Polacy z głębokim Ŝalem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci
prezydenta RP L. Kaczyńskiego i jego małŜonki Marii oraz wielu wysokich rangą
przedstawicieli państwowych, którzy w wiosenny, kwietniowy poranek zginęli w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.
Polskę ogarnęła Ŝałoba. Świat składał kondolencje. My, uczniowie Gimnazjum
Publicznego w Dubecznie, razem z naszymi nauczycielami chwilą wymownej ciszy
takŜe oddaliśmy hołd tragicznie zmarłym. Mieliśmy pełną świadomość dramatu, który
rozegrał się niemal na naszych oczach. Rozmowy toczone na lekcjach wychowawczych uzmysłowiły nam ogrom tragedii i straty, jakie poniósł nasz kraj, społeczeństwo,
rodziny i pojedynczy ludzie.
Łączymy się w bólu z tymi, których bezpośrednio lub pośrednio dotknęło to nieszczęście. Z opłakującymi ich dziećmi, rodzicami, dziadkami, kolegami i przyjaciółmi.
Wiemy, Ŝe Ŝycie toczyć się będzie dalej, ale pustka po tych,
co odeszli, w naszych sercach i pamięci długo pozostanie niewypełniona.
1O kwietnia 2010r.
Gimnazjum Publiczne w Dubecznie

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iŜ w obliczu tragedii narodowej wszystkie słowa, opisy
wydarzeń czy opinie wydrukowane w tym numerze gazetki
mogą się wydać mało waŜne czy
zbyt beztroskie. Przepraszamy
za to wszystkich, którzy zostali
tym uraŜeni. Wiadomość o katastrofie rządowego samolotu
i związanymi z nią dramatami
ludzkimi zaskoczyła nas, gdy
numer pisma był juŜ zamknięty i przekazany do druku. Stąd
często lekki ton niektórych artykułów. W naszych sercach
jednak jest smutek, ból i powaga wynikająca z ogromu cierpienia.

Krzyk, huk, ogień
I cisza,
I niedowierzanie
Historia zatoczyła krąg.
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Jak ogarnąć mam
Ogrom
Bólu i cierpienia?
Czy słowa,
Które znam,
Są w stanie nazwać to,
Co zrodziło się
W sercach?

M. Lekan, A. Woźnica

Podnoszę głowę
I nie wiem,
Czy to deszcz, czy łzy.
Czuję, jak niebo
Łączy się z nami w bólu.

Nareszcie mamy wiosnę! Minął
juŜ czas mroźnych poranków, chlapy
i pozimowych roztopów. Jest ciepło
i będzie jeszcze cieplej :)
Nowy semestr trwa, choć o wiele krótszy, zapewne dostarczy nam
takŜe wielu emocji i wraŜeń. Wszystko to rozgrywa się w znanej wszystkim, ale jakŜe odmienionej scenerii, bo
przecieŜ musimy wspomnieć o pracach
remontowych, jakie przeprowadzono
pod naszą nieobecność w czasie ferii
zimowych. Zmieniono wystrój szatni,
a na podłodze dolnego korytarza pojawiły się nowe jasne płytki. Dzięki temu nasza szkoła prezentuje się o wiele
lepiej. Jest teŜ bardziej funkcjonalna.
Miejmy nadzieję, Ŝe wszystko to przetrwa jeszcze wiele pokoleń młodzieŜy
i, Ŝe zadbamy o to, aby wszystko pozostało na swoim miejscu w całości
i w nienaruszonym stanie.
Nowy semestr rozpoczęły zimne
ferie, a zakończą gorące wakacje. Jednak na razie nie moŜemy myśleć wyłącznie o czasie wolnym, naleŜy skupić
się na nauce. Te słowa kieruję głównie
do klas trzecich. Minęły egzaminy
gimnazjalne, które pisały klasy trzecie.
Teraz naleŜy jeszcze nie odpuszczać,
tylko „walczyć” do końca o wspaniałe
oceny końcowe i wzorowe lub przynajmniej dobre zachowanie. Warto
byłoby takŜe pozostawić po sobie nienaganną opinię, by nawet po wielu latach mile Was wspominano. Nie trzeba

jednak przesadzać i martwić się na zapas… Jestem przekonana, Ŝe wszystko
pójdzie jak najlepiej i usatysfakcjonowani będą zarówno uczniowie, jak i
nauczyciele. Czas poŜegnań jeszcze
daleko.
Przed nami wiele okazji
na spędzenie czasu razem. Wiosna to
czas wycieczek, rajdów i wyjazdów.
Myślę, Ŝe i nasza szkoła będzie mogła
pochwalić się wieloma udanymi,
a przede wszystkim dobrze zorganizowanymi wyjazdami. Wspominamy
z uśmiechem
odbyte juŜ warsztaty
dziennikarskie, o których piszemy
na kolejnych stronach tej gazetki. Nie
wszyscy mogli w nich wziąć udział, ale
przeczytać o nich moŜecie wszyscy.
Za nami juŜ półmetek klasy drugiej
„a” (było rewelacyjnie! ), okres świąteczny takŜe juŜ minął. KaŜdy skorzystał z rekolekcji, ze skupieniem przeŜywał czas świąt Wielkanocnych. W naszej szkole pojawiły się świąteczne
dekoracje. Z tablic na korytarzach
i w klasach uśmiechały się do nas wielkanocne pisanki, króliczki i palmy.
DuŜo się działo jeszcze więcej
dziać się będzie!!! Dlatego zachęcam
do lektury naszej gazetki, moŜna z niej
dowiedzieć się o wszystkim. Jest to
przedostatnie wydanie w tym roku
szkolnym. I pomyśleć, Ŝe jeszcze niedawno chodziłam do pierwszej klasy !
Izabela Paszowa IIa

