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�ycie jest pi�kne, 
Gdy si� �y� umie, 
Gdy jedno serce – 
Drugie rozumie, 
Gdy mo�na kocha� 
Jawnie i skrycie, 
I by� kochanym 
Przez całe �ycie! 
 
Ró�a jest pi�kna, lecz kłuje, 
A kłuj�c zadaje rany, 
Lecz gorzej cierpi ten człowiek, 
Co kocha, a nie jest kochany. 
 
Nie liczy si� nikt prócz Ciebie. 
Jeste� gwiazdk� na mym niebie. 
Jeste� prawd�, któr� znam. 
Jeste� wszystkim tym, co mam! 
 
Kto raz spojrzy w Twoje oczy, 
Ten za Tob� jak cie� kroczy. 
A kto �lady Twoje zgubi, 
Ten o Tobie marzy� lubi! 
 
Wiesz, �e zawsze bywam skryt�,  
Wiesz te�, zawsze mówi�: Nie! 
Ale teraz wyznam prawd�,  
Nawet to, �e kocham Ci�! 
 
Cho� si� boj� odrobink�, 
�l� do Ciebie walentynk�, 
Bo nadziej� cich� mam, 
�e Ci troszk� szcz��cia dam! 
W kawiarence przy deserze, 
Na kolacji, na spacerze, 
O północy i w południe, 

B�dzie nam ze sob� cudnie!!! 
 
Cho� czasami co� zazgrzyta  
I bywaj� takie dni, 
�e sprzeczamy si� zawzi�cie 
Niczym Ryjek z Mał� Mi, 
To oboje przecie� wiemy: 
Nasza miło�� jest taka słodka, 
�e pozazdro�ci� mo�e nam  
I Maminek i Migotka. 
 
Długie rz�sy, 
l�ni�ce oczy, 
A do tego 
minka słodka. 
Pi�kna Kiciu, 
jeszcze dzisiaj 
Szepnij Miau 
do swego 
Kotka. 
Potem w gwiazdy si� wpatrzymy, 
Przytulimy si� do siebie 
I cichutko sobie mrucz�c, 
Poczujemy si� jak w niebie... 

Słodkiego leniuchowania 
na najbli�sze kilkana�cie dni Wam i sobie 
�yczy Redakcja. �migajcie na sankach, 
lepcie bałwany i sio od telewizora! Gdyby 
doskwierała Wam samotno��, szkoła 
codziennie(oprócz weekendów) 
w godzinach 9.00 – 13.00 zaprasza do 
siebie na brykanie w hali, �wietlicy i przy 
komputerach.  
 

Red. 
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CO Z TEGO WYNIKNIE? 
 

O tajemnicy przyja	ni ze szkoł� w 
Łucku i jej konsekwencjach 

 Od tego trzeba zacz��: po co, na co 
i w jakim celu całe to zamieszanie. Nasza 
szkoła nawi�zała znajomo��, aby pozna� 
nowych i interesuj�cych ludzi, zjednoczy� 
si� i w ko�cu doprowadzi� do wymiany 
młodzie�y mi�dzy naszymi szkołami. 

W listopadzie nasza szkoła 
nawi�zała kontakt ze Specjalistyczn� 
Szkoł� nr 5 w Łucku. Dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie, którzy 
reprezentowali nasz� wspólnot� szkoln�, 
byli ju� w zaprzyja	nionej szkole. Teraz 
czas na naszych znajomych. 
  W dniach 9 i 10 stycznia bie��cego 
roku mieli�my przyjemno�� go�ci� w 
murach naszej szkoły delegacj� ze 
Specjalistycznej Szkoły nr 5 w Łucku. 
 Obie wizyty miały na celu 
zapoznanie si� z histori� i tradycjami 
regionu oraz specyfik� szkolnictwa w 
Polsce i na Ukrainie. 
 Go�cie zostali powitani cz��ci� 
artystyczn�, mi�dzy innymi wyst�pami 
grup tanecznych i wystawieniem jasełek. 
 Popołudnie i wieczór upłyn�ły na  
wymianie do�wiadcze� edukacyjnych  
i dyskusji o szkolnictwie. Cało�� 
oprawiona została poezj� rosyjska  
pt. „Cztery pory roku” . 
 Mił� niespodziank� dla go�ci był 
prezent, który ufundował dyrektor naszej 
szkoły pana Zbigniewa Rutkowskiego. 
Była to pomoce naukowe w j�zyku 
angielskim. 
 Drugiego dnia przedstawiciele 
naszej szkoły i szkoły z Łucka udali si� na 
wycieczk� do Lublina. Go�cie mieli okazj� 
obejrzenia najpi�kniejszych i najbardziej 
warto�ciowych dla nauki miejsc w stolicy 
naszego województwa. 
 Spotkanie przyniosło rezultaty. 
Młodzie� naszego zespołu szkół została 
zaproszona  na pobyt w urokliwych 
zak�tkach obwodu woły�skiego  
w miesi�cach letnich. 

