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Matury ustne z języka polskiego odszyły już do
historii. Teraz możemy wziąć głęboki oddech i
rozkoszować się intelektualnie językowymi
wspaniałościami, które zafundowali nam
maturzyści. Miłej zabawy; niech będą one
przestrogą dla już czekających w kolejce do
matury klas drugich:
„W noc żywych dziadów ukazuje się Kordian”
„Konrad chciał wtargnąć w gości”
„Szuka pomocy lecz nie znajduje ich”
„Wokulski rzucił się pod tory pociągu”
„Wokulski był z niedużej, przepraszam z małej
szlachty”
„Wokulski był zauroczony urokiem Izabelii”

Dziękujemy Wszystkim gimnazjalistom za tak ciepłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że choć kilkoro z Was udało się
przekonać, aby przyjść do naszej szkoły.
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SŁOWA WOLONTARIUSZY:

POMOCNA DŁOŃ–
To my:)
“ Najwyższą zapłatą jest zobaczyć szczery uśmiech
twarzach ludzi, którym się pomaga :)”

Od listopada 2007 r. w naszej szkole działa Szkolne
Koło Caritas. Opiekę wychowawczą i organizacyjną
nad młodzieżą sprawuje pani Katarzyna Gaj. Jest to
organizacja młodzieżowa, działająca na zasadzie
wolontariatu. Jej celem jest mobilizacja młodych ludzi
do działania na rzecz potrzebujących i uwrażliwienie
na potrzeby drugiego człowieka, często bezbronnego
wobec choroby, biedy i cierpienia. Od samego
początku zainteresowanie kołem jest bardzo duże.
Zgłosiło się kilkudziesięciu
ochotników, wszyscy chętni, o
otwartym sercu i z pragnieniem
niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi. Do naszej posługi
potrzebujemy siły i to nie tylko
tej fizycznej, ale przede
wszystkim duchowej, dlatego
podejmujemy formacyjne
spotkania, które odbywają się
kilka razy w miesiącu. W czasie
tych spotkań dzielimy się swoimi
doświadczeniami
i
zastanawiamy się nad dalszym
sposobem działalności koła.

na

„Pomożemy wszystkim :D”

Wolontariuszką
jestem już od 3 lat.
Bardzo
lubię
pomagać. Największą
nagrodą
dla mnie
jest, gdy dziecko lub
starszy schorowany
człowiek uśmiechnie
się w podziękowaniu,
a i zapamiętajcie, że
dobro powraca :D


 Bardzo
lubię
pomagać ludziom
potrzebującym. Jest
wiele osób, którzy
tej
pomocy
potrzebują, a często
moga liczyć tylko na
wolontariuszy...

Mło dzież po maga
chorym, starszym osobom, i wszystkim tym,
którzy tej pomocy
potrzebują, bezinteresownie. Jak sami
mówią :”Najwyższą zapłatą jest zobaczyc
szczery uśmiech na twarzach ludzi, którym
się pomaga:)”
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Katastrofa, która połączyła cały świat

10 kwiecień 2010r. Tą datę zna z pewnością każdy Polak. O godzinie 8.56
na lotnisku pod Smoleńskiem rozbił się samolot prezydencki z elita
Państwa Polskiego na pokładzie. W katastrofie zginął przede wszystkim
prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonka Maria Kaczyńską. Nasi
przedstawiciele lecieli na obchody 70 rocznicy mordu Katyńskiego. Lecz
niestety na przeszkodzie pojawiła się mgła i nie dotarli na miejsce...

Cała Polska pogrążyła się w pełnej zadumy i refleksji żałobie. Nikt nie
był obojętny wobec takiej tragedii. Również nasza szkoła uczestniczyła
w obchodach ku czci ofiar w Smoleńsku. 14 kwietnia cała szkoła w
mundurach ze sztandarami na czele udała się na uroczystą Mszę św.
Ksiądz Łukasz wygłosił homilie przytaczając cytaty z kazania, które
miało być wygłoszone w Katyniu. Była to bardzo wzruszająca

Adriana Jamro
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Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem
nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo..