O tym, Ŝe obowiązkiem kolejnych pokoleń jest pamięć o przeszłości, wiedzą wszyscy. Nie zawsze jednak wcielamy tę prawdę w Ŝycie. Zabieganie,
codzienne obowiązki i przyjemności skutecznie nam w tym pomagają. Ten
tekst jest specyficznym, subtelnym pstryczkiem w nos.
Oby skutecznym!
Kowalski otworzył zaspane oczy i przetarł je dłońmi, ściągając resztki snu. Bielony wapnem sufit zdobiły
plamy czarnego grzyba, w kącie tynk całkiem odpadł,
odsłaniając biało-szare pustaki. Staruszek spuścił nogi
z łóŜka i mechanicznie poprawił wełniane skarpety,
w które wpuszczone miał nogawki od piŜamowych
spodni. Wsunął stopy w mocno zniszczone kapcie niegdyś koloru niebieskiego, teraz był to wyblakły szary.
Obudziła go córka, która krzątała się cicho po kuchni.
*
Piotrek i Paweł właśnie wchodzili do kuchni,
kiedy zegarek wybił ósmą. Dziarskim krokiem wbiegli
do pomieszczenia, nie ubrawszy się nawet. Piotrek, starszy z chłopców, jak zawsze wyprzedzał brata o dwa kroki, miał jasne włoski i szczupłą twarzyczkę. Młodszy
miał włosy koloru miodu i był o głowę niŜszy od brata,
ostatnimi czasy na jego twarzy gościła duma, bo stracił
juŜ wszystkie mleczaki. Kowalski zdąŜył juŜ naszykować wnukom śniadanie.
- Cześć dziadek! – wrzasnęli chłopcy zaraz po przekroczeniu progu.
- Cześć. Siadać i jeść, bo herbata zaraz wystygnie.
Kowalski miał opinię starego zrzędy i niewybrednego amatora trunków, ale dla swoich wnuków zawsze
potrafił wykrzesać choć odrobinę troski. Schował resztki
chleba do szafki i powycierał blaty, sam juŜ jakiś czas
temu zjadł śniadanie, zdąŜył nawet pójść do sklepu
po świeŜe pieczywo dla chłopców. Była połowa sierpnia, więc na szczęście nie musiał dzieciaków wysyłać
do szkoły. Strasznie tego nie lubił, prawie tak samo jak
chłopcy chodzenia do niej. Dzisiaj miał ich zabrać
do lasu na grzyby.
Chłopcy kończyli śniadanie, a Henryk wziął się za
kompletowanie ekwipunku. Wyszedł na korytarzyk, wygrzebał z szafki na buty lekko podniszczony wiklinowy
koszyk, przy okazji wydobył z niej teŜ swoje nowe gumowce z filcowym wykończeniem i kalosze dla chłopców, w lesie mogło być jeszcze wilgotno po przedwczorajszym deszczu
Zanim wyszli, Henryk na starej kopercie wysmarował do córki wiadomość ołówkiem stolarskim.
„Pojechałem z chłopcami na grzyby. Nie zabawimy długo w lesie. Nie rób obiadu, zrobię sos grzybowy po powrocie”.
*
Rower starca skrzypiał niemiłosiernie, dawno niesmarowane zębatki dawały o sobie znać z kaŜdym obro3

tem koła, za to górale chłopców – zdobycze komunijne –
nie wydawały z siebie Ŝadnych odgłosów, czasem tylko
któryś zadzwonił na przechodniów. Dubeczyński chodnik ciągnął się przez całą wieś po dwóch stronach czarnej asfaltowej szosy. Co jakiś czas do płotów podbiegały
czworonogi, ujadając, podskakiwały w miejscu. Niektóre, z mniej starannie ogrodzonych posesji wybiegały
na szosę i rzucały się na nogi grzybiarzy. Henryk odganiał je krzykami i coraz to wymyślniejszymi epitetami.
Kiedy dojechali do krzyŜówek, stary poinstruował:- Prosto.
- Dokąd jedziemy? – spytał jeden z braci.
- Na grzyby.
Chłopcy od razu przyśpieszyli i zaczęli szybciej przebierać nogami. Jechali w milczeniu. W pewnym momencie
Kowalski przerwał ciszę.
- Tam – powiedział, wskazując brodą w prawo. – tam
był kiedyś cmentarz. To znaczy dalej tam jest, ale juŜ
bardzo dawno nikt tam nie przychodzi. Nie ma nawet
krzyŜy. W jego głosie brzmiała nuta smutku, sam pewnie niedługo trafi na cmentarz, nie podobał mu się los
zapomnianego zmarłego, o którym nikt nie pamięta.
Miejsce, które wskazał, nie wyróŜniało się niczym
szczególnym, właściwie to w ogóle się nie wyróŜniało.
Ot, zwykły kawałek łąki, ale było tam coś takiego… coś
wyraźnie wisiało w powietrzu, wzbudzając dziwnie niewytłumaczalny niepokój. Chłopcy się wzdrygnęli.
Od tego miejsca po prostu biła tajemnicza siła. Nawet
gałęzie drzew rosnących nieopodal wydawały się być
powyginane w całkiem inny sposób, niŜ reszta.
- Kogo tam pochowali? – spytał Paweł.
- A bo ja wiem. – machnął ręką. – Jakichś nieszczęśników, Ŝołnierzy, zwykłych ludzi. Nikt się o nich nie upomina, nikt nie usiłuje pamiętać, nikt nie docieka, kto tam
leŜy. Ale dosyć juŜ na ten temat. Chcecie mieć dobry
obiad? – kiwnęli głowami – No to ruszamy.
*
Po dwóch godzinach w lesie mieli juŜ pełny kosz
borowików i róŜnych innych grzybów, trafiły im się nawet dwie kanie. W drodze powrotnej do domu Ŝaden
z chłopców nie spojrzał na posępny cmentarz, Ŝaden teŜ
się nie odezwał. Wrócili do domu sporo przed mamą
i razem z dziadkiem przygotowali obiad. Unoszący się
w powietrzu zapach grzybów wprowadził wszystkich
w dobry nastrój.
Weronika Michałowicz ( skrót tekstu konkursowego)

Ile wiemy o azbeście? Szokuje mnie, jak wciąŜ
mało jest działań w tej sprawie, a przecieŜ to takie
waŜne. Mało wiemy na ten temat, więc nie moŜemy
nic z tym zrobić.
W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032”. Do 2032r. wszyscy powinniśmy
opróŜnić z azbestu nasze domostwa i gospodarstwa. Czy
ta ustawa znajdzie odzwierciedlenie w Ŝyciu?

Azbest jest nazwą handlową. Odnosi się do sześciu minerałów. Wszystkie źle przewodzą ciepło
i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych. Najczęściej moŜemy go spotkać na dachach
w postaci eternitu, gdyŜ jest odporny na działanie temperatury i był najtańszym materiałem do pokrycia dachów.
Niestety azbest nie tylko zalega na dachach, ale teŜ otula
ściany zewnętrzne budynków i kilometry leŜących pod
ziemią rur.
Największe nagromadzenie azbestu jest w woj.
mazowieckim i lubelskim. Regiony te to liczne wioski.
Zapewne wielu z nas, zapytani, odpowiemy,
Ŝe wieś kojarzy się nam ze spokojem, ze świeŜym powietrzem, dziewiczą, niczym nieskaŜoną naturą. JakŜe
się mylimy! PrzejeŜdŜając przez urokliwą, polską wieś,
napotykamy krajobraz falistych, szarych, często
juŜ brudnych i omszałych tafli zalegających na dachach
budynków. Wdychając z pozoru czyste i świeŜe powie4

