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NASZE SUKCESY
W tym numerze:
Fot. z archiwum Gminnego Ośrodka Kultury

Jakub Tarkowski z klasy IIB
został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego. Jego nazwisko znalazło się na liście 141 uzdolnionych artystycznie osób,
ogłoszonej przez zarząd województwa. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się
23 marca w Teatrze
im. J. Osterwy w Lublinie.

Jakub Tarkowski został również laureatem VI Konkursu Matematycznego Origami "Żuraw 2015" organizowanego przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundację Matematyków Wrocławskich i w swojej kategorii wiekowej zajął pierwsze
miejsce.
"Żuraw" to pierwszy konkurs matematycznego origami w Polsce, a jego uczestnikami są uczniowie wszystkich typów szkół, studenci, nauczyciele i rodzice. Celem konkursu
jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej i wiedzy z geometrii przestrzennej, sprawności
manualnej i koncentracji oraz kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, jako atrakcyjnej
formy spędzania wolnego czasu. Wszystkie prace, które biorą udział w konkursie, są wystawiane na aukcji podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz prezentowane na stronie
konkursu i na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego.
27 marca 2015 r. r., w Zespole
Szkół nr 1 w Kraśniku odbył się uroczysty
finał Konkursu Twórczości Literackiej
„Pisać każdy może…”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych
z terenu powiatu, a jego organizatorami byli:
Starostwo Powiatowe i kraśnicka „Górka”.
Wśród nagrodzonych w kategorii
proza znalazła się uczennica klasy IIIB, Alicja Stefaniak, która uzyskała III miejsce.
Uwagę jury zwróciła ciekawa narracja, błyskotliwy styl oraz oryginalna puenta.

Oliwia Nagajek z klasy IIC została
laureatką czwartego Ogólnopolskiego Konkursu "Fryderyk Chopin
- człowiek XXI wieku", zorganizowanego przez Gimnazjum nr 16 w Lublinie. Oliwia zdobyła pierwszą nagrodę
za pracę plastyczną pod hasłem "Świat
w ruchu - muzyczne obrazy Chopina".
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Żyj smacznie, zdrowo i… sportowo
30 stycznia w naszej szkole w ramach programu edukacyjnego Żyj smacznie, zdrowo i… sportowo, odbył się
Dzień dla zdrowia. Na pierwszych lekcjach dziewczyny
z Klubu 4H rozdały wszystkim uczniom i nauczycielom
marchewki i jabłka, czyli zdrowe drugie śniadanie.

Fot. z archiwum szkoły

Fot. z archiwum szkoły

Fot. z archiwum szkoły

Następnie wszyscy udali się na halę, gdzie obejrzeli
przygotowane przez panią Agnieszkę Nowosad przedstawienie profilaktyczne Sąd nad alkoholem. Po obejrzeniu pouczającego przedstawienia odbyły się zajęcia
aerobiku przeprowadzone przez uczennice gimnazjum.
Dla tych, którzy w zajęcia zaangażowali się najbardziej,
Samorząd Uczniowski przygotował nagrody.
Gdy większość uczniów udała się do domu, członkowie Samorządu Uczniowskiego, Klubu 4H oraz uczniowie przygotowujący projekty edukacyjne o tematyce
zdrowotnej zostali w szkole, aby spędzić tam całą noc
pod okiem opiekunów: pani Izabeli Karwat, pani Małgorzaty Nowak oraz pana Łukasza Matyzbona. Najpierw trzeba było wszystko przygotować. Jedni pomagali w gotowaniu obiadu, inni w przygotowaniu sali
nr 18 do „nocowania”. O godzinie 16.00 wszyscy
zebraliśmy się w stołówce, gdzie zjedliśmy pyszną
i zdrową zapiekankę warzywną, którą zaserwowała
nam pani pedagog.
Po obiedzie obejrzeliśmy mecz półfinałowy Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Polska-Katar. Złość
po przegranym meczu rozładowaliśmy, grając w gry
ruchowe na X-boxie. Wieczorem udaliśmy się na krótki spacer, a zaraz po nim rozpoczęliśmy przygotowania do kolacji. Naleśniki z dżemem, bitą śmietaną i
owocami były nie tylko bardzo zdrowe, ale i bardzo
smaczne. Najedzeni udaliśmy się na halę sportową,
gdzie odbyły się rozgrywki w siatkówkę. Po zakończeniu gry oglądaliśmy filmy profilaktyczne m.in. Galerianki.
Potem przyszła kolej na horrory. Ci, którzy nie mieli
ochoty uczestniczyć w seansie filmowym, grali razem
z opiekunami w gry integracyjne. Zabawa w państwamiasta (nauczyciele kontra uczniowie) nie obyła się
bez kilku sprzeczek (bo w końcu Edyta Górniak jest
wykonawcą na literę E czy G? ), ale i tak było bardzo
sympatycznie. Po wygranej nauczycieli do późna
oglądaliśmy filmy.

