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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ 

W MEDYNI  GŁOGOWSKIEJ 
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Za nami okres wyjątkowo słonecznych wakacji, okres którego wspomnienia zarejestrował 

kadr fotografii i nasza pamięć.  

RównieŜ pracownicy szkoły mieli wspólny wyjazd, 

dzięki któremu zobaczyli wiele wspaniałych arcydzieł archi-

tektury europejskiej. Mogli uklęknąć u grobu błogosławionego 

Jana Pawła II – Patrona naszych szkół. Podziwiali twórcze 

umysły artystów, malarzy, 

architektów niezwykłych bu-

dowli sakralnych i świeckich. Zachwycali się spuścizną ludzi 

nauki, którzy zostawili nam swoje dzieła oraz obejrzeli wiele 

wspaniałych miejsc sprawiających, Ŝe stajemy się dzięki nim 

lepsi i wraŜliwsi. Prawdą jest, Ŝe podróŜe kształcą, zbliŜają, uczą 

pokory wobec wszechświata, jego piękna, tajemniczości i ogromu… 

Mamy nadzieję, Ŝe wszyscy nasi uczniowie teŜ odpoczęli podczas wakacji, przeŜyli coś 

wspaniałego, wzbogacając swoją duchowość; czy to na oazowych wyjazdach, czy w rodzinie, bez 

marnotrawienia czasu!!!…  ☺  

Teraz moŜemy odliczać dni do kolejnych wakacji, a póki co 

cieszymy się, Ŝe mogliśmy wrócić do swojej szkoły, jak zwykle 

zadbanej, czystej i piękniejącej po kolejnych remontach. 

Witamy szczególnie ciepło w progach naszej szkoły najmłodsze 

koleŜanki i najmłodszych kolegów z kasy 0 oraz klasy I, a takŜe 

nową koleŜankę Patrycję w klasie IV ☺ śyczymy Wam samych radosnych chwil z nami i sa-

mych sukcesów!!!  

Wszystkim równieŜ Ŝyczymy, by kolejny rok nauki – dla wielu ostatni w tych murach 

– był czasem rozwoju swoich zainteresowań, uzdolnień, czasem refleksji nad Ŝyciem, mą-

drych decyzji i wyborów, a przede wszystkim czasem zdobywania nowej wiedzy i nowych 

umiejętności. 

 

Zespół redakcyjny 

z opiekunem Zdzisławą Liebchen 
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1 września 2012 r. – 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 
 
3 września 2012 r. – uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2012/2013 udziałem we Mszy św. oraz 
spotkanie w szkole, gdzie zaszczycili nas swoją 
obecnością liczni goście: StraŜacy  Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej, pan wójt Gminy Czarna – 
Edward Dobrzański oraz dyrektorka ZEAS-u pani 
ElŜbieta Paczocha. 
 
22 września 2012 r. – początek astronomicznej jesieni 
 
30 września 2012 r. - Dzień Chłopaka 
 
3 października 2012 r. – pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka 
 
4 października 2012 r. – pierwsza wywiadówka  
 
12 października 2012 r. – konkurs szkolny z języka 
angielskiego 
 
14 października 2012 r. – Święto Edukacji Naro-
dowej 
 
16 października 2012 r. – Dzień Patrona naszej 
szkoły – Bł. Jana Pawła II 
 
27 października - Gminne zawody w tenisa stoło-
wego (chłopcy i dziewczęta) 
 
28 października – Zmiana czasu (z letniego na zimowy) 
 
1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych 
 
2 listopada – Dzień Zaduszny  
 

Przygotowała Anna Bojda – kl. II a 
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Wywiad z panią Anną Piotrowską, byłą dyrektorką Szkoły Podstawowej w Medyni Gło-

gowskiej i wieloletnią nauczycielką tejŜe szkoły: 

 
 
 
Ile lat pracowała Pani w szkole 
� Pracowałam 33 lata. 

 
Czy lubiła Pani swoją pracę? 

� Bardzo, poniewaŜ lubiłam zaw-
sze pracować z dziećmi. 

 
Czy chciałaby Pani wrócić do szkoły? 

� Nie chciałabym, poniewaŜ jestem 
zmęczona. UwaŜam, Ŝe nauczy-
ciele nie powinni tak długo pra-
cować. 