trze, wdychamy całe mnóstwo szkodliwego azbestu.
Trujemy siebie i zwierzęta będące w budynkach gospodarczych, równieŜ pokrytych eternitem.
Szokują mnie poczynania ludzi, którzy tworzą
tzw. „dzikie” wysypiska śmieci w lesie. Wyrzucają tam
stary, połamany eternit i inne wyroby azbestowe. Śmiało
mogę nazwać ich mordercami przyrody, a przecieŜ
zanieczyszczając środowisko, trujemy takŜe siebie. Warto teŜ pomyśleć o zwierzętach leśnych, które same nie
potrafią obronić się przed szkodliwym działaniem tej
trucizny. JeŜeli nic się nie zmieni, to czy moŜemy wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat za parę lat?
Bulwersujący jest równieŜ sposób, w jaki ludzie
pozbywają się azbestu. Często jest tak, Ŝe ludzie samodzielnie wspinają się na dach i zdejmują eternit, wdychając przy tym mnóstwo rakotwórczych substancji. Połamane płyty składują gdzieś na podwórku, uwalniając
truciznę do atmosfery. WciąŜ za mało jest ekip budowlanych, które zajmują się wymianą dachów. Za mało jest
specjalnych wysypisk, gdzie moŜna bezpiecznie składować wyroby azbestowe. Póki to się nie zmieni, nie ma
co liczyć na poprawę sytuacji.
Dziwi mnie fakt, jak ludzie na wsi niewiele
wiedzą o zagroŜeniach śmiercionośnym azbestem. UwaŜam, Ŝe władze powinny przyłoŜyć większą wagę
do uświadamiania ludzi, jak bardzo szkodliwy jest
azbest i jak moŜna się od niego uwolnić. Słyszałam
o męŜczyźnie, który czyścił eternit na swoim dachu, by
go pomalować na modny kolor. To przeraŜające! UwaŜam, Ŝe to wynika z niewiedzy, bo nie sądzę,
by świadomie truł siebie, swoją rodzinę i sąsiadów.
Trzeba dowiadywać się jak najwięcej. Musimy
wiedzieć, czym jest azbest i jak się od niego uwolnić.
To przecieŜ dotyczy nas wszystkich. Tu chodzi o nasze
zdrowie, a takŜe Ŝycie kolejnych pokoleń.
Dorota Socha

Azbest i jego trujące właściwości to rzeczywisty i uciąŜliwy problem w całej Polsce. O tym, jak przedstawia się sytuacja w naszej gminie, rozmawialiśmy z Panem
Sławomirem Błaszczukiem, pracownikiem Urzędu Gminy Hańsk na stanowisku:
inspektor komunikacji i ochrony przeciwpoŜarowej.

1.Interesuje nas problem azbestu. Jak ocenia Pan
sytuację na terenie naszej gminy?
S.B. Problematyka azbestowa to bardzo szerokie pojęcie. MoŜe dotyczyć ilości zgromadzonych materiałów
zawierających niebezpieczny azbest, podziału na klasy,
oceny technicznej. Na terenie gminy Hańsk występują
głównie płyty azbestowo-cementowe faliste i płaskie.

Informacji o azbeście szukaliśmy takŜe
u pani dyr.Teresy Maśluch.

2. Jakie środki przeznaczyła gmina w budŜecie na
2010 rok na usuwanie azbestu?
S.B. Przeznaczyliśmy na to 10 000,00zł. Bardzo chcielibyśmy pozbyć się tego uciąŜliwego balastu, choć wiemy, Ŝe jego usuwanie nie będzie łatwe i proste.
3. Czy gmina otrzymuje dotacje na usuwanie azbestu?
S.B. Gmina dotychczas nie otrzymywała dotacji.
4. Jakie formy pomocy proponuje się mieszkańcom
przy pracach związanych z usuwaniem azbestu?
S.. MoŜemy zaproponować dofinansowanie do usuwania azbestu w kwocie 19zł za 1m2 i nie więcej niŜ
1 000 zł w roku na całość zadania oraz doradztwo
w poszukiwaniu firm i form dofinansowania spoza
gminy
5. Usuwaniem azbestu moŜe zająć się tylko firma
mająca do tego specjalne uprawnienia?
S.B. Tak. W naszej gminie są dwie takie firmy. Informacje o nich są dostępne na stronie www.netbip.pl.
6. Czy w gminie są arkusze „Ocena stanu moŜliwości bezpieczeństwa uŜytkowania wyrobów zawierających azbest”?

Wnioski z ankiety

► Co 8 osoba nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości
materiałów zawierających azbest.
►Ponad połowa ankietowanych zauwaŜyła pęknięcie
w eternicie znajdującym się w ich gospodarstwie.
►Ponad połowa ankietowanych w ostatnich

latach nie

zmieniła pokrycia dachu.

►Prawie 60% ankietowanych nie słyszało o pomocy
ze strony gminy przy usuwaniu dachów pokrytych eternitem.
►46% ankietowanym najbardziej odpowiada jako prze-

S.B. Są. Jest to program online dostępny pod hasłem
znanym pracownikowi prowadzącemu powyŜsze sprawy.

kaz informacji telewizja, ale więcej niŜ połowa oczekuje
informacji w postaci ulotek i informacji ze szkoły
od dziecka.

7. Podobno Szwajcaria przekazała informacje
o zasadach dofinansowania działań na rzecz usuwana azbestu?

► W 70% gospodarstw tylko jeden budynek jest pokryty

S.B. Tak. Nie ma natomiast rozporządzeń wykonawczych. Mają się ukazać w lipcu 2010 roku.
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innym materiałem, niŜ papa czy eternit.

