębi ciszy

Gdzieś daleko
Na końcu świata
Gdzieś za szczytami gór
Jest miejsce
Gdzie króluje cisza i spokój
Tam zapach tymianku
I woń lawendy
Miesza się ze szczęścia zapachem
Tam w słoneczny ranek
Budzi Cię śpiew ptaków
I szum górskich rzek
Echo niesie brzęk
Owczanych dzwonków
Tam czas płynie wolniej
Tam chcesz zostać na zawsze
Daria Stupka Ia

Kinga Mazurek

Katarzyna Leśniewska

Ze znużonym wzrokiem
Pewnym krokiem
Podążam do miejsca
Malowanego naturą
Każdy bocian, dzięcioł
Każda biedronka i sarna
Tworzą obraz ukojenia
W niezmiernej ciszy
Szukam w głębi duszy
Natchnienia
Buduję plany i marzenia

Przez wirujący pył
I zakurzone szkło
Słońce groźne stroi miny
Świeci jej na kartkę
Krzyczy o pisaniu.
Zmrużyła oczy.
Na złotej fali
Tańczy iskier mnóstwo
Prawdziwe barwy świata
Coś łaskocze na plecach
Oh! To wyrasta
Czwarta para skrzydeł

Paulina Motwicka

Wstaje, biegnie
Za życiem
Czasami wieje,
Ale tylko po to,
By nieść muzykę.
I błyszczy czerń
Zdrowym blaskiem
W swojej pięknej białej
Bezpośredniej duszy.
Gładząc delikatnie niebo,
Zasypiam w szarości
W zwyczajności dnia.
Katarzyna Leśniewska

Goni spojrzenia ptaków
Już z nimi się wznosi
W tą biel
Wlaną do zielonego.
A tam brzozy
Później powiew
Na najwyższych gałęziach
Na wyżynach dolin
Rozzłociło się nieprzyzwoicie.
Daria Stupka Ia
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Katarzyna Leśniewska

stości. Pokazuje ludzi, którzy przeżyli piekło, broniąc się
sztuka, która była płaszczem ochronnym i azylem, który
jednocześnie stał się siłą równie mocną, jak bomby i
pociski. Twórczość plastyczna podczas wojny była różnorodna, począwszy od rysunków, grafiki i rzeźby, a
kończąc na rękodzielnictwie, które obejmowało najróżniejsze drobiazgi. Stosowano wszelkie dostępne tworzywa tzn. papier wynoszony przez więźniów, tekturę,
sznurek, kable, grzebienie, guziki, glinę, kartofle, druciki, włosie, różne metale itp. Posłużę się w tym momencie cytatem z książki, aby ukazać czym była sztuka dla
ludzi tam żyjących ”Działalność artystyczna była samoobroną i manifestacją moralnej siły wobec wroga. Była
formą oporu, wyrabiała potrzebny hart ducha”(str.136).
W obozach przebywało wielu artystów plastyków, którzy ukazywali dramat matek opłakujących swoje zabite
dzieci, cierpienia ludzi masowo eksterminowanych w
obozach zagłady, bestialskie mordy ludności polskiej i
żydowskiej, stali się świadkami i dokumentalistami tamtych ludzi i zdarzeń. I nie jest w tym wypadku ważne,
czy dane wytwory można zakwalifikować do dzieł sztuki czy też nie, gdyż posiadają one zupełnie inną wartość.
Polecam!

Witam już po raz drugi w „Kąciku mola książkowego”! Jak tam, książka opisywana w poprzednim
numerze już przeczytana? ;) Ostatnio było o mitologii, dziś zajmę się książką o sztuce podczas II wojny
światowej – naprawdę warta przeczytania! Bo któż z
nas nie chciałby przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz
i przyjrzeć się ludziom, temu co robią, jak radzą sobie z trwającą wojną, jakie wartości cenią i jakiego
rodzaju sztukę tworzą? Zapraszam.
Nadszedł bowiem czas najkrwawszej i najokrutniejszej,
wojny, jaką zna świat… Sztuka tego okresu tworzona
była w podziemiu z obawy przed represjami. Ma ona
charakter historyczny i edukacyjny. Opowiada o losach
ludzi walczących podczas wojny, nie tylko orężem, ale
groteską, słowem, symbolem. „Polska sztuka walcząca
1939-45” autorstwa Janiny Jaworskiej zawiera 241 stron
i składa się z pięciu głównych rozdziałów. W poszczególnych częściach autorka opisuje różne formy „walki ”
z okupantem, dodatkowo wspomniana pozycja wzbogacona jest przez liczne prace plastyczne, rysunki , grafiki,
plakaty, rzeźby. Prawie wszystkie prace wykonane zostały w dość ubogiej gamie kolorystycznej (czerń i biel,
odcienie szarości) nieliczne z ich są wzbogacone o dodatkowe kolory. Dając w ten sposób „ namacalnie” odczuć czytelnikowi powagę i grozę zaistniałej rzeczywi-