 
Czy podoba się Pani Ŝycie na emeryturze? 

� Tak, podoba mi się.  
 
Jak spędza Pani swój wolny czas? 

� Jestem cały czas aktywna, duŜo chodzę, mam duŜo zajęć, pomagam córkom  
     w wychowaniu ich dzieci.  

 
Czy odwiedzi Pani naszą szkołę w podczas obchodów Dnia Patrona, błogosławionego Ja-
na Pawła II? 

� Nie wiem, poniewaŜ jak ju Ŝ wspomniałam, zajmuję się wnuczkami, szczególnie 
swoją najmłodszą wnuczką. 

 
 
 
 

Wywiad przeprowadziła Izabela Ryś  
– uczennica kl. II b Gimnazjum 
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SPRAWOZDANIE 
 

Jak co roku, 16- go października my, uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
wraz z panią dyrektor, panią wicedyrektor i całą społecznością szkolną zebraliśmy się w 
naszym kościele parafialnym pod wezwaniem NMP, aby uczcić dzień naszego patrona. Na 
uroczystych obchodach pojawili się takŜe pan wójt Edward Dobrzański, a takŜe poseł na 
sejm pan Kazimierz Gołojuch.  

Nasze obchody rozpoczęła uroczysta Masz 
Święta pod przewodnictwem ks. Prałata Jana 
Krzywińskiego. Piękną homilię wygłosił ks. kate-
cheta Andrzej Tokarz. Po zakończeniu Eucharystii 
dołączyliśmy do naszych nauczycieli i udaliśmy się 
na dalszą część świętowania do szkoły. Tam, gdy 
juŜ wszyscy weszli na pięknie udekorowaną salę 
gimnastyczną odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły i 
został wprowadzony sztandar szkoły. Pani dyrektor 
powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli emerytów i innych waŜnych gości, a 
potem przybliŜyła nam postać Jana Pawła II – Patrona naszych szkół.  Następnie pani dy-
rektor poprosiła o zabranie głosu gości. Po przemówieniach pana wójta i pana posła odby-

ło się pasowanie na uczniów pierwszoklasistów 
szkoły podstawowej, a takŜe złoŜenie przyrzeczenia 
przez uczniów pierwszej klasy gimnazjum. Następ-
nie wyprowadzono sztandar. Gdy juŜ wszyscy zajęli 
swoje miejsca siedzące dzieci z przedszkola z naszej 
miejscowości zaśpiewały nam piosenki, które przy-
gotowali specjalnie na tę okazję. Później odbyła się 
część artystyczna przygotowana przez młodzieŜ 
gimnazjalną. Nasze przedstawienie miało na celu 
pokazanie jak naszego Patrona odbierają ludzie, któ-
rzy w Ŝyciu popełnili błędy i poszli złą ścieŜką.       

Z okazji Dnia Nauczyciela odbyło się takŜe tego dnia drugie przedstawienie. Po zakoń-
czeniu części artystycznej wszyscy uczniowie udali się do swoich klas, by tam odebrać 
poczęstunek. Tak zakończyły się nasze obchody Dnia Patrona szkoły.  

Ten dzień był bardzo waŜny dla kaŜdego z nas. Naszym obchodom towarzyszyła 
bardzo podniosła i uroczysta atmosfera. Wszyscy goście byli zachwyceni starannością na-
szych przygotowań to tej uroczystości. Myślę, Ŝe kaŜdy z nas wyniósł tego dnia ze szkoły 
nową energię i chęci do pracy, wierząc Ŝe nasz Patron błogosławiony Jan Paweł II pomaga 
nam w trudnych Ŝyciowych sytuacjach i nas zawsze wspiera.  

  
           

Przygotowała: 
 Justyna Gołojuch; kl. II a 
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Kiedy się czegoś pragnie,  
wtedy cały wszechświat sprzysięga się, 
byśmy mogli spełnić nasze marzenie. 
 