►W 50 ankietowanych gospodarstwach

tylko 20 bu-

dynków jest pokrytych blachą.
opr. Piotr Pawlak

W mojej miejscowości jest duŜo wspaniałych roślin
i zwierząt. Zielone korony drzew dają wiele cienia,
a pokryta nimi lekko zazieleniona trawa kusi swym
zapachem. Kwiaty rosnące na łąkach przyciągają ludzki
wzrok swoimi Ŝółto-czerwonymi barwami, a ich słodki
zapach zmusza do zebrania bukietu. Moja miejscowość
jest krainą ciszy, spokoju, relaksu, odpoczynku. W niej
wszystko dzieje się inaczej, wszystko jest inne, łatwe,
beztroskie. Po cięŜkim dniu tu moŜna wyciszyć
swój umysł i pozbyć się negatywnych emocji. Spacerując po okolicach, moŜna słuchać śpiewu ptaków, oglądać
pasące się stada dzikich zwierząt. Wiosna jest najpiękniejszą porą roku, wtedy wszystko wraca do Ŝycia.
Siedząc nad stawem, nie da się nie usłyszeć rechotu
przekrzykujących się Ŝab, a pod powierzchnią wody widać ławicę ryb, co chwilę słychać głośny plusk wynurzających się pojedynczych osobników. Jaki piękny jest
las o tej porze! Brzozy zachwycają ludzkie oko, gdy
na gałązkach pojawiają się pęczniejące pąki, a potem
tworzą piękną koronę drzew. Kwitnące sosny pachną
Ŝywicą, a ich wiecznie zielone igły kłują, jak kolce jeŜa.
Panuje tu często atmosfera bezludnej wyspy. Jest to mój
raj! Uciekam tam, gdy tylko nadarzy się okazja ,
Ŝeby się wyciszyć i odpocząć, choć na chwilę
z a p o m n i e ć
o
p r o b l e m a c h .
Aleksandra Giza
Wiosną pojawiają się małe, pulchniutkie aniołki
o twarzach czystych, niewinnych dzieci. Otacza je złocista poświata. W wolnym czasie uwielbiają beztrosko
wylegiwać się na białych, puszystych obłokach. Często
pomagają Bogu podlewać kwiatki w ogródku lub sadzić
nowe drzewka w przepięknym, zielonym sadzie. Na
największej chmurce stoi drewniana ławeczka, na której
siedzi chórek śpiewających wesołe piosenki, a w tle
świergoczą ptaszki. Na ziemi rosną miliony przeróŜnych
kwiatów, które wspaniale pachną, a kaŜdy ma inny kolor. Dokładnie pośrodku cudownego widnokręgu przebiega kształtna tęcza mieniąca się setkami barw. Jeśli
ktoś chce, moŜe ją dotknąć lub wziąć kawałek dla siebie,
poniewaŜ nie ma Ŝadnych ograniczeń. Do tej pory nikt
tego nie zrobił, bo niby po co niszczyć coś tak niezmiernie pięknego. Wiosną ludzie są szczęśliwi i roześmiani.
W tym szczególnym czasie zupełnie nie ma podziałów.
Nie ma lepszych czy gorszych. Wtedy kaŜdy jest równy!
Bóg nad wszystkim czuwa. Chce On, aby kaŜdy przestrzegał zasad, ale nikomu ich nie narzuca. Ludzie sami
po pewnym czasie zaczynają się zmieniać i ich przestrzegać. Wiosną ludzie nareszcie mają czas na relaks
i kontemplację. Wiosna to bez wątpienia najpiękniejsza
pora roku, jaką stworzył Bóg. Nie da się w pełni jej opisać, bo Ŝadne słowo nie jest wystarczające, by oddać jej
krasę.
Karolina Dywańska
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Nadeszła wiosna! Weszłam przez małą furtkę prosto
na zielony dywan lekko muskający bose stopy. Dreszcze
przechodziły ciało, kiedy maleńkie źdźbła wbijały się
jak szpileczki w miękką skórę. Na środku wielkiego
ogrodu rosło potęŜne soczystozielone drzewo. Słońce
odbijało się od delikatnych listków, sprawiając wraŜenie, Ŝe wszystko lśni oślepiającym blaskiem, który dodawał światu radości i piękna. W powietrzu czuć było
słodki zapach bzu, który rósł w sąsiedztwie fioletowych
fiołków. Wiotkie gałązki wierzby przeglądały się w błękitnej tafli jeziora. Burzyło się w chwili, kiedy zwinna,
zielona Ŝabka wyskakiwała z wody. W oddali w ogromnym sadzie, kłaniały się gałęzie wiśni i śliw. Wiatr powoli snuł się między drzewami, lekko muskając liście.
Zapach świeŜego powietrza odurzał. Wszędzie cisza,
tylko cisza i szmery leciutko tańczących na wietrze kolorowych motyli. Świat mienił się barwami, których nie
powstydziłaby się nawet największa tęcza. Między gałęziami zgrabnej brzozy słychać było kojący koncert ptaków. Lśniące promienie słońca przedzierały się przez
rozrosłe korony drzew. Natura tętniła Ŝyciem. Wszędzie
czuć było smak szczęścia, radości i miłości. Uśmiechnięte twarze, bez grymasów i wiecznie mili dla siebie
bliźni.
Podziw, zachwyt, fascynacja, tak wiele emocji budzi
we mnie wiosna. Gdybym miała moŜliwość, zdecydowanie cały dzień spędziłabym na dworze w moim wymarzonym wiosennym raju.
Anna Kolasa

Paulina Korona

Czym dla nas jest właściwie Wielkanoc? Dla ludzi
zapracowanych, zabieganych, w ciągłym stresie? Jakie
znaczenie duchowe ma dla nas zmartwychwstanie
Syna Pańskiego?
Wielkanoc jest to najstarsze oraz najwaŜniejsze święto chrześcijan, które obchodzimy na pamiątkę męki
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielkanoc została
ustalona na Soborze Nicejskim w 325 roku, na niedzielę
po pierwszej wiosennej pełni księŜyca. Święto Wielkanocne rozpoczyna się 40 -dniowym Wielkim Postem, który zaczyna się od Środy Popielcowej i trwa do Wielkiego
Czwartku podczas Wielkiego Tygodnia. To jednak zaledwie zaląŜek suchych faktów związanych z obchodami
tego święta. Historia sięga naprawdę daleko, jednak czy
moŜna mówić obecnie o „właściwym” obchodzeniu Wielkanocy? Podobnie, jak w przypadku BoŜego Narodzenia,
Wielkanoc z roku na rok staje się świętem coraz bardziej
komercyjnym. Media i sklepy nie dają za wygraną, coraz
dobitniej i skuteczniej wpajają nam, Ŝe święta to czas,
kiedy trzeba robić wielkie zakupy, wydać mnóstwo pieniędzy. To czas największych „promocji”… Z niewinnych sugestii stało się to manipulacją na naprawdę duŜą
skalę. Marketingowcy wykorzystują nasze zmęczenie,
Ŝycie w stresie i bezradność, Ŝeby wcisnąć nam ( dzięki
małej dawce psychologicznych zagrywek) absolutnie
wszystko. Kto z nas przed Wielkanocą nie pomyślał choć
raz, Ŝe nadchodzi okres wydawania pieniędzy, ewentualnie wolnego od szkoły/pracy? Bardzo typowy przerost
formy nad treścią – ludzie wolą zadowalać się namacalnymi korzyściami materialnymi. Od niedawna pojawi
się tzw. wierzący-niepraktykujący, bo po co fatygować
się do kościoła na mszę?

