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FILMÓW

KIEŚLOWSKIEGO

W dniach 24 - 27 maja 2007 odbędzie się
w Mieroszowie I. Przegląd Filmów Krzysztofa
Kieślowskiego.

Zaproszonymi

gośćmi

są

przedstawiciele szkół noszących imię Krzysztofa
Kieślowskiego z Krakowa, Łodzi, Warszawy,
Zielonej

Góry

i

Gorzowa

Wielkopolskiego.

W programie przewidziano projekcje filmów
K.Kieślowskiego „Gadające głowy” i „Dekalog 1”
oraz amatorskie filmy nakręcane przez uczniów.

amator
-

W piątkowe popołudnie przewidziano otwarcie
wystawy

„Aparatem

i

pędzlem

malowane”,

ponadto zaplanowano zwiedzanie Sokołowska,
Krzeszowa

i

przygranicznych

okolic

Czech.

Nie zabraknie równieŜ wspólnej zabawy przy
ognisku i akompaniamencie muzyki biesiadnej.

Maj 2007
Numer 5/2007

„Wiara”/”Biały”

„…Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę, jest
moje własne Ŝycie i mój własny punkt
widzenia…”
Od redakcji:
Drodzy gimnazjaliści! Prezentujemy Wam kolejny numer gazetki
szkolnej. Motywem przewodnim tego wydania „Amatora” jest
temat MATKI – rodzicielki, przyjaciela i kobiety.
Poruszyliście nas dogłębnie Waszymi tekstami, są wg nas
wyjątkowe, bo i temat jest wyjątkowy.
W tak podniosłej atmosferze czujemy się jeszcze bardziej związani
z Waszą dobrą koleŜanką i naszą kochaną uczennicą, Agatką
śurawską. Wiemy wszyscy, jak trudne chwile ma za sobą. Jesteśmy
z niej dumni, jest bardzo dzielna, a teraz pomalutku dochodzi do
siebie. Czekamy na Ciebie, Agatko!! Wracaj!
Nie zabraknie równieŜ informacji o bieŜących wydarzeniach z
Ŝycia szkoły, no i – jak juŜ zdąŜyliśmy Was zapewne do tego
przyzwyczaić – poezji autorstwa Waszych kolegów.

Autorami tego numeru są przede wszystkim
Maja Okupnik
Katarzyna DraŜba
Magdalena Wierzbowska
Dawid Jabłoński
oraz uczniowie klas 1c,2c,3a i 3d.
Opiekunowie klubu:
Pani Anna śołądź
Pani Edyta Frąszczak

Czy wierzysz jeszcze w cuda,
tego mrocznego i wilgotnego świata,
w którym dojrzewa tylko zło?
MoŜe i ja powinnam zaufać sercu,
moŜe ty powinieneś mi pomóc,
moŜe masz rację… nie wiem…
Nie wierzę juŜ w twe słowa,
one potrafią być bardziej kłamliwe
niŜ słodka cisza…
Czym jest wiara?
Pytajmy o to człowieka, który ginie za nią…
Tylko on zna jej prawdziwą wartość…
Tylko on jest prawdziwym kustoszem
po jej wnętrzu…
Tylko pozory, Ŝe wiara to kłamstwo!!
Bo cierpieć, to zbyt mały powód,
aby przestać wierzyć!!!
„Miłość”/’Czerwony”
Miłość… tak…
Słodki powiew wiatru,
Cichy ptaków śpiew…
Idzie za mną z kaŜdym krokiem,
Ze swymi snami, pragnieniem
Ze swym marzeniem, adoracją…
Biada człowiekowi, co miłość zniewaŜy,
lecz w mym przypadku
ona od dawna na krzyŜu
wylewa krew…
Patrycja Urbanik, kl. 2b

Znamy Ją od zawsze, opiekuje się nami, pomaga nam,
po prostu jest …

MAMA
MAMI
MUM

MAMUSIA MATECZKA
MAMUNIA
MAMCIA
MUTTER
MUTTI MOTHER
МАТЬ

MUMMY

MA OMI

Jest dla nas wszystkim, chociaŜ nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Warto więc przytoczyć wdzięczne słowa do Niej skierowane.