Fot. z archiwum szkoły

Rano, po śniadaniu i posprzątaniu w klasach,
udaliśmy się do
domu.
Noc
w szkole była
bardzo
udana
i z pewnością,
jeśli tylko będzie
to możliwe, powtórzymy ją za
rok.

Kinga Szymańska
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Rosswijające wakacje
Rossądnie Rosstrzepani… to 13 (żeby zaprzeczyć zabobonom) pomysłowych kobiet oraz
7 (bo to szczęśliwa cyfra) kreatywnych mężczyzn. Jesteśmy najaktywniejszymi żakami najlepszego (nic to,
że jedynego) gimnazjum w 3dnickiej gminie. Znamy
się nie od dziś. Łączy nas podobne poczucie humoru,
szkoła, ten konkurs, niepohamowany apetyt na zwycięstwo i… niektórzy twierdzą, że nic poza tym. Ale
chcemy zaprzeczyć wszystkim obiegowym opiniom,
dlatego też wzięliśmy udział w konkursie ph.
„Rosswijające wakacje Rossmana”.
Idealna recepta na zwycięską grupę to połączenie Kingi, która ma najwyższą średnią w szkole,
Marceli, która jest idealną ozdobą grupy, Emilii, która
jest odważna, Magdaleny, która rządzi w szkole, Justyny, która jest dobrym sportowcem, Martyny, która wymyśliła nazwę grupy, Pawła, który jest kreatywny, Kuby, który jest mistrzem origami, Kamila, który rozkręca
każdą imprezę, Wiktorii, która ma duże, śliczne oczy,
Ilony, która ”wszędzie się zmieści”, Marioli, która tryska dobrą energią, Kacpra, który ma anielski głos,
Czarka, który potrafi wyjść z każdej sytuacji, Mateusza,
który jest silny, Ali, która jest elokwentna i pomysłowa,
Kamili, która jest ambitna, Pawła, który ma niezwykłe
poczucie humoru, Kamili, która lubi współpracować,
Karoliny, której wszędzie pełno, Izy, która jest najlepszą koordynatorką na świecie oraz Łukasza – pomocnika św. Mikołaja.
Fot. z archiwum szkoły

LIGA
OCHRONY
PRZYRODY
Fot. z archiwum szkoły

28 kwietnia w Annopolu odbył się Powiatowy
Konkurs Krajoznawczo – Przyrodniczy „Lasy Nadleśnictwa
Gościeradów”.
Miło nam poinformować, że przedstawiciele naszego gimnazjum wykazali się ogromną wiedzą i zajęli w konkursie czołowe miejsca:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
V miejsce:

Adrian Bochen IIIB
Daria Suchora IIIB
Klaudia Rak IIIA
Przemek Gawrysiak IIIC

W czasie uroczystego podsumowania Powiatowego Konkursu Krajoznawczo – Przyrodniczego wręczono
również nagrody dla uczniów, którzy przygotowali prezentacje multimedialne.
Prezentację na temat „Lasy mojej miejscowości usłane śmieciami”, przygotowaną przez Kamilę
Sieczkoś i Karolinę Pączek z klasy IIA, jury konkursowe
nagrodziło III miejscem.

W zabawie wzięło udział blisko 350 dwudziestoosobowych grup gimnazjalnych z całego kraju. Ostateczny
rezultat konkursu to składowa głosów oddanych na
prace przez internautów oraz subiektywna ocena dokonana przez konkursowe jury złożone z pracowników
działów promocji, marketingu i komunikacji firmy Rossmann.