AndŜelika Grzeszczuk

I na nic tu zachęty i ogromne starania duchownych, większość ludzi uporczywie tkwi w martwym
punkcie na drodze swojego zbawienia. Wydaje mi się,
Ŝe kościół stracił poprzez swój konserwatyzm, zamknięcie się na inność, na nowe poglądy. Ludzie często błędnie interpretują nauki głoszone przez kapłanów
i zamiast pogłębiać swoją wiarę, pielęgnować relację
z Bogiem, zwracają się przeciw niemu. Częste jest teŜ
– szczególnie wśród młodzieŜy – zjawisko odrzucania
wiary tak naprawdę dla własnej wygody i spokoju.
ŚwieŜo upieczeni ateiści pod tym względem mają
bowiem absolutną dowolność. Quo vadis kochany
świecie?
Jako współcześni chrześcijanie musimy znaleźć równowagę pomiędzy naszą wiarą, a tym, co wpajane jest
nam z zewnątrz.
Paulina Szeliga IIa

Natalia Boroń
7

Michał Mścisz

Egzamin gimnazjalny jest bardzo waŜny mimo, Ŝe nie moŜna go nie zdać. Nie ma on równieŜ
wpływu na ukończenie szkoły, ale jego wynik ma znaczenie informacyjno– selekcyjne przy przyjmowaniu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Wynik egzaminu to równieŜ bardzo waŜna informacja
dla ucznia. Ma on duŜy wpływ na poczucie własnej wartości i samoocenę. To pierwszy krok do
samodecydowania o własnej przyszłości.
mgr Anna Paciorkowska
W dniach 27,28,29 kwietnia bieŜącego roku odbyły
się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne.
Osobiście trochę to przeŜyłam. Wyraźnie odczułam
emocje, które towarzyszą kaŜdemu w sytuacji trudnej.
Dopadł mnie stres. Część uczniów podeszła do tego,
jakby to był zwykły sprawdzian wiadomości z wiedzy,
którą osiągnęliśmy w ciągu trzyletniej edukacji. Nauczyciele ciągle nam mówili, abyśmy powtarzali wszystkie
tematy, a wychowawcy, aby rozwiązywać próbne arkusze. Na lekcjach mieliśmy powtórzenia i analizowaliśmy
zadania z poprzednich lat. Na języku polskim pisaliśmy
róŜnego typu formy wypowiedzi, a pani BoŜenka dawała
nam testy do rozwiązywania w domu. Pani Lesia robiła
je na lekcjach i później omawialiśmy nasze wyniki.
Po egzaminach czeka nas wybór szkoły oraz klasy,
pytałam znajomych i juŜ wiedzą, gdzie będą kontynuować edukację.
Paulina Lewandowska Kl. III

8

Z perspektywy drugoklasistki
Za nami kolejne testy gimnazjalne. Jak co roku stres, nerwy i niepokój. Tak przynajmniej twierdzą trzecioklasiści… Z perspektywy drugoklasistki mogę jedynie wyobraŜać sobie, co czuli moi koledzy i koleŜanki
na egzaminach. Choć i „nasze” testy zbliŜają się nieuchronnie i bardzo szybko. To juŜ prawie dwa lata minęły nam w tej przytulnej szkole, usytuowanej w zaciszu
pięknego lasu. Czas płynie niesamowicie szybko, a nawał obowiązków i zadań sprawia, Ŝe odczuwamy to
jeszcze bardziej. Myślę, Ŝe okres po testach to dla trzecioklasistów pewnego rodzaju przystanek. Przystanek,
na którym muszą się na chwilę zatrzymać i powaŜnie
zastanowić, co dalej? Z pewnością jedni biorą to do siebie bardziej, inni mniej, jednak wszyscy prędzej czy
później staną przed koniecznością wyboru swojej drogi
Ŝyciowej. Staną na rozstaju dróg i którąś z tych dróg
będą musieli wybrać. Zapewne duŜą cześć uczniów to
zwyczajnie przeraŜa - podejmą decyzję, której skutki
będą odczuwalne przez wiele lat. To, czy wybiorą liceum, technikum czy szkołę zawodową będzie znacząco
rzutować na ich przyszłość. To ogromna presja, początek naprawdę trudnych Ŝyciowych decyzji. Dlatego
szkoda, Ŝe część trzecioklasistów nie chce przyjąć
do siebie tej wiadomości i przez to prawdopodobnie podejmie nieprzemyślane decyzje, które wpłyną na ich Ŝycie być moŜe dopiero za kilka dobrych lat.
Paulina Szeliga IIa

Avraem szedł wraz ze swoim ojcem Najjaśniejszym Cesarzem Imperium Furion'enu. Ervaren, uwaŜał, Ŝe drogę
do świątyni na modlitwę moŜe przebyć jak najzwyklejszy człowiek i nie potrzeba będzie mu nawet straŜników.
Był to sześćdziesięcioletni, wysoki i szczupły męŜczyzna o wyniosłej posturze, iście cesarskiej. Czarne jak
noc oczy błyszczały tajemniczo, lecz na jego twarzy malował się uśmiech wesoły, dobroduszny. Posrebrzone juŜ
wiekiem włosy spływały na ramiona. Na głowie jaśniał
drogocenny diadem, cały wykonany ze złota, wysadzany
diamentami i szmaragdami. Przybrany był w piękne szaty, koloru złota i purpury. Rozmawiał z synem o przyziemnych, całkiem zwyczajnych sprawach, na przykład
o jego znajomych z pałacu i spoza niego o ostatnich pałacowych plotkach.
Cały dwór zebrał się juŜ w katedrze, przybyli takŜe dostojnicy z pobliskich ziem. W pierwszym rzędzie usiadł
cesarz, obok niego Avraem oraz róŜni ministrowie i hrabiowie z rodzinami. Dalej zaproszeni na dwór goście zza
granic Imperium, bogatsi obywatele. Za nimi zwyczajni
ludzie, a na samym końcu pospólstwo, biedni i Ŝebracy,
którzy równieŜ mieli prawo modlić się razem z bogatymi. Przed ołtarz wystąpił arcykapłan Odren Vildegard,
który był najwaŜniejszą postacią duchowną w całym
Imperium. Dość wysoki, sędziwego wieku ubrany
w śnieŜnobiałą szatę i złoty szal na ramionach, z powaŜną miną na okrągłej, rumianej twarzy stanął za marmurowym stołem. Otworzył Księgę mądrości i światła
i zaczął czytać jej fragment. Nawet ci na końcu katedry
dobrze słyszeli, co czytał, bo słowa arcykapłana niesione
echem rozbrzmiewały po całej długiej sali. Po ponad pół
godzinie skończył, zamknął opasłą księgę i przemówił
donośnym głosem:
- Teraz módlmy się do Naszego Boga, który to dał nam
Ŝycie, albowiem nas kocha, więc i my go umiłujmy wzniósł dłonie ku górze, głowę schylił nisko i począł
szeptać coś po cichu. Inni zebrani w świątyni równieŜ
tak zrobili. Avraem przez moment nic nie robił zamyślony, ale po chwili zaczął modlitwę:
- ,,Ojcze Światła, Stwórco Jasności, Panie Wszechrzeczy, dzięki Ci za wszystko co nam ofiarowałeś w imię
Swej miłości. Przynieś nam pokój na świecie, abyśmy
po śmierci mogli spokojnie udać się do Ciebie. Prowadź
nas krętą ścieŜką ciemności przez świat i oświetlaj nam
drogę Swą miłością”.- następnie tak jak wszyscy uklęknął i zaczął śpiewać krótką pieśń pochwalną.
Po tym znów wszyscy usiedli, a arcykapłan Odren przemówił:
- Idźcie i wychwalajcie Ojca Naszego, który w dobroci
ma upodobanie i czyńcie to, co mu miłe. A On rozświetli mrok przed wami i ciemność was nie skrzywdzi, bo
wy w Niego wierzycie niezłomnie - po tych słowach
przeszedł przez drzwi na lewo od ołtarza. Wszyscy powoli zaczęli wychodzić ze świątyni na plac. Pogoda
zmieniła się, teraz zza chmur wyglądało słońce i od cza9