Cierpienie łączy ludzi...

Dzień 10 kwietnia 2010r.-jest
dniem strasznej tragedii, która
miała miejsce pod Smoleńskiem.
Dziesiątki ludzi straciło swoje
życie. Ogłoszono tygodniową
żałobę narodową. Księża,
generałowie, posłowie,
senatorzy, członkowie rodzin
polskiego Sejmu i Senatu w tym
nasz prezydent Lech Kaczyński i
pierwsza P. prezydenta Maria
Kacz yń sk a o dch o dz ą w
nieoczekiwanej chwili do Domu
Ojca. Straszna to chwila dla
polskiego społeczeństwa
ŚMIERĆ… TRAGEDIA….

„Kiedyś ; moja dusza oddzieli
się od ciała.
Rozstanę się z bliskimi,
z przyjaciółmi
z tym co mam
i do czego jestem przywiązany.
Odejdę stąd,
ale nie do nikogo
i będę trwać,
aż przyjdziesz Ty..
i ożywisz moje ciało
swą mocą…
przemienisz je w
niezniszczalne, chwalebne,
nieograniczone czasem i
przestrzenią, że
zmartwychwstanę.. „

Gromnik, mała wioska obok
Tuchowa, podkreślam MAŁA, by
wyrazić jak wielka jest duchem i
sercem. Dlaczego? Zobaczcie
sami.
W szkole cisza, nikt nie jest w
stanie uśmiechnąć się czy
żartować. Na korytarzu ^
ołtarzyk^ ze zdjęciem
prezydenta,
prezydentowej i
twarze poległych w tragicznym
wypadku. Przechodzę obok niego
i dopiero teraz zdaje sobie
sprawę kim tak naprawdę był
prezydent– głową państwa,
której wśród nas już nie ma i tu na
ziemi nie będzie.
Palący się znicz uświadamia mi,
że życie to według większości
młodych ludzi sprowadza się tylko
do zabieganie o sprawy
doczesne, o powodzenie, o
sukces, pieniądze….ale czy tak
musi i powinno być??
Modlę się, ale nie sama, widzę

twarze innych, Kasi, Tomka, Gosi
czuje, że tam głęboko w sercu
też odczuwają i zaczynają
rozumieć sens śmierci i tej
tragedii.. jakże smutnej. Zresztą
cała nasza szkoła o tym pamięta
wystarczy popatrzeć na szkolne
gazetki i na nas.., którzy na
Msz ę Ś w ., o bo w iąz k o w o
u br al iśm y m u n d u r y , aby
pokazać, że jesteśmy szkolną
jednością i wszyscy razem
cierpimy jednakowo po stracie
prezydenta. Myślę, że 100%
obecności na Mszy Św. mojej i
myślę, że innych klas też o
czymś świadczy.
Dlaczego musiał stać się taka
straszna tragedia by zjednoczyć i
zrozumieć to wszystko co był
nie zrozumiane i dla nas
niepojęte.
Może to nas czegoś nauczy
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I
...„Lodówka na
kluczyk nic nie
pomoże… :)
Może macie
jakieś
pomysły?..... „

I N T E R N AT N A U L I C Y K RY N I C K I E J
12...