Wśród 50. ekip nagrodzonych
przez Rossman znaleźliśmy
się i my!!!
Uczniowie, którzy zrealizowali
wszystkie zadania konkursowe, wyjadą w sierpniu
na WAKACJE MARZEŃ
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WYBORY KSIĄŻEK
Nasze gimnazjum przyłączyło się do
akcji OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK, której pomysłodawcą jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.
Te nietypowe wybory w naszej szkole
odbyły się 26 lutego. Wówczas to na korytarzu
ustawiona została urna na głosy uczniów, a nad
przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: Aleksandra Bębenek, Aleksandra Grab, Aleksandra Olszówka i Klaudia
Rak.
Wszyscy uczniowie mieli czas na przemyślenie swoich wyborów i zastanowienie się,
które z przeczytanych ostatnio książek uznają
za najbardziej interesujące, rozwijające czy
ważne.

Fot. z archiwum szkoły

Fot. z archiwum szkoły

W dniu wyborów każdy uczeń, biorący
udział w głosowaniu, miał możliwość wskazania
tytułów trzech książek.
Ogółem w akcji wzięło udział
112 uczniów. Większość z nich podeszła do akcji
odpowiedzialnie i rzeczywiście przemyślała swoje
wybory czytelnicze. Niektórzy skorzystali z podpowiedzi bardziej oczytanych koleżanek i kolegów. Ale byli też tacy, którzy podali tytuły, o których było głośno w ostatnim okresie w mediach:-)
Pierwsza dziesiątka naszych Wyborów
Książek przedstawia się następująco:
Tytuł

Autor

Harry Potter

J.K. Rowling

Liczba
oddanych
głosów
46

50 twarzy Greya

E. L. James

19

Hobbit

J. R. R. Tolkien

15

Kubuś Puchatek

A.A. Milne

11

Igrzyska śmierci

S. Collins

11

Wiedźmin

A. Sapkowski

11

Zmierzch

S. Meyer

11

Pamiętnik narkomanki

B. Rosiek

9

Wybrani

C. J. Daugherty

7

Gwiazd naszych wina

J. Green

6

Fot. z archiwum szkoły

PS. Pogrubione zostały tytuły książek, które
znajdziecie w naszej bibliotece szkolnej
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We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Trzydniku
Dużym przy bibliotece szkolnej utworzony został Dyskusyjny Klub
Książki dla oczytanych i czytających. Pierwsze, organizacyjne spotkanie miało miejsce 16 grudnia 2014 r. w bibliotece gminnej. Kolejne
spotkania organizowane były już na terenie naszego gimnazjum.
Do Klubu należą uczniowie z klas 1-3, którzy lubią czytać i chcieliby
w gronie równie zapalonych czytelników dzielić się swoimi wrażeniami z lektury.
Na jednym z pierwszych spotkań gościliśmy panią Magdalenę Wójcikiewicz – koordynatora DKK w woj. lubelskim. Pani Magdalena przedstawiła zasady działania Dyskusyjnych Klubów Książki oraz przekazała książki i materiały promocyjne dla naszego Klubu.
Atmosfera naszych spotkań jest bardzo przyjemna, a nasze dyskusje toczą się przy ciastkach, przygotowanych przez członków DKK.
Mamy nadzieję, że uda nam się udowodnić, że rozmowy o książkach wcale nie muszą być
nudne i mogą toczyć się w miłej atmosferze i w gronie osób, dla których czytanie to prawdziwa
przyjemność.
Na spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki zapraszamy wszystkich chętnych.
Klaudia Kurz