Kobieta - Matka
Widzimy w kobiecie pomoc daną kaŜdemu człowiekowi, bo kaŜdy
człowiek potrzebował matki, by mógł przyjść na świat. Ona pierwsza
pospieszy z pomocą, gdy budzimy się z niebytu. Od matki
otrzymujemy pierwszy pokarm. Ona była nam pomocą, gdy
stawialiśmy pierwsze kroki, gdy otwieraliśmy usta, gdy chwytaliśmy
łyŜeczkę, gdy rysowaliśmy pierwsze nasze prace. ChociaŜ głową
rodziny i jej ramieniem jest ojciec, to jednak całym sercem rodziny
jest kobieta-matka. Matka dba o jednośc rodziny, pokój i zgodę.
KaŜdy z nas wspomina tę dobrą pomoc, tyle doznanych uczuć, troski
i Ŝyczliwej rady. Wielu z nas uwaŜa matkę za najlepsze natchnienie,
za najlepszy przykład.
Miłość matki się nigdy nie starzeje - zawsze czuwa przy nas. Nasze
mamy potrafią nas nauczyć duŜo więcej, niŜ stu nauczycieli. KaŜdy
z nas powinien szanować ją za to, Ŝe jest. Myślę, Ŝe nasze mamy są
wyjątkowe, są najlepszymi przyjaciółkami, poniewaŜ serce matki to
przepaść, na dnie której zawsze znajdzie się przebaczenie.
Justyna Pawlak, 3a

<…bo wiara i nadzieja juŜ dawno zostały
sprzedane,
a miłość od dawna wisi na
krzyŜu…>
„Nadzieja”/”Niebieski”
W szepcie mojego umysłu,
podczas chwili śmierci,
przelatuje mała nadzieja.
By zostawić wszystko,
z powrotem przyjąć to, co minęło…
Niestety,
w mym sercu, panuje za gęsta
atmosfera nienawiści…
Powoli, lecz skutecznie
nadzieja topi się w niej.
Niestety,
nie mogę nic juŜ zrobić,
Przeszłość pozostawiła juŜ…
znaczący ślad mej historii…
Nie mogę niczego zmienić,
Nadzieja przeistacza się w lęk,
aŜ równowaga się chwieje.
Nie mam juŜ dawnych trosk,
cień mną zawładnął…
Szept mego umysłu milknie,
rozwiany w przestrzeń Ŝalu.
Krwawa ballada dobiega zza
morza,
brzmi jak mroczna kołysanka.
Cień przeszłości nadaje jej rytm.
Egoistycznie znienawidzona

choruję przez me kłamstwa.
Z przyjściem ciemności…
nadzieja odeszła…

Tylko Ona wie czego się boisz
A Jej dłonie to twój stróŜ
Tylko Ona wie czego ty potrzebujesz
A Jej troska to twój chleb.
Tylko Ona potrafi tak kochać
na zawsze
bezgranicznie
czule…
(Angelika Sikora, 3a)

„Podziękowanie”
Za spokój mego snu.
Za kruchość Twoich rąk.
Za mrok i ukojenie,
za to, Ŝe mogę znów - a moŜe pierwszy raz za rękę iść z marzeniem.
To tak, jak gdybym świat
jak kamyk miała w dłoni
i wiarę, Ŝe przed wiatrem i od zła
Twój uśmiech mnie ochroni.
I nikt nie zdoła zabrać juŜ mego uniesienia,
bo skrzydła były dane mi
…i sens Twego istnienia.
(Marta Górska, 2c)