 Najpi�kniejsze chwile z pobytu 
delegacji zostały uwiecznione na 
fotografiach i kartach kroniki szkoły. Mili 
go�cie dokonali równie� własnor�cznego 
wpisu do naszej kroniki. 
 Oby tak owocnie zacz�ta 
współpraca trwała jak najdłu�ej. 
Wszystkim nam było niezmiernie miło 
go�ci� tak zacnych go�ci. Dyrekcja, grono 
pedagogiczne i uczniowie, wszyscy 
czekamy na kolejna wizyt�. 
  

Kasia Pułka :-)* 
 

CO W IZBIE TRADYCJI 
PISZCZY? 

Wreszcie udało si� i od 7 grudnia 
2006 roku mamy wymarzone siodło. 
Prezent od �wi�tego ludzkiego 
Mikołaja����  

Od momentu powstania w naszej 
szkole Izby Tradycji trwały intensywne 
poszukiwania uła�skiego siodła, które 
dopełniłoby zbiory.  Stało si� to dzi�ki 
�yczliwo�ci pana Mariana Brody-literata  
i kolekcjonera z Lublina, który nadziej�, 
wypo�yczył nam siodło, jednak wszystko 
wskazuje na to, �e wkrótce po prostu 

odsprzeda je szkole. Negocjacje w tej 
sprawie prowadz� opiekunowie izby. 
Szkoła szuka równie� sponsorów. (Mo�e 
masz bogatego wujka?) 

Trzymamy kciuki za pomy�lno�� 
rozmów i mamy nadziej�, �e siodło, ten 
jeden najwa�niejszych atrybutów ułana, 
pozostanie w naszej szkole na zawsze.    

 
 

Kasia Bogudzi�ska  
we współpracy z Pani� V. Marciniak
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Zdrowsi gór� 
Agnieszka Piela z kl. III d GM zaj�ła drugie miejsce w konkursie plastycznym pt. „Idea 

pierwszej pomocy-pomagam i prosz� o pomoc” w kategorii gimnazja.  

Dominika Bartosiak z kl. III a SP zaj�ła drugie miejsce w konkursie na scenariusz pt. „Ba�� 

o zdrowiu, higienie i pomocy” w kategorii: szkoły podstawowe (kl. I-III). Uczennice otrzymały 

nagrody rzeczowe. Oba konkursy zorganizował Powiatowy Zespół ds. Szkół Promuj�cych Zdrowie 

w Ł�cznej. Zwyci��czyniom gratulujemy! 

Kasia Bogudzi�ska 

 

 

Bajka o zdrowiu 
 �ył sobie kiedy� chłopiec o imieniu Tomek. 

Chodził do trzeciej klasy. Nie miał kole�anek  

i kolegów, bo był otyły. Wszyscy si� z niego �miali. Nie 

radził sobie na lekcjach wychowania fizycznego. Był 

bardzo samotny. Cały swój wolny czas sp�dzał przed 

komputerem, objadaj�c si� słodyczami.  

 Pewniej nocy przy�nił mu si� anioł i diabeł. Obaj 

kłócili si� namawiali do ró�nych rzeczy:  

- Anioł: chłopcze, odrzu� słodycze, bo przez nie jeste� nieszcz��liwy! 

- Diabeł: nie rezygnuj z chipsów i batonów, przecie� to Twoje przysmaki! 

- Anioł: Tomku, radz� Ci, zacznij cz��ciej wychodzi� z domu i spróbuj uprawia� sport, np. jazd� na 

rowerze.  

- Diabeł: Chłopcze, w kuchni, w szafce le�y schowana czekolada z orzechami, we	 sobie kawałek! 

- Anioł: Tomku, przesta� pi� col� na �niadanie, a  zacznij pi� mleko i jogurt , a nie po�ałujesz! 

