


   Drogie Szansusie !

W dzisiejszym numerze naszego miesięcznika odpowiemy sobie na pytanie: 
Czy warto czytać książki i dlaczego?
Ile lektur szkolnych przeczytaliśmy od A do Z?
Dobrze wiecie, że większość z nas sięga po książki w sytuacjach 
kryzysowych, na co dzień korzystamy  z różnych opracowań, ściąg 
internetowych czy oglądamy film, który został zrealizowany na podstawie 
książki. Ale pani z polskiego nie oszukamy!!
Czy warto więc czytać książki?Zapytamy naszych rozmówców: Oliwkę, Panią
Renię, wolontariuszki z Technikum Ekonomicznego nr 3 w  Opolu, studentki 
pracy socjalnej  Uniwersytetu Opolskiego, mieszkankę  ośrodka byłą 
nauczycielkę Panią Krystynę oraz Panią Anię pracownika SOW . 

Cześć Oliwio!

Czy uważasz, że warto czytać książki a jeżeli tak, to dlaczego?
W świetlicy jestem bibliotekarką, bo lubię czytać książki, komiksy, gazetki dla
dzieci. Mama mówi, że nauczyłam się czytać z jej sms-ów. Czytam książki ze 
zrozumieniem. Mogę się z nich dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy o świecie, 
o przyrodzie, o znanych osobach. Jak czytam coś smutnego na przykład 
„Dziewczynkę z zapałkami” to chce mi się płakać.
Czytam wszystkie lektury, które pani zadaje na lekcjach języka polskiego.
Jaką książkę polecisz dzieciom do czytania i dlaczego ?
Ja uważam, że mogą przeczytać ,,Brzydkie kaczątko’’ , ponieważ to fajna, 
wzruszająca historia. Szybko się czyta.
 
Witam Pani Reniu.

Czy Pani zdaniem warto czytać lektury szkolne?
Kiedy uczęszczałam do szkoły podstawowej aby otrzymać dobrą ocenę z 
języka polskiego czytałam lektury od A do Z. Zdarzało się, że niektóre 
odpuściłam np.„Konrad Wallenrod”.
Jakie książki czyta Pani najczęściej?
Do dziś lubię czytać `książki. Nie mam zbyt wiele czasu, więc najczęściej czytam w
pociągu jadąc do lub z pracy. Sięgam po książki sensacyjne,kryminały, literaturę 



faktu, książki psychologiczne. Szansusie!! czytajcie nie tylko lektury szkolne. 
Dzięki wiedzy jaką zdobędziecie będzie wam łatwiej zrealizować swoje marzenia.
Co poleciłaby Pani na następne Narodowe Czytanie ?
Poleciłabym książkę Stefana Żeromskiego ,, Ludzie bezdomni”, ponieważ jest
to powieść ponadczasowa. Główny jej bohater doktor Judym był filantropem,
który pomagał wszystkim potrzebującym bez względu na ich stan czy ich 
pochodzenie .”  Szklane domy o których marzył to wyjątkowe miejsce: dom - 
szpital - świat bez problemów, gdzie każdy otrzyma pomocną dłoń. To świat  
bez nienawiści, biedy, chorób, konfliktów. Miejsce gdzie codziennie rano 
przez tafle szkła wpadają promienie słońca. :-)
O takiej Polsce wszyscy marzymy .
                                                                         

Witajcie dziewczyny !!   

Czy uważacie , że warto czytać książki, jeżeli tak to dlaczego ?
Myślimy, że warto czytać książki , ponieważ pozwalają nam przenieść się do 
innego świata pełnego marzeń i wyobraźni ,
ponadto rozwijają jakość wymowy i powiększają zasób słów, a także 
pomagają zapamiętać pisownię, jeśli popełnia się dużą ilość błędów  
ortograficznych .
Ile lektur szkolnych przeczytałyście od A do Z ?
Już dokładnie nie pamiętam, ale staram się przeczytać wszystkie, no chyba, 
że są mega nudne:-).Ja też.
Jaką lekturę szkolną poleciłabyś do Czytania Narodowego ?
Najbardziej z wszystkich opracowanych lektur podobał mi się „Mały książę”.
Jest to ponadczasowa i bardzo wzruszająca opowieść dla małych i dużych. 
Dodatkowo jej znajomość bardzo przydała mi się na egzaminie 
gimnazjalnym :)
Jaki gatunek książek poleciłybyście naszym dzieciom?
Najbardziej interesują nas książki kryminalistyczne, z elementami horroru 
lub składającą się z refleksji literaturę. Kryminały i horrory dają nam poczuć
ekscytujący dreszczyk emocji. A drugi gatunek pozwala nam się zastanowić 
nad swoim życiem i iść do przodu .
  