PRZECZYTAŁAM… POLECAM...
Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
To prawdziwe notatki dziewczyny, później kobiety, w których zamkniętych zostało piętnaście lat życia na krawędzi, we wciąż na nowo podejmowanej walce z nałogiem. Jej przejmujące, niejednokrotnie bardzo
drastyczne świadectwo rodzi prawdę o piekle, jakim
jest uzależnienie. Daty dzienne wyznaczają tu czas
szkoły, pracy i wakacji, ale przede wszystkim czas życia
i śmierci…
Wstrząsająca, czasem drastyczna powieść
o walce z uzależnieniem, ze światem i z samym sobą.
Po przeczytaniu Pamiętnika narkomanki sama nie
mogłam uwierzyć, że książka to prawdziwe wspomnienia, niewiarygodne, jak wiele zniosła ta młoda dziewczyna, później kobieta, która po przejściu prawdziwego
piekła wygrała walkę z nałogiem. Podziwiam autorkę za
jej waleczność, siłę i dojrzałość. Historia ta jest ostrzeżeniem dla tych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy,
jak łatwo i szybko można się uzależnić i jak jedną decyzją możemy zniszczyć całe sowje życie. Opowieść mocno przemawia do czytelnika, po jej przeczytaniu obok
niektórych rzeczy nie można przejść obojętnie. Polecam gorąco każdemu, młodzieży i dorosłym. Każdy
powinien przeczytać tę książkę, która może wnieść wiele do naszego życia.

Markus

Zusak

"Posłaniec"

"Poznajcie Eda Kennedy’ego – przeciętnego
taksówkarza, kiepskiego karciarza, pechowca w miłości. Mieszka w ruderze na przedmieściach, dzieli
się kawą ze swoim psem Odźwiernym i darzy uczuciem koleżankę Audrey. Jego życiem rządzą spokojna rutyna i brak perspektyw – do chwili, gdy pewnego dnia niechcący powstrzymuje napad na bank.
I
wtedy
pojawia
się
pierwszy
as.
Wtedy
Ed
zostaje
Posłańcem.
Tak oto wybrany, wędruje przez miasto, pomagając
i cierpiąc (jeśli to konieczne), aż pozostanie już tylko
jedno pytanie – kto stoi za jego misją?"
„Posłaniec” to bardzo ciekawa książka
o tym, jak z prostego, mało ambitnego człowieka
można przeobrazić się w kogoś wartościowego,
wrażliwego na ludzką krzywdę i czerpiącego satysfakcję z niesienia pomocy zwyczajnym ludziom.
Powieść napisana lekkim i prostym językiem, jednakże niosąca głębokie przesłanie, skłaniająca do
refleksji, do zastanowienia się nad samym sobą.
Gorąco zachęcam do jej przeczytania, to być
może wbrew pozorom bardzo mądra powieść, pokazująca, że na każdym etapie naszego życia możemy
coś zmienić. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, dostrzec innych ludzi, od czasu do czasu wyciągnąć do
kogoś pomocną dłoń, choćby tylko po to, by poczuć
się potrzebnym, lepszym człowiekiem.
Oliwia Nagajek
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KĄCIK TWÓRCZOŚCI
Stałem sam nad grobem mojego aniołka. Większość
żałobników zaczęła się rozchodzić do swoich domów, ale reszta
nadal składała kondolencje pogrążonej w smutku rodzinie. Patrząc na te wszystkie twarze, zastanawiam się nad tym, skąd oni
ją znali? Czy mijali ją na ulicy? Mieszkali w pobliżu jej mieszkania? A może znali ją tylko przelotnie i nie zauważyli, co się
z nią działo? Może jednak każdy przymykał na to oko? Ludzie
widzą to, co chcą. Jeżeli coś im jest nie na rękę, to starają się
tego unikać. Udają, że nie widzą problemu, bo tak jest im łatwiej. Ja wiem jedno - w życiu nigdy nie jest łatwo.
Odwróciłem wzrok i dalej wpatrywałem się w tabliczkę nagrobną i świeży napis. Od naszego pierwszego spotkania
mija prawie dwa lata, a ja nadal pamiętam jakby to było wczoraj ...
- Jak chodzisz idioto! - warknęła na mnie jakaś dziewczyna.
- Sory. - burknąłem pod nosem
Przewróciła tylko oczami i minęła mnie, uderzając o moje ramię z taką siłą, że o mało co się nie przewróciłem. Zrobiła to
specjalne! Dziewczyny już takie są… Jak się wkurzą, to nie ma
zmiłuj! A szczególnie ona. To wirujące tornado złości.
Spojrzałem za nią. Jej długie włosy, w kolorze czekoladowego
brązu, powiewały wdzięcznie, poruszone lekkim wiatrem, wiejącym przez otwarte okno. Ubrana była w ciemną bluzę
z kapturem i legginsy w czerwono-czarną kratę. Nosiła glany
oraz czarną, wybijaną ćwiekami torbę przewieszoną przez ramię.
Tak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Niby nic,
ale już wtedy wiedziałem, że ona jest wyjątkowa. Potem widziałem ją parę razy w szkole. Siedziała sama na parapecie
i słuchała muzyki przez duże słuchawki, w których jej drobna
buzia wyglądała bardziej dziecięco niż zazwyczaj. Koledzy
założyli się o to, który z nich ją szybciej poderwie. Uważałem,
że to dobry pomysł, bo mogłem do niej zagadać bez presji
i docinków kolegów. Na pierwszy ogień poszedł Bartek. Podszedł do niej, a ona otaksowała go wzrokiem i zdjęła słuchawki,
a jej mina mówiła coś w stylu: "Poświęcam ci mój cenny czas,
nie zepsuj tego". Nie słyszałem wyraźnie ich słów. Obserwowaliśmy wszystko z bezpiecznej odległości. Jej mowa ciała wyraźnie pokazywała, że nie jest zainteresowana moim kolegą, a na
jego pytania odpowiadała lakonicznie, starając się jak najszybciej zakończyć rozmowę. Niestety Bartek tego nie zauważał,
naciskał ją jeszcze bardziej. Czymś musiał ją mocno wkurzyć,
bo dostał od niej z liścia. Po chwili na jego twarzy pojawił się
duży, czerwony ślad, czyli pamiątka po naszej nowej koleżance.
Można powiedzieć, że ta misja zakończyła się niepowodzeniem.
Następny byłem ja.
Dziewczyna siedziała na ławce, czytając i jak zwykle słuchając
muzyki. Przysiadłem się do niej. Po chwili zauważyła mnie i z
frustracją odłożyła swoją książkę, zdejmując słuchawki
z uszu i przyglądając się mi spod zmarszczonych brwi.
- Posłuchaj, nie mam zamiaru bawić się w te wasze chore gierki. Nie wiem co wam zrobiłam, ale odwalcie się wszyscy ode
mnie!
- Wyluzuj. To już nie można usiąść sobie na ławce obok ładnej
dziewczyny?
- Proszę cię bardzo, masz tu dużo ławek, a dziewczyn w tej

