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Druk KLEKSA ABSOLWENTA 2017
dofinansowany ze składek uczniów klas II gimnazjum

Od redakcji
Za nami kolejny rok szkolny pełen ciężkiej pra-

cy. Przez 10 miesięcy zmagaliśmy się ze spraw-
dzianami, kartkówkami, pracami domowymi. Nie 
zabrakło także konkursów z różnych dziedzin na-
uki oraz radości   z osiągniętych wyników. 

Redakcja „Kleksa” też ma powody do zadowo-
lenia . Zajęliśmy czołowe miejsca w ważnych kon-
kursach dziennikarskich.

Dla trzecioklasistów z gimnazjum ten rok był 
wyjątkowy ze względu na egzaminy. Sen z oczu 
spędzał wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Sym-
boliczne zamknięcie tego etapu edukacji to Bal 
Gimnazjalny. 

Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. 
Przed nami dwa miesiące wakacji, po których cze-
ka kolejna porcja nauki i pracy. Mam nadzieję, że 
dobrze wykorzystacie czas lata, bezpiecznie wy-
poczniecie i nabierzecie siły, aby sprostać nowym 
wyzwaniom. 

Życzę  Wam wspaniałych chwil, niezapomnia-
nych podróży, spełnienia marzeń i oczywiście za-
służonego odpoczynku. 

Dorota Łucka
redaktor naczelna Kleksa

zdjęcie nadesłane

s. 6

s. 17

s. 28

s. 40

s. 45s. 52

KLEKSowe  trofea
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KlasyfikacjaKlasyfikacja

„I głowa musi odpocząć, nie tylko ręce.” ~ Przysłowie tatarskie

Opracowanie - szkoła podstawowa: p. wicedyrektor Barbara Józefacka  
Opracowanie - gimnazjum: p. wicedyrektor Jadwiga Łucka-Drozd 

Najlepsi 2017
Szkoła Podstawowa klasy 4-6

Gimnazjum klasy I-III

5a 5b 5c
Tadeusz Nowak Urszula Głuszak Mirosław Choina

• Gawlak Daria – 5,36
• Syta Anna – 5,36
• Kumoś Oliwia – 5,18
• Domin Wiktoria – 5,00
• Kapłan Emilia – 5,00
• Bodziak Szymon – 4,82
• Pełkowska Izabela – 4,82
• Pełkowski Szymon – 4,82
• Tkaczyk Kamila – 4,82
• Tkaczyk Weronika – 4,82
• Zarębski Jakub – 4,82

• Stanisławska Dominika – 5,27
• Stanisławska Nikola – 5,27
• Hunek Aleksandra – 5,18
• Lesic Zuzanna – 5,18
• Małek Kinga – 5,09
• Rozwadowska Maja – 4,91
• Maj Igor – 4,90
• Woliński Mikołaj – 4,82
• Zmysłowska Gabriela – 4,82
• Misiak Dominika – 4,82

• Kowalik Eliza – 5,64
• Birut Maria – 5,18
• Kasperek Katarzyna – 5,09
• Parafiniuk Zuzanna – 5,09
• Nowicki Jakub – 5,00
• Hamera Wiktoria – 4,91
• Parafiniuk Mateusz – 4,91
• Szczęch Julia – 4,91
• Borys Oliwia – 4,80

4a 4b 4c
Marek Gromaszek Joanna Piekarczyk Anna Wójcik

• Caban Nina – 5,09
• Chałupczak Andrzej – 5,09
• Borawski Jan – 5,00
• Królik Tomasz – 5,00
• Kozieł Wiktoria – 4,91
• Młynek Mateusz – 4.91
• Pawłowski Jakub – 4,91
• Snopkowska Wiktoria – 4,82
• Romanowski Kamil – 4,82

• Domownik Natalia – 5,64
• Kądziela Natalia – 5,55
• Golianek Zuzanna – 5,36
• Kubicka Anna – 5,36
• Mazur Wiktoria – 5,36
• Latek Paulina – 5,27
• Skrobas Martyna – 5,09
• Lisowska Agnieszka – 5,00
• Ciastek Wojciech – 4,82
• Kosowska Oliwia – 4,82
• Sadurska Katarzyna – 4,82

• Adamska Ewelina – 5,55
• Stefaniak Julia – 5,45
• Górna Wiktoria – 5,18
• Michniewicz Jan – 5,10
• Misiak Justyna – 5,09
• Krawczyk Jakub – 5,09
• Jędrychowska Magdalena – 4,82
• Marcinek Marta – 4,82

6a 6b 6c
Maria Wójtowicz Mariola Sidor Małgorzata Kot

• Choina Michał – 5,27
• Klempka Karolina – 4,91
• Babiarz Aleksandra – 4,82

• Mroczek Marek – 5,36
• Osiak Bartłomiej – 5,36
• Rodak Karolina – 5,27
• Ręba Dagmara – 4,90
• Górny Jakub – 4,82
• Grygiel Dominik – 4,82
• Liwia Łońska – 4,82
• Piech Oliwia – 4,82

• Bartosik Izabela – 5,45
• Kowalik Katarzyna – 5,45
• Borzęcka Karolina – 5,00
• Kostecki Jakub – 5,00
• Smolińska Dorota – 4,82
• Stefaniak Martyna – 4,82
• Kutyna Adrian – 4.82
• Wójcik Dawid – 4,82

IA IB IC
Małgorzata Mytyk Marzena Włodarczyk Danuta Dziedzic 

• Choina Dorota – 5,00
 

• Polkowska Karolina – 4,97

IIA IIB IIC
Marek Gruda Wojciech Waśkowicz Elżbieta Kotelba 

• Wac Martyna – 4,79 • Czuchryta Krystian – 5,27
• Tarnas Aleksandra – 5,13
• Kasperek Urszula – 5,00
• Kowalik Zuzanna – 5,00
• Klaudia Pacek – 5,00

• Bordzoł Kornelia – 5,27
• Maj Barbara – 4,87
• Sidor Małgorzata – 4,99

IIIA IIIB IIIC
Marta Stefaniak Anna Zgierska Jolanta Nowak-Urbaś 

• Ćwikła Paulina – 5,33
• Rarak Izabela – 5,17
• Barczak Sylwia – 5,11
• Wójcik Milena – 5,06
•  Adamczyk Piotr – 4,89
• Biskup Klaudia – 4,78
• Tarnas Mateusz – 4,78

• Czechowska Iga – 5,50
• Jeżewska Sandra – 5,28
• Gawrońska Magdalena – 5,11
• Jasińska Kinga – 5,11
• Domin Alicja – 4,83
• Mokusiński Mateusz – 4,82
• Grzelak Jędrzej – 4,78
• Smoliński Szymon – 4,78

• Łucka Dorota – 5,33 wz 
• Malinowska Anna – 5,28 wz
• Kasperek Karol – 5,17 wz
• Antoniak Izabela – 4,94 wz
• Jusiak Natalia – 4,89 wz
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Egzamin 2017

„Śpi człowiek i śpi, a na odpoczynek nigdy nie ma czasu.” ~ Aleksander Sołżenicyn

Egzamin 2017
Opracowanie: p. Elżbieta Kotelba 

Zdjęcia: archiwum redakcji Kleksa

Szkolne żniwa – czyli podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego

Iga Czechowska  97% III B
Karol Kasperek  92% III C
Milena Wójcik  91% III A
Bartosz Sokołowski 91% III B
Dorota Łucka  90% III C
Szymon Smoliński 89% III B
Anna Malinowska 88% III C

Jędrzej Grzelak  88% III B
Rafał Taczalski  88% III A
Paulina Ćwikła  87% III A
Damian Klimek  87% III A
Piotr Adamczyk  85% III A
Izabela Rarak  85% III A
Mateusz Mokusiński 85% III B

Kinga Jasińska  84% III B
Aleksandra Choina 82% III C
Piotr Berej  82% III B
Alicja Domin  81%  III B
Michał Dziuba  81% III C
Aleksandra Zuń  81% III C
Michał Kowalik  80% III A

Stanin/rok szkolny 2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

9 najwyższy (4%szkół)

8 bardzo wysoki (7% szkół) M M   JP 

7 wysoki (12%szkół) JP JP   M JP   M M   JP   Ap

6 wyżej średni (17% szkół) JAp H H M   JAp H   Prz JAp   H   Prz

5 średni (20%szkół) H   Prz JAp   Prz JAp   Prz JP   H   Prz

4 niżej średni (17% szkół)

3 niski (12%szkół)

2 bardzo niski (7% szkół)

1 najniższy (4%szkół)

Część humanistyczna Część matematyczno-
-przyrodnicza Języki obce

Język polski Historia  
i wos

Matematyka Przedmioty 
przyrodn.

J. angielski 
p. podst.

J. angielski 
p. rozsz.

% % % % % %

Szkoła 78,7 61,0 60,0 53,6 68,5 49,4

Gmina 76,7 61,1 56,6 55,5 67,0 45,9

Powiat 71,7 57,9 45,4 51,7 61,8 42,0

Województwo 70,7 59,1 46,7 52,9 66,0 47,1

Kraj 69 59 47 52 67 49

Różnica w punktach procen-
towych pomiędzy wynikiem 
szkolnym a krajowym

+9,7 +2 +13 +1,6 +1,5 +0,4

W dniach 19, 20 i 21 kwietnia bieżącego roku, uczniowie naszej szkoły, podobnie jak ich rówieśnicy w całym kraju, przystą-
pili do końcowego, zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. Młodzież rozwiązywała zadania z języka polskiego, z historii 
i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, z języka nowożytnego. W naszej szkole większość 
uczniów wybrała język angielski. Zdawały go 82 osoby, z których każda pisała egzamin na poziomie podstawowym oraz na 
poziomie rozszerzonym. Dwie osoby wybrały język niemiecki i rozwiązywały zadania tylko na poziomie podstawowym. 
Na podstawie wyników procentowych obliczane są tak zwane punkty rekrutacyjne do szkół średnich za egzamin (maksy-
malnie 100). Jest to średnia liczby procentów z pięciu obowiązkowych części egzaminu gimnazjalnego (bez języka obcego 
na poziomie rozszerzonym). W tym roku statystyczny uczeń naszego gimnazjum uzyskał 64% punktów możliwych do 
zdobycia.
Przedstawiamy listę uczniów z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych za egzamin:

Matematyka
Milena Wójcik  100% III A
Iga Czechowska  100% III B
Karol Szczygieł  100% III B
Dorota Łucka  100% III C
Rafał Taczalski  97% III A
Alicja Domin  97% III B
Sandra Jeżewska 97% III B
Karol Kasperek  97% III C
Paulina Ćwikła  93% III A
Izabela Rarak  93% III A
Jędrzej Grzelak  93% III B
Szymon Smoliński 93% III B
Bartosz Sokołowski 93% III B
Anna Malinowska 93% III C
Aleksandra Zuń  93% III C 

Język angielski podstawowy
Justyna Woźniak 100% III A
Milena Wójcik  100% III A
Iga Czechowska  100% III B
Kinga Jasińska  100% III B
Mateusz Mokusiński 100% III B
Bartosz Sokołowski 100% III B
Izabela Antoniak 100% III C
Karol Kasperek  100% III C

Historia i WOS
Karol Kasperek  100% III C
Iga Czechowska  97% III B
Szymon Smoliński 97% III B
Mateusz Tarnas  94% III A
Dorota Łucka  94% III C
Bartosz Sokołowski 91% III B

Język polski
Iga Czechowska  100% III B
Alicja Domin  100% III B
Kinga Jasińska  100% III B
Anna Malinowska 100% III C
Piotr Adamczyk  97% III A
Paulina Ćwikła  97% III A
Milena Wójcik  97% III A
Natalia Wójcik  97% III B 
Dorota Łucka  97% III C

Przedmioty przyrodnicze
Iga Czechowska  89% III B
Jędrzej Grzelak  86% III B

Jesteśmy z Was dumni !!!

A oto uczniowie, którzy z poszczególnych części egzaminu osiągnęli wyniki w staninach najwyższych (4% najlepszych 
wyników w kraju).

Poniżej przedstawione zostało zestawienie tegorocznych wyników procentowych naszego gimnazjum, na tle wyników 
gminy, powiatu, województwa i kraju 

A oto zestawienie wyników naszego gimnazjum w skali staninowej z pięciu ostatnich lat

W tym roku szkolnym, wyniki egza-
minu z języka polskiego i matema-
tyki plasują nas w gronie 11% naj-
lepszych szkół w Polsce. Tylko 4% 
szkół ma wyższy wynik staninowy  
z tych przedmiotów!
Staniny ze wszystkich obowiązko-
wych częsci egzaminu są wyższe niż 
wynik średni.  

Gratulacje !!!
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Między nami poliglotami

„Wyśpię się po śmierci.” ~ Jay Kristoff

Opracowanie: p. Marta Wronowska, nauczycielka j. niemieckiego, ZS Niemce
Zdjęcia: nadesłane

Wyjazd 7 uczniów gimnazjum Zespołu im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach  
w dniach 7 – 12 maja 2017 do Bretten (Niemcy) to kontynuacja projektu zwią-
zanego z wymianą młodzieży realizowanego wspólnie z Gimnazjum im. Edith 
Stein w Bretten oraz Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Łucce. Pierw-
sze spotkanie młodzieży z obu krajów miało miejsce w październiku 2016, gdy 
uczniowie z Polski gościli w swoich domach rówieśników z Niemiec. Teraz na-
stąpiła druga odsłona – wizyta uczniów z Polski u swoich partnerów z wymiany.  
Z relacji wiem, że pobyt w Niemczech i spotkanie z rówieśnikami z Danii, Ru-
munii oraz Czech należy do bardzo mile wspominanych chwil w kończącym się 
roku szkolnym. Uczestnicy tego przedsięwzięcia chętnie opisali swoje wrażenia  
z pobytu za granicą. Zachęcam do lektury.

Marta Wronowska

Z Niemiec do… Niemiec - rewizyta

W niedzielę 7.05.2017 r. około godziny pierwszej w nocy przekroczyliśmy 
granicę. Na miejsce dotarliśmy o godzinie 10.00 Gdy przywitaliśmy się ze 
wszystkimi uczestnikami, razem z rodzicami Leslie pojechałam do jej domu. 
Poznałam tam jej rodzinę – dziadków i siostrę, oprowadzili mnie po domu, 
pokazali każdy zakamarek. Rozpakowałam swoje rzeczy, następnie mama 
Leslie zaprosiła nas na obiad. Około godziny 14 poszłyśmy do Teresy – kole-
żanki z wymiany. Byłyśmy u niej do godziny 17. Rozmawiałyśmy i grałyśmy 
w gry, było bardzo miło. Wieczorem wszyscy uczestnicy wymiany spotkali się 
w restauracji. Gdy wróciłyśmy do domu, rozdałam prezenty rodzinie Leslie, 
które przywiozłam z Polski. Rozmawiałyśmy chwilę i poszłyśmy spać, ponie-
waż kolejny dzień miał przynieść jeszcze więcej emocji.