                                                                   wolontariuszki  Krysia i Agatka



O rozmowę poprosiłam  również studentkę pracy socjalnej Uniwersytetu 
Opolskiego będącą u nas na praktyce.

Czy warto czytać książki i dlaczego ?
Oczywiście ,że warto czytać książki . Dzięki nim możemy rozwijać swoje 
słownictwo, nasze wypowiedzi będą bogate i ciekawe . Książki również 
rozwijają naszą wyobraźnie i dzięki nim możemy przeżywać wspólnie z 
bohaterami ich przygody i odczuwać więcej.
 Ile przeczytałaś książek – lektur od A do Z?
W swoim życiu przeczytałam prawie wszystkie lektury szkolne od A do Z.
Niestety nie pamiętam ile ich było.
Co poleciłabyś na następne Narodowe Czytanie ?
,,Opowieści z Narnii ” myślę, że ta książka ma wiele ciekawych historii . 
Możemy poznać wiele wartości, którymi powinniśmy się kierować w naszym 
życiu.
Jakie książki lubisz czytać i dlaczego ?
Najbardziej lubię czytać kryminały, rozwiązywanie zawiłych historii wraz z 
głównymi bohaterem sprawia mi dużą przyjemność. Ale równie często 
sięgam po książki innych gatunków. Uważam, że nie należy się ograniczać.    
                                                                       
                                                                                                studentka UO
 
Wywiadu udzieliła mi także mieszkanka naszego ośrodka Pani Krystyna, 
emerytowana nauczycielka.

Czy warto czytać książki i dlaczego?
Czytanie rozwija wyobraźnię, zainteresowania, dzięki czytaniu poznajemy 
wiedzę z różnych dziedzin życia-historii, biologii,geografii, wiedzę o 
społeczeństwie w różnych przekrojach czasu. Dzięki czytaniu poznajemy 
wiele nowych słów, przyswajamy sobie ładny język literacki, a także 
przypatrując się czytanym wyrazom uczymy się poprawności pisania - czyli 
przy okazji mamy zaliczoną lekcję z ortografii.
Ile lektur szkolnych przeczytała pani od A do Z?
Nie pamiętam dokładnie. Z przyjemnością i wielkim zainteresowaniem 
czytałam w młodości wszystkie lektury szkolne, które były polecane przez 
nauczycieli, a także inne książki - dosłownie wszystkie, które mogłam w 
tamtych czasach wypożyczyć, względnie kupić.



Przekonałam się, że warto czytać, bo wiedza którą zdobyłam dzięki 
przeczytanym książkom bardzo pomogła mi w późniejszym życiu i 
wykonywanej przeze mnie pracy.
Jakie książki poleciłaby pani do przeczytania naszym dzieciom?
Poleciłam do przeczytania:
-utwór Marii konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi „ - rozwija 
wytrwałość i dobroć ,
-wierze Juliana Tuwima
- Baśnie Andersena i Braci Grimm
- książkę „W pustyni i w puszczy”

                                                                                            Pani Krystyna 

 Zapytałam również Panią Anię pracownika SOW ,która uważa, że 
czytanie książek to bardzo ważna sprawa. Książki rozwijają wyobraźnię, 
przenoszą nas do innego świata,poznajemy dzięki nim przygody i historię 
innych osób. Czytanie wzbogaca słownictwo i uczy nas jak stworzony jest 
świat. 
Ile lektur szkolnych przeczytała Pani od a do Z?    
Większość lektur szkolnych przeczytałam do samego końca. Niektóre z nich 
czytałam nie mogąc się oderwać,inne wymagały ode mnie więcej wysiłku. 
Jaką książkę zaproponowałaby Pani do Czytania Narodowego? 
Proponuję  trylogię Henryka Sienkiewicza tj.”Ogniem i mieczem”,”Potop”,
„Przygody Pana Wołodyjowskiego”, które uczą historii, ale też są wspaniałą 
przygodą.          