szkole nie brakuje.
- A może ja chcę siedzieć tutaj z tobą?
- A może ja tego nie chcę? Pomyślałeś o tym? No pewnie że
nie! No bo co cię niby obchodzi zdanie drugiego człowieka.
- Przepraszam. - powiedziałem - Może zaczniemy naszą znajomość od początku? Jestem Alan. - podałem jej rękę
- Gabriela. - dziewczyna uścisnęła moją dłoń.
I wtedy to zobaczyłem.
Długie, jeszcze świeże blizny przecinały jej porcelanową skórę na nadgarstku.
Spojrzałem Gabrieli w oczy. Widziałem w nich strach. Ona
już wie, że znam jej sekret. Pogłaskałem jej dłoń kciukiem.
- Nie martw się, nie zdradzę twojego sekretu. Tylko proszę
cię, przestań to robić. Jesteś za ładna by się okaleczać.
- A co cię to obchodzi! To jest moje życie i mogę z nim robić
co chcę!
- Tak, to jest twoje życie, ale nie musisz tak cierpieć. Pamiętaj, jak będziesz chciała pogadać to pisz.
- Nie potrzebuję niczyjej litości.
- Ja się nad tobą nie lituje, ja chcę tylko żebyś była szczęśliwa.
- Dlaczego po prostu nie odwalisz się ode mnie jak inni?
- Bo nie mogę zostawić cię z tym wszystkim samej. - znów
spojrzałem jej w oczy i powiedziałem cicho - Nie tnij się,
Aniołku.
Pewnego dnia napisała do mnie. Dowiedziałem się
o niej wszystkiego. Gabrysia mieszka w idealnej rodzinie. Ale
to tylko pozory, kłamstwa, taki scenariusz, który grała wraz
z rodzicami kiedy ktoś patrzył. W rzeczywistości było inaczej.
Rodzice mieli ją gdzieś i od dzieciństwa wbijali do głowy, że
jej zdanie nie jest ważne, że ona się nie liczy. Wmawiali, że
jest nikim. Oboje wstydzili się jej. Dla nich ważniejsza była
reputacja, niż dobro własnej córki. Z czasem Gabriela zaczęła
się ciąć, przestała jeść, wpadła w anoreksję. W środku była
pusta, wypalona. Straciła sens życia. Ból fizyczny przestał
dawać jej już ukojenie i sięgnęła po narkotyki, by odpłynąć,
by zapomnieć. Na domiar złego, jej przyjaciel popełnił samobójstwo i każdy obwiniał o to Gabrysię. Tego już nie mogła
znieść. Próbowała sama popełnić samobójstwo. Nie udało się,
odratowali ją w szpitalu. Od tamtej pory to wszystko nasiliło
się jeszcze bardziej. Rodzice coraz częściej się na nią wydzierali, podkreślali na każdym kroku jaką jest tępą idiotką. Do
tego rówieśnicy zaczęli szydzić z niej. Dlatego zmieniła szkołę i poznała mnie. Nie pozwolę by ktoś jeszcze ją kiedykolwiek skrzywdził.
Mijały dni, miesiące, a ja nadal chroniłem mojego
Aniołka. Po długich rozmowach zbliżyliśmy się bardziej do
siebie. Gabrysia przestała brać narkotyki i coraz więcej zaczęła jeść. Mieliśmy taki układ, że jeśli kiedykolwiek będzie
chciała się pociąć, miała mnie o tym poinformować. Rozmawialiśmy ze sobą przez długie godziny. I po roku stwierdziłem, że ją kocham. Kocham jej ręce pokryte bliznami,
uśmiech, który sprawia, że jej piękne oczy błyszczą. Nie, to
nie tylko jej oczy były piękne, ona cała była piękna. Postanowiłem jej to powiedzieć.
Tego dnia byliśmy w odwiedzinach u pani Eli, babci
Gabrieli. Mieszka w domu starców, ponieważ nie chciała być
