
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazetka szkolna SP – 3 w Lubsku 
 
 

WWAALLEENNTTYYNNKKII!!   Andrzej Bursa 
  Jedenastoletni zakochany 
     
   Beksa płaksa... 
 Dlaczego płaczesz? 
 Moja miła wyjechała daleko 
 I już więcej jej nie zobaczę... 
 A ile ty masz lat? 
 Jedenaście... 
 Fe taki duży i płacze 
 Ja nie płaczę nigdy proszę pana 
 Ani gdy stłukę kolano 
 i w skórę umiem brać bohatersko 
 Tylko dziś mnie bardzo boli serce 
 Masz czas jeszcze na rozterki duszy 
 Ja wiem proszę pana 
  Jesteś za duży żeby płakać 

  A za mały żeby kochać 
 Więc się błąkam po oziębłym globie 
 Wielkie dziury obnosząc na pończochach 
  I czerwone odstające uszy 

  

styczeń-luty 2006 r. 



 
 
 Święty Walenty patronuje chorym na epilepsję i choroby nerwowe. Legenda głosi, że stało się tak za 
sprawą niemieckiej etymologii imienia świętego: fallen - padać. 
    Dlaczego św. Walenty stał się patronem zakochanych, dokładnie nie wiadomo... Jedni wyjaśniają 
to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się w pary ptaków na Wyspach Brytyjskich. Inni tłumaczą 
to przejęciem przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców w przededniu 
święta bogini dziewcząt (15 lutego) imion swych ukochanych. 
    Na zachodzie Europy św. Walenty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. W Polsce święto 
zakochanych obchodzone jest dopiero od kilku (może kilkunastu) lat. I chyba dobrze się stało, że 
zakochani mają swoje święto. 
    Walentynki najzabawniej i najhuczniej obchodzone są w USA i Anglii. Właśnie tego dnia zakochani 
z wzajemnością bądź bez wzajemności wysyłają sobie serduszka, karteczki z życzeniami i obdarowują 
się drobnymi prezentami. Tradycja mówi, że kartki i życzenia powinny być anonimowe, podpisane "Twój 
Walenty" lub "Twoja Walentynka". 
    Polacy także coraz chętniej obchodzą walentynki. W tym szczególnym dniu zarówno osoby młode 
jak i nieco starsze okazują uczucia swoim ukochanym. I nieważne czy to kobieta wręcza upominek 
mężczyźnie, czy mężczyzna kobiecie. 
    Walentynki to również dobra okazja do okazania uczuć przez osoby nieśmiałe - można wysłać lub 
podrzucić sympatyczną kartkę z serduszkami... i czekać na reakcję obdarowanej osoby :-) 
 

 
Dziewczyna, chłopak moich marzeń 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Moja dziewczyna musi być ładna, ale 
nie musi być piękna. Chciałbym, aby 
miała dobre wykształcenie. Musi być 
mądra, uśmiechnięta, umieć się ładnie 
wysłowić. Nie musi być bogata, ale nie 
może być biedna. 

Moja dziewczyna ma być tylko moja 
– wierna, miła, zakochana we mnie. 
Powinna dobrze tańczyć. 

Mam dziewczynę – zgrabną, szczupłą 
brunetkę. Jest super, gapię się na nią 
na wszystkich przerwach. 

Marzę, żeby był ładny, bogaty, mądry, 
żeby nie miał odstających uszu ani 
piegów. 

Chłopak moich marzeń powinien być 
miłym, wykształconym, wysokim 
blondynem. Musi mieszkać w willi z 
basenem, nie może mieć gospodarstwa. 
Może mieć zielone lub niebieskie oczy. 

Musi być ładny, przystojny, wysoki, 
brunet o niebieskich oczach. 

Chciałabym, żeby miał na imię Bartek, 
żeby był przystojny, silny, aby ładnie 
się ubierał oraz był bogaty. 

Powinien wpatrywać się tylko we mnie, 
żeby nie uganiał się za innymi 
dziewczynami, nie pił alkoholu oraz żeby 
kupował mi prezenty. 

