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W tym numerze:
-AKTUALNOŚCI
-KARTKI Z KALENDARZA
-KĄCIK POETYCKI
-HUMOR
-MODA NA CZYTANIE
-OPOWIADANIE

1

AKTUALNOŚCI

Tragiczny wypadek naszego kolegi, przyjaciela, a przede
wszystkim członka społeczności szkolnej ZSCKR w Jabłoniu
Wiktora Myki.
Śmierć jest okrutna. Przychodzi nagle, niespodziewanie i odbiera tych, których
tak bardzo kochamy, potrzebujemy i którzy są dla nas tak ważni. Pozostawia
tylko ogromną pustkę i ból, którego nie sposób znieść. Dzisiaj żadne słowa nie
zapełnią tej pustki, nie ukoją tego bólu i nie dadzą odpowiedzi na pytanie
dlaczego?
Nie zapomnimy o Tobie Wiktorze, zawsze będziesz w naszej pamięci.
27.01.2019 †

W internacie został ogłoszony konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet”
którego organizatorem jest Młodzieżowa Rada Internatu ZSCKR w Jabłoniu.
Uczestnikiem konkursu może by każda osoba mieszkająca w internacie. Termin
składania prac konkursowych mija dnia 31.01.2019. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w krótce. Więcej informacji podamy w następnym numerze

Od lutego rusza projekt rozwijający kompetencje społeczne uczniów z
programu „Równać szanse”. Celem projektu jest rozwój kompetencji
społecznych podejmowanych w terminie luty-lipiec 2019.

Młodzież przygotowuje spektakl profilaktyczny pt. „Na ziemi której ja i ty nie
zamienimy w morze łez”. Wystawienie spektaklu jest planowane jest na marzec
a już od kilku tygodni wychowankowie przygotowują się do jak najlepszego
występu i pod okiem Pani Marty Musiatewicz szlifują swoje role.
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Kartki z kalendarza
OPŁATEK
Dnia 20 grudnia 2018 roku w stołówce szkolnej odbyła się uroczysta Wigilia
wraz z zaproszonymi gośćmi spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej atmosferze.
Rozpoczął się on przemówieniemPana kierownika Arkadiusza Lotka oraz Pani
Dyrektor Agnieszki Piekarskiej głos zabrała również Pani Elżbieta Mazurek
przewodnicząca Rady Rodziców.
Następnie w wykonaniu młodzieży internatu przedstawiona została część
artystyczna a także wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
Przepełnieni radosnym duchem świąt dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy
sobie życzenia bożonarodzeniowe.
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Kartki z kalendarza
TAKA NOC JEST RAZ W ROKU
Święta, święta, a po świętach sylwestrowa noc i całkiem nowy rok! Taka noc
zawsze jest tylko raz w roku. Zwyczaj ten narodził się 31 grudnia 999 roku,
kiedy to luzie świętowali koniec świata!( powszechnie uważano, że koniec
świata nastąpi 31XII 999r) Na szczęście nic takiego nie nastąpiło do dnia
dzisiejszego, a święto to zaczęło rozprzestrzeniać się po świecie i być bardziej
znane dopiero w XIX w. Początkowo świętowali je ludzie z najwyższych
warstw społecznych, stopniowo przedostało się do życia uboższych ludzi.
Obecnie Sylwestra obchodzą praktycznie wszyscy w różnych formach jedni
spędzają tę noc szalejąc na dyskotekach lub organizowanych z tej okazji
koncertach, inni na prywatkach, a jeszcze inni na eleganckich balach w
wykwintnych restauracjach. Preferowany jest również Sylwester w „ białej sali”
mianowicie w domu np. przed telewizorem lub po prostu śpiąc. Obojętnie gdzie
się spędza Sylwestra, gdy na zegarach wybija północ przychodzi Nowy Rok.
Wtedy niebo pełne jest fajerwerków, a wszyscy, którzy nie śpią składają sobie
noworoczne życzenia.Słynnym elementem są również postanowienia
noworoczne, które czasami uda się nam realizować przez resztę roku.
Zatem z okazji przyjścia Nowego Roku zróbmy listę postanowień
noworocznych, byle tylko nie była ona zbyt długa, a postanowienia realne do
spełnienia

Z okazji Nowego Roku
życzymy wszystkim
Wszystkiego najlepszego, niczego złego,
Nowego Roku dobrze spędzonego.
Żeby był lepszy od poprzedniego!
Samych radości
Tylko słodkości
Pokonania wszystkich naszych
słabości!!!