Paulina Prażmo, klasa IIA 

Poniedziałek 08.05.2017 – dzień drugi – prezentacje. Był to dla nas bar-
dzo stresujący dzień. Zaczął się od przywitania przez gospodarzy uczestników 
wymiany. Przedstawiono program projektu „Moja mała ojczyzna”. Warszta-
ty były prowadzone w języku angielskim. Wspólnie w grupach przygotowali-

Między nami poliglotami

śmy 20 tematów, które po obiedzie każda z prezentowaliśmy przed wszystkimi 
uczestnikami wymiany. Podczas wspólnej pracy mogliśmy się lepiej poznać. 
Wieczorem odbyła się dyskoteka ,,Euro party", podczas której smakowaliśmy 
specjalności z każdego kraju.

Magdalena Gawrońska, klasa IIIB

We wtorek 9 maja 2017 w godzinach południowych byliśmy w fabryce 
Audi. Najpierw mogliśmy obejrzeć samochody na wystawie i wsiąść do nich, a 
później poznawaliśmy proces produkcji. Następnie pojechaliśmy do Muzeum 
Instrumentów Automatycznych, gdzie widzieliśmy instrumenty grające bez 
udziału człowieka. Po powrocie do Bretten mieliśmy czas wolny, więc razem 
z innymi wyszliśmy na dwór.

Adrian Bogusz, klasa IIA 

W środę 10 maja 2017 wstaliśmy bardzo wcześnie, ponieważ już o godzi-
nie 7.30 mieliśmy zbiórkę przed szkołą w Bretten. Przed nami cel wycieczki – 
miasto Heidelberg. Na miejscu zwiedziliśmy zamek oraz mieliśmy czas wolny. 
Ten czas spędziliśmy  na zakupach, nie zapominając o obiedzie. Po powrocie 
do Bretten poszliśmy na spotkanie całej grupy. Po mile spędzonym wieczorze 
wróciliśmy do domu.

Katarzyna Stefaniak, klasa IIB

Czwartek to był niestety ostatni dzień naszej wymiany. Tak jak codziennie 
trzeba było wstać bardzo wcześnie. O 7:30 wyjechaliśmy spod szkoły w Bret-
ten. Jechaliśmy do Strasburg’a we Francji. Zwiedzaliśmy rynek i katedrę Notre 
Dame. Następnie pojechaliśmy do Parlamentu Europejskiego. Po powrocie do 
Bretten poszłyśmy do supermarketu ,aby zrobić zakupy na jutrzejszy dzień. 
Potem razem z Celiną spotkałyśmy się z resztą uczniów w pizzerii. Wieczo-
rem piłyśmy herbatę razem z jej mamą i siostrą, oglądając niemiecki Top Mo-
del . W między czasie pomagałam robić dekoracyjne pompony na przyjęcie 
osiemnastkowe Marcela i Alisy (rodzeństwa Celiny) i zostałam obdarowana 
prezentami pożegnalnymi. To był cudowny dzień! 

Klaudia Pacek IIB

W piątek 12.05.2017 wstałem bardzo wcześnie, skończyłem pakować wa-
lizkę i z Larsem zjedliśmy śniadanie. Pojechaliśmy do szkoły w Bretten, gdzie 
spotkaliśmy się z pozostałymi uczestnikami wymiany. Niektórych poniosły 
emocje, np. Klaudię, która płakała cały ranek. Pożegnanie trwało bardzo 
długo, nie mogliśmy rozstać się z naszymi kolegami z Niemiec. Dopiero o 9.00 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski. W zasadzie całą podróż do domu 
spałem, jazda autobusem wpływa na mnie usypiająco. Przebudziłem się dwa 
razy, by spędzić trochę czasu z rówieśnikami. Obowiązkowo zajechaliśmy do 
Mc Donald’s na posiłek. W Lublinie byliśmy o 3.00 nad ranem.

Maciej Zieliński, klasa IIB
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Z życia redakcji Z życia redakcji
Opracowanie: p. Agnieszka Boguta

Zdjęcia: archiwum redakcji

Kleksowych dziennikarzy nagrodził również Wójt Gminy Niemce

Kleksowi absolwenci o sobie

Dorota Łucka – do redakcji Kleksa należę od początku drugiej klasy gimnazjum, 
a od początku trzeciej jestem redaktor naczelną. Lubię matematykę, a w między 
czasie robię zdjęcia wszystkiemu, co się rusza.
Specjalność kleksowa: robienie zdjęć: na szkolnych wycieczkach, imprezach, 
uroczystościach, przerwach, a nawet i na lekcjach.
Najlepiej wspominam: „Ogólnopolskie Zawody Monocyklowe”, które odbyły się 
w pierwszy weekend września 2016 roku na skateparku w Niemcach. Robiłam 
zdjęcia na tej imprezie i bardzo mi się podobały zarówno akrobacje na monocy-
klach, jak i atmosfera. Miło wspominam także pracę nad tekstami z cyklu „Skąd 
nasz ród” oraz takimi, do których trzeba było poszukać informacji u starszych 
osób lub w kronikach. Dzięki temu dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy  
o naszej gminie i mieszkańcach. 
Marzy mi się zawód: boksera i walki na ringu.
A tak naprawdę: będę ekonomistką lub bankowcem i będę pracować za biurkiem 
:)
Chciałabym być jak: Coco Chanel, która mimo wielu przeciwności losu i trud-
ności stworzyła popularną na cały świat markę. Podoba mi się jej pracowitość, 
uczciwość oraz zawziętość w dążeniu do zamierzonego celu.

Katarzyna Wolińska – do redakcji Kleksa dołączyłam w klasie drugiej gim-
nazjum. Zaczynałam od prowizorycznych zdjęć, a potem szło mi coraz lepiej. 
Była to bardzo przyjemna, a czasem ciężka praca. Wygraliśmy wiele konkursów, 
jeździliśmy na różne warsztaty, wycieczki. Pisanie do „Kleksa” będę na pewno 
miło wspominać. 
Specjalność kleksowa: robienie zdjęć, pisanie artykułów, robienie wywiadów 
Najlepiej wspominam: wyjazd do Katowic, zajęliśmy tam pierwsze miejsce  
w ogólnopolskim konkursie na gazetę szkolną. Również miło wspominam warsz-
taty organizowane w Kazimierzu Dolnym oraz fotograficzne organizowane u nas 
w szkole. 
Marzy mi się aby zostać: „królową życia”, robić co chcę, jeździć, gdzie chcę i być 
niezależną od innych. Chciałabym mieć dużo pieniędzy i wyjechać do Dubaju.
A tak naprawdę: chcę zostać kosmetyczką 
Chciałabym być jak: Anna Lewandowska, ponieważ jest wytrwała w tym co robi. 
Ćwiczy, nie poddaje się. Wie, że jeżeli chce coś osiągnąć, to nie może się podda-
wać. Imponuje mi takie podejście do życia, ponieważ nie wolno w siebie zwątpić. 
Trzeba dążyć do realizacji marzeń. 

Aleksandra Zuń – do redakcji Kleksa należę od II klasy. 
Specjalność kleksowa: piszę na bieżące tematy.
Najlepiej wspominam: wyjazd do Katowic
Marzy mi się zawód: mechanika samochodowego, razem z koleżanką otworzymy 
warsztat samochodowy „Nad Ciemięgą”.

A tak naprawdę: to nie mam jeszcze planów na przyszłość i żyję bieżącą chwilą.
Chciałabym być jak: Gigi Hadid (modelka)

Karol Kasperek
Zawsze chciałem być jak: mój ulubiony piłkarz Leo Messi (pomijając oszustwa 
podatkowe) 
Specjalność kleksowa: wywiady z panem wójtem, relacje z wyjazdów.
Najlepiej wspominam: chyba wyjazd to Katowic po odbiór nagrody oraz Naro-
dowe Czytanie w Kazimierzu i komplementy ze strony turystów.
Wymarzony zawód: murarz tynkarz akrobata
A tak naprawdę: chciałbym być ekonomistą bądź osobą związaną z branżą IT. 

Anna Malinowska
Specjalność kleksowa: w naszej redakcji nie mam ściśle określonej specjalizacji, 
ale bardzo lubię pracować z innymi ludźmi. Przeprowadzenie wywiadu nie jest 
dla mnie problemem, chętnie to robię.
Najlepiej wspominam: Narodowe Czytanie ,,Quo vadis” w Kazimierzu Dolnym. 
Z tego dnia mam wiele cudownych wspomnień, spotkaliśmy wspaniałych ludzi, 
sprawdziliśmy się w roli rzymskiej ludności. To właśnie  tam dowiedzieliśmy się, 
kto ma najzgrabniejsze nogi w redakcji (dla niewtajemniczonych - Karol Kaspe-
rek). 
Marzy mi się zawód: światowej sławy gwiazdy rocka. Mogłabym zwiedzać świat, 
śpiewając rockowe kawałki! Chodziłabym w skórzanych ubraniach z ćwiekami  
i z szalonymi fryzurami na głowie! 
A tak naprawdę: to chciałabym być psychologiem, żebym mogła pomagać lu-
dziom, którzy toczą bardzo ciężką walkę z samym sobą.
Chciałabym być jak: Adele. Jest ona świetną wokalistką i uważam, że dla mło-
dych ludzi z pasją jest wzorem do naśladowania. Zdobywa wiele nagród, ma 
świetny słuch muzyczny, magiczny głos i gra na wielu instrumentach, a jej utwo-
ry są przed długi czas na szczycie list przebojów.

„Im więcej odpoczywasz, tym dłużej żyjesz.” ~ John Ronald Reuel Tolkien
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Absolwenci klas III gimnazjum! 
Zapewne wiele wiecie o swoich wy-
chowawcach, lecz nie wszystko . Być 
może tego nie wiedzieliście.

Pani Anna Zgierska, wychowawczyni  
klasy IIIB. Pracuje jako nauczycielka ję-
zyka polskiego od 24 lat. Od początku 
w naszej placówce. Warto wiedzieć, że 
pani Zgierska również jest absolwentką 
naszej szkoły. 
• Jeśli nie byłaby Pani nauczycielką, to 

w jakim by Pani pracowała? 
– Od zawsze chciałam być nauczy-
cielką. W dzieciństwie bawiłam 
się w szkołę z kuzynami i sąsiada-
mi. Jednak gdybym miała wybrać 
inny zawód, byłby to bibliotekarz 
lub animator kultury. Mogłabym 
również prowadzić kawiarenkę 
literacką. 

• Jaką cechę charakteru najbardziej 
ceni Pani u siebie? 
– Wrażliwość 

• Jaką cechę charakteru najbardziej 
ceni Pani u innych?  
– Uczciwość 

• Co zabrałaby Pani na bezludną 
wyspę? 
– Biblię 

I teraz kilka krótkich pytań:
• Książka czy film? – oczywiście 

książka 
• Kawa czy herbata? – kawa i herbata
• Czarny czy biały? – najlepszy zestaw 

czarno-biały
• Spodnie czy sukienka? – sukienka 
• Lato czy zima? – ani lato, ani zima 

tylko wiosna
• Pies czy kot? – pies 
• Miasto czy wieś? – wieś (najlepiej  

z dala od szosy, zgiełku i samocho-
dów)

Pani Marta Stefaniak, wychowawczy-
ni  klasy IIIA. Jak sama mówi, pracuje 
jako nauczycielka historii prawie od sta-
rożytności. W naszej szkole jest już ho, 
ho, ho, albo i dłużej. Nie pracowała w 
innych placówkach.
• Jeśli nie byłaby Pani nauczycielką, 

to w jakim zawodzie by Pani praco-
wała? 
– Zastanawiam się :) 

• Jaką cechę charakteru najbardziej 
ceni Pani u siebie? 
– Uczciwość

• Jaką cechę charakteru najbardziej 
ceni Pani u innych?  
– Szczerość 

• Co zabrałaby Pani na bezludną 
wyspę? 
– Książki 

I teraz kilka krótkich pytań:
• Książka czy film? – książka, ale do-

bry film też lubię
• Kawa czy herbata? – herbata 
• Czarny czy biały? – niebieski 
• Spodnie czy sukienka? – nie wiem :)
• Lato czy zima? – wiosna 
• Pies czy kot? – i to i to
• Miasto czy wieś? – chyba jednak 

wieś, a ostatnio najchętniej bezlud-
na wyspa 

Pani Jolanta Nowak-Urbaś, wycho-
wawczyni klasy IIIC. Pracuje jako 
nauczycielka matematyki od 26 lat.  
W naszej szkole jest od 22 lat, wcześniej 
pracowała w szkole podstawowej w Gą-
skach w województwie warmińsko-ma-
zurskim.
• Jeśli nie byłaby Pani nauczycielką, 

to w jakim zawodzie by Pani praco-
wała?  
– Zawsze chciałam być nauczycielką

• Jaką cechę charakteru najbardziej 
ceni Pani u siebie? 
– Lojalność 

• Jaką cechę charakteru najbardziej 
ceni Pani u innych? 
– Szczerość 

• Co zabrałaby Pani na bezludną 
wyspę? 
– Książkę 

I teraz kilka krótkich pytań:
• Książka czy film? – książka 
• Kawa czy herbata? – kawa
• Czarny czy biały? – czarny 
• Spodnie czy sukienka? – spodnie 
• Lato czy zima? – lato 
• Pies czy kot? – pies 
• Miasto czy wieś? – wieś 

Aktualności

„Nie ma cięższej pracy dla osoby aktywnej niż wypoczynek.” ~ Sabina Berman

klasa III A

Występują:

Piotrek w sporcie wymiata
Często też na kole ''lata"  
(Piotrek Adamczyk)

Sylwia w chórze się udziela
I oklaski ciągle zbiera  
(Sylwia Barczak)

To nie ściema, to nie plotki
Błażej wszystkim robi fotki 
(Błażej Barszcz)

Kuba całe noce  gra
I na lekcjach nieobecności ma  
(Kuba Bielaszewski)