Wysłuchały: Ewelina Radko, Kinga Makaryk 



W Dniu Babci i Dziadka uświadamiamy sobie, jak smutne byłoby nasze życie 
bez miłości i czułości tych bliskich nam osób. Piszemy do nich listy, 
składamy życzenia, wręczamy laurki. Za co im dziękujemy? Oto odpowiedzi: 
 

Z listów do Babci i Dziadka 
 

 
„Dziękuję Ci, Babciu, za wszystko. Za to, że byłaś przy mnie, odkąd pamiętam. Za to, że mnie 
kochałaś. Dziękuję Ci za to, że wszystko mi wybaczałaś. Zawsze, gdy przyjeżdżałem do Ciebie na 
wakacje, dbałaś o mnie, jak mogłaś.”  

Patryk 
„Kochana Babciu, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz, pomagasz mi i pocieszasz w smutku i 
potrzebie. Dziękuję Ci za to, że jesteś, że mogę Cię zawsze odwiedzić.” 

Karolina 
„Witaj Babciu! 
Chciałbym Ci podziękować za miłość i troskę, którą mnie obdarowujesz od początku mojego życia. 
Jak stało mi się coś złego, Ty zawsze mnie pocieszałaś. Droga Babciu, w tym liście chciałem Ci 
wyznać swoje uczucia i powiedzieć, ile dla mnie znaczysz. Bardzo Cię kocham.”  

Kamil 
„Kochana Babciu! 
Piszę ten list do Ciebie w dniu Twojego święta, żeby Ci podziękować za wszystko, co dla mnie 
zrobiłaś. Dziękuję Ci za twoją dobroć i miłość, za wspólnie spędzony czas na spacerach i różnych 
wycieczkach. Chciałabym, żeby było tak zawsze.” 

Paulina 
 
„Jest taki jeden dzień w roku, to Dzień Babci. Z tej okazji składam Ci moc gorących życzeń: dużo 
zdrowia, szczęścia, pomyślności, sto lat życia, wiele uśmiechu i samych słonecznych dni.”  

Eryk 
 
„Już tęsknię za Tobą, kochany Dziadku. Najbardziej lubiłem chodzić z Tobą nad jezioro łowić 
ryby. Nie mogę się doczekać wakacji, aby znów to robić. A na razie przyjmij ode mnie życzenia 
100 lat życia i zdrowa. Czekaj na mnie cierpliwie.” 

Mateusz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   Zima w tym roku jest bardzo sroga nie 
tylko dla nas, ale i dla zwierząt. Śnieg 
pokrył łąki, pola i lasy. Temperatura 
dochodzi do  –200 C, w tych warunkach w 
bardzo trudnej sytuacji znajdują się 
zwierzęta i ptaki szukające pożywienia. 
Pomóżmy więc im i wsypmy trochę ziarna do 
karmników, a do lasu zanieśmy trochę siana. 
Sprawdźmy również, czy nasze domowe 
czworonogi mają ciepło w swoich budach. 
                                
                                  Arleta Żyluk 

   Czy słyszałeś już kiedyś zawołania: „Marek i 
Barbara, zakochana para!”. Na pewno też 
spotkałeś się z napisami w stylu: KM+BC=LOVE.  
Jak myślisz, jak czuje się ktoś, kto jest obiektem 
żartów i bohaterem niewybrednych napisów tylko 
dlatego, że dosięgło go jedno z najpiękniejszych 
uczuć – miłość? Pierwsze zauroczenie, fascynacja, 
zachwyt to wspaniałe przeżycia, czeka się na nie 
długo. Chwile spędzone na przerwach z ukochaną 
osobą powinny być radosne, pełne wzruszeń, 
pozostać w pamięci na długo. Nie psuj ich dwojgu 
zakochanym, uszanuj to uczucie.           Klaudia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Grudzień i styczeń to dla uczniów naszej szkoły gorący czas przygotowań i realizacji pięknych i 
wzruszających przedsięwzięć, które wszystkim dostarczają dużo radości i 
satysfakcji z podejmowanych zadań. Cała społeczność szkolna aktywnie 
włączyła się w realizację największego projektu – obchodów Święta Patrona 
Szkoły, którego finałem był uroczysty apel tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia. Mamy to szczęście, że patronem naszej szkoły jest Adam 
Mickiewicz, który urodził się w dniu Wigilii i stąd też każdego roku 
uroczystość poświęcona pamięci tego świetnego poety i wielkiego patrioty 
odbywa się w scenerii już świątecznej, a rozjarzone choinki i wspólnie 
śpiewane kolędy tworzą niepowtarzalny nastrój. 