nternat na ulicy Krynickiej 12- - „internat dziewcząt ” dozorowany
jest przez miłe opiekunki i miłych opiekunów.
Każdy z Was na pewno zna Panią Iwonkę Każdaglis, p. Marzenkę
Rzeczkowską, p. Karinkę Bałut i kierownika Pana Krzysztofa
Górskiego, jeśli nie musicie ich poznać;)
Między innymi to oni „sprawują władzę” nad dziewczynami i internatem.
O to pytania z jakimi zmierzyli się nasi wychowawcy:
1.
Najczęstszy problem w internacie to... ?
2.
Czy jest jakiś problem w internacie, którego nie można rozwiązać?
3.
Co warto zmienić w internacie?
4.
Czy praca w internacie jest trudna?
„Praca w internacie jest trudna, gdyż wymaga ciągłej pracy umysłowej i
trafności w rozwiązywaniu konfliktów, szybkiego podejmowania decyzji, a
także stworzenia odpowiedniej atmosfery pomiędzy wychowankami i
wychowawcami. Nasz umysł musi stać na baczność odkąd przekroczymy próg
„Jest jeden problem, który siłami wychowawców nie jest do rozwiązania. A
mianowicie „podkradanie jedzenia”. Lodówka na kluczyk nic nie pomoże… :)
Może macie jakieś pomysły?.....
Na moje pytanie czy w internacie jest jakiś problem z dziewczynami Pan
kierownik odpowiedział dość sporadycznie, a za razem ciekawie, ponieważ
stwierdził iż my dziewczyny mam konflikty między sobą, i to jest niestety
prawda… tylko dodał jeszcze: „jak to kobiety…”
Co warto zmienić? Myślę, ż
podczas codziennej wspólnej
pracy ze sobą i nad sobą–
kształtujemy się nawzajem. Oby
tylko szło to, w tą dobrą stronę.
:)”

PRZYGOTOWAŁA JOLANTA MADEJ
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Kim zostanę w
przyszłości??
Hmm..:)
Na pewno nie raz
zadałeś sobie już to
pytanie. Może masz już
wizję swojego dorosłego
życia, a może zostawiasz
decyzję na później?
Chcemy Ci pokazać kilka
zawodów,
które
prawdopodobnie w
przyszłości
będą
poszukiwane
na
europejskim rynku pracy:)
Jedną z najszybciej
rozwijających się gałęzi
gospodarki w Europie jest
inżynieria komputerowa i

Istnieje
duże
zapotrzebowanie na
ludzi znających się na
programowaniu oraz
projektowaniu
i
wdrażaniu nowych
s y s t e m ó w
komputerowych,
zarówno w sektorze
publicznym, jak i
prywatnym.
Społeczeństwo
europejskie
się
starzeje, dlatego
rosnąć
będzie
zapotrzebowanie na
specjalistów
z
dziedziny ochrony
zdrowia. Poszukiwani

Wielu specjalistów
będą
również
w y m a g a ł y ,
d y n a m i c z n e
rozwijające
się
technologie, takie jak
bio te ch no lo gia
i
nanotechnologia.
Nadal będziemy też
potrzebowali osób
pracujących
w
„tradycyjnych”
zawodach,
np..
Nauczycieli,
prawników
i
fryzjerów.
Jakiegokolwiek
zawodu byś nie
wybrał, powinien
pasować do twoich
umiejętności, zdolności
i zainteresowań. Nie
panikuj, jeśli czujesz,
iż podjąłeś złą
decyzję. Ukończenie
dodatkowego
szkolenia i zmiana

PAMIĘTAJ!!!

Twój wybór zależy tylko
od Ciebie!!
Nasza szkoła daje dobry
start
w życie zawodowe!!!
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Trrrr… przerwa!!!

‘’Przerwa jest najfajniejszą rzeczą w
szkole :D’’
No nareszcie chwila
odetch n i en i a,
odpoczynku, całe 45
minut na nie czekałam..
Długa .. 20 minut, ta jest
najlepsza, uniwersalna
jedyna
w
swoim
rodzaju… :D
co by tu
zrobić?? Hm… może
zobaczę co inni robią…
(po 4 minutach)
No nie ja myślałam, że
oni będą odpoczywać, a
tu nauka i nauka…
-Natalka!!!- przecież
geografia już była.–
aha, no tak przecież
jeszcze fizyka przed
nami, dobra już nie
przeszkadzam, kogo tu
jeszcze uchwyci mój foto
obiektyw….:^^ aaa…
mam:)