To juŜ kolejny odcinek
debiutanckiej powieści
Mateusz Głąba. Autorem
rysunków ilustrujących
treść jest Hubert Walkowski. Tych, którzy
lubią fantastykę, zapraszamy do lektury.
Hubert Walkowski

su do czasu intensywniej dotykało ludzi swymi palcami.
Avraem szedł z ojcem z powrotem do pałacu brukowaną
uliczką pośród róŜnych urzędów. Za nimi w odległości
kilkunastu metrów poruszał się powoli pochód dostojników. Przekroczyli potęŜną bramę, jedno z trzech przejść
do Aeriolinu odgrodzonego wysokim i grubym murem
od reszty miasta. StraŜnicy na widok władcy stanęli na
baczność i pochylili głowy. Po chwili rodzina cesarska
weszła na dziedziniec. Ojciec poŜegnał się z synem
i kaŜdy ruszył w swoją stronę. Avraem skierował się
w kierunku wieŜy Edwina. Kilka minut później dotarł
tam, lecz nie zastał jeszcze nauczyciela. „Pewnie nie
wrócił z katedry”- pomyślał. Usiadł przy biurku i wziął
do ręki jedną z licznych ksiąg. Zaczął ją czytać, lecz
szybko się nią znudził. Wyjrzał przez wąskie okno
na dziedziniec. Edwina nie było nigdzie widać.
,,Mistrz nigdy się nie spóźnia. Albo jest czymś bardzo
zajęty, albo coś mu się stało”- rozmyślał Avraem.,,Zejdę go poszukać”.
Zbiegł po krętych schodach na korytarz. Ruszył szybkim
krokiem w stronę drzwi. O dziwo nikogo nie spotkał
na swej drodze. Wybiegł na dziedziniec. Było tam tylko
paru słuŜących, nikogo więcej. Udał się do sali tronowej. DuŜe, prostokątne pomieszczenie było przystrojone
w chorągwie podległych księstw, obrazy, malowidła
i mapy. Gdzieniegdzie stała rzeźba. Na środku za nieduŜym stołem, na podwyŜszeniu usytuowany był potęŜny
tron. Wykonany z misternie rzeźbionego drewna,
wyścielony drogimi tkaninami. Przy stole stało kilku
męŜczyzn, w tym cesarz, lecz Edwina nie było wśród
nich. MęŜczyźni, rozmawiając i przy tym wyraźnie gestykulując, nie zwrócili nawet uwagi na przybyłego
chłopca. Widocznie byli czymś bardzo zajęci. Sądząc po
podniesionych głosach, spierali się o coś. Cesarz natomiast stał przy nich, nic nie mówiąc i tylko wsłuchując
się w ich słowa. Nie zauwaŜywszy między nimi osoby,
której szukał, Avraem wyszedł znów na dziedziniec.
,,MoŜe juŜ wrócił i czeka na mnie w swojej wieŜy?”- pomyślał i zawrócił. Jednak nadal go tam nie było. Zniechęcony postanowił odpocząć w ogrodzie. Udał się tam i
chwilę później przechadzał się alejkami pośród posągów
i drzew. Obok rozłoŜystego acz niskiego drzewa stała
oparta o kamienny filar Verenic.
c.d.n.

Uczestniczyłam ostatnio w warsztatach dziennikarskich, zorganizowanych w naszej szkole
przez fundację: „Mam Media”. Były to niezapomniane chwile.
Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak
bardzo organizowanie tego typu zajęć moŜe pomóc młodzieŜy nie tylko w zdobyciu wiedzy na tematy związane
z dziennikarstwem, ale takŜe w przezwycięŜeniu własnych słabości.
Jest wielu młodych-zdolnych, którzy jednak
ze wstydu, strachu przed wyśmianiem ukrywają
efekty swojej pracy i zdolności, których niewątpliwie
są posiadaczami. A nie powinno tak być! Autoprezentacja jest ostatnim i najwaŜniejszym etapem w całym procesie tworzenia, dlatego teŜ kaŜdy z dumą powinien prezentować na forum to, co stworzył. Zwłaszcza, Ŝe zdolność prezentacji z pewnością przyda się nam w przyszłości. Szkoła średnia, studia, praca, nikt tam nie będzie
zwracał uwagi na nasze obawy, dlatego juŜ teraz, na tym
etapie edukacji powinniśmy się nauczyć
swobodnie występować przed innymi.
W dziennikarstwie to właśnie ludzie odgrywają
kluczową rolę, a kaŜdy dobry dziennikarz opiera swoją
pracę na kontaktach interpersonalnych. Myślę jednak,
Ŝe zdolność nawiązywania takich kontaktów przydaje
się nie tylko ludziom wiąŜącym swoje Ŝyciowe plany
z zawodem dziennikarza. Na kaŜdym kroku, w telewizji,
radiu słyszymy o problemach interpersonalnych spowodowanych brakiem lub nieumiejętną rozmową. Ale nie
odbiegajmy tak daleko, gdyŜ zapewne kaŜdego z nas
dotknęło to osobiście. Dlatego uwaŜam, Ŝe stwierdzenie,
iŜ Ŝycie byłoby o wiele prostsze, gdyby tylko ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, wydaje się być tu idealne.
I pamiętajmy, Ŝe mimo wszystko szczerość w Ŝyciu jest najwaŜniejsza! Szczerość, rzetelność, obiektywność to tylko niektóre z cech, jakie powinien wykazywać
dobry dziennikarz. JednakŜe wbrew pozorom nie łatwo
jest pisać artykuły, uwzględniając te właśnie cechy.
A szczególnie nam, młodzieŜy. Burza hormonów, nerwy, których nie potrafimy trzymać na wodzy, chęć wykrzyczenia wszystkiego całemu światu sprawia, Ŝe często nie jesteśmy obiektywni w przedstawianiu i opisywaniu problemu, którym się zajmujemy. JeŜeli jednak
chcemy być docenieni za naszą pracę i zaangaŜowanie
w dąŜeniu do stania się prawdziwymi dziennikarzami,
musimy nauczyć się nad tym panować. A co do zaangaŜowania… Sądzę, iŜ z naszej postawy na tychŜe warsztatach moŜemy być naprawdę dumni!
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KaŜdy starał się wypaść jak najlepiej, pokazać
swoje zdolności dziennikarskie i udowodnić, Ŝe mimo
młodego wieku i patrzenia na gimnazjalistów, jak na
chuliganów i leni, jednak coś potrafimy! Oczywiście
nasze zaangaŜowanie moŜe nie byłoby aŜ tak duŜe,
gdyby nie spora zachęta ze strony prowadzących
te warsztaty dziennikarzy z gazet w województwie lubelskim. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni! ;)
Klaudia Kuraś IIIa
Dziennikarz pisze najczęściej o sprawach,
o których ma największe pojęcie.
Które go pociągają i fascynują.
Musi stale poszerzać swoją wiedzę na ich temat .
ROZMAWIAĆ Z LUDśMI I SŁUCHAĆ,
CO MAJĄ DO POWIEDZENIA.
Jeszcze jedno – pamiętaj, Ŝe ciekawe tematy
nie przychodzą same, trzeba potrafić je odnaleźć.