Klaudia długie pazurki ma
Ze wszystkim radę sobie da 
(Klaudia Biskup)

Patryk w gierki lubi grać
Przez to chodzi późno spać  
(Patryk Bujak)

Paulina pięknie recytuje
Jej poezja wszystkich ujmuje  
(Paulina Ćwikła)

Dominika wierna fanka Zenka
Na koncertach nie wymięka 
(Dominika Domonik)

Julka makijażu mistrzyni
Idealne kreski Eylinerem czyni 
(Julka Flis)

Hubert zje kebabów sześć 
Jeszcze powie: „Dajcie jeść!" 
(Hubert Głaz)

Julka samochody lubi
W nowej szkole się nie zgubi 
(Julka Gnyp)

Opracowanie: Dorota Łucka kl. IIIC
Zdjęcie: Sylwia Brzozowska kl. IIA

Klasa III AZnacie? To posłuchajcie…. Historycznie i Histerycznie o III A
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klasa III Aklasa III A

„Brak zajęcia nie jest wypoczynkiem.” ~ Przysłowie łacińskie 

Czy mogę wyjść?
Sytuacja miała miejsce na lekcji języka polskiego. Tego dnia 
prezentowaliśmy wybrane przez nas utwory literackie. Re-
cenzentom można było zadawać pytania. Na środku sali 
stał Michał i przedstawiał książkę Leona Dyczewskiego 
,,Obrońca godności i praw człowieka” Tematyka dzieła było 
dość poważna, toteż w klasie panowała cisza. Nagle Maciek 
(skupiony jak nigdy) podniósł rękę. Wszyscy (nieco zdzi-
wieni) myśleli, że zainteresowała go książka. Pani się ucie-
szyła i spytała, czy chce zadać pytanie Michałowi. Maciek 
odpowiedział, że nie, ale ma pytanie do pani. Nauczyciel-
ka udzieliła mu głosu z nadzieją, że chodzi mu o literaturę.  
Maciek grzecznie zapytał: „Czy mogę wyjść do toalety?” 
Cała klasa razem z panią Anią parsknęła śmiechem.
PS. Pani go wypuściła :) 

Osobowość klasy i szkoły
Naszą klasową indywidualnością z pewnością jest Michał 
Kowalik. Wyróżnia się na tle szkolnej społeczności: wszę-
dzie się udziela, ma wiele pasji i zainteresowań. Czasem 
brakuje mu czasu na naukę -;) Należy m.in. do samorządu 
szkolnego, pocztu sztandarowego, orkiestry dętej i wielu 
innych. Jest świetnym aktorem i pomysłodawcą. Chętnie 
reprezentuje szkołę w konkursach recytatorskich, zdoby-
wając laury. Trenuje pływanie od 8 lat i osiąga sukcesy w 
tej dziedzinie. Michał zajmuje się także myślistwem, a po-
lowania to jego rodzinna tradycja. Jest osobą inteligentną 
i zarazem dowcipną, mówiąc krótko do tańca i do różań-
ca. Docenili to uczniowie i pracownicy szkoły, gdyż zdobył 
tytuł Osobowością gimnazjum 2017.  Jesteśmy dumni, że 
mamy w klasie tak zdolnego i wszechstronnego kolegę.

Damian wiecznie zmęczony
Nawet na egzaminie snu spragniony
(Damian Klimek)

Aneta tylko rzęsy maluje 
I dobrze się z tym czuje 
(Aneta Korgol)

Michał aktor wyborny
Jest to chłopak bardzo zdolny 
(Michał Kowalik)

Klaudia często gumę żuje
I  telefon na lekcjach wyjmuje  
(Klaudia Rachańczyk)

Iza ręczną wciąż trenuje
Ciągle nas czymś zaskakuje  
(Iza Rarak )

Ola - artystyczna dusza
Poezja na polskim ją porusza 
(Ola Rusznica)

Karolina, wszyscy wiecie
Najlepsza siłaczką jest na świecie 
(Karolina Skrzypiec)

Dla Kuby informatyka to żadna sztuka
Za parę lat wymyśli nowego Facebooka  
(Kuba Stefaniak)

Rafał piłkarz urodzony
Biega po boisku jak szalony 
(Rafał Taczalski)

Mateusz w orkiestrze szkolnej gra
Pomocną dłoń każdemu da  
(Mateusz Tarnas)

Maciek to śmieszek klasowy
Tytuł mistrza kawałów dla niego gotowy 
(Maciek Tarnowski)

Ola z matematyki zdała
Cieszy się z tego klasa cała 
(Ola Walenciuk)

Dla Patrycji geografia to zabawa
A origami to prosta sprawa  
(Patrycja Woś)

Justyna po angielsku dobrze gada
Wygrana przez nią każda olim-
piada 
(Justyna Woźniak)

Milena w tańcu swe ciało wygina
W Rythm-Xie ciągle medale 
zdobywa  
(Milena Wójcik)

Karolina skryta dziewczyna
Niedługo szkołę policyjną zaczyna 
(Karolina Wypychowska)

Dawid zasłużył bez gadania 
Na tytuł mistrza unikania  
(Dawid Zieleńczuk)

WYKONAŁY:
Aleksandra Rusznica
Sylwia Barczak
Klaudia Biskup
Justyna Woźniak

A to historia…

WYKONAŁY: Aleksandra Rusznica, Sylwia Barczak,Klaudia Biskup,Justyna Woźniak
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klasa III Aklasa III A

„A to wielka umiejętność umieć odpoczywać.” ~ Wiesław Myśliwski

Klasa III B
Moja klasa IIIA

To już koniec?
Wydaje się, że to było tak niedawno, a tu mija trzy lata, jak sta-
nęłam po raz pierwszy przed swoją klasą. 29 osób, 29 indywi-
dualności, 29 (a może i więcej) oczekiwań. Wtedy patrzyłam 
na Was jeszcze z góry. Dziś czasem i szpilki nie wystarczą.
Uczyłam się nowych imion i twarzy: 2 Julki, 2 Karoliny,  
2 Ole, 2 Klaudie, Paulina, Sylwia, Dominika, Aneta, Milena, 
Iza (która czasem była Karoliną), Patrycja,  Justyna, 2  Jaku-
bów,  Piotrek,  Błażej, Patryk (przez chwilę nawet 2), Michał, 
Rafał, Maciek, Dawid, Damian, Hubert, Mateusz.
Na pierwszej wywiadówce powiedziałam rodzicom, że teraz 
jesteście też moimi dziećmi – z tym, co miłe, dobre i trudne.
Uczyłam się Waszych problemów, pasji, poszukiwań. Wspól-
nie musieliśmy zmierzyć się nie tylko ze szkolną rzeczywisto-
ścią – znów wyjazd na zawody, jakieś kolejne jedynki…, ale 
także ze światem uczuć i emocji. Nikt nie obiecywał, że będzie 
łatwo, ale daliśmy radę (chyba).
Nie tak często się zdarza, żeby niezmieniony skład przetrwał 
do III klasy. Nam się udało.
Jak w kilku słowach zmieścić trzy lata:
- uczenia się siebie i życia
- wspólnych imprez i wyjazdów
- chwil, które zapadają w pamięć i tych ulotnych, ale niezwykle 
ważnych?
Chyba każdy zapamięta coś innego.
Co zapamiętam ja? 
Na pewno to, że mimo różnic umieliśmy się dogadać, szano-
wać swoją odrębność.   
Nasze wędrówki – czyli:
„Ile razem dróg przebytych,
Ile ścieżek przedeptanych…”
Oprócz obowiązkowych wycieczek, był m.in. wyjazd integra-
cyjny nad Bug, kiedy wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nie-
codziennymi sytuacjami. Nocny bieg na orientację był atrak-
cją, ale i próbą moich nerwów. Chociaż instruktor uspokajał:  
„Niestety, oni wrócą”.
Nasze czerwcowe spacery po okolicy. To był czas na poznanie 
siebie, plotki albo… rozwiązywanie się z „kajdanek”. 
I oczywiście Bieszczady. Złota jesień i śnieg, śpiewy, żarty i po-
ważne rozmowy…
„Na zawsze zapamiętam wasze twarze….” i oczy.

Te z pierwszego dnia – pełne znaków zapytania. Z klasowych 
Dni Chłopaka i Dni Kobiet, kiedy padały pytania quizu, dla 
chłopaków np. o tajniki makijażu, dla dziewczyn o nazwiska 
piłkarzy. Z trudnych chwil rozliczania i „czepiania się”. I oczy-
wiście z bieszczadzkiej „Podróży marzeń” ;-).
„Szczęśliwej drogi, już czas…”
Rozstania są trudne, ale nieuniknione. Mam nadzieję, że to, 
co dostaliście w ciągu ostatnich trzech lat, pomoże Wam pora-
dzić sobie na nowym etapie życia. Miejcie marzenia i odwagę, 
aby je spełniać.
I wspomnijcie czasem „mile spędzony z nami czas”.
I na koniec chciałabym zwrócić się do Rodziców. 
Z  łezką w oku oddaję  Nasze  dzieci. Możemy być  z nich 
dumni.  Dziękuję za trzy lata współpracy i wspierania, za cier-
pliwość i zrozumienie. I za każdy uśmiech.

Marta Stefaniak 

Fraszka „O naszej Pani”
Na lekcjach u pani Stefaniak nigdy się nie nudzimy

Zawsze gdy zajęcia są rano, wnet się rozbudzimy 
W pełnym skupieniu mijają nam kolejne godziny

Ale i tak wszyscy mamy wesołe miny
Szybko wszystkie daty zapamiętujemy 

i bardzo dobre oceny dostajemy
Nasza wychowawczyni to równa babka

Historia z nią to nie zagadka
Paulina Ćwikła 

Na tylnym kole lata,
dobry z niego akrobata. 
(Kuba Babiarz)

Piotrek bardzo zwinny jest,
więc w GKSie pogrywa też. 
(Piotr Berej)

Dżodża każdy zna,
bo wzrost brzozy ma. 
(Michał Brzozowski)

W samorządzie się udziela,
dobra też z niej jest kumpela. 
(Karolina Cichoń)

Wszystkie konkursy wygrywa,
na skrzypcach też sobie pogrywa. 
(Iga Czechowska)

Ala w nogę chętnie gra,
ten sport w jednym palcu ma.
(Ala Domin)

Natalka to rozgrywająca
dziewczyna zawsze się śmiejąca. 
(Natalia Duda)

Andzia jest spokojna, cicha
Jej uroda też nielicha.
(Angelika Dudziak)

Włosy kręcone, styl ma własny
Jej nie podrobisz, to fakt jasny.  
(Milena Gawidziel)

Na lekcjach ciągle gada,
a na meczach z jej ręki dużo bramek pada. 
(Magda Gawrońska)

W rugby często gra,
Na recytowaniu również się zna. 
(Jędrek Grzelak)

Jej sprytna głowa,
Wiele wierszy chowa. 
(Kinga Jasińska)

Kogo my tu mamy, czyli kto jest kim w naszej klasie
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klasa III Aklasa III A

„Odpoczywać to znaczy przyjmować wszystkie elementy rzeczywistości bez ich osądzania.” ~ Michael Ondaatje

III B w akcji…

Świątecznych wspomnień czar…
W okresie świat Bożego Narodzenia w naszej szkole Samo-

rząd Uczniowski organizuje konkurs na najpiękniej przystrojoną 
salę. Przez trzy lata żadna klasa nie mogła konkurować z nami 
na płaszczyźnie  kunsztu dekoratorskiego, więc pierwsze miejsce 
(a w klasie III GRAND PRIX) należało właśnie do nas. W przy-
gotowania włączali się wszyscy. Wiele ozdób wykonywaliśmy 
wspólnie na godzinie wychowawczej, na przerwie lub po lekcjach.  
Przygotowywaliśmy gazetki świąteczne, ubieraliśmy choinkę, de-
korowaliśmy okna, ściany i sufity…. -;) Pracy było dużo, ale śmie-
chu i zabawy jeszcze więcej. Na długo zapamiętamy, jak chłopcy 
baaaardzo się starali, aby ozdobić „stanowisko pracy” nauczyciela 
-;) 

W takiej sali w świątecznej atmosferze organizowaliśmy co 
roku wigilię klasową. Oczywiście wszystko robiliśmy razem, każ-
dy miał coś do przygotowania (Kuba przynosił obrusy, pani robiła 
kluski z makiem, Mateusz czytał fragment Ewangelii itp.) Wszyst-
ko zgodnie z tradycją. Co roku na Wigilii gościł u nas Mikołaj, 
czasami z Mikołajką lub reniferem i rozdawał grzecznym dzie-
ciom (czyli całej naszej klasie) prezenty. Chwile składania życzeń 
i śpiewania kolęd zostaną z nami na długo. Ostatnia Wigilia była 
wyjątkowa… z najlepszą klasą w szkole.

Kasia Urbaś 
 

Mistrzowie spóźnień 
Jako klasa, a także indywidualnie w wielu aspektach jesteśmy 

nie do przebicia. Przykładem  jest liczba spóźnień przypisana jed-
nemu uczniowi, jest nim nasz ukochany Bartuś, spóźnia się nawet 
na 10:35. Potrafi przyjść dwie godziny później, bo się nie wyrobił, 
godziny mu się pomyliły, mama go nie obudziła albo była awaria 
na drodze…  Kiedy gdzieś się klasowo wybieramy, zawsze zbiórka 
dla Bartka zaplanowana jest wcześniej niż dla pozostałych. Przez 
całe trzy lata naszej nauki, gdy słyszeliśmy pukanie do drzwi kil-
ka lub kilkanaście minut po dzwonku, wiedzieliśmy że to właśnie 
Bartek. Za każdym razem, gdy wchodził, na naszych twarzach po-
jawiały się uśmiechy. Czasem nawet nauczyciele prosili, aby wcze-
śniej budzić Bartka, by się nie spóźniał, jednak i to na próżno. 
Lojalnie trzeba dodać, że byli też tacy, którzy próbowali dorów-
nać Bartkowi. Choć bardzo się starali, jednak nikt nie pokona go  
w tym rankingu, jest samodzielnym liderem. Miedzy innymi wła-
śnie dzięki temu, możemy nazwać sie wyjątkową klasą.  Jesteśmy 
mistrzami spóźnień.