na utrzymaniu syna i sama postanowiła tu zamieszkać, z czego rodzice Gabi się bardzo cieszyli. Mieli o jeden problem
mniej, jak to wyraził się syn pani Eli.
Gabrysia bardzo kochała babcie Elę. "Jak myślę o
samobójstwie, to przypomina mi się, że jest jedyna osoba na
tym świecie, dla której warto żyć. To moja babcia " - powiedziała kiedyś.
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Siedzieliśmy na fotelu czekając, aż pani Ela skończy grać w
bingo. A niezła była z niej hazardzistka. Gabrysia wtuliła się
we mnie, a ja pocałowałem ją w czoło. Podniosła głowę
i spojrzała mi w oczy. Odwzajemniłem spojrzenie i czekałem tylko na jej pozwolenie. Leciutko kiwnęła głową i wtedy
ją pocałowałem.
- Kocham cię. - powiedziała najciszej jak tylko mogła
(pewnie bojąc się mojej odpowiedzi).
- Ja ciebie też. - Przytuliłem ją mocniej do siebie.
Ostatni rok był wspaniały. Kochałem ją bezgranicznie. Wiedziałem, że to nie jest byle zauroczenie, ale ona się cały czas
bała. Widziałem to. Cały czas jej powtarzałem, że nigdy jej
nie zostawię, lecz ona nie mogła w to uwierzyć. Nie po tym
co przeżyła.
- Ja nie potrafię kochać. - powiedziała mi pewnego dna - Nie
chce cie skrzywdzić Alan, rozumiesz?
- Potrafisz, a jak nie, to ja cie nauczę.
Zaśmiała się, ale po chwili znowu była poważna.
- A co się stanie jeśli pewnego dnia się rozstaniemy?
- Nawet o tym nie myśl! Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. - wziąłem ją w ramiona. - Kocham cię i nie zamierzam cię zostawić. Kiedy to wreszcie dotrze do twojej pięknej główki?
Wreszcie to do niej dotarło. Przeżyliśmy mnóstwo
wspaniałych chwil. Wszystko było jak w bajce... do czasu.
Zadzwoniła do mnie o trzeciej w nocy cała zapłakana.
- Przyjedz do mnie, proszę. - dukała przez zdławione od
płaczu gardło.
Nie musiała nic mówić, wiedziałem już co się stało.
- Już jadę.
Ubrałem się i wsiadłem na motor. Modliłem się w duchu by
nic sobie nie zrobiła. Dojechałem na miejsce. Drzwi były
otwarte. Gabriela siedziała w wannie, a z jej nadgarstków
leciały ciemne stróżki krwi.
- Ja nie chciałam. - wyszeptała - To było silniejsze ode mnie.
Przytuliłem ją, wyjąłem z wanny i opatrzyłem krwawiące
nadgarstki.
- Dlaczego? - spytałem
- Babcia.
Wtedy już było dla mnie wszystko jasne. Pani Ela nie żyje.
-Zawał? - spytałem, a ona skinęła lekko głową - Och kochanie. - wtuliła się we mnie mocnej, a ja pocałowałem ją
w głowę.
-Nie martw się. Ona jest teraz w lepszym miejscu. Na każdego przychodzi kiedyś czas.
-Dlaczego mnie wszyscy opuszczają?!
- Ja cie nie opuszczę.
Tego dnia spałem u niej. Rano wróciłem do domu upewniwszy się, że moja dziewczyna niczego sobie nie zrobi. Następne dni były najgorsze w moim życiu. Musiałem wyjechać na
tydzień. Obiecałem Gabi, że będę dzwonić, ale okazało się
później, że telefon został w domu.
Gdy wróciłem do domu niestety już było za późno. Gabriela
skoczyła z okna...
Wychodzę z kościoła. Nie czuję nic. Jestem pusty
w środku, pozbawiony emocji.
Muszę przez życie iść sam.
Ale wiem jedno.
Mój Aniołek czuwa nade mną i nigdy mnie nie opuści.
Dominika Pytlak