  
                                                               wywiady przeprowadziła Weronika      

 



Zgodnie z informacją zamieszczoną w pierwszym numerze gazetki 
przedstawiamy kolejne prace konkursowe  pt.„Mój wymarzony dom”

                                 „MÓJ  ULUBIONY  DOM” 

  Nazywam się Oliwia i chodzę już do 2 klasy. Teraz mieszkam w Szansie . 
Kiedyś mieszkałam w Tułowicach i było lepiej niż w Szansie, bo  mieliśmy  
swoje mieszkanie: pokój, łazienkę i kuchnie . 
Marzę o wspaniałym  domu  z ogródkiem w którym zasadzę  warzywa i 
drzewka owocowe. Mój dom będzie jasny z dużymi oknami przez które 
zawsze w moim pokoju  będzie  świeciło słońce. W moim domu będę 
mieszkała  z mamą  i rodzeństwem, będziemy szczęśliwi i zawsze zdrowi. 
Mama będzie dalej pracowała żeby było na rachunki. Ja będę się bardzo 
dobrze uczyła, a brat  chodził  do przedszkola. Chcę żeby zawsze było  
ciepło. Żeby nikt w rodzinie się nie kłócił, żeby mama nie musiała się 
martwić przez mojego starszego brata.      

                                  „ MOJA WYMARZONA WIGILIA” 

   Mam na imię Vanessa. Mam  8 lat i chodzę do drugiej klasy. Jest to już 
moja  3 Wigilia w Polsce. Bardzo się cieszę , bo spędzamy wspólnie czas, 
śpiewamy kolędy, dajemy sobie prezenty. Dzielimy się opłatkiem oraz jemy 
świąteczne potrawy. Bardzo się cieszę, że jestem w Polsce razem z moja 
mamą i siostrą, która się tu urodziła .Wszyscy bardzo się kochamy i moją 
babcię też.  Ona często nam pomaga .

                                                                                       Vanessa



                                             Z  Życia Szansusia!  
 
13.12.2019r. -  tego dnia wszystkie chętne dzieci z naszego ośrodka uczestniczyły 
w konkursie plastycznym   pt. ”Znam swoje prawa” i kolorowały obrazek 
przedstawiający prawidłowe zachowania dorosłych wobec dzieci. Były oczywiście 
nagrody. 
14.12.2019r. - grupa starszych Szansusiów wybrała się do Klubu Kubatura na kręgle. 
Zabawa była przednia. Wyjście na kręgle było nagrodą dla osób zaangażowanych w 
tworzenie naszej gazetki. Chcemy więcej i częściej takich wyjść.
16.12.2019r. - na świetlicy ciekawe wydarzenie - rywalizacja między Szansusiami 
w układaniu puzzli na czas. Dzieci rywalizowały w dwóch grupach wiekowych. W 
pierwszej grupie wygrał Igor z czasem 3,21s. W drugiej grupie pierwszy okazał się 
Maciek uzyskując czas 4,11s. 
17.12.2019r. – tego dnia Pani Renia zorganizowała konkurs ortograficzny dla dzieci 
z naszego ośrodka . Najlepsza okazała się Wera. Poniżej zamieścimy najlepszą pracę 
konkursową i będziecie mogli sami ocenić, czy konkurs był trudny.
Tego dnia odwiedzili nas też Państwo Bąkowie z prezentami zebranymi dla naszych 
małych podopiecznych podczas akcji zorganizowanej w czasie otwarcia kolejnego 
sezonu na opolskim lodowisku. Patronatem akcji był opolski MOSIR.
20.12.2019r. - zorganizowaliśmy „Wigilię u Szansusia”. Wszystkie dzieci wspólnie  
kolędowały na małej świetlicy. Ten wyjątkowy, przedświąteczny czas spędziliśmy  
dzieląc się opłatkiem. Były oczywiście barszczyk,uszka, pierożki ruskie, ciasto i  owoce.
Każdy miał okazję powspominać swoją najpiękniejszą ,niezapomnianą Wigilię. Rada 
świetlicy zaprosiła na spotkanie Wigilijne  najstarsze mieszkanki „Szansy”. Były też 
prezenciki: zabawki, maskotki i książki przygotowane przez dzieci z opolskiego 
przedszkola nr 28. 
31.12.2019r. - organizujemy dyskotekę pod hasłem ‘” MINI SYLWESTER „ w Szansie.
Jeśli masz ochotę i pomysł na strój karnawałowy to zapraszamy do nas. Start o 
godz.12.00.
W miesiącu styczniu 2020r. – z uwagi na ogrom pracy dopiero po nowym roku 
odwiedzi nas Pani rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Porozmawiamy na 
temat niestosownych zachowań wśród dzieci. Tematem przewodnim spotkania będzie  
hasło „Stop przemocy i agresji”. Szansusie przygotowały podziękowania, które przekażą
Pani rzecznik podczas spotkania.