Dr�czony przez Diabła i Anioła obudził si�. Postanowił posłucha� rady Anioła i spróbowa�. Zacz�ł 

cz��ciej wychodzi� na dwór i je	dzi� na rowerze. Ci��ko mu było oprze� si� słodyczom. Kusiły go 

na ka�dym kroku. Ale nie poddał si�. Po dwóch tygodniach z rado�ci� stwierdził, �e traci na wadze. 

Po kilku miesi�cach Tomek schudł kilka ładnych kilogramów. Był wesoły i pogodny, bo znów miał 

kolegów i kole�anki, a lekcje wychowania fizycznego nie sprawiały mu kłopotów.  

 
 

Dominika Bartosiak
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Baran 

W tym miesi�cu nie szykuj 
si� na zalotne spojrzenia  
płci przeciwnej. Zauroczysz 

si� w uprzejmym kozioro�cu. Nie zwracaj 
uwagi na ploteczki ze strony zło�liwych 
znajomych. 

 
Byk 

Spotkasz prawdziw� miło�� 
ze strony twojej, lecz nie z 
drugiej strony. Poczujesz,  �e 
nikt nie mo�e ci pomóc. Z 

pomoc� przyjdzie ci przyjazna panna. 
 

Bli�ni�ta 
To b�dzie miesi�c miło�ci. 
Zauroczy ci� ładna ryba  
i zawróci ci w głowie. 
B�dziesz skupiona/y tylko 
na niej, nawet nie 

zauwa�ysz, �e b�dzie si� stara o ciebie 
waga. 

 
Rak 

Przygotuj si� na zdrad�. 
Długo nie b�dziesz 

cierpie�, bo na horyzoncie 
pojawi si� nowy obiekt.. 

Cz�ste randki zawróc� Ci w głowie. 
 

Lew 
Mo�e czas odpu�ci� przez 
chwil� dobre stopnie i 
zaj�� si� miło�ci�. Baran 
t� wiadomo�ci� si� bardzo 
u cieszy. 

 
Panna 

Przesta� u�ala� si� nad sob�, 
na pewno znajdziesz 
odpowiedniego wybranka/�, 
kto� na pewno zaspokoi twoje 
wymagania. 

‘ 
Waga 

Czas si� zmieni� na lepsze. 
Nie wystarczy si� dobrze 
ubra� i wymalowa�, by  

 
zawróci� komu� w głowie. Spróbuj to 
zrobi� w inny sposób. 
 

Skorpion 
Musisz by� bardzo 
szcz��liwy z du�ego 
zainteresowania sob�. Niestety s� tego 
skutki Nie zaniedbuj przyjaciół! 

 
Strzelec 

Zranisz kogo� tak bardzo, 
�e potem b�dzie ci 
głupio. Zakochasz si� po 
uszy w skorpionie. 
Nie dasz mu spokoju, 
zrobisz wszystko by na ciebie spojrzał. 

 
Kozioro�ec 

B�dziesz si� cieszył z du�ego 
zainteresowania, przez co 
stracisz du�o znajomych. 

Ka�dy b�dzie ci zazdro�cił. 

 
Wodnik 

Nie jeste� zbytnio 
romantykiem, nie lubisz 
miło�ci, ale nie lubisz tak�e 
by� samotny. 
Nie martw si� jednak, niedługo znajdziesz 
kogo� podobnego do siebie  
 

Ryby 
To jest najwspanialszy 
miesi�c do miło�ci dla 
ciebie. Tak�e dla twojej 
cichej wielbicielki spod 
znaku bli	ni�t, która bardzo zaanga�uje si� 
w ten zwi�zek. Polubisz  równie� pann�, 
która ma ci� w nosie. 

 
Gazetkowy astrolog E. M.  

 

Skład redakcji: Kasia Bogudzi�ska, 
Emilia Marcinek,  Kamil Kaszyca, 
Karolina Kuberska,  Kasia Pułka, 
Dominika Wróblewska 
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 Wkrótce walentynki. Na pewno ju� si� zakochała� albo stanie si� to za chwil�. 
Przeczytaj i sprawd�, którego chłopaka chciałaby� mie� tylko dla siebie ;) 
  