WYCIECZKA DO
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WARSZAWY
W dniu 8 stycznia młodzież internatu wraz z opiekunami została zaproszona do
wzięcia udziału w programie „Koło fortuny” Wszyscy obecni mieli okazje
zobaczyć na żywo jak nagrywane są odcinki do tego teleturnieju.
Zostały nagrane 4 odcinki (443, 444 ,445, 446) By przywieść szczęście do
jabłonią mieliśmy okazję zakręcić kołem a także zrobić zdjęcie z prowadzącymi,
panem Rafałem Bzozowskim i Izabelą Krzan.
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Kartki z kalendarza
DZIEŃ BABCI I DZIADKA - CIEKAWOSTKA
Dzień Babci – święto obchodzone w Polsce 21 stycznia. W tym dniu wnuki
składają życzenia swoim babciom. Święto to pojawiło się w polskich
kalendarzach ponad trzydzieści lat temu, trudno określić dokładną datę i
przyczynę jego powstania. W tym samym czasie powstała również tradycja
obchodzenia Dnia Dziadka 22 stycznia.
Dzień Babci i Dzień Dziadka są obchodzone w różnych krajach na
świecie. Czasami babcie i dziadkowie świętują razem jednego dnia, czasem
osobno. Święta
te przypadają
w
poszczególnyc
h państwach
na inne
miesiące, tylko
Bułgarzy
składają
babciom
życzenia
również w
styczniu, ale o
dzień
wcześniej niż
Polacy. W
Meksyku Dia
de
Abuclosświętuje się w czerwcu, w Wielkiej Brytanii 11 lutego (Grandmother
Achievement Day). We Włoskiej Lombardii oficjalnie świętowano dopiero
kilka lat temu, patronat nad tym świętem objął prezydent Włoch.Na obchody
wybrano szczególną datę 2 października, a więc kościelne święto aniołów
stróżów i nie da się zaprzeczyć, że babcia i dziadek są dla wielu maluchów
prawdziwymi , dobrymi duchami.
W Stanach Zjednoczonych Dzień Dziadków świętuje się we wrześniu, w
pierwszą niedzielę po Święcie Pracy. Dzień Dziadków stal się świętem
narodowym dzięki gospodyni domowej marian LucilleHerndonMcQade. Razem
z osobami, które przekonała do swego pomysłu, doprowadziła do tego, iż w
1973 roku obchodzono je oficjalnie w jej rodzinnym stanie Wirginii, a 5 lat
później prezydent Jimmy Carter ogłosił je świętem ogólnonarodowym.
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W latach 90. XX wieku papież Jan Paweł II zaproponował, by uczynić 26
lipca Dniem Dziadków ponieważ to dzień świętych Anny i Joachima, czyli
rodziców Marii, dziadków Jezusa. We Francji Dzień Babci jest stosunkowo „
młodym” świętem przypada on na pierwszą niedzielę marca . Japończycy
bardzo szanują starsze osoby, na ich cześć, by podkreślić wartość długiego życia
w 1966 roku 15 września ustanowiono Dniem Szacunku dla wieku.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom, którym zostało już przypisane
miano babci lub dziadka życzymy duuuuużo zdrowia, spokoju i szczęścia bez
miary!

BAL STUDNIÓWKOWY
Dnia 26 stycznia 2019 roku uczniowie czwartych klas o godzinie 18:00
rozpoczęli swój bal studniówkowy . Pani Marta Marecka Gierej wraz z Panem
Rafałem Stańko wzięli udział w przygotowaniach 12 par w nauce poloneza . DI
odpowiedzialny był za oprawę muzyczną . Udana impreza trwała do godziny 4 .
Wśród Panów jak zawsze popularnością cieszyły się garnitury , najczęściej
dominującym kolorem był granatowy . Panie natomiast nosiły piękne , długie
suknie przeważnie koloru czarnego . Wszyscy uczestnicy na długo zapamiętają
miłą atmosferę , wspaniały humor i miłe towarzystwo .
Zestaw męski
Garnitur granatowy
Biała koszula
Czerwona muszka
Czarne skarpety
Brązowe pantofle
Zestaw damski
suknia maxi
kolor czarny
buty szpileczki
rajstopy z czerwoną
podwiązką
biżuteria
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Kartki z kalendarza
FERIE TUŻ... TUŻ...
Ferie- to prawdopodobnie
jedna z niewielu mądrych,
przydatnych, interesujących,
ciekawych i jak że
fantastycznych rzeczy którą
ktoś kiedyś wymyślił.