1. MIX – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego,
najlepsze wyniki w szkole uzyskały:
w klasach pierwszych: 1. miejsce Gabriela Szmulik;
w klasach drugich: 1. miejsce Dagmara Świątek
w klasach trzecich: 1. miejsce Sandra Lektarska
2. Przegląd Pieśni Patriotycznych w Czarnym Borze: klasa 2a
wykonała pieśń Jana Pietrzaka „śeby Polska była Polską” i
zwycięŜyła w konkursie (1.miejsce dla szkoły)
3. Moja Mała Ojczyzna – uczestnictwo w projekcie „Ruch
rzeźbi umysł, serce i ciało” – Martin Wujda, Cyntia łepak,
Barbara Kruk, Oliwia Górska
4. Zbiórka Ŝywności dla zwierząt;: udział wzięli: Angelika
Chwałek, Anna Cezar, Ireneusz śełajtys, Dawid Wieczorek,
Martin Idzik
5. Konkurs krasomówczy: Anna Kryska 2. miejsce; Martyna
Wabich 3. miejsce
6. Pegazik: w etapie powiatowym udział wzięły: Matyna
Wabich i Dorota Mich
7. Międzygimnazjalny konkurs ekologiczny – 2. miejsce dla
szkoły, podziękowania dla pani Maślankiewicz
8. Omnibus humanistyczny 2007: 1. miejsce w szkole Dorota
Jasionowska; 2.m.Dawid Jabłoński; 3m. Sylwia Olczak
9. W Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „Zrozumieć
siebie” organizowanym przez XXIX LO im. K. Kieślowskiego
w Krakowie, I miejsce zajęła Patrycja Urbanik. PoniŜej
prezentujemy zwycięski wiersz. Gratulujemy!
Dodamy tylko, Ŝe wiersz ten został odczytany w Krakowie
podczas uroczystej gali z okazji 10-tej rocznicy nadania szkole
imienia Krzysztofa Kieślowskiego.

„List do Mamusi”

Chciałam list pisać do Ciebie
na listku róŜy,
lecz listek mógłby zaginąć
w chaosie burzy.
Chciałam na skrzydłach motyla złocistych
wzrokiem pisać do Ciebie,
lecz motyle giną wieczorem…
Chciałam list oddać zdrojowi w górach,
szumnemu,
ale zdrój mógłby list odnieść komu
innemu.
Więc chciałam list rzucić z gwiazdą
w dół spadającą,
lecz duszę by Twą spaliła,
tak gorącą.
Chciałam znów mój list zaczepić o błysk
na niebie,
ale się bałam, by piorun nie zabił Ciebie.
Tak nie zjawia się poseł dość bezpieczny,
a mój list czeka na Ciebie taki serdeczny…
(Marta Górska, 2c)

1. Wyniki konkursów i zawodów

sportowych:
• Puchar Polski: 27.miejsce Justyna Czerwonka, slalom;
31.miejsce Paula Dawidowicz, slalom gigant
• Mistrzostwa Dolnego Śląska w narciarstwie zjazdowym:
2.miejsce Justyna Czerwonka; 7.miejsce Paula Dawidowicz
• Bieg Skalnika – 1. miejsce Piotr Marchlewski, 2. miejsce
Kamil Bałos
• Bieg Skalnika – punktacja szkół ponadpodstawowych – 1.m.
• Bieg Gwarków: 1. miejsce Mariusz Szulc;
• 8. Memoriał Stanisława Bodzka:
klasy pierwsze: Jakub Sikora 8.miejsce; Jan Woszczek 9.m.
klasy drugie i trzecie: Mariusz Szulc 7. miejsce; Marcin
Grzebyk 9. miejsce; Kamil Bałos 13. miejsce; Krzysztof
Jaszak 15. miejsce
• zawody o Puchar Podgórza (narciarstwo alpejskie – powiat;
2. miejsce Justyna Czerwonaka, 7.m. Paula Dalidowicz
• Boguszowska Liga Narciarska:
-kategoria gimnazjum chłopców: 1.miejsce. Mariusz Szulc;
5.m. Marcin Grzebyk; 6. miejsce Krzysztof Jaszak
-kategoria gimnazjum dziewcząt: 1. miejsce Paulina Gimzicka
• Zawody o Mistrzostwo Gminy Bystrzyca Kłodzka:
1. miejsce w slalomie specjalnym i 3. miejsce w slalomie
gigancie oraz 2. miejsce w dwuboju narciarskim - Justyna
Czerwonka; 4.m. w slalomie specjalnym i 5.m. w slalomie
gigancie i 4.m. w dwuboju narciarskim – Paula Dawidowicz
• Piłka noŜna – rejon- 2. miejsce chłopcy (reprezentacja
szkoły)

Mama, magiczne s owo sk adaj ce si tylko z czterech liter.
Dlaczego ma w sobie tyle mi o ci?
Mama to nie tylko osoba, która nas karmi i opiekuje si nami
przez ca e ycie. To osoba, której zawdzi czamy wszystko.
(Magda Wierzbowska, 1c)