A skąd to się wraca ???
Tak ze stołówki.. No
Madzia po tobie bym się
tego nie spodziewała–
WAGARY?? A Ty Paulina
chowaj tę książkę… idę
dalej…
No i to jest szkoła
promująca zdrowie!!!
Dobre.. no nie? Dobra Wy
pijcie, tylko spokojnie
Sabina!!
-Hej co tam u Was?? :D
(brak odpowiedzi) hm..??
Nie będę przeszkadzać
film oglądają, tylko
ciekawe jaki???
A, tam ktoś z gitarą…
- A Ty co tu robisz?
-Oddaje się pasji.. :D
-Na korytarzu..??:)
-No tak, publika
te
sprawy… rozumiesz? :D

-Takk, to ja nie będę
przeszkadzać, oddawaj
się dalej… :D
Zamiłowany muzyk…
takim to lepiej nie
przerywać :D
Grzesiek!!! Policja,
gdzie jest policja??? Nie,
„nie będę kablem”, nich
ucieka, on też potrzebuje
swobody.. :)
Mariusz, David, ups… tu
potrzebny psycholog...
No 5 z polskiego–
pięknie:)
Gratulacje!!!! :D

Joanna Abramowicz:d

 Hm.. Przerwa wiesz,
czasem
odpocząć po
lekcji matematyki, zrobić
sobie chwilkę oddechu–
czasem myślę, że jest
zbędna. Uważam, że
jakby były tylko 2
przerwy np..: 30 min.
można by było robić na
nich coś ciekawego–
wiadomo– więcej czasu,
więcej możliwości i
fajnie by było go
wykorzystać :D Wydaje
mi się, że na przerwie
młodzieży brakuje

A Wy co lubicie robić na przerwach, z czym się to słowo kojarzy,
może wprowadziliście jakieś zmiany?? Hm…?

muzyki…
Przerwa kojarzy mi
się z wolnością,
mogę na niej sobie
pobrykać, że ho
ho :D i pośmiać :)
czego są efekty,
które każdy słysz..
:D Lubię je bo to
jest to co każdy
kocha!!
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NAUCZYCIELE W PIELUCHACH…. I dziś

ZGADNIJ KTO TO!!!
Na zdjęciach widzicie 4 nauczycieli z naszego grona pedagogicznego.
Na drugiej stronie znajdują się zdjęcia nauczycieli z czasów obecnych.
Przyporządkuj zdjęcia. Uwaga do jednego z nauczycieli pasują dwa
zdjęcia z dzieciństwa.

Str.15

Po
l e we j
p.
Małgorzata Hołda,
nauczycielka
języka polskiego.
Po
prawej
p.
Marek Dziuban,
n a u c z yc i e l
wychowania
fizycznego.

Po lewej p. Jarosław
Dziga, nauczyciel
t e c h n i k i
informacyjnej.
Po lewej p. Michał
Nalepka, nauczyciel
języka angielskiego.

ZŁUDZENIA
Kobieta czy ptaki??

Ile słoń ma nóg??

Mężczyzna czy kobieta?
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Doradztwo zawodowe w naszej
szkole
Doradca zawodowy – pomaga zaplanować karierę zawodową. Jego
praktyczna działalność to planowanie w dokonywaniu wyboru.
W tamtym roku 2008/2009 uczestniczyłam razem z koleżanką w Dniu
Przedsiębiorczości, który odbywałyśmy w naszej szkole na stanowisku
doradcy zawodowego.
Wówczas na tym stanowisku zasiadała Pani Ula Sanek.
W naszej szkole funkcjonuje SzOK — Szkolny Ośrodek Kariery, do
którego należą uczniowie z naszej szkoły, ale także bezrobotni z terenu
Gminy Gromnik.
Każdy z Was może uzyskać tam wiadomości na temat danego
zawodu oraz pracy. Może także otrzymać cenne porady dotyczące studiów,
czyli na jaki kierunek wybrać się, aby potem mieć dobry zawód, który
będzie dla Was zadawalający.
Każdy kto kończy edukację w naszej szkole może zaglądnąć do
SzOK-u, aby upewnić się czy kierunek studiów jaki wybrał jest odpowiedni.
„Nasza szkoła jest
przyjaźnie nastawiona
dla uczniów, szanuje
tych, którzy chcą i
starają się dobrze
wybrać własną ścieżkę
edukacyjną i
zawodową. „