WALENTYNKI 14
lutego
Objawy zauroczenia i
zakochania.
Chyba nie ma osoby na
świecie,która nie przeżyłaby
cudownego uczucia
fruwających motylków w
brzuchu. Uderzenia gorąca,
podniesione ciśnienie,
uśmiech, który nie znika z twarzy- to nie symptomy przedawkowania
podejrzanych substancji, a objawy zauroczenia. Oczywiście każdy z nas chce,
by taki cudowny stan trwał w nieskończoność , jednak po jakimś czasie to
cudowne uczucie znika. Ile trwa zauroczenie i czy objawy zauroczenia są takie
same jak objawy zakochania?
Objawy zauroczenia
Nie bez powodu mówi się, że w
momencie dostania strzałą amora nasz
świat zaczyna być bardziej kolorowy.
Zauroczenie sprawia, że my nie
przestajemy się uśmiechać. Objawami
zauroczenia są: szybsze bicie serca,
drżące ręce, przyśpieszony oddech,
zapominanie o wielu istotnych rzeczach,
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które w momencie „fruwania nad ziemią” po prostu tracą sens. Te z pozoru
mało przyjemne „dolegliwości” tworzą jednak niezwykłe i zaskakująco miłe
uczucie. Uczucie, które chcemy, żeby trwało i się nigdy nie skończyło.
Ile trwa zauroczenie
Moment zauroczenia na pewno należy do tych przyjemniejszych uczuć,
których doświadczamy w życiu. Dlaczego więc mija? Przede wszystkim ze
względu na to, że po fali fascynacji drugą osobą i idealizowaniu jej w końcu
widzimy wszystko w kolorach rzeczywistych. Przestajemy ubierać każde słowo
naszego obiektu zainteresowań w tysiące magicznych koronek, które dodatkowo
dodają jej plusów. W pewnym momencie nasz stan się stabilizuje, a my
zaczynamy wracać do rzeczywistości, która nie zawsze jest bajkowa. Czasami
po niezwykłej ekscytacji i ogromnym zauroczeniu przychodzi moment wylania
kubła zimnej wody na głowę. Sporo osób zadaje sobie pytanie, jakim cudem
mogło zainteresować się osobą, która jest obecnie dla nich totalnie
nieatrakcyjna? Niektórzy jednak po zauroczeniu przechodzą w poważniejszy
etap tworzenia związku, w etap zakochania.
Miłość a zauroczenie
W momencie przechodzenia z zauroczenia w zakochanie, człowiek
zaczyna dostrzegać wady drugiego człowieka. I co najważniejsze, zaczyna je
akceptować. W miłości staramy się zrozumieć problemy, które zaczynają się
pojawiać w relacji i zwalczać je. Nie uciekamy, nie chowamy głowy w piasek,
nie mówimy „stop”. Miłość jest zdecydowanie silniejszym uczuciem niż
zauroczenie. Miłość jest trwała, dojrzała i w taki właśnie sposób podchodzi do
problemów, codziennych spraw i nawet błahych rozmów. W momencie
zauroczenia często podejmujemy decyzje, które nie do końca są przemyślane i
zrozumiałe dla otoczenia. Działamy pod wpływem impulsu, który niekoniecznie
pozytywnie działa na nas i relację, którą zaczynamy budować. Jeżeli
przejdziemy pomyślnie etap fascynacji i motylków w brzuchu, z pełną
świadomością i chęcią rozpoczniemy kolejny etap, który jest bardziej ciekawy i
dojrzały, wtedy tak naprawdę rozpoczyna się prawdziwa miłość, o której tak
wiele osób marzy.