Mamo
Przepraszam za wszystko co powiedziałem
Jeśli Cię skrzywdziłem, przepraszam- nie chciałem.
I choćbym się starał,
I cokolwiek powiem …
Wiem, Ŝe juŜ tego nie nadrobię.
Gdy to piszę, myślę o Tobie…
Myślę, co zrobiłem i czego nie zrobię.
I bardzo Cię kocham, chcę- byś to wiedziała,
Chcę, byś równieŜ Ty mnie kochała.
Wiem, Ŝe mnie kochasz, Ŝe kochasz swego syna…
śe kaŜdy błąd…to nie była Twoja wina.
Ty chcesz dobrze, ja to rozumiem
Jedyne, co powiem, to kocham i dziękuję.
Piszę ten wiersz, byś wiedziała, Ŝe jestem
Ŝe chcę Cię wspierać kaŜdym małym gestem.
I pocieszać Cię zawsze, gdy jest Ci smutno…
Bo dobrze wychować zawsze jest trudno.
Kocham Cię bardzo, jak nie kochał nikt inny
Świat bez Ciebie byłby bardzo dziwnyTaki smutny i pusty, szary i nijaki…
Kocham Cię i …Mamo…to dla Ciebie jestem taki.
(Bartosz Klakla, 2c)

WZYSTKIM MAMOM W DNIU ICH
ŚWIĘTA OD ZAWSZE KOCHAJĄCYCH
I WDZIĘCZNYCH DZIECI

Matka jest kobietą wielkiego serca i odwagi (…), bo wychowanie
dziecka to duŜa odpowiedzialność i poświęcenie.
Nigdy nie zostawi swojej pociechy, nawet kiedy jest jej bardzo
trudno. Za to powinniśmy być jej wdzięczni.
(Michał Kowalski, 2c)

Portret mojej mamy
Moja mama jest śliczna. Choć jest zmęczona po cięŜkiej
pracy, a na jej twarzy widoczne są delikatne zmarszczki, zawsze
starcza jej sił dla mnie.
Jej niebieskie oczy świecą jak małe gwiazdki na niebie. Gdy się
uśmiecha, jej wąskie usta stają się niewidoczne.
Mama oddala zło i wszystko co mroczne, przy niej kaŜdy krok jest
pewny. Moja mama daje mi miłość, jest moją przyjaciółką.
(Justyna Groszek, 1c)

Zdarzyło mi się spotkać w Ŝyciu wiele interesujących osób,
nikt jednak nie wywarł na mnie takiego wraŜenia jak moja mama.
Znam ją szesnaście lat, ale ciągle mnie zaskakuje…
Moja mama jest elegancka, sympatyczna i budzi szacunek innych
ludzi.
Odznacza się nadzwyczajną pamięcią, ma niezwykłą osobowość i
chętnie pomaga potrzebującym pomocy.
Mama wymaga więcej od siebie niŜ od innych, jest sprawiedliwa i
pracowita.
Dostrzega piękno przyrody…
Podziwiam moją mamę i staram się ją naśladować, by
w
przyszłości być taką osobą jak ONA…
(Jonatan Pałka, 3a)

Moja kochana Mamo to Ty
mnie do snu kołysałaś
i karmiłaś
…Ŝebym była duŜa.
Tak pięknie śpiewałaś kołysanki, bym juŜ spała.
To Ty w nocy wstawałaś
i mnie kołysałaś,
gdy spać nie mogłam…
Bez Ciebie nie byłoby mnie.
Ja jestem sercem Twego serca!
(Dorota Pitak, 2c)

(Reklama mamy)
Zachęcam Państwa do skorzystania z
fantastycznej oferty !!
Oto nasza „uniwersalna mama”!
Lubi pranie, sprzątanie, gotowanie, nigdy
nie narzeka na twoje „osiągnięcia”- nic
nie mówi po wywiadówce…
Zawsze pomoŜe, nigdy się nie psuje, nie
wymaga od ciebie zbyt wiele.
Ale to nie wszystko! Jeśli zadzwonisz w
ciągu 15 minut, otrzymasz najnowszy
produkt: „cudowną siostrę” GRATIS!

(Dawid Jabłoński,3a)