Ala Domin 

Szkoła życia w Serpelicach
Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 wszystkie klasy pierw-

sze wybrały się do Serpelic nad Bugiem. Był to prawdziwy obóz 
przetrwania – szkoła życia i przeżycia. Do końca nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z tego, co nas czeka. Dzień zaczynaliśmy i kończy-
liśmy musztrą. Kto się spóźnił na zajęcia, dostawał karę. Prze-
żyliśmy wiele ekscytujących przygód: była tyrolka nad Bugiem  
i wspinaczka na ściankę, próbowaliśmy swoich sił w strzelaniu  
z wiatrówki. Mieliśmy także okazję pływać łódką. Oczywiście, 
najpierw musieliśmy przejść krótki instruktaż wiosłowania. 

Pewnego dnia zaczęliśmy rzucać się leżącymi przed domem 
szyszkami. Właściciel bardzo się  zdenerwował i za karę wywiózł 
nas do lasu. Musieliśmy znaleźć drogę powrotną przy pomocy 
kompasu. Nie było to łatwe, gdyż nie wszyscy wiedzieli, jak się 
nim posłużyć. Jedna grupa twierdziła, ze miała zepsuty kompas 
i musiała poradzić sobie inaczej. Jak? Lepiej będzie, gdy szczegó-
łów nie zdradzimy. Na szczęście, ku radości naszych pań, wszyscy 
wróciliśmy cali i zdrowi. 

Wycieczka była bardzo udana i do tej pory ją wspominamy.
Kinga Jasińska, Iga Czechowska

Góra złota (?)
W drugiej klasie usłyszeliśmy o akcji charytatywnej „Góra gro-

sza”. Ponieważ chętnie braliśmy udział  w różnych przedsięwzię-
ciach, postanowiliśmy włączyć się do tego działania, tym bardziej, 
że cel był szczytny. 

Złożyliśmy się po kilka złotych a dodatkowo każdy mógł prze-
kazać dowolną sumę pieniędzy. Na dodatek Sandra wykonała 
piękną skarbonkę z kolorowych kartonów w kształcie domu. Pie-
niądze, które zebraliśmy, chcieliśmy wymienić na symboliczne 
„żółciaki”. Pani w sklepiku była zaskoczona, gdy zaproponowali-
śmy wymianę banknotów na drobne monety. A po chwili leżały 
przed nami  worki…. ze złotem -;)  Postanowiliśmy jeszcze raz 
je przeliczyć. Wybraliśmy tęgie głowy matematyczne i zaczęło się 
wielkie liczenie. Była to benedyktyńska praca, która zajęła nam 
całą godzinę. Z drugiej strony wielka frajda i zabawa, kiedy oka-
zywało się, że wszystko trzeba zaczynać od początku, bo ktoś się 
pomylił albo zapomniał, ile naliczył wcześniej.  Na koniec całość 
wraz ze skarbonką ułożyliśmy artystycznie na ozdobnej podstaw-
ce i przekazaliśmy na akcję. 

Jest to miłe wspomnienie, tym bardziej, nasza klasa zdobyła 
pierwsze miejsce w konkursie towarzyszącym akcji. Świetnie się 
bawiliśmy, a jednocześnie wsparliśmy Hospicjum Małego Księcia.

Mateusz Mokusiński 

Chłopaki i … „cebulki”
W naszej klasie dużo świętowaliśmy. Co roku obchodziliśmy 

dzień chłopaka i dzień kobiet. Pamiętnego 30 września 2015 r. 
przygotowałyśmy niespodziankę dla naszych kolegów. Podaro-
wałyśmy im koszulki z napisem „Kicie z II B”  oraz z naszymi 
podpisami. Aby osłodzić im życie, upiekłyśmy babeczki z inicjała-
mi chłopaków. Zorganizowałyśmy też konkurs: odważni i chętni 
(okazało się, że prawie wszyscy) przebierali się w nasze sukienki, 
a następnie robili makijaże. Wygrywał ten, kto wyglądał najorygi-
nalniej. Śmiechu było dużo…

A na drugi dzień była  dyskoteka, podczas której odbyły się wy-
bory Mistera szkoły.  Został nim nasz Kuba Babiarz! Oczywiście 
ubrany był w koszulkę, którą dostał od nas. 

A puenta z tej historii jest taka: Chłopaki dobrze się bawili,  
a nam w tym roku „cebulki” kupili.

Karolina Cichoń, Ola Kochanowska, Sandra Jeżewska 

Artystką bywa,
jest dobra i życzliwa. 
(Sandra Jeżewska)

Kochanowskiego fraszki zna,
A na RYTHM-X też czas ma.  
(Ola Kochanowska)

Kosz i noga dla Kosy niesroga. 
(Jakub Koseda)

Milusiński, jak mało kto, na modzie się zna
I dla każdego dobrą radę ma. 
(Mateusz Mokusiński)

Szymon na kompie ciągle gra,
ale z historii piątki ma. 
(Szymon Smoliński)

Spóźnienia i naprawy - 
do tego Bartek ma wiele wprawy. 
(Bartosz Sokołowski)

Kasia pięknie maluje
i na lekcjach się cicho zachowuje. 
(Katarzyna Staszek)

Karol na wuefie w kosza świetnie gra,
a  na matmie czwórki ma. 
(Karol Szczygieł)

Nasz Kapi „śmieszkuje”
i uwagi od nas oczekuje. 
(Kacper Środa)

Julka dobrze serwuje, 
zaś na matmie ciągle kuje. 
(Julia Turek)

Jest dyskretna, więc jej głowa
wiele tajemnic chowa. 
(Weronika Urban)

Kasia bramkarką w ręczną jest,
Dlatego na w-fie zwinna na fest. 
(Katarzyna Urbaś)

W kosza lubi często grać,
ale rano nie chce wstać. 
(Patrycja Urbaś)

Mati wielu znajomych ma,
Bo wszystkich dobrze zna. 
(Mateusz Walenciuk)

Na matmie do tablicy nie podchodzi,
za to na koncerty chętnie chodzi 
(Natalia Wójcik)

Chociaż na zawody chodzi,
Jej fryzura nie zawodzi. 
(Natalka Wypart)

Szymuś niepozorny jest,
Ale super z niego ziomuś jest. 
(Szymon Zygadło)

S. Jeżewska, N. Wójcik, A. Dudzia

INWOKACJA PO NASZEMU
Anno, wychowawczyni moja, Ty jesteś jak zdrowie,
Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto Cię traci. Dziś  zasługi Twe widzę i opisuję, 
Bo do opuszczenia gimnazjum się szykuję.
Aniu wspaniała, co nowoczesnego e-dziennika strzeżesz
I w klasowych świecisz wrotach. Ty, co w uczniów swoich wierzysz 
Jak mnie dziecko do gramatyki przekonałaś cudem, 
Gdy od płaczącej przez złe oceny matki pod Twoją opiekę 
Ofiarowany średnią podnosiłem z trudem,
I teraz mogę do wybranej szkoły iść sobie,
A za przekazaną wiedzę podziękować Tobie.
Powróciłaś mnie cudem na ortografii łono, 
Przenosiłaś mą duszę niedouczoną
Do imiesłowów, do metafor niezliczonych
W trenach i pieśniach Kochanowskiego zamieszczonych.
Do lektur malowanych Mickiewicza piórem,
Fredry, co oddzielił bohaterów murem.
Gdzie  Sienkiewicz w „Krzyżakach” przed trudnym wyborem
Stawia Zbyszka, co średniowiecznym był rycerza wzorem.
Całkiem niezłą posiadam ja z polskiego wiedzę,
Tak myślę, gdy nad parafrazą „Inwokacji” siedzę.

Iga Czechowska, Katarzyna Staszek 
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„Moim celem jest stworzenie życia, od którego nie będę potrzebował wakacji.” ~ Rob Hill

Niemce, 14 czerwca 2017  

Kochani, 
Postanowiłam napisać do Was i o Was list. Bo tak to już jest, że wszystko 

ma swój początek i koniec. Przychodzi więc czas podsumowań. Kończycie 
gimnazjum i idziecie w świat…. Zanim wyruszycie, posłuchajcie…

Pamiętacie, jak spotkaliśmy się trzy lata temu 1 września? Patrzyły na 
mnie okrągłe i pyzate buźki dziecięce, teraz spoglądają piękne dziewczyny  
i przystojni młodzieńcy. Zmieniliście się nie tylko zewnętrznie. Trzy wspól-
nie spędzone lata sprawiły, że zbliżyliśmy się do siebie. Jakby to powiedział 
bohater „Małego Księcia” oswoiliśmy się, czyli stworzyliśmy więzy, które 
sprawiły, że choć jest tysiące innych gimnazjalistów, Wy jesteście dla mnie 
jedyni i wyjątkowi. Bo Was próbowałam utemperować(co na początku nie 
było łatwe), bo z Wami prowadziłam rozmowy przywołujące do porządku, 
bo słuchałam opowieści o Waszych problemach,  bo razem się często śmiali-
śmy, bo Was próbowałam motywować do pracy i pocieszać, gdy coś nie wy-
szło, bo martwiłam się Waszymi niepowodzeniami i cieszyłam sukcesami, 
bo słuchałam skarg i pochwał na Wasz temat, bo zawsze w Was wierzyłam, 
bo widziałam, jak się rozwijacie, dorastacie, zmagacie ze sobą i światem, 
bo czułam się za Was odpowiedzialna, bo… byliście moją klasą, „moimi 
dziećmi”. 

Każda klasa jest inna, każda niepowtarzalna. Wy jesteście wyjątkowi, 
nietuzinkowi  i niepowtarzalni. Można powiedzieć, że do tańca i do różańca: 
pomysłowi, twórczy, aktywni,  chętni do współpracy, mający swoje zdanie, 
rozgadani, roześmiani, zgrani i wspierający się, gdy trzeba. Są wśród Was 
osobowości i osobliwości, indywidualiści, społecznicy, sportowcy, wrażliwe 
dusze, które recytują, malują, grają i śpiewają…  Reprezentowaliście szkołę 
w wielu zawodach i różnorodnych konkursach oraz imprezach. Osiągnęli-
ście liczne sukcesy (większe i mniejsze). Jestem z Was dumna. 

Oczywiście były też porażki, trudności i niepowodzenia (bo takie jest ży-
cie). Pamiętacie, one są po to, by nas czegoś nauczyć i pokazać, że mamy siłę, 
aby je pokonać. 

Wędrówką życie jest człowieka… Wy jeden etap macie za sobą, rozpoczy-
nacie kolejny. Jaki będzie? Co przyniesie? Dużo zależy od Was. 

Czas kończyć list.  Ostatnie słowa to życzenia dla Was. Będzie to tekst 
niemodnego artysty i niemodnej piosenki, ale mądrej i aktualnej: „Kodeks” 
J. Połomskiego

Jeśli jest góra, 
To trzeba na nią wejść. 
Jeżeli woda- 
Przepłynąć. 
Jeśli cierpienie, 
To je milcząco znieść. 
Jeżeli człowiek- 
Nie minąć. (…)

Tego Wam, kochani, życzę
Wasza Wychowawczyni 

P.S. Pragnę jeszcze zwrócić się do Waszych Rodziców i podziękować za 
współpracę, pomoc i wsparcie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że na-
sze dzieci mają dobry start i pójdą dobrą drogą, i wejdą na każdą górę. 

Bartosz Sokołowski – indywidualista,  
majsterkowicz i „filozof ”

Bartek to ktoś wyjątkowy, nigdy nie wiadomo, czego moż-
na się po nim spodziewać. Nie wiemy, co wymyśli, a nawet 
- na którą godzinę przyjdzie do szkoły. Gdy coś się zepsuję, 
możemy zgłosić się do niego, to nasza złota rączka. Potrafi  
z niczego zrobić replikę broni. Zawsze ma przy sobie kawa-
łek taśmy, śrubokręt też się u niego znajdzie. Nie przeszkadza 
mu chodzenie po szkole z dziwnymi i nietypowymi rekwizy-
tami… Jego niezwykłe pomysły i sposób myślenia wynikają 
zapewne z wielkiej inteligencji. Na lekcjach często leniuchuję, 
ale zwykle dostaje dobre oceny. Testy i kartkówki, gdy siedzisz 
w ławce z Bartkiem, to sama przyjemność… Z chęcią nam po-
maga, nie tylko przy naprawianiu plecaka. Jest bardzo upar-
ty i mocno broni swojego zdania, które zwykle jest inne niż 
wszystkich pozostałych. Jego drobne ciało, wcale nie świadczy 
o braku siły. Niejeden się zdziwi, jak zmierzy się z nim na rękę. 
Podsumowując, Bartek to wszechstronny, wyróżniający się  
z tłumu chłopak. Wróżymy mu karierę wynalazcy, odkrywcy, 
naukowca? Pewnie jeszcze o nim usłyszymy… 

Iga Czechowska – człowiek renesansu 
Iga jest cicha i wydawałoby się, że niczym się nie wyróżnia. 

Ale to tylko złudzenie. W tej skromnej, nieśmiałej dziewczy-
nie są ogromne pokłady zdolności i talentów, których nie mar-
nuje. Trenowała karate i osiągała sukcesy w tym sporcie. Re-
prezentowała naszą szkołę w konkursach wiedzy, zdobywając 
laury.  Dla niej matura z matematyki, czy olimpiada z geografii 
to żaden problem. Iga to również dusza artystyczna, tworzy 
piękne prace plastyczne nagradzane w konkursach ogólnopol-
skich.  Uczy się też gry na skrzypcach (czego ostatnio dowie-
dzieliśmy się). Można powiedzieć, że to człowiek renesansu, 
który jeszcze nieraz nas zadziwi. 

Sandra Jeżewska – można na niej polegać jak na Zawiszy
Sandra jest osobą godną podziwu za swoją pracowitość, 

sumienność i wytrwałość. Dowodem na to są liczne nagrody  
w konkursach, zwłaszcza tych plastycznych, gdzie wymagana 
jest duża precyzja, cierpliwość i umiejętności, których Sandrze 
nie brakuje. Wrażliwość Sandry to nie tylko sztuki plastycz-
ne, ale też poezja. Jej próbki poetyckie zostały dostrzeżone  
i nagrodzone w konkursach. Jednak najważniejszą cechą, któ-
rą można u niej dostrzec, jest bezinteresowna pomoc innym. 
Nie raz i nie dwa gdy potrzebne było wsparcie, Sandra zgłasza-
ła się bez namysłu. To wzór solidności, rzetelności i odpowie-
dzialności. Można na niej polegać. 