KĄCIK POETYCKI
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Urodziłem się po to by żyć .
Urodziłem się by to zmienić.
Urodziłem się na to aby pisać.
Dlaczego życie jest tak trudne.
Dlaczego się tak szybko poddajemy
Dlaczego tak często kłamiemy.
Dlatego że w życiu musimy pracować aby było łatwe .
Dlatego że nie umiemy walczyć o swoje .
Dlatego że się boimy prawdy.
Ciężką pracą zdobędziesz wszystko.
Walką osiągniesz swoje .
Prawdą napiszesz to co myślisz.
Autor:Dominik Bryguła

Kapitalizm czy demokracja

Jedni w szkolnych ławkach,
Drudzy na wakacjach
Pytają wzajemnie co to demokracja?
Pytają młodsi starszych, bo Pani od histy,
To trudne pytanie zadała im wszystkim.
Starsi pomagają, patrzą w encyklopedii
I nijak nie mogą pomóc drugim jedni.
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Tylko mała Jola rozmawiała z mamą
Mówi: choć ustrój się zmienił, wyszło na to samo.
choć tu nam reforma goni za reformą,
to i tak jest klapa z taką rządów formą.
Wierzcie mi na słowo dorośli i dzieci.
nasi politycy wpadli w swoje sieci.
Autor znany redakcji
Uwaga jeśli piszesz wiersze prozę i chcesz się nią podzielić z innymi zgłoś się do Sebastiana Różnowicz (pok. nr.2) lub Jakuba Bzowskiego
(pok. Nr.1) lub Pani Agnieszki Ludwisiak. Najlepsze utwory ukażemy w naszej gazecie.

HUMOR
Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel
twierdził, że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka.
Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała
się, że przecież Jonasz został połknięty przez
wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to
fizycznie niemożliwe.
Na to dziewczynka:
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła?
- pyta złośliwie nauczyciel.
- Wtedy pan go zapyta!
Po skończonym egzaminie profesor wpisał do indeksu studenta tylko
jedno słowo – "Idiota".
Ten przeczytał, popatrzył na profesora i mówi:
- Ależ pan roztargniony, miał pan wpisać ocenę, a pan się podpisał.
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MODA NA CZYTANIE
Szukasz dobrej książki na długie zimowe wieczory?
Oto nasza propozycja „Przygoda z owcą” Haruki
Marukami, japońskiego pisarza, eseisty.
Główny bohater, zwykły mieszkaniec zwykłego
współczesnego miasta, żyje sobie spokojnie
swoim zwykłym życiem. Jednak pewnego dnia
przyjaciel przysyła mu tajemniczą fotografię,
przedstawiającą owce na pastwisku. Jedna z
owiec ma na grzbiecie gwiazdę. Od tego
momentu życie bohatera przestaje być
zwyczajne...
Jeżeli lubisz inny gatunek literacki na przykład
fantastykę proponujemy ci powieść napisaną
przez .
Seria książek stała się w ostatnim czasie
wielkim hitem na rynku i mimo dużej
konkurencji na rynku zdołała zaistnieć i zdobyć
serca czytelników.
11 powodów, dla których warto czytac książki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stymulują umysł
Uspokajają
Poprawiają sen
Pogłębiają wiedzę
Wzbogacają słownictwo
Poprawjają pamięc
Cwiczą myślenie analityczne
Opóźniają demencję i spowalniają rozwój
choroby Alzheimera
9. Rozwijają empatię
10. Dodają seksapilu
11. Dobrze dobrany poradnik pomaga uporac się ze złymi emocjami.