 



     Podziękowania dla Pani Agnieszki

Dziś dzień wielki, wyjątkowy
Przybyła do nas pani Agnieszka – rzecznik prasowy

Komendy Policji Miasta Opole
aby ukrócić Szansusiowe swawole.

Przemawia do nas z wielką powagą,
omawia Kodeks z wielką rozwagą .

Dzieci słuchają, nie dokuczają, 
nad swą postawą się zastanawiają
bo dobrze wiedzą, że przeginają!

Tak głośno krzyczą - nie rozmawiają 
Spokój na piętrach wciąż zakłócają,

ciągle się kopią i wymuszają , 
z kolegów z Szansy się wyśmiewają 

i swoich rodziców też obrażają. 
Pani Agnieszko podziel się wiedzą 

niech się Szansusie w końcu dowiedzą
że tak nie wolno, tak nie wypada .
Drogie Szansusie !! jest na to rada 

uczcie się pilnie,
rodziców  słuchajcie,  
i nie rozrabiajcie!!!

                                                                            
                                                                                opracowała Weronika                       

                               



   Kącik kulinarny
 

Za chwilę Sylwester. Szansusie proponują coś na przekąskę. Palce lizać!!! Pychota.

Koreczki Caprese

Składniki

          2 kromki chleba tostowego

 1 pudełeczko pomidorków koktajlowych 

 250 g opakowanie mini kuleczek mozzarelli 

 bazylia 

 zagęszczony ocet balsamiczny 

 patyczki do szaszłyków 

Pieczywo tostowe opiec w tosterze, pokroić w kostkę. Można je też natrzeć przepołowionym 

 ząbkiem czosnku i delikatnie skropić oliwą. 

 Pomidorki koktajlowe przekroić w poprzek na 2 części. Jedną połówkę położyć na toście, 
następnie dać listek bazylii, kulkę mozzarelli oraz przykryć drugą połówką pomidorka. 

 Ułożyć na talerzu, przed podaniem można skropić zagęszczonym octem balsamicznym. 

                                                                           Opracowała Vanessa

                   
              



 Kącik Mody i Urody

 Coś dla niej- Sylwestrowy szał.     