Mateusz Walenciuk – mistrz ciętego języka 
Mateusza z całą pewnością można uznać za osobliwość kla-

sy 3B. Wynika to z jego dość specyficznego poczucia humoru.  
Choć sprawia wrażenie bardzo poważnego, nie zapomnimy 
śmiesznych historii z nim związanych. Na przykład raz za-
łożył różową kurtkę (w której wyglądał komicznie) i udawał 
modela. Znany jest również ze swojego krytycyzmu wobec 
innych. Czasami jego krytyka może urazić, ale nierzadko ma 
ona ziarnko prawdy.

Kuba Babiarz – dusza towarzystwa
Jakub Babiarz jest personą, która bardzo lubi rozmaite spor-

ty. Swego czasu chodził na kickboksing, wykonywał ćwiczenia 
z wykorzystaniem własnej masy ciała. Podnosił ciężary i zdo-
bywał medale w tym sporcie. Obecnie zajmuje się w głównej 
mierze wyczynową jazdą na rowerze. Kto zna Kubę, wie, że 
jest on dowcipny i sympatyczny, odnajduje się w każdym to-
warzystwie. Z Kubą nie można się nudzić. 
 

Kinga Jasińska – klasowa artystka
Kinga to nasza klasowa duma. Reprezentuje szkołę w kon-

kursach recytatorskich. Bierze udział w wieczorkach poezji 
i uroczystościach szkolnych oraz środowiskowych. Można 
utożsamiać ją z prawdziwa artystką, aktorką. Ma piękny głos 
i niesamowicie wczuwa się w tekst. Na pewno posiada talent 
do tego, co robi. Zdobywa nagrody w konkursach. Kiedy 
mamy za zadanie na lekcji wyrecytować wiersz lub przedsta-
wić mowę, Kinga jest zdecydowanie najlepsza. Gdy zaczyna 
mówić, wszyscy siedzą zasłuchani. Jest ona także bardzo do-
brą uczennicą i miłą koleżanką. Zaraża wszystkich pozytywną 
energią. Choć odnosi sukcesy, jest skromna i nie wynosi się. 
Wszyscy jesteśmy pewni, że jej kariera recytatorska - aktorska 
dopiero się zaczyna. Być może za kilka lat zobaczymy ją na 
scenie lub ekranie?

Natalia Duda, Jędrzej Grzelak, Szymon Smoliński i spółka

Osobowości i osobliwości, czyli indywidualności III B
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Klasa III C

„Odpocznij. Pole, które odpoczęło, daje obfite plony.” ~ Publius Ovidius Naso

Klasa III C

Klasa III C

Sami o sobie
Iza Antoniak 
Była sobie kiedyś Iza,
piękna niczym Mona Lisa.
Często ludziom pomagała,
zapłaty się nie domagała.

Mateusz Groszek
Nasz kolega  Mateusz
to na pewno nie słabeusz.
Z dumą, niczym herosi, 
plecaki dziewczynom nosi.

Natalka Jusiak
Z nią szybko płynie czas,
nigdy nie nudzi nas.

Kasia Wolińska
Kasia w samorządzie pracuje,
dyskoteki nam organizuje.  

Ola Pieczywek
Ola to spokojna dziewczyna,
uśmiechem dzień zaczyna. 

Ola Chołost
Ola Chołost styl swój ma, 
każdy chłopak za nią gna.

Klaudia Kozdrój
Klaudia cicho się zachowuje 
i całymi dniami z kimś esemesuje.

Patryk Tkaczyk
Patryk to jest spoko gość,
żartów nigdy nie ma dość.

Rafał Snopkowski 
W straży się udziela,
świątek, piątek czy niedziela.
Szkoły nie zaniedbuje, 
nagłośnieniem się zajmuje.

Dominik Rotari 
Dominik może nie ma samych piątek, 
ale to jeszcze nie jest koniec, to początek. 

Weronika Wiśniewska
Weronika zawsze dobry humor ma
i na pewno polubisz ją raz dwa.

Paweł Fim
Paweł w GKS-ie gra
i same szóstki z wf-u ma.

Ania Malinowska
Pomysłowa z niej dziewczyna,
w klasie główną rolę trzyma.

Iza Koperska
Dziewczyna z niej kochana,
do szkoły przychodzi ciągle zaspana. 

Ola Choina 
Potrafi każdego zagadać
i dobre kawały opowiadać

Natalia Paradzińska
Ładna z niej dziewczyna,
zawsze fason trzyma.

Kamil Soluch
Raz jest poważny, a raz żartuje
poza szkołą doskonale się czuje.

Ola Bacciarelli
Pomysłów na weekend jej nie brakuje,
z Dorą czasu nie marnuje.

Ola Zuń
Może będzie modelką?  
A może krawcową ?
A może zostanie gwiazdą stylową? 

Natalka Kosowska
Natalka, którą ,,Dorą” zwą,
najlepszą przyjaciółką może zostać twą.

Karol Kasperek
Karol to super kolega,
matematyczny umysł ma.
Wszyscy myślą , że tylko się uczy,
a on ciągle w gry sobie gra.
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Kto jest kim w klasie III C
Ola Choina 
Chociaż chodziła z nami do klasy tylko dwa lata, bardzo się z nami zżyła.  My z 
nią też . Jest zawsze pełna energii i ciągle uśmiechnięta. Jej ulubionym zajęciem 
jest  czytanie książek i słuchanie muzyki. Ola brała udział w wielu konkursach 
literackich i piosenkarskich. Od dwóch lat należy do chóru szkolnego,  z któ-
rym występuje na różnych uroczystościach. Przez wiele lat należała do harcer-
stwa oraz była wolontariuszką w szkolnym kole Caritas. 

Ola Pieczywek
Ola Pieczywek 
Wiele osób postrzega ją jako osobę cichą i  nieśmiałą. Ja jednak znam Olę bar-
dzo,bardzo, bardzo dobrze i wiem, że tak nie jest. Ola jest bardzo odważną, 
czułą, opiekuńczą, zabawną dziewczyną . Zawsze mnie wspierała i służyła po-
mocą. Nie odwróciła się ode mnie nawet wtedy, gdy sprzeczałyśmy się.  Mam 
wiele wspaniałych wspomnień związanych z naszą przyjaźnią. Najlepszym 
wspomnieniem jest moje przyjęcie na 16-urodziny, które Ola pomogła mnie i 
moim rodzicom zorganizować. Wydarzyło się wtedy wiele zabawnych sytuacji.  
Moja przyjaciółka bardzo lubi rysować (jej rysunki są naprawdę piękne i sta-
ranne), lubi słuchać muzyki m.in Twenty One Pilots ,Selenę Gomez,Charlie 
Puth oraz Shawna Mendesa oraz uwielbia czytać książki .Według mnie Ola 
Pieczywek to bardzo ciekawa postać.

Ola Choina 
Karol Kasperek
Myślę, że za jedną z naszych klasowych "gwiazd" możemy uznać Karola Ka-
sperka.
Jest osobą pomocną, inteligentną i zaradną. Od trzech lat jest skarbnikiem  kla-
sowym, co wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Gdy ktoś ma problem z ma-
tematyką , wie że może liczyć na pomoc Karola.  Jest inteligentny,  brał udział  
w niemal wszystkich olimpiadach i konkursach w szkole. Ma ogromną wiedzę, 
ale również zdolności sportowe- brał udział w wielu zawodach sportowych( 
jest bardzo dobry w szachach). Ponadto Karol  jest członkiem szkolnego chóru. 
Wydaję mi się, że to on jest właśnie naszą klasową  gwiazda.  Wszędzie go peł-
no. Myślę,  że każdy w szkole  zna imię i nazwisko " Karol Kasperek" . 

Kasia Wolińska

Michał Dziuba
Michał nie lubi wychodzić z domu,
ale zawsze wie,  jak każdemu pomóc.

Dorota Łucka
Działania szybko rozwiązuje,
Rafałowi w straży kibicuje.

Adam Kaczmarek
Lubi metal, w tym slip knot,
jego zwierze to jest kot.

Łukasz Gdula
Tytuł szeryfa ma w cs'ie
z wiedzą o grach nie jest w lesie.

Sławek Gałat
Gra w piłkę w GKS-ie,
jest dobry w tym zakresie. 

Ewa Solarska
Blond włosy i grzywkę ma,
z chłopakami w piłkę gra.

Opracowanie: Anna Malinowska,  Iza 
Koperska, Natalka Kosowska, Ola 
Bacciarelli, Iza Antoniak, Natalka Jusiak, 
Weronika Wiśniewska 

„Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek.” ~ Przysłowie
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Klasa III C Bal 2017
Tekst: Katarzyna Wolińska kl. III C
Zdjęcia: Sylwia Brzozowska kl. II A

Przed
Zaczęło się od wielkich przygotowań. Każda dziewczyna 
musiała znaleźć dla siebie naprawdę zaskakującą kreację 
na ten wyjątkowy wieczór. Niektórym poszło to łatwiej,  
inne do ostatniej chwili miały problem „i co ja na siebie 
włożę”. Trzeba było również przygotować szkołę na ten 
niezwykły wieczór. Własnoręcznie robiliśmy dekoracje, 
zdobiliśmy nimi szkolne korytarze i salę gimnastyczną.  
Najważniejsze było to, abyśmy na czas nauczyli się tań-
czyć poloneza. Naukę zaczęliśmy tydzień przed balem. 
Na początku myśleliśmy, że nic z tego nie będzie. Układ 
był trudny, figury zawiłe. Lecz po wielu godzinach, wielu 
nerwach daliśmy radę i tradycyjny polonez inaugurujący 
bal nagrodzony został gromkimi brawami. 

W trakcie 
Wszystko rozpoczęło się od próby,  która była od godziny 
18.30. Przypominaliśmy sobie  kroki poloneza. O godzi-
nie 19 wszyscy rodzice i bliskie nam osoby oraz nauczy-
ciele przyszli na salę, aby zobaczyć nasz popisowy taniec. 
Wszystko uwiecznione zostało na zdjęciach i filmie. Uro-
czystym momentem była również prezentacja par. 
A później przyszedł czas na coś lżejszego, czyli bardzo 
żywiołowy taniec, zwany „belgijką”. Jeszcze zdjęcia: i te 
oficjalne klasowe, i te całkiem prywatne typu „selfie”. 
No i wreszcie dyskoteka, która trwało do 4 nad ranem. 

Po 
Po zakończonym balu wróciłam do domu i nie zmywając 
makijażu poszłam od razu spać. Wybawiłam się tak do-
brze, że nie miałam już później na nic siły. Jestem bardzo 
zadowolona z tej imprezy, podobało mi się i bardzo bym 
chciała to powtórzyć.

Kasia Wolińska 

Polonez wyszedł, moim zdaniem, znakomicie. Z radością zaprezen-
towaliśmy to, czego uczyliśmy się przez długie godziny. Za to jednym  
z moich ulubionych tańców od czasu balu stała się belgijka. No i wresz-
cie dyskoteka. Mogłem się wyszaleć, pośpiewać i zatańczyć z każdą 
dziewczyną. Moim zdaniem bal gimnazjalny był rewelacyjny.

Łukasz Gdula

„Już po balu, panno Lalu”
Póki młodość w tobie żyje
póki serce silnie bije;
ty od żalów stroń!
Patrz daleko, czuj głęboko,
młodą dusze wznieś wysoko
i za celem goń!
  T. Lenartowicz

Drodzy Wychowankowie. 
Nasza podróż wciąż trwa, pomimo iż właśnie dobiega kresu wspólny 
jej etap. Początek o dziwo nie był trudny – życzliwe twarze, serdeczne 
uśmiechy, oczekiwanie...  A jednak gdzieś z tyłu głowy nurtujące pyta-
nie. -Czy dam radę? -Czy nie zawiodę? -Czy sprawdzę się jako towarzysz 
i kierownik wspólnej szkolnej wędrówki? Tory były wyznaczone, tylko 
cel podróży wydawał się tak odległy... 
W wagonie „Klasa C” wiele się wydarzyło. Byli tacy, którzy wysiedli 
po drodze, ale też tacy, którzy do nas dołączyli. Każda z osób wywarła 
wpływ na losy naszej wspólnej podróży.... Stopniowo współpasażerowie 
dawali się poznać z różnych stron, dbając przy okazji, żeby w pociągu 
nie było zbyt nudno. Mnie jako kierownikowi tej eskapady towarzyszyła 
huśtawka nastrojów. Od zachwytu i pękania z dumy, aż po przerażenie i 
zwątpienie w swój talent pedagogiczny.
W połowie drogi świat się nam na chwilę zatrzymał, po czym wbrew 
przewidywaniom nastąpił zwrot we właściwą stronę. Okazało się, ze po-
trafiliśmy być solidarni, a w szczególnie trudnych chwilach możemy na 
siebie liczyć.
W przedziałach aż huczało, następowały nieoczekiwane zwroty akcji, 
zamiana miejsc i burzliwa wymiana poglądów. Ale były też takie „osob-
niki”, które poważnie traktowały rezerwację we własnym przedziale. Ale 
cóż – ŻYCIE...!
Wiadomo, wspólna podróż potrafi zbliżyć do siebie ludzi (niektórych 
zbliżała aż zanadto, przez co uszy mi puchły od uwag „ciała pedagogicz-
nego”). Trzy lata minęły jak jedna chwila. Nie jesteście i nie będziecie 
jednymi z wielu, na zawsze macie kawałek miejsca w moim serduchu. 
Darzę Was Kochani...
Dumą nauczyciela ze swoich Uczniów.
Troską wychowawcy o swoich Podopiecznych
Szacunkiem człowieka do drugiego Człowieka. 
I to się nigdy nie zmieni.
PS. Pociąg „Klasa C” – Spółka  z o.o. nie dotarłby szczęśliwie do stacji 
końcowej, gdyby nie pomoc i wsparcie Waszych Mądrych i Troskliwych 
Rodziców. Dziękuję za wspólny trud podróży.

Wych. J.Nowak-Urbaś

Nasza wychowawczyni  
pani Jolanta Nowak-Urbaś

Odkąd Panią Jolę znamy,
wszystkie wzory w głowie mamy.

Pole, obwód czy objętość,
- w głowie jasność, a nie ciemność. 

Przy tablicy strach nas ściska,
lecz  wzorami każdy ciska.

Cosinusy i sinusy, 
niestraszne są  również minusy.

Pierwiastki czy potęgi,
to nie są nasze  udręki. 

Równania i nierówności rozwiązujemy,
i oczywiście funkcje rysujemy.

Na lekcjach u Pani nie ma obojętności,
a na twarzach zawsze uśmiech gości.