Paulina Szeliga, Ia

Pierwszego czerwca jak co roku obchodzimy
Dzień Dziecka.
Ktoś pewnie powiedziałby, że nie jesteśmy już dziećmi.
To prawda. Jednak miło jest czasami nazwać się dzieckiem, w końcu każdy (nawet dorosły) ma w sobie coś z
dziecka. W naszej szkole ten dzień spędzamy na sportowo. Jak zwykle organizuje się zawody na stadionie w
Dubecznie. Nie były to zwykłe zawody, a XV Otwarte
Mistrzostwa Gminy Hańsk Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Lekkoatletyce ( brzmi dostojnie!). Organizatorów było wielu: GOK w Hańsku, Starostwo Powiatowe
we Włodawie, UKS” Świt”, SP w Kulczynie i GP w Dubecznie. Zawodników czekał rzut piłeczką palantową,
biegi na różne dystanse, skok w dal - w tym nasi gimnazjaliści byli naprawdę dobrzy. W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział pięć szkół gimnazjalnych z Wyryk, Włodawy, Dubeczna, Urszulina i Starego Brusa.
Pogoda na początku nie dopisywała, ale później zaczęło
się przejaśniać. Uczestnicy liczyli na kiełbaski, ale zamiast jedzenia otrzymali jedynie herbatę ( oczywiście
nie narzekamy, bo chłód momentami dawał się we znaki

i herbata okazała się prawdziwym zbawieniem). Nasi
dziennikarze na gorąco rozmawiali z uczestnikami, zbierając opinie i wrażenia.
Gimnazjum Publiczne w Dubecznie zajęło pierwsze
miejsce z wynikiem 108 punktów. Jak zwykle świetnie
się spisaliśmy.
Katarzyna Leśniewska, Kinga Mazurek
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Jako uczeń III klasy stanąłem przed
trudnym wyborem – wyborem dalszej
szkoły. Nie jest to takie proste, ponieważ nie każda szkoła oferuje to, co nas
interesuje. Nowe otoczenie, nowi znajomi, nowi nauczyciele – to jest największy minus całej sytuacji. Trudno będzie
się odzwyczaić od starej szkoły, znajomych, a także od naszych nauczycieli.
Spędziłem w tej szkole całe trzy lata
pełne przeróżnych przeżyć. Najbardziej
będzie mi brakowało tych wszystkich
znajomych, z którymi zawsze dobrze się
bawiłem. Nie zawsze były to mądre zabawy, ale wiadomo co młodzieży w głowie ☺ Na długo zapamiętam również
wszystkie projekty, w których brałem
udział (Crossnet, Rozwiń Skrzydła),
dzięki którym nauczyłem się wielu nowych rzeczy, a przede wszystkim nabrałem pewności siebie.
Na koniec chciałbym tylko podziękować wszystkim, za mile spędzony czas
w naszym gimnazjum.

Zmiana szkoły była dla mnie czymś
niecodziennym. Przed początkiem roku
bałam się wejść do budynku. Kiedy
spotkałam swoich rówieśników, z którymi chodziłam do podstawówki, ruszyliśmy razem w nieznane. Tak rozpoczął
się pierwszy rok w gimnazjum . Początkowo czuliśmy się nieswojo, dlatego
rzadko wychodziliśmy poza próg naszej
sali lekcyjnej. Już po tygodniu nauki
stwierdziliśmy z ulgą, że nie taki diabeł
straszny, jak go malują. Zaczęliśmy
nawiązywać kontakt ze starszymi
uczniami i poznawać naszych nowych
nauczycieli. Na początku trochę dopiekli nam trzecioklasiści, którzy chcieli
koniecznie pokazać swoją wyższość.
Mieliśmy sporo kłótni w klasach, ale
ostatecznie udało się dotrzeć i zgrać.
Teraz na koniec roku w szkole panuje
bardziej rodzinna atmosfera niż przedtem Wszyscy już się znają, nauczyciele
są w porządku [ poza kilkoma] i szkoda, że 3. klasy nas niedługo opuszczą.

Łukasz Kolasa IIIb

Daria Stupka kl. Ia

GRAFIKA
Daria Stupka

Nawet się nie obejrzałam, a minęły trzy lata
mojej nauki w gimnazjum. Wydaje się, że dopiero
wczoraj przyszłam na rozpoczęcie roku szkolnego
jako pierwszoklasistka, a już niedługo będę pierwszoklasistką w liceum. Ta myśl zaczęła towarzyszyć
mi od czasu testów gimnazjalnych. Właśnie wtedy
uświadomiłam sobie, że to już koniec, że muszę zacząć myśleć o przyszłości, o tym, co będzie dalej.
Znajomi licealiści twierdzą, że gimnazjum to beztroski czas w porównaniu ze szkołą ponadgimnazjalną.
Wszyscy wspominają etap gimnazjum z uśmiechem.
Myślę, że ja też będę zawsze pamiętała o
tym przyjemnym czasie.

OPIEKUNOWIE
1 Barbara Fajge
2.Elżbieta Deczkowska

Nasi niemieccy przyjaciele otrzymali od nas w prezencie własnoręcznie wykonane ramki z pamiątkowym zdjęciem w środku
( projektu Pani Eli Deczkowskiej).

Daria Stupka

Wiadomo, że nie zawsze
było idealnie, zdarzały się kłótnie,
nieporozumienia, przykre sytuacje. Ale przecież czasami było naprawdę przyjemnie. Zawsze będę pamiętała nasze klasowe ogniska, na których panowała
niezastąpiona i niepowtarzalna atmosfera. Beztroskie
uśmiechy, rozmowy o wszystkim i o niczym, możliwość spędzenia czasu z przyjaciółmi. To niezapomniane chwile, do których zawsze będę wracać.
Opuszczając gimnazjum czuję się przygotowana
do przyszłego życia. Mogłam tu zdobyć nie tylko
wiedzę książkową ,ale również zdobyłam doświadczenia, które przydadzą mi się w przyszłości.

Katarzyna Leśniewska kl. IIIa
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