Niebawem Sylwester, wreszcie będziecie mogły popuścić wodze fantazji.
Bo przecież dyskoteka - to luz, nasze królowanie. Jak osiągnąć ten dyskotekowy szał? 
Na takiej imprezie możemy szokować – to jednak szokujmy ze smakiem, a nie 
ordynarnie. Robiąc makijaż na wieczór, wykonujemy go w świetle jak najbardziej 
zbliżonym do przewidywanego oświetlenia imprezy. Cienie, róż na policzki, pomadka 
do ust czy błyszczyk muszą być dużo ostrzejsze, możemy zastosować również „blask” 
na policzki, dozwolone są też gwiazdki, kwiatki czy serduszka naklejane na twarz i 
paznokcie. Nadal obowiązuje zasada spojrzenia w lusterko!!! (jak w tym wyglądamy), 
aby w imię fantazji nie uzyskać dziwnego wyglądu. Ostatnio bardzo modne są doklejane
rzęsy! W tej karnawałowej maskaradzie możemy pozwolić sobie na dwukolorowe usta 
np. górna warga niebieska - pod kolor oczu, dolna zaś czerwona, czy wielobarwne 
paznokcie. Oryginalnie może wyglądać karnawałowa maseczka na policzku wykonana 
kolorowym tuszem i pokryta brokatem. Cała ta awangarda jest jednak karnawałem i 
przenoszenie jej do normalnego życia  (nie mówiąc o szkole) jest zupełnie śmieszne.  
Fantazjujmy, ale z umiarem. Przy wszystkich stosowanych „chwytach”spójrzmy jednak 
krytycznie w lusterko: jak w tym wyglądamy? Wulgarny, wyzywający”malunek” na 
pięknej nastoletniej buzi jest po prostu bezsensem.

Coś dla niego - Gdy wąs się sypie. 

Wielu chłopców z utęsknieniem czeka na zarost i pierwsze golenie.
Dla wielu to oznaka dorosłości!! Początek zarostu pojawia się różnie. Ta 
przyjmowana początkowo z radością oznaka męskości jest jednak niemałym 
kłopotem. Nawet ci, którzy decydują się na zapuszczanie bród i wąsów (ostatnio 
w modzie), muszą korygować swój zarost. Każdy nastolatek musi sobie zdać 
sprawę z faktu, że źle ogolona twarz nie przyciąga dziewczyn. Wiecie zapewne, 
że różne są metody golenia. Każdy decyduje sam, czy  to maszynka elektryczna 
czy jednorazówka. Mówiąc o goleniu nie możemy zapomnieć o konserwowaniu 
sprzętu do golenia.

                                 
                                                                                                                    opracował Bartek   

  



                                 KĄCIK ZDROWIA 
     

 Każdy z nas lubi jeść i dogadza sobie, sięgając po potrawy z różnych kuchni 
świata. Ale żywność, którą jemy musi być odpowiednio przechowywana aby się nie 
psuła. Bardzo dawno temu ludzie często byli głodni, bo szybko kończyła im się świeża 
żywność. Dzisiaj można przechowywać jedzenie przez długi czas. Trzeba tylko 
zniszczyć albo zahamować rozwój bakterii i pleśni, które powodują, że jedzenie się 
psuje. Jest kilka sposobów: suszenie żywności, oziębianie albo dodawanie do niej 
konserwantów. 
Pamiętajcie Szansusie !!
-Jedzenie w zamrażarce może być przechowywane przez wiele miesięcy, a w lodówce 
przez kilka dni.
-Woda może być usunięta z jedzenia, jeżeli będzie ono suszone na słońcu,w specjalnych 
piecach czy w  wędzarniach. 
-Do konserwowania produktów spożywczych używa się cukru, soli, octu. Żywność 
może być przechowywana przez wiele lat, jeżeli została podgrzana i zamknięta 
w szczelnych słoikach lub puszkach. 
  
                                                   Czym jest mózg ?
  

Mózg znajduje się wewnątrz głowy. To właśnie nim myślisz i to on kontroluje 
wszystko, co robisz. Mózg pracuje nawet wtedy, kiedy śpisz. To on mówi ciału, jak ma 
się poruszać. Mówi też, co widzisz, czujesz, słyszysz, smakujesz i czego dotykasz. 
Mówi nawet, czy jesteś smutny, czy wesoły. Właśnie dzięki mózgowi uczysz się  
nowych rzeczy i je zapamiętujesz. Mózg zapamiętuje wiele różnych rzeczy. Kiedy 
próbujesz czegoś po raz pierwszy, mózg zapamiętuje wygląd, smak i zapach i to czy ci 
smakowało. Ale nie można pamiętać wszystkiego. To mózg decyduje, co jest ważne, 
a co nie. 