Motywuje nas do pracy, 
bo bez tego nie ma kołaczy.

Pani Jola za uczniem murem stanie,
ma duże szanse  na wygranie.

Jest jak nasza druga mama,
przytuli, pogada i da klapsa z rana.

Chce żebyśmy na ludzi wyszli,
więc o wszystkich sprawach myśli.

Fajnie się na lekcjach żartowało, 
będzie nam Pani Joli bardzo brakowało.

Opracowanie: Dorota Łucka, Łukasz Gdula, 
Michał Dziuba, Rafał Snopkowski i Klaudia 
Kozdrój.

„Będziesz miał czas na odpoczynek po śmierci.” ~ Robert de Niro
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Bal 2017 Bal 2017

Od lewej na górze stoją: Bażej Barszcz, Dawid Zieleńczuk, Jakub Stefaniak, Maciej Tarnowski, Michał Kowalik, Rafał Taczalski, Damian Klimek, 
Piotr Adamczyk, Mateusz Tarnas, Patryk Bujak, Jakub Bielaszewski, na dole od lewej: Milena Wójcik, Justyna Woźniak, Aleksandra Rusznica, Sylwia 
Barczak, Klaudia Biskup, Karolina Skrzypiec, Aleksandra Walenciuk, Izabela Rarak, Paulina Ćwikła, Julia Flis, Klaudia Rachańczyk, Dominika 
Domonik, p. Marta Stefaniak.

Od lewej na górze stoją: Michał Brzozowski, Szymon Smoliński, Kacper Środa, Piotr Berej, Jędrzej Grzelak, Mateusz Walenciuk, Bartosz Sokołowski, 
Mateusz Mokusiński, na dole od lewej: Julia Turek, Kinga Jasińska, Milena Gawidziel, Weronika Urban, Patrycja Urbaś, Natalia Wypart, Alicja 
Domin, Magdalena Gawrońska, Aleksandra Kochanowska, Karolina Cichoń, Katarzyna Urbaś, Natalia Wójcik, Natalia Duda, Katarzyna Staszek,  
p. Anna Zgierska.

III A III B
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Bal 2017 Z ostatniej chwili

Od lewej na górze stoją: Dominik Rotari, Rafał Snopkowski, Michał Dziuba, Adam Kaczmarek, Mateusz Groszek, Sławomir Gałat, Łukasz Gdula, 
Patryk Tkaczyk, Paweł Fim, Karol Kasperek, p. Jolanta Nowak-Urbaś, Na dole od lewej: Aleksandra Zuń, Dorota Łucka, Natalia Paradzińska, 
Aleksandra Baciarelli, Aleksandra Choina, Aleksandra Chołost, Izabela Koperska, Anna Malinowska, Katarzyna Wolińska, Aleksandra Pieczywek, 
Natalia Kosowska, Izabela Antoniak, Natalia Jusiak, Weronika Wiśniewska 

A jak się prezentowała Paulina? 
Właśnie tak:

Witam Państwa bardzo serdecznie.
Podobnie jak wszyscy na tej sali mam 

za zadnie dokonać autoprezentacji. 
Przez kilka dni głowiłam się, jak to 

zrobić, aby nikogo nie zanudzić. Znane 
jest powiedzenie: „Koń jaki jest, każ-
dy widzi”. Parafrazując je można po-
wiedzieć: każdy widzi jaka jest Paulina 
Adamczyk, uczennica II klasy Gimna-
zjum nr 1 w Niemcach. 

Rysopis: wiek 15 lat, wzrost 160 cm, 
oczy piwne, włosy blond, waga... zapo-
mniałam. Cechy szczególne: nadaktyw-
ność. 

A jaka jest Paulina Adamczyk z gim-
nazjum w Niemcach zdaniem innych?

Nauczyciele mówią, że jestem ambit-
na i pracowita. 

Wychowawczyni mówi, że wszę-
dzie mnie pełno, biorę udział w niemal 
wszystkich wydarzeniach w mojej szko-
le.

Rodzice twierdzą, że na pewno nie 
mogłabym żyć na bezludnej wyspie, bo 
po prostu kocham ludzi. Wszystkich! 
Nawet tych, którzy mają odmienne zda-
nie od mojego.

Dobrze określają mnie słowa piosen-
ki „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt”. 
Jak się lepiej poznamy, to wam tę pio-
senkę zaśpiewam, bowiem od kilku lat 
śpiewam w chórze szkolnym. Chyba mi 
to nawet nieźle wychodzi.

A sama jak siebie widzę?
• Lubię rysować: ostatnio pasjonuje 

mnie manga i animy. Może widzie-

liście mnie na Falconie? Swoją przy-
szłość wiążę właśnie z rysowaniem. 
Gdy za kilka lat będziecie w galerii 
sztuki i zobaczycie piękny obraz pod-
pisany inicjałami PA to będziecie wie-
dzieć, że to ja – Paulina Adamczyk 

• Gram na saksofonie w orkiestrze dę-
tej. Wybrałam ten instrument, ponie-
waż dziewczyna z saksofonem zawsze 
budzi zainteresowanie. 

• Pracuję w samorządzie klasowym 
i szkolnym. W tym roku jestem za-
stępczynią przewodniczącego samo-
rządu szkolnego. Robię co mogę, aby  
zmienić życie ucznia na lepsze. 

• Działam w szkolnym oddziale PCK. 
Gdyby ktoś z Państwa padł z wraże-
nia po tym moim wystąpieniu – po-
trafię udzielić mu pomocy. Możecie 
mdleć bez obaw. 

• Jestem członkinią Młodzieżowej 
Straży Leśnej. Jeśli ktoś będzie pró-

bował nieodpowiednio zachować się 
w Lasach Kozłowieckich niech się 
strzeże. Będzie miał ze mną do czy-
nienia. Nie mam litości dla tych, któ-
rzy niszczą przyrodę. Z przejawami 
głupoty i wandalizmu rozprawiam się 
niczym Terminator. 

• A tak poza tym… potrafię być pięk-
ną Rzymianką, muzą poezji, eterycz-
nym wspomnieniem i tęczą po bu-
rzy. Potrafię być zwiewnym aniołem 
i wonnym kwiatem. A to za sprawą 
literatury. Należę do szkolnego kola 
recytatorskiego. A recytacja i poezja 
pozwalają mi trochę oderwać się od 
codzienności. Ale tylko czasami i tyl-
ko na trochę. 
A zatem jaka jestem? Oceńcie sami.  

Wybierając mnie, będziecie się mogli 
przekonać, czy to wszystko, co o sobie 
powiedziałam jest prawdą. Nie zmar-
nujcie tej okazji :)

Zdjęcia: www.kuratorium.lublin.pl, archiwum redakcji 
Tekst: Paulina Adamczyk kl. II C

Mamy swojego człowieka  
w Parlamencie Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.

Paulina Adamczyk ubiegała się o ten mandat, przygotowując prezentację multimedialną, 
którą oceniała komisja w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Autorzy najlepszych 53 
prezentacji zaproszeni zostali na sesję wyborczą, 14.06.2017r. i tam, po wygłoszeniu 
2,5 minutowego wystąpienia, nasza koleżanka została wybrana członkiem Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Kadencja Parlamentu trwać będzie od 
września 2017 r. do roku 2021. Bardzo się cieszymy z awansu Pauliny i gratulujemy 
serdecznie.

Beata Gajuś - Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 

Paulina na prezydenta!III C
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Wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna. (J. Paran-
dowski)

Podobno w naszym zabieganym, zapracowanym i niemają-
cym czasu świecie coraz mniej miejsca na poezję i piękno. Na 
szczęście tylko „podobno”… Bo ja znam takich, którzy czyta-
ją, tworzą, recytują poezję. Żal mi, że już kończą gimnazjum 
i odchodzą.  

W tym roku rozstaję się ze szczególną grupą, m.in. dlatego, 
że są w niej zarówno dziewczyny, jak i chłopcy (co nie zda-
rza się często). Rozstaję się z: Kingą Jasińską, Pauliną Ćwikłą, 
Jędrkiem Grzelakiem, Piotrkiem Adamczykiem, Błażejem 
Barszczem, Michałem Kowalikiem i Mateuszem Tarnasem. 

Żal mi, że już nie spotkamy się na próbie wieczorku poetyc-
kiego, konkursu recytatorskiego czy programu okolicznościo-
wego. Żal mi, że nie pojedziemy razem na warsztaty recytator-
skie czy literacką jazdę bez trzymanki… Będzie mi brakowało 
spotkań, podczas których ćwiczyliśmy dykcję, interpretację 
tekstów, ruch sceniczny, obmyślaliśmy scenografię, przymie-
rzaliśmy kostiumy i tego co było „pomiędzy” -;) Będzie mi 
brakowało napięcia i niepokoju przed występem oraz radości  
i zadowolenia po występie.  

Będzie mi brakowało liryzmu i delikatności Pauliny, tajem-
niczości i nastroju tworzonego przez Kingę, pięknego głosu 
i talentu aktorskiego Michała, dostojności i taktu Mateusza, 
dowcipu i figlarnego mrugnięcia Jędrka, wrażliwości i po-
etyczności Błażeja oraz  elegancji i humoru Piotrka. 

Dziękuję Wam za pracę w kole recytatorskim, za Wasze za-
angażowanie, otwartość na różne propozycje działań oraz za 
Waszą pomysłowość, spontaniczność, solidność i rzetelność. 
Za to, że mogłam na Was polegać. A szczególnie dziękuję za to, 
że dzieliliście się swoimi talentami, dostarczając wspaniałych 
przeżyć artystycznych i wzruszeń. Dziękuję, że dzięki Wam  
w wielu sercach i na wielu twarzach pojawił się uśmiech. 

Życzę Wam, abyście rozwijali swoją pasję i szlifowali talent 
artystyczny. Życzę Wam, abyście nie zatracili wrażliwości na 
piękno słowa. Życzę Wam, abyście w tym zabieganym, zapra-
cowanym i niemającym czasu świecie zawsze potrafili odna-
leźć poezję i piękno.  Życzę Wam, abyście tą umiejętnością 
dzielili się z innymi. 

Anna Zgierska 
PS. A gdy będę już na emeryturze, zamierzam otworzyć ka-
wiarenkę artystyczną. Wtedy Was zaproszę na gościnne wy-
stępy -;)  

Na zajęcia koła recytatorskiego uczęszczałam od drugiej 
klasy gimnazjum. Były to pełne emocji i pracy dwa lata. Bra-
łam udział w różnych konkursach, wielokrotnie stawałam na 
podium. Miło wspominam udział w Narodowym Czytaniu 
„Lalki”  i „Quo vadis”. Pani Zgierska organizowała także wie-
czorki poetyckie, na których nie brakowało słuchaczy. Nasze 
występy zawsze były dopięte na ostatni guzik. Dzięki pani 
Zgierskiej nauczyłam się dykcji, poprawnego akcentowania 
i odpowiedniego tempa recytacji. Dzięki zajęciom recytator-
skim poznałam wiele wspaniałych wierszy, które teraz mogę 
cytować w konwersacjach. Jestem pewna, że nigdy nie zapo-
mnę pracy w kole recytatorskim.

Kinga Jasińska kl. III 
PS. Zdjęcia wykonano podczas Nocy Bibliotek w Niemcach.

A najbardziej mi żal

„Bez pracy odpoczynek niesłodki.” ~ Przysłowie bułgarskie

Zdjęcia: Iga Styrnik kl. I C

A nam najbardziej żal...

Jak minął rok
Opracowanie: Ola Zuń, Zuzia Kowalik, Wiktoria Szumla, Krystian Czuchryta, Olga Caban
Zdjęcia: nadesłane

Aleksandra Bogusz – ZS nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Jestem uczennicą lubartowskiego „Chopina”. Potoczna nazwa „Chopin” wzięła się od nazwy ulicy, przy 
której liceum się znajduje. Od piątej klasy podstawówki uczęszczam na zajęcia plastyczne do „Art 

Chaty”, która znajduje się tuż obok szkoły. Idąc na zajęcia pozalekcyjne zawsze mijałam uśmiechniętych 
uczniów tej szkoły. Pomyślałam, że musi być tam naprawdę fajna atmosfera i nie myliłam się. Wybrałam 
profil prawniczy, czyli rozszerzenie w drugiej klasie z angielskiego, wos-u i historii. Jednak nie oznacza 
to, że zostanę prawnikiem. Po tym profilu można zostać np. dziennikarzem. Atutem naszej szkoły jest 
to, że lekcje zaczynamy zawsze o 8.00 i kończymy najpóźniej o 14.10. Dojazd do Lubartowa też nie jest 
problemem – zajmuje mi niecałe 20 minut. Serdecznie polecam „Chopina”. 

Grzesiek Domin – ZSP w Niemcach, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

ZSP Niemce? Najczęściej określany jako ,,badylak”. Pierwszy rok był dosyć ciężki. Sami wiecie, nowa 
klasa, mało znajomych. Aż by się chciało wrócić do gimby, ale się już nie da. ZSP jest kojarzone przez 

gimbę jako szkoła o niskim poziomie. Ale to nieprawda!!!!!!! Uczyć się trzeba wszędzie, czy to Staszic 
czy „badylak”. Nie ma łatwo. Chyba, że puścicie jakąś bajerkę do nauczycielek... oczywiście żartuję. Na-
uczyciele są fajni, można z nimi porozmawiać, dużo pomagają, bo oni nie są od stawiania jedynek, tylko 
dwójek z minusem. Ja chodzę do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Fajny kierunek, fajne 
zajęcia tylko podstawą jest nauka. Polecam także technikum rolnicze (można pojeździć traktorem ciuch 
ciuch buch buch). Powiem Wam, że nawet gdybyście nie lubili swojej starej klasy to i tak za nią zatęsk-
nicie. A nowa klasa? Moja na początku była jak słup soli, ani be ani me. Jednak później było kilka wyjść 
integracyjnych i się polubiliśmy. Jestem zadowolony z wyboru szkoły. 