DORADZTWO SPOSOBEM NA ROZWÓJ KAŻDEGO Z NAS...
Każdy w życiu potrzebuje odpowiedniej wiedzy na temat pracy,
zawodu. Wiadomo... teraz są: Internet, różnego rodzaju gazetki,
czasopisma… ale czasem warto spytać kogoś kto się tym zajmuje. Mam
nadzieje, że w naszej szkole znajdziecie odpowiedzi na wszystkie wasze
pytanie, problemy związane ze swoją przyszłością. Nie bójcie się pytać o to
co zaważy nad waszym losem. Nasza szkoła jest przyjaźnie nastawiona dla
uczniów, szanuje tych, którzy chcą i starają się dobrze wybrać własną
ścieżkę edukacyjną i zawodową.
W SzOK-u znajdziecie także książki, gazety, programy komputerowe
poświęcone kierunkom studiów, zawodom, które są modne, fascynujące oraz
zapewniające zadowolenie z życia.

ZAJĘCIA, WARSZTATY...
Podczas zajęć w Doradztwie możecie rozwiązywać różnego rodzaju
testy sprawdzające jaki zawód powinniście wybrać (jeśli oczywiście
rzetelnie odpowiadacie na pytania). Możecie także sprawdzić się w testach
psychologicznych a także czy wybrany (wymarzony) kierunek, o który
będziecie się starać będzie dla was zbyt ciężki do studiowania.
Za pomocą różnych pomocy, programów możecie gromadzić,
opracowywać informacje o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych. Każdy z Was może na bieżącą śledzić sytuacje na rynku pracy.
Jeśli wiążesz poważne plany ze swoją przyszłością to spróbuj, postaraj się
uczestniczyć w rożnych zajęciach, warsztatach doradczych, aby moc
dowiedzieć się więcej o swoim wymarzonym zawodzie. Nasza szkoła
pomoże ci dalej rozwinąć skrzydła i pomoże ci dokonać wyboru
odpowiednich studiów.

POLSKA BEZ
PAPIEROSA!!!
Nikotyna znajduje się we wszystkich
wyrobach tytoniowych, jest
substancją silnie uzależniającą. Im
wcześniej zaczniesz palić tym
szybciej się uzależnisz!!
Czy potrafisz wyobrazić
sobie społeczeństwo bez
tytoniu?? W którym nie
istnieją pokoje wypełnione
dymem papierosowym, a
ludzie żyją aktywniej, dłużej,
zdrowiej??
Choroby związane z
paleniem stanowią drugą
najważniejszą przyczynę
wszystkich zgonów na świecie
( ok.. 5 mln. rocznie)
1 marca 2005r. na świecie
powstała wielka kampania
poświęcona zapobieganiu i
ograniczeniu palenia. Dziś w
27 krajach, działa
kampania ”HELP”dla życia bez tytoniu– to
największa publiczna
inicjatywa
prozdrowotna.
Kampania– poprzez
zintegrowany program
Nasza szkołapromującą zdrowy
tryb życia:)

NIE PAL!!!

komunikacyjny, publikacje
prasowe, kampanie
telewizyjne skierowane
przede wszystkim do
młodych ludzi w wieku 15-25
lat, porusza temat
zapobiegania paleniu i
ograniczania go, a także
pokazuje niebezpieczeństwa
czyhające na biernego
palacza.
Główne motto kampanii
brzmi;” POMAGAĆ i
WSPIERAĆ”
Kampania HELP pomaga w
nie paleniu, w walce z presją

Zacząłeś palić, żeby rozładować
stres?
Aby wyglądać doroślej?
Prawdziwą oznaką dorosłości
będzie umiejętność zerwania z
nałogiem...
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Czy jesteś uzależniony ?
Czy obawiasz się, że za dużo czasu, buszujesz po
sieci? Poniżej znajduje się kilka pytań, które
warto sobie zadać