Paulo Coelho 
 

Nasza droga do sukcesu 
 

Ten rok szkolny rozpoczął się 
miłą niespodzianką związaną z od-
znaczeniami Pani dyrektor Haliny 
Dudek srebrną odznaką zasłuŜo-
nego dla Ochotniczej StraŜy Po-
Ŝarnej, Pana Eugeniusza Głowia-
ka- złotą odznaką oraz kolegów 
naszego gimnazjum, którzy w tak 
młodym wieku zostali nagrodzeni 
brązowymi odznakami. 

Wszyscy wyróŜnieni mieli 
swój wkład w sukces MłodzieŜowej 
DruŜyny PoŜarniczej z Medyni Gło-
gowskiej. W skali całej Polski zdo-
byli zaszczytne 8 miejsce, natomiast w województwie podkarpacki byli najlepsi! 

Ale zacznę od początku…Kiedy tradycyjnie przygotowywali się do zawodów gminnych, 
które co roku odbywają się w naszej miejscowości, myśleli co najwyŜej o osiągnięciu sukcesu    
w powiecie łańcuckim, niczego więcej się nie spodziewali. Ale dzięki wręcz heroicznej pracy, 
samodyscyplinie i wytrwałości dotarli do eliminacji ogólnopolskich, by ostatecznie zająć za-

szczytne 8 miejsce.  
Ale zacznijmy od po-

czątku... 
Jak co roku MłodzieŜo-

wa DruŜyna PoŜarnicza z Me-
dyni miała wziąć udział           
w gminnych zawodach straŜac-
kich. Medyńska OSP powierzy-
ła przygotowanie tych mło-
dych, pełnych zapału chłopców 
do zawodów panu Eugeniu-
szowi Głowiakowi. Musiał on 
skompletować skład, biorąc 
pod uwagę: szybkość, siłę fi-
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zyczną, odporność psychiczną na stres, zręczność oraz spryt. I w ten sposób powstał pierwszy 
skład druŜyny, który stworzyli: Michał Głowiak, Witold Bojda, Michał Bojda, Artur Bojda, Da-
mian Staszowski, Jakub Kuźniar, Mateusz Prucnal, Hubert Michno, Paweł Kotula i Konrad Lech. 
Ci chłopcy mieli wziąć udział w zawodach gminnych. 

Zaczęły się mordercze treningi i cięŜka, systematyczna praca. Jednak szybko miało się 
okazać, Ŝe przynosi ona oczekiwane efekty. Pan Głowiak z uśmiechem obserwował czas, jaki 
jego podopieczni osiągali w poszczególnych konkurencjach. Tym bardziej, Ŝe wieści, które do-
chodziły do naszego zespołu o wynikach innych, konkurencyjnych druŜyn z naszej gminy, po-
zwalały nam czuć się faworytami.  

Zawody sportowo - poŜarnicze od lat niezmiennie składają się z dwóch konkurencji: szta-
fety poŜarniczej i ćwiczenia bojowego. Sztafeta to bieg, w którym kaŜdy uczestnik ma na swoim 
torze jakąś przeszkodę do pokonania (np. przejście przez drabinę, skok przez płotek i inne). Za-
wodnicy przekazują sobie prądownicę zamiast pałeczki. Ostatni uczestnik sztafety musi tę prą-
downicę złączyć z węŜem, a węŜa podłączyć do rozdzielacza i tak przebiec metę.  
W ćwiczeniu bojowym czterech członków zespołu musi nalać wodę z hydronetki do nalewaków. 
Pozostali zawodnicy muszą połączyć cztery węŜe ze sobą, tak, by po złączeniu dostawały do wy-
znaczonego punktu, a następnie zawiązać cztery węzły straŜackie. 
 

W końcu nadszedł długo oczekiwany czas sa-
mych zawodów. Była to niedziela, więc wielu widzów 
przyszło oglądać zmagania naszej druŜyny. Ten fakt 
spotęgował stres, który chłopcy skrywali w głębi serca, 
ale teŜ dodawał pewności siebie oraz siłę do działania. 
Musieli wystartować, więc zrobili to najlepiej, jak po-
trafili. Wszystko poszło dobrze, ale nie rewelacyjnie. 
Wszyscy czekali ze zniecierpliwieniem na wyniki. Gdy 
sędziowie wyczytali zwycięzców, okazało się, Ŝe znala-
zła się druŜyna lepsza od nich.  