   Mali i duzi artyści z kółka teatralnego prowadzonego przez p. Małgorzatę Cichocką dali pokaz 
swych umiejętności aktorskich, szczerze byli oklaskiwani za role w inscenizacjach bajek i ballad, 
ulubionej przez uczniów formy prezentacji twórczości poety. Finał projektu to także 
podsumowanie i ogłoszenie wyników kilku konkursów, w których brały udział dzieci od 
najmłodszych klas. Wykazały się niezwykłą inwencją w konkursie na wystrój świąteczny swych 
gabinetów, które zachwycały różnorodnością ozdób i wystawkami o A. Mickiewiczu. W klasach 
młodszych zwyciężyła kl. I a (wych. U. Pociecha i E. Rutecka), a w grupie starszej kl. V b (wych. 
Danuta Gawron). Nagrody i wyróżnienia wręczono uczestnikom konkursu „Nowe wizje literackie i 
plastyczne bajek i ballad A. Mickiewicza” oraz zwycięzcom konkursu na najszybsze rozwiązanie 
krzyżówek o patronie szkoły. Trójka szczęśliwców to: uczennice kl. IV a Patrycja Brukiewa i 
Arleta Żyluk oraz uczeń kl. VI c Bartosz Parchimowicz. 
 

 
  
 
  
  Od kilku lat w okresie świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole prowadzona jest akcja „I ty 
możesz pomóc”. Jej celem jest wsparcie rodzin potrzebujących. Akcję prowadzą:                        
p. Modrzejewska i p. Kowalska. 
   W tym roku szk., dzięki hojności rodziców i nauczycieli udało się zebrać znaczną ilość 
produktów żywnościowych oraz środki finansowe. 
   Dzięki połączeniu sił z p. Prodeus, p. Pazur i p. dyrektor Działa, które zgromadziły na ten cel 
duże środki (artykuły żywnościowe i środki finansowe), udało się 45 uczniom przyznać paczki 
żywnościowe. 
   Jeszcze raz mogliśmy się przekonać, iż PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ 
POZNAJE SIĘ W BIEDZIE. 
   SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY POMOGLI.  
 
 
 



   21 grudnia 2005 r. grupa zuchów z opiekunami: dh Kowalską, dh Modrzejewską, dh 
Drągiem, rodzicami E. Adamkiewicz, W. Bieleckim uczestniczyła w wigilii harcerskiej. 
Uroczystość była zorganizowana przez Komendę Hufca w Żarach. Zaprezentowane 
zostały piękne jasełka, podczas których wspólnie kolędowano. Głos zabrali 
przedstawiciele władz lokalnych, kapelan harcerski i komendant – hm Zengiel. 
   Po tradycyjnym łamaniu się opłatkiem skosztowaliśmy wyśmienitych potraw. Czas 

szybko minął przy rozmowach i kolędowaniu. W drodze powrotnej wspominaliśmy wspólnie 
spędzone chwile i obiecaliśmy sobie, że za rok znowu tam pojedziemy. 
 