CO DALEJ, TRZECIOKLASISTO?
Marcelina Łukasik przeprowadziła
wywiad z absolwentem Zespołu
Szkół Leśnych im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju

-Dlaczego wybrałeś akurat tę szkołę?
-Bo interesowało mnie łowiectwo oraz lubię las jako miejsce
i jako taką swoją ostoje, gdzie mogę inaczej spojrzeć na świat,
bo tam dopiero można dostrzec, jacy mali jesteśmy w tym świecie i jak kruche jest to nasze życie.
-Co według Ciebie wyróżniało tę szkołę od innych?
-Jej kameralność, specyfika i to, że jest szkołą mundurową, ale
z prawdziwego zdarzenia, bo dookoła jest masa szkół czy klas
„mundurowych”, ale takich tylko z pozoru. Takich jak moja
jest tylko dwanaście i są to szkoły które podlegają Ministerstwu
Środowiska.
- Czy jeżeli byś mógł cofnąć czas, to wybrałbyś inną?
-Nie, nie wybrałbym innej. W internacie poznałem tylu wspaniałych ludzi, że nie da się tego opisać. Niektórzy będą moimi
„braćmi” do końca życia.
-Co najbardziej zapamiętałeś z tych lat, gdy do niej uczęszczałeś?
-Hm.. chyba specyfikę prowadzenia lekcji, praktyki co rok,
w trzeciej klasie co tydzień zajęcia w lesie, no i kurs pilarza
przede wszystkim.
-Gdzie teraz uczęszczasz do szkoły?
-Na Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
oczywiście wydział leśny.
-A co planujesz robić w przyszłości?
-Skończyć staż i pracować w swoim zawodzie albo założyć
ZUL (Zakład Usług Leśnych)
-To teraz powiedz kilka słów zachęcających lub odradzających:-)
-No więc, nie polecam tej szkoły ludziom, którzy naprawdę nie
fascynują się lasem, tylko chcą pójść bo jest fajna , mundur i te
sprawy. Bo to tylko strata czasu. U mnie było wielu takich
uczniów, co po drugim roku mieli już dość. Jeżeli ktoś się tym
interesuje i to lubi, to naprawdę jest ona warta polecenia.