Wiktoria Wolińska – IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie 

Uczęszczam do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, do klasy 
humanistyczno-prawnej. Moja klasa jest wyjątkowa i lubiana w środowisku szkolnym. Mam trzy 

wspaniałe przyjaciółki, na które zawsze mogę liczyć. Z nauką radzę sobie dobrze, szczególnie z przed-
miotami humanistycznymi. Dumna jestem z oceny celującej z historii. Bardzo lubię atmosferę panującą 
w mojej szkole, czuję się tam dobrze. Na początku było bardzo ciężko się przestawić, miałam obawy – 
chyba jak każdy. Jak to będzie? Jacy będą nauczyciele? Okazały się one bezpodstawne. Zaaklimatyzowa-
łam się szybciej niż myślałam. Jestem zadowolona ze swojego wyboru szkoły. Jak minął rok? Jak zwykle 
u mnie bardzo aktywnie. Jestem zaangażowana w akcję „Paczka dla bohatera”, której celem jest zbiórka 
żywności dla kombatantów wojennych. Kolejną akcją, w jaką była zaangażowana moja klasa, było przy-
gotowanie debaty „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”. Reżyserowałam, stworzyłam scenariusz 
oraz zagrałam w spocie o skutkach brania środków psychoaktywnych. Byłam również zaangażowana  
w prowadzenie debaty. Sorka od historii zaangażowała mnie w pomoc w prowadzeniu V Lubelskiej Re-
trospektywy, która była bardzo ciekawym doświadczeniem. Od czasu do czasu jeżdżę na KUL, na zajęcia 
z historii. Obecnie szykuję się do wyborów do Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskie-
go, pomyślnie przeszłam pierwszy etap. Pomagałam również w organizacji konkursu odbywającego się 
w naszej szkole „Magiczny Lublin Jagiellonów”. Teraz zgłosiłam się jako chętna do integracji międzykul-
turowej między uczniami naszej szkoły, a uczniami którzy przyjadą do nas z Izraela. W czwórce nie jest 
nudno, wiele się dzieje, jako osoba aktywna odnajduję się w tym środowisku. Oczywiście, jak wszędzie, 
są minusy, ale na szczęście jest ich niewiele (ta malutka sala gimnastyczna – zgroza!). Serdecznie zapra-
szam do IV LO!

Jak minął rok?
Jak minął rok szkolny naszym ubiegłorocznym absolwentom? O tym przeczytacie poniżej.
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Jak minął rok

„Marzenia to odpoczynek od słów.” ~ Victor Hugo

Ola Wójtowicz – Technikum Ekonomiczne im. Augusta i Juliusza Vettera w Lublinie

Wrzesień 2016 roku był rozpoczęciem kolejnego etapu naszego życia – edukacji w szkole średniej. 
Ja zaczęłam go w II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w klasie biologiczno-che-

micznej. Oczywiście na początku byłam bardzo podekscytowana wszystkim co nowe. Przykre było to, 
że nie potrafiłam się odnaleźć w klimacie nowej szkoły. Jednak myślałam, że potrzeba po prostu czasu. 
Poczekałam 2 miesiące, ale niestety nic się nie zmieniło. Dlatego podjęłam poważną decyzję o zmianie 
szkoły. Wybrałam Technikum Ekonomiczne im. Augusta i Juliusza Vettera w Lublinie, klasę o profilu 
ekonomicznym. Opłacało się. 30 maja wróciłam z Jordanii. Znalazłam się tam, biorąc udział w wymia-
nie uczniowskiej. Takie doświadczenie to coś wspaniałego (podróże kształcą). Mogłam sprawdzić jak się 
ma mój angielski w praktyce, a także poznać parę słówek z języka arabskiego. Byłam w miejscach, gdzie 
przebywały ważne dla chrześcijan postacie tj. Chrystus, Jan Chrzciciel. Jestem z tego bardzo dumna. 
Należy pamiętać, że szkoła to nie tylko wiedza teoretyczna, siedzenie w ławkach i nauka z książek, ale 
przede wszystkim wiedza zdobywana praktycznie. Jeśli któreś z Was nie będzie zadowolony z pierwsze-
go wyboru, niech nie czeka, tylko od razu działa. Powodzenia!

Karolina Leśniak – ZS Odzieżowo Włókienniczych im. Reymonta w Lublinie 

Od września jestem uczennicą Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie o profilu fo-
totechnik. Przed podjęciem nauki czułam pewną obawę, jacy będą nauczyciele, koledzy i koleżan-

ki. Z perspektywy czasu okazuje się, że obawy były bezpodstawne. W nowej szkole czuję się świetnie.  
W nauce idzie mi dobrze. Poznałam wiele osób, które mają taką samą pasję jak ja. Moim ulubionym 
przedmiotem są zajęcie zawodowe. Posiadam profesjonalny aparat fotograficzny i bardzo często go uży-
wam. Wszystkich gimnazjalistów interesujących się fotografią zapraszam do mojej szkoły. Warto reali-
zować swoje pasje.

Ola Kukiełka – IV LO im. S. Sempołowskiej w Lublinie 

Początki nigdy nie są łatwe. Dostałam się do IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. 
Uczęszczam na profil dziennikarski, ponieważ zostałam „zarażona” pisaniem w Kleksie i do tej pory 

kontynuuję tę moją pasję. Piszę do gazetki szkolnej i biorę udział w różnych warsztatach. 
Pierwszy tydzień był dla mnie bardzo stresujący. Poznawanie nowych nauczycieli, rówieśników i murów 
szkoły. Ten budynek wydawał mi się bardzo skomplikowany, ale wbrew pozorom łatwo jest trafić do 
każdej sali. Trafiłam do klasy, w której nie znałam nikogo – podjęłam ten wybór świadomie. Czuję, że 
zaczęłam zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Na moim profilu będę mieć rozszerzone przedmioty: 
historia, polski i WOS. Położenie szkoły jest bardzo dobre, wszędzie blisko i piękne widoki na Lublin. 
„Czwartek” jest szkołą, w której dzieje się wiele rzeczy. Ostatnio odbyła się akcja „szkoła nocą”. Zapra-
szam na stronę IV LO. 
Jedną z tradycji szkoły jest rajd klas pierwszych. Tego dnia uczniowie nie mają lekcji, ale idę się integro-
wać. Na piechotę idziemy nad Zalew Zemborzycki, po drodze rozwiązujemy zagadki, śpiewamy i odwie-
dzamy miejsca, w których warto się zatrzymać, a na co dzień ich nie dostrzegamy. Głównym punktem są 
jednak gry i zabawy integracyjne nad zalewem. 
Kilka rad od absolwentki:
1. Bądź otwarty na innych ludzi.
2. Pozwól się wciągnąć przez nauczyciela w różne akcje.
3. Odrabiaj pracę domową.
4. Bądź aktywny
5. Rób notatki 
6. Inicjuj ciekawe wyjścia
7. Bądź sobą – miej własne zdanie, ale ostrożnie z tym;

Jak minął rok

Ola Sośnicka – VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie 

Od zawsze towarzyszyło mi wyobrażenie idealnej szkoły, gdzie nie ma tłumu, klasy są zgrane, na-
uczyciele wyrozumiali, potrafią zażartować, rozbawić, nauczyć nie tylko przedmiotu, ale również  

tego, jak mamy poradzić sobie w dorosłym życiu. Długo zastanawiałam się, czy istnieje liceum, które  
spełni moje oczekiwania. Okazało się, że to VI LO. Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego pojechaliśmy na 
integrację. Bawiliśmy się świetnie. Już po pierwszym tygodniu staliśmy się nierozłączni. Podoba mi się 
profil – klasa biznesowa z rozszerzoną matematyką i geografią oraz dodatkowymi przedmiotami – eko-
nomia w praktyce i business english. Oprócz tego nasza szkoła organizuje wiele akcji charytatywnych  
i integracyjnych. Każda klasa bierze udział w programie KORONA POLSKIEGO WYCHOWANIA. Jest 
dużo zajęć pozalekcyjnych np. boks, nauka języka chińskiego czy koło turystyczne. Gdyby ktoś mnie 
zapytał, czy bym zmieniła mój wybór, odpowiedź byłaby stanowcza – nie. 

Mirek Wójtowicz – ZSP w Niemcach, Technikum Architektury Krajobrazu

Zaczynając naukę w Technikum Architektury Krajobrazu w Niemcach, nie byłem do końca pewien, 
czy dam sobie radę. Słyszałem, że trzeba się uczyć nazw łacińskich na pamięć, czego się trochę 

przestraszyłem. Przez pierwsze dni trzymałem się tylko z osobami, które znałem (Grzesiek Domin  
i Julka Orzeł). Nie znaliśmy jeszcze nauczycieli, więc wszyscy siedzieliśmy cicho na lekcjach. Teraz po 
roku nauki wiem, że wybrałem dobrą szkołę oraz kierunek, który bardzo mi się podoba. Nauczyciele są 
wymagający, ale również bardzo fajni i potrafią zachęcić do nauki. Niektórzy myślą, że w ZSP Niemce 
nie trzeba się uczyć, żeby zdać, ale muszę ich rozczarować. Na naukę poświęcam dużo więcej czasu, niż  
w gimnazjum. Trafiłem na klasę połączoną z technikum żywienia i usług gastronomicznych, więc czasa-
mi koledzy przyniosą nam coś dobrego do jedzenia. Razem ze mną w klasie jest tylko czterech chłopa-
ków i szesnaście dziewczyn. Bardzo dobrze się dogadujemy i chętnie sobie pomagamy. 

Wojtek Kotelba – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojciechowska 39

Poszedłem do elektronika, bo słyszałem, że to dobra szkoła. Na początku planowałem iść na elek-
tronikę, ale za namową taty zdecydowałem się jednak na teleinformatykę. Mój pierwszy rok w tej 

szkole był dość ciężki, głównie z powodu tego, że trzeba było bardzo wcześnie (szczególnie jak na mnie 
i moje zamiłowanie do długiego spania) wstawać. Pierwsze lekcje zaczynały się o 7:30, a żeby dotrzeć do 
szkoły, trzeba trochę przejechać. Na początku miałem lekkie problemy z przedmiotami zawodowymi –  
elektrotechnika i układy cyfrowe były dla mnie sporym problemem. Ale jakoś udało mi się je zrozumieć. 
W szkole szybko poznałem wiele osób, więc mimo tego, że w klasie nie trafiłem na nikogo znajomego, 
było się do kogo odezwać. Ludzie w tej szkole chętnie sobie pomagają, wymieniamy się notatkami, in-
formacjami o kartkówkach, klasówkach. Jest tu dużo różnych kół zainteresowań, takich jak na przykład 
cisco (na które chodzę), robotyka czy zespół muzyczny. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pra-
cownie. Funkcjonuje tu Liceum Mistrzostwa Sportowego, jest dobre zaplecze sportowe. W technikum, 
jako przedmioty rozszerzone, są realizowane matematyka (od pierwszej klasy) i fizyka lub informatyka 
(od drugiej). Warto wspomnieć o tym, że w szkole system oceniania jest punktowy. Zamiast ocen 1-6 
otrzymujemy punkty, z których później wyliczany jest procent i przeliczany na ocenę końcową. Jest to 
sprawiedliwszy system niż tradycyjny, ale ogranicza możliwość podciągania ocen. Podstawą w techni-
kum jest oczywiście matematyka i fizyka na dobrym poziomie (przynajmniej czwórki), więc niestety nie 
wszyscy będą mogli zdecydować się na tę szkołę. Ale jeżeli ktoś jest dobry z tych przedmiotów warto 
spróbować. Ale ostrzegam – trzeba się uczyć. Ja po roku nauki w tej szkole jestem zadowolony. Nauczy-
łem się sporo nowych rzeczy i poznałem dużo fajnych osób.
PS: Nie ma tutaj za wiele dziewczyn, to prawda, ale nie znaczy, że nie ma ich wcale. W tym roku w każdej 
klasie teleinformatycznej (jest ich trzy) mamy po jednej koleżance. Jest w czym wybierać ;)
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Martyna poleca

„Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem.” ~ Homer

Tekst: Martyna Wac kl. IIA
Zdjęcie: p. Agnieszka Boguta 

Tytuł: „Marsjanin”
Autor: Andy Weir 
Lubisz fizykę i chemię? Świetnie! Nie lubisz? Jeszcze lepiej! Im mniej rozumiesz, tym 
więcej będziesz się śmiał. „Marsjanin” to książka, w której nie brak naukowych sformu-
łowań i słów. Główny bohater Mark – botanik i kosmonauta – przez przypadek (jakkol-
wiek niedorzecznie by to nie brzmiało) został sam na Marsie i musi być zdany wyłącznie 
na siebie. Pozostał bez kontaktu z Ziemią, z ograniczoną ilością jedzenia, bez wody, ale 
za to ze sporą dawką disco i bardzo ciekawym poczuciem humoru. Kiedy zdaje sobie 
sprawę z tego, że być może umrze samotnie na tej planecie zaczyna… sadzić ziemniaki. 
Gwarantowana dawka humoru i emocji. 

Tytuł: Duma i uprzedzenie
Autor: Jane Austen
Klasyczna powieść o kultowych już bohaterach. Akcja obejmuje przełom XVIII i XIX 
wieku i dzieje się na angielskiej prowincji. Nie jest to jednak archaiczna i nudna opo-
wieść o niezbyt zamożnej rodzinie. Wprawdzie nie ma Facebooka, ale są listy i niepo-
wtarzalny klimat. Bardzo pouczająca, romantyczna, nie pozbawiona ironii i humoru 
historia o pięciu różnych siostrach, Panu Darcym, który lubi grywać w karty i Panu 
Bingley’u, który jest sąsiadem rodziny Bennetów. Warto przeczytać tę książkę chociażby 
po to, żeby dowiedzieć się, kto symbolizuje dumę, a kto uprzedzenie i zdać sobie sprawę 
z tego, że trzymanie innych na dystans nie zawsze wychodzi nam na dobre.  

Tytuł: Caraval
Autor: Stephanie Garber
Dwie Siostry – jedna rozważna, odpowiedzialna, podporządkowana ojcu; druga – nie-
odpowiedzialna, ryzykowna, gotowa oddać życie za przygodę. Obie marzą o wzięciu 
udziału w grze, którą znają tylko z opowieści Babci. Kiedy otrzymują tajemnicze za-
proszenia na wyspę, na której odbywa się Caraval, mają szansę spełnić dwa marzenia- 
pierwsze, które jest udziałem w Caravalu oraz drugie, które jest nagrodą za wygranie 
rozgrywki. W tej książce nie ma magii – jest rzeczywistość, której wyjątkowość jest ma-
giczna. Jest to powieść pełna napięcia, któremu towarzyszy spokój, pełna zaufania, któ-
remu towarzyszy wątpliwość, jednym słowem – pełna sprzeczności.