 
 
 
 Tradycją już jest, że w okresie świąteczno-noworocznym uczniowie naszej szkoły odwiedzają 
mieszkańców D.P.S. w Lubsku. Nie mogło nas tam zabraknąć i w tym roku. Dzieci z klas II a i III b 
wraz z zespołem tanecznym przygotowały program artystyczny z okazji świąt oraz Dnia Babci i 
Dziadka, nie zapomniały też o upominkach. Spotkanie z pensjonariuszami miało miejsce 19 
stycznia i zarówno dzieci, jak i ich opiekunki Danuta Modrzejewska i Lidia 
Kowalska przeżyły niezapomniane chwile. Łzy wzruszenia, jakie pojawiły się 
w oczach starszych, schorowanych ludzi, były najpiękniejszym 
podziękowaniem za wizytę małych gości, radość wniesiona w te nieco 
smutne mury nagrodą za przygotowanie spotkania. Już dziś planowane jest 
kolejne, na które uczniowie i pensjonariusze czekają z niecierpliwością.   

 
 

 
 
   W okresie zimy bardzo ożywiło swą działalność Szkolne Koło Caritas, które aktywnie włączyło 
się w akcję zbiórki artykułów żywnościowych, ogłosiło też zbiórkę odzieży zimowej. Koło udzieliło 

wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, formy pomocy były 
różnorodne: kupno podręczników, wykupienie prądu, leków, zakup żywności. 
Opiekun Caritas p. Grażyna Prodeus składa podziękowania ks. proboszczowi 
Marianowi Bumbulowi oraz właścicielowi sklepu komputerowego „Małpa” Marcinowi 
Mierzwiakowi za wsparcie finansowe Koła, za dobro, jakie wypływa z chęci 
niesienia pomocy potrzebującym. 

   Aktywność Caritas nie ustaje, trwają przygotowania do balu charytatywnego, z którego cały 
dochód zostanie przekazany na dofinansowanie ferii zimowych dla uczniów naszej szkoły. 
 
 

 
 

 
   20 stycznia miała miejsce w szkole jeszcze jedna niezwykle miła 
uroczystość – odwiedziny babć i dziadków zaproszonych przez swych wnuków 
z klas I-III. Goście zebrali się tłumnie w sali gimnastycznej na uroczystym 
apelu, a następnie z uśmiechami na twarzach, życzliwie wysłuchali części 
artystycznej oraz gorących życzeń 100 lat życia w zdrowiu i szczęściu. Nie 
od dziś wiadomo, że pokolenia dziadków i wnuków rozumieją się świetnie, 
bardzo też kochają, a Dzień Babci i Dziadka to piękna okazja, aby tę 

wzajemną miłość pielęgnować.  
(red.) 
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Pozdrowienia dla pani Danuty Łyczko 
i pani Grażyny Prodeus od Iwony, 
Magdy, Gosi - uczennic klasy VI „c”. 

Pozdrowienia dla Łukasza Bożka z klasy 
VI a od dziewczyny, w której się 
zakochał. 

Wszystkiego najlepszego w dniu 
Świętego Walentego. Niech Ci sypnie 
śniegiem z rana. Niech Ci pani szóstki 
wstawia. Niech Ci uśmiech na twarzy 
zawsze gości, życzę Ci też dużo 
szczęścia i radości. 
Gorące pozdrowienia walentynkowe dla 
Arlety Żyluk z klasy IV a. 

Jesteś jak czekolada. Nie dość, że 
słodki, to jeszcze nie można Ci się 
oprzeć.                      Dla Wojtasa 
                                 od... 

Gdy pojawiłeś się w moim życiu, 
serduszko mi szybciej zabiło, a życie 
zakręciło.                      Dla K. Kupiska 
                                     od Wielbicielki 

Kocham Cię, moja kochana Angeliko, 
przez chłopaków miłowana. Ja przed 
Tobą padam na kolana. Ach, ty moja 
kochana.                Od tajemniczego 
                                   Wielbiciela...  