Czy zaniedbujesz szkolne prace domowe. Bo
spędzasz czas w Internecie ?
Czy siedzisz przy komputerze do późna w
nocy?
Czy twoi rodzice i pozostali członkowie
rodziny narzekają, że spędzasz za dużo czasu
na czatach?
Czy jesteś lub podenerwowany, kiedy nie
siedzisz przy komputerze („cyberdrgawki”)?
Czy czujesz radość i podekscytowanie, kiedy jesteś w sieci?
Czy złościsz się, gdy ktoś przeszkadza ci w trakcie surfowania po Internecie?
Czy ukrywasz to, jak dużo czasu spędzasz w sieci lub okłamujesz swoich rodziców,
kiedy pytają, co robisz tak długo w Internecie?

Potrzebna pomoc!!!
Jeżeli sądzisz , iż możesz być uzależniony, powinieneś porozmawiać z
osobą, której ufasz, z żywym człowiekiem , a nie kimś poznanym przez,
To może być twój rodzic, nauczyciel, starsze rodzeństwo lub lekarz.
Pomożesz sobie, jeżeli wystawisz komputer ze swojej sypialni, tak aby
twoja rodzina widziała, kiedy przy nim siedzisz.
Na rynku są obecnie specjalne oprogramowania, które monitorują i ograniczają dostęp do sieci.
Poszukaj innych sposobów na realizację swoich zainteresowań.
Jeśli na przykład zainteresujesz się odgrywaniem ról z fantastyki, a robiłeś to do tej pory tylko
przez , teraz możesz np.. Zacząć czytać powieści fantasy.

Co robić po liceum???
Życzenia dla absolwentów :)
Drodzy koledzy i koleżanki czy zastanawialiście się kiedykolwiek po
co są studia???;))
Na pewno wielu z Was, wiąże swoją przyszłość z dalszą nauką,
jednak nie każdy wie gdzie i co studiować już teraz!!!;> Studia są
czymś fascynującym, pozwalającym na wykorzystanie swoich
umiejętności. Mam nadzieję, że znajdziecie tą uczelnie, w której będziecie
mogli nadal się kształcić ;) POWODZENIA!!!
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Wyznania licealistki /bez cenzury/ ;)
....Już jako mała pucułowata 4-latka z
policzkami wybrudzonymi czekoladą i z
uśmiechem
co
drugi ząb wystąp,
poznałam
tego
pierwszego i jak
wtedy myślałam
tego
jedynego.
Miał na imię