Hubert Walkowski

Marzec w naszej szkole rozpoczął się pod
znakiem dziennikarstwa. W dniach 1 – 2 tego
miesiąca, tuŜ po feriach, szesnastoosobowa grupa młodych zapaleńców spotkała się, by nauczyć
się czegoś więcej w tej dziedzinie.
Uczestnicy nieco zaspani, znudzeni, ale jednocześnie ciekawi zajęć zjawili się o godzinie 9 w sali nr 12,
gdzie miały odbyć się zajęcia. Prowadzący byli nam juŜ
dobrze znani z wakacyjnych kursów. Byli to panowie
z MłodzieŜowej Akcji Multimedialnej, znanej nam lepiej
jako Mam Media. Tym razem panowie przyjechali do
nas z Lublina, ze znanych lubelskich gazet. Pan Sebastian i Kamil, bo tak brzmią ich imiona, lekko się spóźnili, ale nikt nie miał im tego za złe. Gdy weszli do sali,
zapadła cisza, ale tylko na chwilę.

ne. Budziło to wiele śmiechu, ale panowie na koniec
stwierdzili, Ŝe wyszło bardzo dobrze i dojrzale.
Oczywiście pojawiło się równieŜ kilka uwag.
Na koniec pierwszego dnia warsztatów otrzymaliśmy
ostatnie zadanie, bardzo waŜne. A moŜe najwaŜniejsze.
Wymyślaliśmy tematy do nowej gazety, którą mieliśmy
tworzyć następnego dnia. Wybraliśmy redaktora naczelnego, rozdzieliliśmy tematy, wymyśliliśmy nazwę.
Nazwaliśmy ją „Parabolka”. W domu mieliśmy przygotować teksty, a graficy logo. Następnego dnia czekała na
nas niemiła niespodzianka, okazało się, Ŝe z powodów
technicznych, z winy centrali nie moŜemy uruchomić
naszej nowej gazety. Udało się tylko stworzyć redakcję.
Panowie robili, co mogli, by się udało, ale niestety nic
nie dało się zrobić. Zajęcia zostały skrócone, zamiast
zaplanowanych pięciu godzin były tylko trzy. Wszyscy
byli zawiedzeni.
Tak minęły dwa dni cięŜkiej, ale i przyjemnej zabawy z dziennikarstwem. Wiele uczestników warsztatów
właśnie z tym zawodem wiąŜe swoją przyszłość. Wszyscy nas uprzedzają, Ŝe ten zawód wymaga wyjątkowego
zaangaŜowania i poświęcenia, Ŝe często rezygnować
trzeba z Ŝycia osobistego, ale to nas nie przeraŜa.
Jak zakończą się nasze marzenia o dziennikarstwie, pokaŜe czas. Pewnym jest, Ŝe wszystko zaleŜy od nas! Teraz zostało nam tylko prowadzić naszą „Parabolkę”
i wykorzystywać to, co wpajali nam przez te dwa
dni
panowie
z
Mam
Mediów.
Przemysław Grzegorczyk

Zaczęło się, od razu wzięli się do roboty. Widać,
Ŝe mieli doświadczenie w prowadzeniu takich warsztatów. Podzielili nas na pary i kazali dowiedzieć się o koledze jak najwięcej tak, by potem przedstawić go w jak
najciekawszy sposób. Początek pokazał, Ŝe będą to ciekawie spoŜytkowane dni. Zaczęła się burza mózgów,
panowie zadawali pytania, często podchwytliwe, a my
staraliśmy się na nie odpowiadać. Oczywiście nikt nie
chciał popełnić jakiejś gafy, szczególnie dziewczyny.
Następnym punktem spotkania były zajęcia praktyczne: podzieliliśmy się na grupy i staraliśmy się z długiego i nudnego tekstu wyciągnąć najwaŜniejsze informacje i stworzyć news. Kolejną rzeczą, którą mieliśmy
Zdumiewające, ale zdarzają się studenci dziennido zrobienia, było przeprowadzenie wywiadu. Prowakarstwa, którzy nie czytają gazet. Nie wiadomo,
dzący podzielili nas kolejny raz, tym razem na dwójki,
dlaczego chcą oni zostać dziennikarzami, ale szanse
rozdali karteczki, na których było trochę informacji. na to, Ŝe będą dziennikarzami dobrymi, są iluzoryczNaszym zadaniem było napisanie pytań i przeprowadze- ne. Kandydat na Ŝurnalistę powinien czytać duŜą ilość
nie wywiadu. Trudnością było to, Ŝe napisać moŜna
prasy – równieŜ tej w internetowym wydaniu.
było tylko pytania, a odpowiedzi miały być spontanicz11