Kamilku, mój Poprawski, będę Ci 
rysować obrazki. Codziennie buziaczki 
przesyłać i co tydzień myć naczynia. 
                                   Twoja na zawsze 
                                    Wielbicielka 

Pozdro dla chłopaków z 6 a!!! 
Kochamy was z deka.  
                            Dziewczyny z 6 a 
                            Hihi :P  

Z okazji dnia Świętego Walentego 
przesyłam Ci gorące życzenia. Dla 
uczennicy kl. IV b Emilii Kulas 
                                 Wielbiciel 

Dla najbardziej brodatego, dla 
najbardziej przemiłego, życzonka 
walentynkowe, całuski miodowe. 
                        Dla pana Rytwińskiego 
                        od trzech dziewczynek 

Z okazji dnia zakochanych przesyłam 
gorące życzenia dla p. Marzeny 
Wujciów.                 Uczennica kl. IV b 
                               Magda Bielińska 

Walentynki fajna sprawa, więc Ci 
życzę śniegu z rana. Uśmiech miej 
na twarzy zawsze i pamiętaj o mnie 
prawie zawsze. Niech Ci chłopczęta 
buziaki dają i Cię codziennie 
wychwalają. Od tajemniczej 
wielbicielki dla Patrycji Brukiewy z 
kl. IV a. 

Pozdro dla pani Grażynki Prodeus. 

Gorące pozdrowienia dla dyrektora 
naszej szkoły. 
                 Uczniowie klasy szóstej 

Szczególne pozdrowienia dla pani 
D. Łyczko.                    
                                    Uczennice 

Pozdrowienia dla pana Mariusza 
Rytwińskiego – dziewczyny z VI c 

  

Gorące pozdrowienia dla pani 
dyrektor Joanny Działa od VI c 

Pozdro dla chłopaków z 6 c od 
dziewczyn 

Pozdrowienia dla Ani Nowak i 
Klaudii Sobczak od wielbicieli 

Wszystkiego najlepszego w dniu 
Świętego Walentego oraz tyle 
miłości, ile ludzie mają lat młodości 
Dla Patrycji Brukiewy 
tajemniczy wielbiciel 

Jak cicho szumi woda, jak cicho 
szumi las, tak cicho nasza przyjaźń 
wkroczyła między nas. 
Od Magdy dla Iwony B. 

Serdeczne pozdrowienia dla 
wszystkich nauczycieli uczących 
klasę VI c. 

Od Adriana z III a dla Sandry 
życzenia. 
Jak ogień się pali, jak woda się 
leje, tak moje serce za Twoim 
szaleje. 
 

Moja księżniczko kochana. 
W snach już nieraz widziana. 
Olśniewasz jak gwiazda na niebie. 
Bo tak bardzo kocham Ciebie. 
Dla Ewelinki 
od cichego wielbiciela 

Jesteśmy przyjaciółkami, znamy 
się od lat, gdy się rozdzielimy, nie 
zapomnę Cię i tak. 
Dla Madzi od Gosi 

Pozdrawiam moje DWIE 
przyjaciółki – Majkę i Kasię oraz 
wszystkich nauczycieli! 
Dominika Potapko. 

Wszystkiego najlepszego oraz 
szczęśliwych walentynek dla całej 
klasy IV b oraz wszystkich 
nauczycieli, szczególnie dla: pani 
Walczak, pana Niedźwiedzkiego, 
pani Wujciów i pani Cichockiej 
Buziaczki T.P. 

Z okazji Dnia Świętego Walentego 
przesyłam gorące życzenia dla 
uczennicy kl. V b  
Magdy Pawluszkiewicz 
Natalia Bajerska kl. IV b. 

Pozdro dla Ciry, Celi i Agi przesyła 
Angelika z VI c. 

Kwiatuszku mój różowy 
Świat z Tobą jest odlotowy. 
Brakuje mi aż mowy. 
Bo ja kocham Ciebie 
I czuję się jak w niebie. 
Dla Agnieszki 
od... 

Zespół redakcyjny: Klaudia 
Chełminiak, Łukasz Dragańczuk, 
Przemek Król, Ania Nowak, 
Agnieszka Niedzielska z klasy VI b; 
Dominik Bujko, Mateusz Kloc, Kinga 
Makaryk, Dominika Pociecha, 
Ewelina Radko, Marta 
Strzeszewska, Marlena Socha, 
Sławomir Witkowski z klasy V a. 