epizod). Postanowiłam jej nie zawieść i złamać
jego flegmatyczną dusze. Przestałam jednak
próbować dostawszy bolesnego kopa od
nieodgadnionej fortuny. Mój idealny facet grzebał
sobie w nosie ołówkiem, a później ...!!! To był
szczyt perfidności i ignorancji mej skromnej
osoby!!! Zapomniałam o mojej jakże to tragicznej
historii wiążącej się z krzywymi zębami. Mam do
niej bardzo osobisty sentyment. Mój potencjalny
życiowy partner posiadał
„Rozpalało mnie do białości, gdy mózg wielkości dobrze
trzymał mnie za rękę….”
zasuszonej rodzynki i
krzywe zęby, którymi
Jacek i odznaczał się szaloną odwagą tzn. woził razem z kumpelą zachwycałam się bez
mnie na traktorku. Spędziliśmy tam chwile opamiętania. Pewnego pięknego dnia mój
głębokiego uniesienia i upojenie. Kochałam go wymarzony facet
szaloną miłością \"mamusiu, ja go kocham on jest stanął mi na stopie
taki dobry nawet na
(nie
mogłam
traktorku mnie wozi\".
chodzić), a ja z bólu
Jednakże nasze jak dotąd
dostarczyłam mu
owocne
spotkania
szczególnych
zakończyły się fiaskiem,
wrażeń. Uderzyłam
bo odebrała mi go w
go w jego męską,
perfidny, podstępn y
d o s k o n a l e
sposób jego przyszła
wyrzeźbioną twarz.
żona (już wtedy gustowałam w starszych). Wybaczyłam mu to jednak, ale to wydarzenie dało
Pogodziłam się jednak dzielnie z porażką uważając początek końca. Raz wybiłam mu palec parasolką
tą znajomość za początek drogi do (przypadek), a drugim razem przeze mnie zwichnął
nieposkromionej
n a m i ę t n o ś c i . sobie nogę. Potem było tylko gorzej. Wyznał mi
Kolejnym mym wybrankiem był przystojny swą miłość wrzucając garść dżdżownic za
(miał nawet kolczyk w uchu) towarzysz zabaw koszulkę, a ja oddając to jakże wzruszające
(zjadaliśmy razem papier). Miłość ta przyszła jak wyznanie rozbabrałam mu je na twarzy. Na nim
burza i jeszcze szybciej się skończyła, ponieważ on zakończyły się moje dziecięce miłostki. Dojrzałam.
w geście romantyczności zrzucił mnie z drabinek, Zdałam sobie sprawę, że w życiu potrzebuję
którymi wchodzi się na zjeżdżalnię i zraniłam czegoś więcej niż pierwotnego męskiego instynktu
sobie buzię. Nie mogłam mu tego wybaczyć. połączonego z brutalnym polowaniem na dziką
Cierpiałam, cierpiałam... w moim życiu nastąpił nieokiełznaną zdobycz. Poszłam do gimnazjum.
przełom. Poszłam do szkoły. Mama wybrała mi Tam moje czujne oko wyłowiło wśród samych
idealnego kandydata (musiałam za kare siedzieć z samców unikat... był starszy, dużo wyższy i
nim w ławce, bo powiedziałam księdzu żeby się z bardziej dojrzały. Patrzył na mnie jak na kobietę.
łaski swojej ode mnie odczepił -oczywiście w To było dla mnie nowością. Moi koledzy mierzyli
innych słowach, ale sens był taki sam, to osobny od 140-160 cm. Stwierdziłam, że ktoś bardziej
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doświadczony może zaspokoić moje pragnienia. interesującym obiektem. On również zwrócił na
Rozpalało mnie do białości gdy trzymał mnie za mnie uwagę i wszystko potoczyło się w jak
rękę, a opowiadane przez niego prawdziwe najlepszym kierunku. Pewnego pięknego dnia za
historie, w których były smoki doprowadzały mnie jego dyskretnymi sugestiami (nie miałam innego
do szału. To były chwile największego upojenia. wyjścia) zaprosiłam go do domu. Oczywiście
Jednakże popełniłam straszny, brzemienny w kiedy przyjechał ja niańczyłam Adasia, lecz nie
skutkach błąd. Opowiedziałam mu coś spodziewałam się, że niespełna 3-letnie dziecko
niefrasobliwego z mego prywatnego życia. Miała ma tak wielki zasób słownictwa i doprowadzi do
to być śmieszna anegdota, a ten brutal wygadał całkowitej kapitulacji mojego wielbiciela. Kiedy
wszystko mojemu kuzynowi (o nim było to nasza intymność została przywrócona, pojawiło się
opowiadanie) i byłam skończona. Odkryłam jego między nami maksymalne napięcie. Nasze emocje