Z okazji 200-lecia powstania naszego powiatu
Zarząd Powiatu Włodawskiego zorganizował konkurs dotyczący ziemi włodawskiej. Nasza szkoła
oczywiście wzięła w nim udział. Delegacją uczniowską opiekowała się Pani ElŜbieta Deczkowska
Po zebraniu odpowiednich materiałów grupa
uczniów, czyli: Weronika Michałowicz, Kinga Osmulska, Magdalena Szajewska, Izabela Paszowa oraz Mateusz Głąb i Patryk Struski, podjęła się wykonania prezentacji multimedialnej na temat naszej gminy. Z wielkim
trudem, ale i z wielką determinacją wykonaliśmy zadanie. Prezentacja, którą udało nam się szczęśliwie skończyć, uzyskała aprobatę dyrekcji. W filmie zawarliśmy
wszystkie walory naszych najbliŜszych okolic, przede
wszystkim te przyrodnicze, kulturalne i historyczne.
Oprócz prezentacji przygotowaliśmy ludową
scenkę obrzędową, której scenariusz i rekwizyty otrzymaliśmy z Gminnego Ośrodka Kultury. Scenka przedstawiała tradycyjny obrzęd wiejski związany ze Ŝniwami, mianowicie „oborywanie kozy”. Poza wymienionymi kategoriami, konkurs obejmował równieŜ wiedzę
o powiecie i mieście Włodawie, w związku z czym systematycznie wpajaliśmy sobie informacje na ten temat.
Mateusz Głąb
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Po dotarciu do Włodawy dyskretnie i niezauwaŜenie
(przynajmniej tak nam się wydawało) wymknęłyśmy się
z busa. Byliśmy poprzebierani i nie chcieliśmy wzbudzać sensacji. Nie jestem pewna, czy nam się to udało.
Po przekroczeniu progu budynku pokornie ( delikatnie
niczym baba w polu) usiedliśmy na swoich miejscach.
W zmaganiach wspierali nas nasi starsi koledzy z liceum
(w tym absolwenci naszego gimnazjum) licznie zasiadający na widowni. Naszymi przeciwnikami były dwie
druŜyny z Włodawy, druŜyna z Urszulina i Woli Uhruskiej ( tak, to tam mieszka Pan Michał). Mimo Ŝe walka
o podium była wyjątkowo zaŜarta i bezpardonowa, udało nam się zdobyć kolejnych znajomych.
Najpierw pokazaliśmy naszą prezentację multimedialną, za którą dostaliśmy głośne owacje. Podbiła ona
serca jury, którzy jeszcze długo potem zachwalali naszą
cięŜką pracę włoŜoną w jej przygotowanie. Nie obyło
się bez wpadek ( oczywiście nie z naszej strony, bo byliśmy perfekcyjni), starostwo nie zaopatrzyło się w głośniki i porządny projektor, więc musieliśmy pośpieszyć
im na pomoc i poŜyczyć swój sprzęt. Drugim zadaniem
konkursowym było zaprezentowanie walorów naszego
regionu. Scenka, którą pokazaliśmy, równieŜ spodobała
się wszystkim! Nie moŜna nie wspomnieć tutaj o przepysznych domowych „pirogach” na słodko, którymi częstowaliśmy hojnie, a które zyskały aprobatę wszystkich
obecnych ( i być moŜe miały swój wpływ na opinię o
nas). Jak to mówią: przez Ŝołądek do serca! Zmaganiom
nie było końca. Trzecią konkurencją był konkurs wiedzy
o samorządzie terytorialnym, walorach przyrodniczych,
zabytkach i historii regionu. Nasza inteligencja ( ach, ta
skromność!) sprawiła, Ŝe wygraliśmy!
Dyrekcja jest zadowolona, nauczyciele są zadowoleni, a i my mieliśmy swą chwilę sukcesu i sławy. Jak niewiele trzeba do szczęścia?
Kinga Osmulska

KONKURS WIELKANOCNY ROZSTRZYGNIETY
W ubiegłym tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury
w Hańsku rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę
i pisankę oraz konkurs na kartkę wielkanocną.
W konkursie brały udział wszystkie szkoły naszej gminy.
Pierwsze miejsce w konkursie na pisankę jurorzy przyznali
Mateuszowi Głąbowi. W konkursie na kartkę wielkanocną
w kategorii gimnazjalistów pierwszą nagrodę otrzymały:
Wiktoria Mazurek, Katarzyna Polak i Dorota Socha.

Klasy II po półmetku!

TURNIRJ WIEDZY POśARNICZEJ
43 osoby z naszego gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy PoŜarniczej. Był to etap gminny, w którym pierwsze miejsce zajął Patryk Struski, drugie-Patryk Kopiel,
trzecie– Robert Pawlik. W jury zasiedli panowie: Kazimierz
Kiecka i Sławomir Błaszczuk. Zwycięzcy reprezentowali naszą
szkołę w powiecie. Choć trzymaliśmy kciuki, nie udało się chłopcom przejść do kolejnego etapu.
Karolina Dywańska

Podsumowaliśmy i zamknęliśmy semestr
pierwszy Przed nami jeszcze tylko kilka miesięcy nauki Oto uczniowie z wzorowym
zachowaniem i najwyŜszą średnią ocen
za I semestr roku szkolnego 2009/2010
1.Izabela Paszowa— kl. IIa ( 5,21),
2.Mateusz Głąb— kl. IIIc (5,15),
3.Michalina Piwko- kl. IIa ( 4,93),
4.Paulina Szeliga– kl. IIa (4,93),
5.Piotr Pawlak– kl. IIIb
(4,8s5),
6.Paulina Koreńczuk kl. Ib (4,84),
7.Kinga Kuchta kl. Ib
( 4,77).
Tak wysoka średnia w gimnazjum to nie lada wyczyn. Bierzmy z Nich przykład!!!

Na praktyki
studenckie
przybyła
do nas
p. Karolina
Preneta.

Jeszcze niedawno była uczennicą
naszego gimnazjum, dziś studiuje
na UMCS-ie w Lublinie filologię
polską. Hospitowała i prowadziła
lekcje języka polskiego. Kto wie,
moŜe i inni uczniowie pójdą w jej
ślady!

Tomasz Chudaś
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Gwar, hałas, okrzyki bojowe. Nasza druŜyna wchodzi na halowe
boisko. Pozostała juŜ tylko chwila do rozpoczęcia meczu, jeszcze
tylko przemówienie, kilka druŜynowych fotek i zaczynamy. Emocje sięgają zenitu, adrenalina podskoczyła, serce zaczęło bić szybciej, zawodnicy walczą dzielnie, kaŜdy chce wygrać puchar . Walczymy jak lwy, ale przegrywamy jeden mecz. To cios w plecy! Byliśmy tak blisko zwycięstwa i ta jedna poraŜka komplikuje sytuację. Schodzimy z drugiego miejsca na trzecie. Mimo naszego zaangaŜowania wracamy do domu z trzecim miejscem, duŜym niedosytem i niewielkim pucharem. Okazało się natomiast, Ŝe mamy
naprawdę dobrego bramkarza, którym jest Sebastian Suski, za swoje poświęcenie na bramce otrzymał nagrodę w postaci statuetki najlepszego bramkarza rozgrywek szkolnych we Włodawie.
Dziewczęta okazały się rewelacyjne! Troszkę gorzej
poszło nam w rejonowych rozgrywkach w Chełmie. WprawTel.: 0825714025
dzie nie zajęliśmy nagradzanego miejsca, ale pokazaliśmy
www.dubeczno.home.pl wyjątkowy hart ducha i waleczność.
Hubert Walkowski
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