Informatykus: Mówi dziewczynie: „Sk�d klikasz?" i wyczekuje na randk� na videoczacie, 
modyfikuj�c swoje zdj�cie, pokazuje siebie od najlepszej strony, poprawiaj�c swój wizerunek 
na photoshopie poprzez poszerzanie górnych cz��ci barków. Do kochanej przez niego osoby 
zazwyczaj zwraca si� „Myszko”. 
Przystojniakus: Stworzenie o podobnym poziomie inteligencji do ofiary, potrafi przekazywa� 
informacje jedynie o wierzchnich okryciach ciała… 
Nie�miałek(paległupa): Chce, ale nie mo�e, staraj�c si� udowodni� samicy, �e jest czego� 
wart w inny sposób, np. poprzez dokonywanie czynów cz�sto niezgodnych z ogólnie 
przyj�tymi normami. Stworzenie przybyło do Europy z Dalekiego Wschodu. 
Pantoflus: Osobnik w pełni podporz�dkowany płci przeciwnej, wyst�puje u niego mały rdze� 
kr�gowy w szcz�tkowym stadium rozwoju, przez co nie jest on w stanie samodzielnie 
podejmowa� decyzji innych od �yciowych, 
lub tych �ycie przekazuj�cych. 
Dresik(Obijus-Mordus): Próbuje zaimponowa� samicy poprzez gło�ny, charakterystyczny 
dla tego gatunku ryk, popularny równie� w �rodowisku młodzie�owym, gdzie jednak jest 
cz��ciej stosowany w formie przecinka. Jest to stworzenie inteligentne i rozwini�te do tego 
stopnia, i� ewolucja nauczyła je posługiwania si� prostymi narz�dziami (np. kijem) oraz 
wykształciła pierwotny układ pokarmowy. �yje na blokowiskach, przystankach i w barach. 
Swój teren Dresiki zaznaczaj� niezbyt przyzwoitym graffiti.  
Kujonus: Zaczynaj�c rozmow� z dziewczyn�, mówi: gdy fale �wietlne odbite od twojego 
ciała docieraj� do siatkówki, feromony zaczynaj� wydziela� mi si� do krwi do tego stopnia, i� 
cz�stotliwo�� pracy mego mi��nia sercowego osi�ga szczyt wytrzymało�ci, a ci�nienie w 
�yłach i t�tnicach ro�nie proporcjonalnie do wektoru odległo�ci mi�dzy nami. 

Kamil Kaszyca 

 
U�miechnij si� : )))

 
- Przeczytałe� trylogi� Sienkiewicza? 
- To trza było przeczyta�? 
- Tak, na dzisiaj. 
- Kurna, a ja przepisałem... 

*** 
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai 
perzporawdzomyni na bytyrijskch 
uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc 
ltier przy zpiasie dengao solwa. 
Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i 
otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, 
ptzosałoe mgo� by� w niaedziłe i w 
dszalym c�igu nie pwinono to sawrzta� 
polbemórw ze zozumierniem tksetu.Dzijee 
sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch 
lteir w sołwie, ale cłae sołwa od rzau. 

 
*** 

Przychodzi chłopak do sklepu i pyta: 
- Czy jest cukier w kostkach? 

 
- Nie. 
- To poprosz� jak�� inn� tani� 
bombonierk� dla dziewczyny. 

*** 
Jasio przynosi do domu torb� pełn� jabłek. 
Mama pyta go: 
- Sk�d masz te jabłka? 
Na to Jasiu: 
- Od s�siada. 
- A on wie o tym? - pyta mama. 
- No pewnie, przecie� mnie gonił! 

 
Opracował Kamil Kaszyca 
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Imi� i nazwisko:                                                               Klasa: 

 
I     Obchodzone s� 14 lutego. 
II    23 sierpnia jest �wi�to... 
III   Zasady dobrego zachowania. 
IV   Nauka zajmuj�ca si� zasadami �ywienia ludzi chorych. 
V   Wcze�niej nazwisko. 
VI   31 maja jest �wiatowy Dzie� bez... 
VII  „Głowa” pa�stwa. 
VIII  Drugi miesi�c. 
IX   Uzupełnij: „Do pracy s� zwykłe dzionki, a ... dla mał�onki” 
 
1.  Inaczej kwas chlorowodorowy. 
2.  Obchodzi imieniny 11 stycznia. 
3.  Tragedia Sofoklesa. 
4.  Stolica D�ibuti. 
5.  Maj� swoje �wi�to 8 marca. 
6.  Przyl�dek… 
7.  Jan Paweł II. 
8. Ma 24 godziny. 
9. W nim mapy. 
                                                                                                                    Kasia Pułka :-)* 

 