prawdziwe, nędzne oblicze!!! Powiedziałam mu, mieszały się w ekstazie, a on postanowił wyznać
że nie chcę powtórki z
mi
w
swej
„Nasze emocje mieszały się w ekstazie , a on
rozrywki i na tym się postanowił wyznać mi w swej skromności, że
skromności, że
skończyło. Później już było NIE MYJE ZĘBÓW!!!!!”
NIE
MYJE
tylko
gorzej...
ZĘBÓW! Przez
Będąc jeszcze w
moment straciłam
gimnazjum (czyt.,, wylęgarni inteligentnych p o cz u ci e rz ecz ywi s t o ś ci , l ecz k i ed y
inaczej” jak nazywa tą skromną placówkę pewna oprzytomniałam nie wiedziałam czy się śmiać, czy
osoba) postanowiłam ulec ogólnemu trendowi i płakać. Oczywiście zdając sie na mój perfidny
zakochać się na śmierć i życie. Oczywiście charakter wybrałam pierwszą opcję i
kolejnym z marzeń było wstawienie na naszą-klasę wybuchnęłam głośnym śmiechem. Uznawszy
zdjęcia ze swoją miłością z podpisem: "JA z moim jednak, iż jest to głęboko niestosowne moja
kochaniem" JA z moim najukochańszym mimika twarzy rozpoczęła grę najdziwniejszych
skarbusiem" (oczywiście mnóstwo buziek) itp. grymasów, po czym w miarę możliwości
Hmmmmm... jakie to „reumatyczne”, ale nie dla uspokoiłam i się i dalszą rozmowę prowadziłam
mnie. Stwierdziłam, że nie zniżę się aż do takiego zarówno ze stoickim spokojem jak i zimną krwią.
poziomu, bo musiała bym wykopać głęboki dół, Kiedy stwierdził, że już czas na niego
żeby go sobie wyznaczyć. Uznałam również, że odprowadziłam go do drzwi. W tym też momencie
chcę by mnie ten cudowny, boski, niepowtarzalny usłyszałam słowa, które mnie zmroziły. Muszę
okres minął i zaliczyłam trzy przelotne wspomnieć, iż mój wybranek miał lekkie kłopoty z
znajomości. Nawet nie ma o czym wspominać. wymową (jąkał się), jednak tego zwrotu musiał się
Oczywiście zajęta byłam nauką i innymi zdecydowanie nauczyć na pamięć. Pytanie
przyziemnymi sprawami jak na grzeczną brzmiało: "czy mogę cię pocałować?".
dziewczynką przystało. Jednakże na wakacjach Wypowiedziane zostało z taką siłą, że słyszałam
dałam upust swym głęboko skrywanym i jak członkowie mojej rodziny wdzięcznym,
tłamszonym przez ustrój emocjom. Poznałam szybkim truchtem zbliżają się by uraczyć oczy
kogoś kto, (choć wszystko układało się pomyślnie, emocjonującym spektaklem, a w tym samym
a nawet bardziej niż pomyślnie) olał czasie przez moją wyobraźnie przewinął się obraz
mnie ...Oczywiście uznałam, że to co piękne nie bakterii hodowanych 18 lat, resztek jedzenia i
może być wieczne i nie pozostałam mu dłużna. innych obrzydliwości. Musiałam uniknąć
Skończyły się wakacje i poszłam do liceum. Tam konfrontacji naszych wydzielin i wycałowałam go
moja kochana przyjaciółka postarała się bym za w oba policzki. Mam nadzieję, że wyszło to tak
długo nie pozostała samotna i zeswatała mnie z samo obleśnie jak całują mnie moje ciotki, ale nie

PROGRAM DNIA OTWARTEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
im. JANA PAWŁA II w GROMNIKU
14 maja 2010r.
Od godz. 9.00 Mała sala gimnastyczna:



zawody sportowe dla gimnazjalistów w konkurencjach
strzeleckich (na zwycięzców poszczególnych konkurencji czekają
nagrody!!!)

Godz. 10.00 Park:



pokazowe ćwiczenia grupy szybkiego reagowania Komendy
Miejskiej Policji w Tarnowie



pokaz psów policyjnych w akcji

Godz. 11.00 Sala gimnastyczna:



powitanie uczestników i zaproszonych gości



prezentacja oferty edukacyjnej ZSOiZ w Gromniku na rok szkolny
2010/2011



występ kabaretu szkolnego i zespołu muzycznego



występ zespołu akrobatycznego



pokaz ratownictwa medycznego



konkurs dla gimnazjalistów na najlepszy artykuł do gazety
szkolnej „Na celowniku”, dotyczący dnia otwartego



pokaz umiejętności fryzjerskich uczniów klas ZSZ

Godz. 12.30 Dziedziniec szkolny:



pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas policyjnych



żonglerka piłką – konkurs dla gimnazjalistów

Ok. godz. 13.00 Zakończenie Dnia Otwartego