SMAK MILOŚCI I ŁEZ
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1. Była pewna, że matka nic mu nie powie. Chciała jeszcze porozmawiać z
babcią, ale bojąc się, że obudzi ojca poszła do pokoju. Nie mogła zasnąć,
przypominając sobie słowa Mariusza. Czekała do jutra. Już o 9.00 ma
wyjść z domu na cały dzień. Powiem ojcu, że mam zajęcia w PW
pomyślała i usnęła z uśmiechem na twarzy przysłoniwszy rzęsami duże
oczy. Różowa nocna koszula miała bardzo ładne wycięcie pod szyją. Nina
wyglądała czarująco. Na smutnej twarzy matki pojawił się uśmiech, była
zadowolona z urody swej córki. Zapomniała w tej chwili, że Nina
nietaktownie postąpiła zatrzymując się u koleżanki dość długo. Pani
Grodzka weszła do sypialni, zdziwiło ją to, że mąż jeszcze nie spał. Nie
zamienił z nią ani słowa. Nazajutrz, gdy cały dom pogrążony był jeszcze
we śnie, pan Grodzki ubrał się i wyszedł z domu. Dzień zapowiadał się
piękny i słoneczny. Park pokryty był jeszcze perlistą rosą. Od czasu do
czasu rozbudzony ze snu skowroneczek zatrzepał na gałęzi skrzydełkami,
wzbił się w górę i śpiewał przepiękną melodię. Grodzki zamyślił się, ale
po chwili wyszedł z parku i minął ulicę, wreszcie zniknął za jednym z
podwórek. Zatrzymał się pod drzwiami z wizytówką J.K. zadzwonił, ale
nikt nie wyszedł. Czekał pięć minut. W tym czasie zwrócił uwagę na
chłopca, który w zaułku podwórza reperował rower. Drugi stał obok
niego i coś pokazując tłumaczył.
-Zbyszek, pojadę na twoim rowerze, a Nina na moim bo jest nowszy,
dobra?
Fala krwi uderzyła Grodzkiemu do twarzy, z niepokojem słuchał dalej.
-Bo widzisz. Mówił szczupły, wysoki mężczyzna.
-Wybraliśmy się nad rzekę, ale lepiej pojedziemy nad jezioro. Tam jest
spokojniej o przyjemniej. Grodzki ponownie nacisnął dzwonek, drzwi
uchyliły i pan Grodzki przywitał się ze starszym panem.
-Dzień dobry Tadeusz, chciałbym pożyczyć motor, no mój się zepsuł, nie
pytaj dlaczego, oddam o 11.00. Poszli razem w stronę garażu. Grodzki
jeszcze raz spojrzał na młodzieńca w popielatych dżinsach i takim samym
swetrze. Ten w tym czasie mówił.
-Wiesz, Zbyszek to naprawdę dziwne, ale ja ją bardzo kocham, jedyną na
świecie.
Grodzki zapalił motor i po kilku minutach był już w domu. Nina już
wstała i myślała jak wydostać się z domu, aby nie wzbudzić podejrzeń.
Już w progu kuchni prosiła babcię, aby wyprasowała jej spodnie
tłumacząc jednocześnie, że ma zajęcia z PW w szkole. Babcia spojrzała
na nią ze smutkiem.
-Moja wnuczka kłamie. Myślała, ale tak bardzo kochała ją, że jej nie
powiedziała. Do mieszkania wszedł ojciec. A dokąd to panienka się
wybiera? – zapytał. Odpowiedziała mu matka bo Nina wyszła od pokoju.
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Dziś niedziela, gdzie
pójdziemy? –spytała pani
Grodzka
-Kochanie tak mi przykro, ale
obiecałem Tadeuszowi pojechać
z nim na działkę.
Trudno zostanę sama, myślę, że
nie długo wrócisz?
W tym czasie, Nina zrobiła
ostatnie przygotowanie. Ubrała
lekkie, płócienne, sportowe
buciki, sweter i niebieską
chusteczkę. Weszła do kuchni,
aby pożegnać się z rodzicami.
-Nineczko wracaj jak najprędzej.
-Dobrze mamo, spojrzała na mamę i utkwiła wzrok w podłogę, chwyciła
torbę i zbiegła po schodach. W tym czasie w domu Grodzkich pożegnał
się z żoną i wcodziennym ubraniu wyszedłprzed domem pani
Grodzkazjadła śniadanie i zaczęła się ubierać „ Mamo idę do Barbary”
Barbara Sakowska była serdeczną przyjaciółką Pani Grodzkiej jeszcze ze
szkolnych lat. Mieszkały w jednej kamienicy, Jakże dzisiaj czuła się
samotna i opuszczona,szła ulicą wpatrując się w płytki chodnika. Dzień
dobry, a gdzie to pani mąż pojechał ? cdn.
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