                        Zdrowy mózg !!
Mózg jest częścią twojego ciała. Istnieje wiele sposobów na to, żeby sprawnie 

działał: 
1. Jedz zdrowe produkty. Owoce, ryby, warzywa i przetwory mleczne dobrze wpływają 
na mózg oraz na resztę twojego ciała.
2. Sport i ćwiczenia usprawniają całe ciało, w tym także mózg.
3. Bardzo korzystna dla mózgu jest zabawa i rozmowa z przyjaciółmi.
4. Kiedy śpisz, mózg nie musi pracować intensywnie. Pozwól mu odpocząć i dużo śpij.
5. Mózg nie może się nudzić. Ucz się nowych rzeczy, graj w gry, rozwiązuj zagadki...
                      

        opracowała Oliwia 



                                           KRONIKA SPORTOWA

1. W Opolu przez trzy dni odbywały się Mistrzostwa w pływaniu do lat 15.  
Medale zdobyły dwie zawodniczki  UKS-u MOS Opole: Katarzyna Klimczyk 
i Dominika Trentkiewicz.
Zawody odbywały się na pływalni „Wodna Nuta”. Zgłoszonych zostało 381 osób 
(210 chłopców i 171 dziewcząt ze 117 klubów).
Zawodniczki UKS-u MOS zdobyły łącznie pięć medali: dwa złote i trzy srebrne.
Dało to ogólne 7 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Dominika Trentkiewicz specjalizuje się w stylu grzbietowym a Katarzyna 
Klimczyk w stylu klasycznym.

2. W siedzibie Ludowego Klubu Jeździeckiego Ostroga odbyły się  Halowe 
Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody. W 
zawodach udział wzięło około 100 osób, rozegrano 9 konkursów.
W dwóch głównych konkursach wygrała Julia Cichecka na klaczy Rosa M. 

                                                                                                                                opracował Piotrek



KĄCIK  FOTOGRAFICZNY 

                                UWAGA  !!
 
Do dnia 31.12.2019r trwają zapisy do koła fotograficznego  „Fotuś”.
Czekamy na wszystkich chętnych. Wreszcie możemy robić to, co 
lubimy. Zdjęcia własnym telefonem komórkowym. Dziękujemy Pani
Kierownik Joli za wypożyczenie aparatu (szansowego) do robienia 
zdjęć. Ogłaszamy konkurs fotograficzny pt. ,, MOJE UKOCHANE 
ZWIERZĄTKO”. Czekamy na śmieszne fotki do 10.01.2020 r.         
                                                            
                                                              Serdecznie zapraszamy.          
                                                                     fotograf Piotrek        

                                            UWAGA !!    

Informujemy, że na terenie ośrodka  działa Biblioteka, z której mogą
korzystać nie tylko dzieci, ale również mieszkańcy Ośrodka. 
Biblioteka czynna od pn do pt: od godziny 15.30 do 17.30.   Jeśli  
macie w domu jakieś książki, które już przeczytaliście to można je 
przynieść do naszej  biblioteki.
  
                                                               Serdecznie zapraszamy.
                                                                  bibliotekarka Oliwia
                   

 UWAGA  !!                                                       

Ogłaszamy zapisy do zespołu tanecznego „Szans Dance”. Wszystkie
chętne Szansusie, które kochają taniec prosimy o kontakt z P. Renią  
do dnia 20.01.2020r.  
                                                          
                                                                          Serdecznie zapraszamy



                                                           

                 TROCHĘ O HISTORII NASZEGO
MIASTA….                          

                                
                              „ Tajemnica Pewnego Placu”.
  