Uczeń potrafi…
Danuśka, chcąc uratować Zbyszka, krzyknęła: „Jam ci, jam ci”.
(zamiast „Mój ci!”)
Krzyżacy, chcąc upokorzyć Juranda, kazali mu wejść do worka.
Zakonka (czyt. służka zakonna) przyniosła balsam leczniczy
dla Zbyszka.
Nowa wersja Bogurodzicy: ...A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przemyt.
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Z ARENY SPORTOWYCH ZMAGAŃ
Fot. z archiwum szkoły

5 maja 2015 r. uczennice Publicznego Gimnazjum
w Trzydniku Dużym wzięły udział w II etapie piłkarskiego
turnieju „Coca-Cola Cup 2015”.
Turniej rozgrywany na obiekcie „Orlik” w Trzydniku
był bardzo emocjonujący i od początku obfitował w wiele niespodzianek. Pierwszą niespodzianką było niepojawienie się na
zawodach głównego faworyta - drużyny z Opola Lubelskiego.
Pod ich nieobecność faworytem wydawały się być zawodniczki
Zespołu Szkół Biała Druga, ale jak to w sporcie bywa faworyt
nie zawsze wygrywa.

W marcu uczniowie naszego gimnazjum
wzięli udział w turnieju Coca-Cola Cup.
Jako pierwsi swoje mecze
rozegrali
chłopcy i 19 marca zmierzyli się z rówieśnikami
z Kraśnika, Stróży i Annopola. Zawody zostały rozegrane w Kraśniku i już w pierwszym meczu zawodnicy naszej szkoły zmierzyli się z faworytem,
czyli gospodarzami. Mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem kraśniczan 8:0, w kolejnych meczach
było już znacznie lepiej. W „szalonym‘’ meczu ze
Stróżą, gdzie sytuacja zmieniała się bardzo błyskawicznie, padł remis 4:4, a wyrównująca bramka
dla naszej drużyny padła w końcowych sekundach
meczu. W ostatnim spotkaniu turnieju nasi uczniowie pewnie pokonali Annopol 5:1 i w końcowej klasyfikacji zajęli 2 miejsce, wciąż zachowując szanse
na awans do kolejnej rundy.
Bardzo dobrze spisały się natomiast
dziewczęta. W zawodach rozegranych 30 marca
nasze zawodniczki zajęły pierwsze miejsce, mimo
nienajlepszego początku (porażka 0:2 z Polichną).
Kolejne mecze to już znakomita gra naszych
dziewczyn: zwycięstwa w meczu ze Stróżą 2:0
i w decydującym starciu z Kraśnikiem 2:1, co zaowocowało pewnym awansem do kolejnej rundy
turnieju.

Czarnym koniem turnieju okazały się jednak dziewczyny z Trzydnika, które w pierwszym meczu pewnie pokonały
Gimnazjum Poniatowa 3:1 i w najważniejszym meczu swojego
życia zmierzyły się z Zespołem Szkół Biała Druga, stawką którego był awans do finałów wojewódzkich. Mecz był bardzo
wyrównany, obfitował w wiele bramek i sytuacji podbramkowych. Lepiej rozpoczęły zawodniczki z Trzydnika, które pierwsze strzeliły bramkę, co jednak nie zniechęciło gości i niedługo
potem padła bramka wyrównująca. Jednak ostatnie zdanie
należało do drużyny z Trzydnika , która wyprowadziła dwa
bolesne ciosy, po których gości było stać tylko na bramkę
kontaktową i starcie zakończyło się wynikiem 3:2 dla drużyny
z
Trzydnika.
To
dało zespołowi
PG
Trzydnik
Duży pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej, drugie
miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Biała Druga, a trzecie
Gimnazjum Poniatowa.
Naszym dziewczynom należą się słowa uznania
i szczere gratulację za wspaniały występ:-)

Wyniki Powiatowej Gimnazjady
w indywidualnej lekkoatletyce:
1.
2.
3.

Bieg na 300 m chłopców: 1. miejsce Mateusz Paś
Bieg na 100 m dziewcząt: 2. miejsce Beata Kudła

Sztafeta 4x100
PG Trzydnik Duży

m

dziewcząt:

2.

miejsce

4. Bieg na 300 m dziewcząt: 3. miejsce Kamila
Sieczkoś
5. Bieg na 1000 m chłopców: 3. miejsce Rafał
Rafalski
6.

Sztafeta 4x100 m: 3. miejsce PG Trzydnik Duży
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