MDP z Medyni Łańcuckiej zajęła pierwsze miej-
sce i mogła reprezentować naszą gminę w zawodach 
powiatowych. Ogromny smutek i Ŝal zapanował w na-
szej druŜynie, ale tylko do momentu, dopóki nie ogło-
szono informacji o tym, Ŝe kaŜda druŜyna moŜe się wy-
brać na zawody powiatowe.  

Nastroje były mieszane - jedni chcieli pojechać, 
inni mówili, Ŝe z takim wynikiem nie mają szans. Pan 
Głowiak po męsku zdecydował, Ŝe trzeba jeszcze raz spróbować swoich sił, moŜe tym razem się 
uda.  

Przed zawodami szczebla powiatowego nastąpiły drobne zmiany w składzie, kontuzjowa-
nego Damiana Staszowskiego zastąpił Kamil Ruta. W nowym składzie trenowali cięŜko przez 
miesiąc dzielący ich od zawodów, ale jak się miało wkrótce okazać, opłaciło się.  

Chłopcy pojechali do Łańcuta 18 września 2011 r. mocno zmotywowani, doświadczeni 
stresem i przeŜyciami z poprzednich zawodów. Tym razem podeszli do sprawy profesjonalnie      
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i uzyskując rewelacyjny wynik, wygrali te zmagania i tylko oni mogli reprezentować powiat łań-
cucki w zawodach szczebla wojewódzkiego. Szczęśliwi, wrócili do Medyni z nagrodami i do-
brymi wiadomościami. Zawody wojewódzkie miały odbyć się za rok, latem, więc mieli duŜo cza-
su na odpoczynek i dalsze przygotowania.  

Ktoś kiedyś powiedział, Ŝe 
zwycięskiego składu się nie zmienia, 
ale pan Głowiak  zmuszony regula-
minem konkursu musiał to zrobić. 
Michał Głowiak i Witek Bojda nie 
mieścili się juŜ w przedziale wieko-
wym przewidzianym przez regula-
min. Trener myślał długo, jakie ro-
szady przeprowadzić w składzie, aby 
nikomu nie zaszkodzić. W końcu 
wymyślił i znalazł dwie osoby do-
skonale pasujące do jego planu,    a 
mianowicie Kacpra Ulhurskiego    i 
Tomasza Prucnala.  

Niestety, w sporcie często zdarzają się kontuzje, nie oszczędziły one takŜe i medyńskiej 
druŜyny młodych straŜaków. Tym razem Konrad Lech złamał palec u nogi. Na szczęście szybko 
udało się znaleźć zastępcę. Został nim wracający do zdrowia po dawnej kontuzji Damian Sta-
szowski. I tak oto druŜyna w nowym składzie rozpoczęła treningi. Pracowali wytrwale, nie zwa-
Ŝając na zmęczenie i ból, bo wiedzieli, Ŝe mistrzostwa województwa to nie przelewki. Zmiany, 
jakie pan Głowiak musiał przeprowadzić, nie zaszkodziły zespołowi, ale nadal utrzymały jego 
poziom sportowy. Chłopcy nadal uzyskiwali dobre czasy, raz było lepiej a raz gorzej, lecz 
wszystko moŜna było dopracować. Zawody wojewódzkie zbliŜały się wielkimi krokami, a wraz   
z nimi narastał stres. Nasi zawodnicy jednak doskonale sobie z nim radzili, bo wiedzieli, Ŝe nie 
jadą tam tylko po to, by sobie pobiegać. Czuli się zwycięzcami i za wszelką cenę chcieli osiągnąć 
kolejny sukces. 

24 czerwca 2012 r. to termin zawodów, które odbyły się w Zarzeczu. Startowało w nich  
30 druŜyn - 14 dziewcząt i 16 chłopców. Wszyscy zawodnicy ze zniecierpliwieniem czekali na 
swoje występy. Nasi chłopcy wystartowali z  druŜyną z Krzeszowa. Pobiegli bardzo dobrze, 
osiągając czas sztafety 1:06, a ćwiczenia bojowego - 45 sekund. Po starcie ze skupieniem ogląda-
li występy innych. Wszystkie wyniki skrupulatnie notowali, dlatego tuŜ po zakończeniu konku-
rencji juŜ wiedzieli, Ŝe są najlepsi. Odnieśli spektakularne zwycięstwo, wyprzedzając kolejną 
druŜynę aŜ o 4 punkty. 