       W Opolu, niedaleko Młynówki, był położony piękny plac. Ustawiano na nim 
stragany z różnymi towarami oraz wybudowano pracownie szewskie, rymarskie, 
krawieckie, złotnicze...W pobliżu mieszkali mili i uczciwi ludzie. Żyło im się dobrze i 
spokojnie,aż do pewnej burzliwej nocy. Wtedy stojący na placu krzyż został zniszczony 
przez piorun. Od tej pory ludzie bali się wychodzić z domów, ponieważ nękał ich duch 
nieszczęśliwej kobiety. Stukał on do okna,szarpał firanami, straszył wieczornych 
przechodniów i nie dawał nikomu spokoju. Blady strach padł na okolicę. Mieszczanie 
przerażeni niezwykłym dla nich zjawiskiem udali się do swojego biskupa po radę. 
Kapłan przejrzał wszystkie stare księgi dotyczące tego miejsca w poszukiwaniu jakiegoś
wyjaśnienia niepokojącej wszystkich sytuacji. Okazało się ,że w starych papierach 
istnieje informacja,że kiedyś w miejscu złamanego krzyża stała szubienica. Wieszano na
niej skazańców. Pewnego razu przyprowadzono tam dziewczynę, która przez całą drogę 
powtarzała, że jest niewinna i ktoś rzucił na nią fałszywe oskarżenie. Usilnie prosiła, aby
mogła chociaż pożegnać się z rodziną i o chwilę modlitwy. Nikt jej jednak nie  słuchał. 
Zgromadzeni na placu ludzie oczekiwali na kolejne widowisko, więc zapowiedziany 
wyrok został prędko wykonany. Już w tamtych odległych czasach duch nieszczęsnej 
krążył nad miastem i niepokoił mieszkańców.  Postawiono więc w tym miejscu krzyż 
i uroczyście go poświęcono. Od tej pory sytuacja się uspokoiła, a ludzie zapomnieli o 
mrocznej historii. Spokojne chwile trwały do czasu, kiedy burza zaczęła krążyć nad 
placem i dawać się wszystkim we znaki. Zgodnie z podpowiedzią biskupa mieszkańcy 
nawiedzonej okolicy postanowili codziennie się modlić do Świętego Sebastiana o 
zbawienie nieszczęśliwej duszy. W zamian za spokój obiecali wybudować kaplice. 
Ofiarowane przez mieszczan talary spływały w takiej ilości, że w podwalinach 
planowanej, skromnej kaplicy można było wybudować kościół pod wezwaniem Św. 
Sebastiana. Wstawiennictwo  tej wielkiej postaci uspokoiło sytuację na wieki, a kościół 
stoi do dziś. Plac przy kościele też zyskał imię Św. Sebastiana. Tylko niektórzy 
współcześni dociekliwi ludzie znają mroczną przeszłość tej okolicy i wiedzą, skąd się 
wzięła nazwa placu... 
      
                                                        
                                                       Bajka o Opolu Mileny Krzyścin z książki ,, Bajki  o Opolu” 
                                                                                                                                             



                               KĄCIK HUMORU 
 
1.Pan: *idzie do muzeum
Pracownik: Nie może pan iść tutaj z psem.
Pan: To mój pies przewodnik.
Pies: Jan Matejko, urodzony w średniowieczu. Polski malarz.    

2. Przychodzi student do wykładowcy oddać pracę na zaliczenie. Podaje mu 
kartkę, a ten wyrzuca ją przez okno z czwartego piętra i mówi:
- Jeśli przyniesiesz mi to w 5 minut, to wstawię ci najwyższą ocenę. 
Student wyjmuję drugą kartkę i mówi:
- Proszę, tamto było kolegi, ale nie mógł przyjść, bo jest chory.

3. Synek postanowił za zaoszczędzone kieszonkowe kupić sobie szynszylę. Stoi 
w sklepie zoologicznym przed klatką z szynszylami i dzwoni do taty: 
- Tata? 
- Tak. 
- Mam sprawę... 
- O co chodzi? 
- Wiesz, jak wygląda szynszyla? 
- Wiem. 
- Podoba ci się? 
- Tak. 
- A co byś zrobił, jakbym ją przyniósł do domu? 
- Czapkę.

4. Rozmawia krowa z owcą.
Krowa: Muu!
Owca: Bee!
A krowa na to:
- Nie zmieniaj tematu





 W następnym numerze dowiecie się: co to jest stres i jak sobie z nim radzić? 
(niebawem półrocze i czas  na zaliczenia !!!! ). Zapytamy specjalistów. 

redaktorzy wydania: Weronika, Oliwia, Vanessa, Piotrek, Bartek 
koordynator wydania: P. Renia 
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