Wrócili do domów szczęśliwi, Ŝe po raz pierwszy MDP z Medyni Głogowskiej będzie 
brać udział w zawodach ogólnopolskich. Tylko Ŝe przepisy znowu nie pozwoliły panu Głowia-
kowi spokojnie spać. Wykluczyły ze składu aŜ 4 zawodników: Artura Bojdę, Michała Bojdę, Ja-
kuba Kuźniara i Damiana Staszowskiego. Nasz trener musiał szybko dobrać nowych uczestni-
ków, poniewaŜ zawody miały odbyć się 1 września. Nie było na co czekać, więc treningi zaczęli-
śmy wraz z rozpoczęciem wakacji. Wtedy teŜ pan Głowiak ogłosił, kogo wybrał do druŜyny,       
a byli to: Mateusz Dudek, Michał Lorenc, Kamil Walicki i Paweł Kuźniar. Tak oto zupełnie no-
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wy skład rozpoczął treningi. Miesiąc przed zawodami Tomasz Prucnal z nieznanych powodów 
zrezygnował z udziału w tym przedsięwzięciu. Szybko udało się znaleźć zastępcę, był nim Bartek 
Walicki. Po tym zdarzeniu chłopcy juŜ bez przeszkód trenowali aŜ do zawodów. WyjeŜdŜali od 
czasu do czasu na treningi do Rakszawy, a raz nawet byli na stadionie w Zarzeczu. 

31 sierpnia wyjechali do Opola, gdzie miały odbyć się mistrzostwa Polski. Razem z za-
wodnikami pojechali opiekunowie: Eugeniusz Głowiak, Barbara Bernat, Władysław Michno        
i Tomasz Kot oraz wszyscy uczestnicy poprzednich zawodów wojewódzkich. 

1 września, w dniu zawodów, pogoda była paskudna, padał deszcz i było dość zimno. Te-
go dnia kaŜda druŜyna miała dwa starty - rano i po południu. Zawody rozpoczęły się o 9:00 od 
uroczystego wmaszerowania na stadion. Tam powitali nas organizatorzy zmagań, odbyło się uro-
czyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt i rozpoczęcie zawodów. Nasza druŜyna otrzymała 
numer 4, czyli startowała w pierwszej turze. Naszym przeciwnikiem w sztafecie okazała się dru-
Ŝyna MDP Głuchów z województwa łódzkiego. Pierwszy start się nie powiódł – chłopcy zajmo-

wali dopiero 14 miejsce. Popełni-
li błąd w ćwiczeniu bojowym      
z nalewaniem, co przełoŜyło się 
na czas. Zdenerwowani, w napię-
ciu czekali na drugi start. Druga 
część startów odbywała się na tej 
samej zasadzie. Zmotywowani, 
podekscytowani i niesieni adrena-
liną wystartowali wyśmienicie. 
Pobili swój rekord Ŝyciowy na 
ćwiczeniu bojowym - 41,5 se-
kund, a na sztafecie osiągnęli 
1:04.  Cieszyli się ogromnie, jed-
nak ich radość nie trwała długo. 
Sędzia uznał, Ŝe drabina nie zo-

stała poprawnie pokonana. Kłócili się z arbitrami, ale to nic nie dało. Za to wykroczenie dostali 
10 sekund kary. Wrócili do pana Głowiaka i powiadomili go o tym. Ten zdenerwowany poszedł 
odwoływać się do sędziów. Miał ze sobą nagranie, na którym wyraźnie było widać, Ŝe drabina 
została pokonana poprawnie. W tym czasie chłopcy modlili się w duchu, aby sędziowie przyjęli 
to odwołanie. Jednak stało się inaczej. Zdania wśród arbitrów były podzielone. Jednak sędzia 
główny zawodów podjął decyzję na naszą niekorzyść. Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich 
punktów, nasza druŜyna zajęła 8 miejsce. Nie był to wymarzony wynik, ale w głębi duszy wszy-
scy się z niego cieszyli. Następnego dnia o godzinie 12 odbyła się ceremonia wręczenia nagród. 
Dostaliśmy drobne upominki od sponsorów, a nasza jednostka wzbogaciła się o 1000 złotych. 

Tak więc skrzywdzeni przez sędziów, doświadczeni przez los, wróciliśmy do Medyni        
z chęcią powtórzenia naszego sukcesu. Nikt nie miał do nas pretensji, bo wszyscy wiedzieli, Ŝe to 
największe osiągnięcie w historii nie tylko Medyni, ale takŜe gminy Czarna.  
 
 

Przygotował Kamil Walicki, klasa II b gimn. 
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Z dzienniczków uczniowskich:  
 

Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać 
krzemieniem o krzemień a pod spód podkładali stare gazety.  

Matejko namalował "Bitw ę pod Grunwaldem" chociaŜ ani 
razu jej nie widział w telewizji.  

Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, 
mięsa i skór.  

Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać 
ślepi i oglądać głusi.  

Boryna śpiewał w chórze, ale tylko partie solowe.  

W komedii bohaterowie dąŜą do celu powodując śmierć, często za-
kończoną szczęśliwie.  

Błony komórkowe spełniają bardzo waŜną funkcj ę w Ŝy-
ciu komórki: wiedzą kogo wpuścić, a kogo wypuścić, czy-

li funkcje celnika.  

U śeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i teŜ im 
się zapalała.  

Zostawiam to na los pastwy. 

Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. 

Złom jest najlepszym bogactwem Polski. 

Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno 
przez uczniów i nauczycieli. 

 

Konopnicka Ŝyła od urodzenia aŜ po śmierć.  

Tatuś kupił stary samochód do spółki ze stryjem, którym dojeŜdŜa do 
pracy. 
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. 
 

 
 
 

 
 
 

1. Ile lat Ŝył nasz Patron Jan 

Paweł II: 

- podaj dokładną datę uro-

dzenia i śmierci, 

- oraz ile lat trwał pontyfikat 

Jana Pawła II. 

 

2. Kiedy obchodzimy święto 

Barbórki: kogo otacza swoją opieką ta święta? 

 

3. Kiedy Ŝył święty biskup Mikołaj  

i z jakiego pochodził kraju? 

 

4. Dlaczego w dniu 6 grudnia roz-

dajemy prezenty i na jaka pa-

miątkę? 

 
5. Co oznacza określenie „Ad-

went”? 
 

6. Co to jest roratka? 
 

7. Co rozumiesz pod pojęciem Szkoła bez przemocy; spróbuj krótko określić jak  

powinna wyglądać taka szkoła? 

 
Rozwiązania zagadek prosimy  

przekazywać do opiekuna szkolnej gazetki  

pani Zdzisławy Liebchen do 18 grudnia 2012 r. 
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Przed nami okres Adwentu, w którym przygotowujemy się do spo-

tkania z Jezusem, który przychodzi do nas w osobie maleńkiego dziecka. 

Umiejmy Go dostrzec w czasie tych dni pełnych wielkich zakupów i po-

śpiechu! Pamiętajmy w tym czasie o potrzebujących, dzielmy się tym co 

mamy; a przede wszystkim bądźmy śYCZLIW I. Dobroć i serdeczny sto-

sunek do drugiego człowieka otwiera poranione serca skrzywdzonych lu-

dzi. 

Z okazji zbliŜających się radosnych, rodzinnych świąt BoŜego Naro-

dzenia, Ŝyczmy sobie wzajemnej wraŜliwości, 

która poparta jest pokorną i słuŜącą postawą. 

Nieśmy sobie i innym radość ☺☺☺☺ 

 Pamiętajmy, Ŝe słuŜba nikomu nie 

przynosi ujmy, wręcz przeciwnie jest oznaką 

czuwania nad Kimś, dawaniem siebie, dziele-

niem się swoimi talentami  z potrzebującymi.  

„Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, 
Ŝe kaŜdy wszystko usłyszy: 
i sanie w obłokach mknące, 

i gwiazdy na dach spadające, 
a wszędzie to ufne czekanie? 

Czekajmy – ….. - cud się stanie.” 

śycząc wiele radości w najbliŜszym czasie i później, zamy-
kamy tym numerem rok kalendarzowy 2012. Oby następny 

nie był gorszy… ☺☺☺☺ 
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