Co czytać w wakacje, 
czyli książka

nie taka straszna 
jak ją piszą

Tekst: p. Renata Staszek
Zdjęcia: archiwum redakcji

Z życia biblioteki

Biblioteka

Zapachowy dylemat
Czytelniczka oddaje Obserwatora (cieszący się popularnością 
kryminał).
- No i jak? – pytam Julkę.
- Podobało mi się.
- A czy zajrzałaś już do Pachnidła?
- Zaczęłam czytać.
- I co, pachnie?
- Śmierdzi, na razie śmierdzi. Wiadomo, dopiero piąty rozdział 
- ze śmiechem odpowiada gimnazjalistka.
Pachnie czy śmierdzi? Oto jest pytanie. Jak brzmi prawidłowa 
odpowiedź dowiedzą się ci, którzy sięgną po książkę Patricka 
Suskind´a.

Dziwny jest ten świat
- Wypożyczysz coś?
- Nie.
- Nie? Dlaczego? Nie lubisz czytać?
- Nie, tylko mama powiedziała, żebym niczego nie 
wypożyczała.
- Naprawdę? Z reguły mamy mówią, żeby wypożyczać.
- Ale moja powiedziała, że już za dużo wypożyczyłam.
Ot, nie rozumiem. Ale kto powiedział, że muszę wszystko 
rozumieć?

Historia z nożem w tle 
Biblioteka - miejsce bezpieczne, a jednak… Zdarzyło się, że 
uczeń, przechodząc z czytelni do wypożyczalni, zderzył się  
z regałem. Usłyszałam łał! I zobaczyłam rękę na czole. Wkro-
czyłam do akcji z …nożem. Chłopak wzdrygnął się, w obawie  
uchylił głowę. Nie miałam morderczych zamiarów, spieszyłam 
tylko z pomocą. Nóż, który zazwyczaj służy do przecinania 
kartek, tym razem miał zapobiec rosnącej guli…

Renata Staszek

Bardzo mi żal koła plastycznego, prowadzonego przez 
panią Joannę Piekarczyk. Bardzo chętnie uczestniczyłam  
w tych zajęciach dodatkowych. Atmosfera była wspaniała,  
a pani zawsze pomocna. Dzięki tym zajęciom i pani Piekar-
czyk wygrywałam wiele konkursów, a przede wszystkim do-
skonaliłam swoje umiejętności oraz poznawałam nowe tech-
niki tworzenia rysunków. Będę tęsknić za kołem plastycznym 
i za panią Joanną. Zamierzam dalej doskonalić swoje umiejęt-
ności i zdobywać miejsca na podium.

Moje główne osiągnięcia w tym roku szkolnym:
• 1 miejsce w gminnym konkursie plastycznym na kartkę 

świąteczną Gminy Niemce Boże Narodzenie 2016
• 1 miejsce w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. 

Święta Wielkiej Nocy Tradycja i Współczesność organizo-
wanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku Kate-
goria: Prace Malarskie Wiek: 13-16 lat

• wyróżnienie (III kat. Kl I-III gimnazjum) w X Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym pn. Malowane poezją.

Sandra Jeżewska Kl. IIIB

Będę tęsknić za kołem plastycznym
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Autor: Krystian Czuchryta kl. II B
Współpraca: p. Renata Staszek 

Zdjęcie: p. Agnieszka Boguta 

Autorka: imię i nazwisko do wiadomości redakcji
Zdjęcie: Iga Styrnik 

Fajny film widziałem To mnie kręci

Siedzę na parapecie i wyglądam  przez okno. Widzę malutkie 
kropelki deszczu spływające po szybie. W oddali kłaniają mi 
się drzewa. Na uszach mam słuchawki. Jak zwykle słucham 
melancholijnej muzyki. Spoglądam na biały, drewniany zegar 
stojący w rogu pokoju. Jest godzina piętnasta.
– To już dzisiaj. – pomyślałam. Zeskoczyłam z parapetu, obi-
jając przy tym łokieć i sprężystym krokiem podeszłam do 
ogromnej szafy. Zaczęłam z niej wyciągać wszystko, co mi się 
przyda na wsi. Jeszcze telefon i słuchawki. Włożyłam je do 
tylnej kieszonki spodenek. Nie chcę jechać. Wolałabym zo-
stać w Warszawie. Ale taka była wola mojej rodzicielki. Nagle 
usłyszałam kroki. Były ciche i niepewne. Po chwili w drzwiach 
ukazała się szatynka o zmęczonych oczach i wątłej posturze.
– Zbieraj się – rzuciła krótko, uśmiechając się. 
– Cieszysz się, że nie będzie mnie przez tydzień, prawda? – 
zamierzałam to powiedzieć, ale nie chciałam jej psuć humoru.
Chwyciłam walizkę i wyszłam z pokoju wraz z mamą. Szły-
śmy przez ciemny korytarz obwieszony rodzinnymi zdjęcia-
mi. Czułam, ze postacie z tych zdjęć mnie obserwuje. Tro-
chę creepy, ale fajnie. Dotarłyśmy do końca korytarza, gdzie 
znajdowały się drewniane schody ze zdobieniami na poręczy. 
Zbiegłam po nich.
– Anastazjo! Ile razy mam Ci mówić, że nie biega się po scho-
dach!?
– Oj mamo, przecież nic się nie stało – rzuciłam.
Usiadłam na fioletowej kanapie, która była w salonie. Obok 
stał stoliczek, a na nim zdjęcie chudej dziewczynki o wyłupia-
stych, zielonych oczach i długich czarnych włosach. To ja. Lu-
bię to zdjęcie. Nie jestem na nim smutna. Wręcz przeciwnie. 
Szczęśliwa. Z tego co pamiętam, ojciec kupił mi wtedy psa, 
który zdechł po roku. Śmieszne.
– Wszystko spakowałaś chudzinko? – usłyszałam głos dobie-
gający zza kanapy. Matka.
– Tak mamo. 
– A masz naładowany telefon? Od razu po dotarciu masz mi 
napisać – powiedziała, siadając koło mnie. Czemu traktuje 
mnie jak dziecko? Mam już 14 lat. Może jestem młoda, ale bez 
przesady. Rozległo się głośne pukanie do drzwi.
– Proszę! – krzyknęłam na cały głos, wstając z kanapy. Drzwi 

otworzyły się. Przeraziłam się. Stała w nich kobieta. Była wy-
soka i wychudzona. Miała zapadnięte policzki i wielkie szare 
oczy. Spod ogromnego kapelusza, ozdobionego różami, wy-
stawały dwa siwe kosmyki. 
– Witaj Małgorzato, Anastazjo – rzekła, rzucając mi zimne 
spojrzenie. Boję się jej. Bardzo.
– Cześć – powiedziałam nieśmiało.
– Nazywam się Liliana Wesołowska i jestem twoją ciocią. 
Pewnie mnie nie pamiętasz, bo ostatnio widziałyśmy się, gdy 
miałaś pięć lat. Dużo się zmieniło przez te 9 lat – mówiąc to,  
zeskanowała mnie od stóp do głowy. 
– Ciociu, może się czegoś napijesz? – zapytała serdecznie moja 
mama.
– Może następnym razem Małgorzato. Musimy już ruszać. Po-
żegnajcie się. Ja zawołam Jana. – oznajmiła, po czym zniknęła 
za drzwiami. Podeszłam do mamy. Przytuliłam ją.
– Trzymaj się chudzinko – szepnęła.
– Ty też mamke.
Uwolniłam się z uścisku mamy, wzięłam walizkę i wyszłam  
z domu. Było chłodno jak na czerwiec. Przed domem zaparko-
wana była czarna limuzyna z przyciemnionymi oknami.
Na bogato.
Z samochodu wyszedł niski, łysy staruszek. Podszedł do mnie.
– Witaj panienko – rzekł kłaniając się – Nazywam się Jan Bu-
kowski i jestem lokajem pani Liliany. Czy mógłbym zająć się 
bagażem?
– Peweks! – odpowiedziałam, podając walizkę. Jan odszedł  
i schował jądo bagażnika. Podszedł do drzwi i otworzył je.
– Zapraszam – powiedział. Niepewnie weszłam do samocho-
du. 
– Anastazjo! – rozległ się groźny głos cioci. – Będziemy jechać 
dość długo, więc idź spać.
– Nie będziesz mi mówiła jak mam żyć-pomyślałam, po czym 
wyciągnęłam ze spodenek telefon i słuchawki. Włączyłam 
Lane Del Rey. Zamknęłam oczy. Jedyne co czułam i widziałam 
to przeszywającą mnie ciemność. Zasnęłam.

Anonim

Pismo szkolne to dobre miejsce na debiut literacki. Każdy 
może spróbować zaprezentować swoją twórczość. W tym 
numerze prezentujemy fragment opowiadania uzdolnionej 
literacko gimnazjalistki.

Opowiadanie bez tytułu
(fragment)

A teraz coś zupełnie z innej beczki...
Tytuły: Strażnicy Galaktyki (2014)/ 
Strażnicy Galaktyki vol.2 (2017)
Reż.: James Gunn
Gatunek: space opera, komedia

Fabuła (1): Członek grupy kosmicz-
nych piratów Peter Quill (Chris Pratt) 
kradnie z opuszczonej planety Morag 
pewien artefakt. Staje się przez to celem 
pościgu władcy wrogo nastawionej rasy 
Kree- Ronana (Lee Peace), a także wła-
snego szefa- Yondu (Michael Rooker). 
W wyniku splotu różnych wydarzeń po-
znaje szopa Rocketa (Bradley Cooper), 
humanoidalne drzewo Groota (Vin Die-
sel), Gamorę (Zoe Saldana) oraz Draxa 
(Dave Bautista), z którymi już niedługo 
będzie musiał ratować galaktykę. 

Fabuła (vol.2): Akcja drugiej części 
dzieje się kilka miesięcy po zakończe-
niu części pierwszej. Strażnicy wyko-
nują zlecenie na planecie Suwerennych. 
Jednak, przez Rocketa, stają się celem 
pościgu. Z opresji ratuje ich tajemniczy 
Ego (Kurt Russel), który, jak się później 
okazuje, jest mocno związany z Pete-
rem. Część Strażników udaje się z nim 
na jego planetę. Nie wiedzą oni, że już 
niedługo będą musieli zapobiec plano-
wi, który zagraża całemu wszechświa-
towi .

Opinia: Pierwsi Strażnicy Galaktyki 
to film, który zachęcił mnie do większe-
go zwrócenia uwagi na kino komikso-
we. Dzięki nietypowemu, absurdalnemu 
humorowi, świetnej muzyce (Awesome 
Mix Vol.1), szybkiej akcji przeplatanej 
bardziej poważnymi scenami i wyrazi-
stym, ciekawym bohaterom, stał się dla 
mnie (i nie tylko), najlepszym filmem 
Marvela. Druga część jest dość podob-
na, jednak historia jest jeszcze dziwniej-
sza i bardziej absurdalna, Awesome Mix 
Vol.2 zawiera lepsze piosenki, a uśmiać 
się można podczas niemalże każdej sce-
ny. Paradoksalnie, wbrew większej ilości 
humoru, Vol.2 ma w sobie dużo poważ-
niejsze i smutniejsze momenty niż "je-
dynka". Dodatkowym atutem drugiej 
części jest główny złoczyńca. Osobiście 
nie mogę zdecydować, który film jest 
lepszy, więc w moim prywatnym ran-
kingu filmów Marvela oba znajdują się 
na pierwszym miejscu.

Zapowiedzi: Wakacje w kinach za-
powiadają się interesująco. Już teraz na 
ekrany weszła Wonder Woman od DC 
(Jest to obok Marvela najbardziej zna-
ne wydawnictwo komiksowe), która 
zbiera dobre recenzje, a także piąta już 
część Piratów z Karaibów, z opiniami, 

niestety, słabszymi. W połowie lipca 
zobaczymy Spiderman: Homecoming,  
o którego, sądząc po zwiastunach, trochę 
się martwię. Ciekawi mnie też Mroczna 
Wieża na podstawie powieści S. Kinga, 
którą w kinach będzie można zobaczyć 
w sierpniu.

Łapaj film
Krystian Czuchryta IIB

Krystian Czuchryta na tropie now
ych film

ów

„Polub twoją pracę, nawet gdyby była mało znacząca i odpoczywaj przy niej.” ~ Marek Aureliusz
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Podróże małe i duże

„Praca jest ojcem odpoczynku.” ~ Przysłowie angielskie

Podróże małe i duże
Opracowanie: p. Anna Zgierska 

Zdjęcia: archiwum redakcji 

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI 
JUŻ ZNANY GIMNAZJALISTOM
Jeszcze do niedawna gimnazjaliści niewiele wiedzieli o auto-

rze „Starej baśni”. Zmienił to szkolny  konkurs pod hasłem JÓZEF 
IGNACY KRASZEWSKI – ZNANY CZY NIEZNANY GIMNAZJA-
LISTOM? Jest to konkurs cykliczny, w którym uczniowie  poznają 
twórców naszej literatury. Bohaterami poprzednich edycji byli: Ju-
lian Tuwim, Józef Czechowicz, Henryk Sienkiewicz. W tym roku 
przyszedł czas na wszechstronnego, choć trochę zapomnianego 
twórcę – Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

Zmagania konkursowe trwały od 15 marca do 26 kwietnia.  
Uczestnicy musieli rozwiązać we wskazanych terminach trzy zesta-
wy zadań dotyczących życia i twórczości pisarza. Zadania wymagały 
umiejętności docierania do różnych źródeł wiedzy, talentu plastycz-
nego, pomysłowości, pracowitości oraz systematyczności i termino-
wości. 

A teraz trochę statystyki: 
• do zmagań przystąpiło 22 gimnazjalistów, do końca dotrwało 20, 

(kl. I – 5, kl. II – 4, kl. III – 11);
• najwięcej uczestników z kl. III (III A – 1, IIIB – 5, IIIC – 5);
• dominowały dziewczyny – 16 uczestniczek, ale była też repre-

zentacja chłopców – 4;
• do zdobycia było 48 p. (zestaw I – 23 p., zestaw II – 15 p., zestaw 

III – 10 p.). 
A oto wyniki: 

• I miejsce – Sandra Jeżewska III B
• II miejsce – Iga Czechowska III B 
• III miejsce – Jędrzej Grzelak III B, Mateusz Tarnas III A, Dorota 

Łucka III C, Krystian Czuchryta II B 
Wyróżnienia:  
Krystian Woźniak 2B, Alicja Dobosz 1C, Aleksandra Tarnas 2B, 
Wiktoria Mirosław 1A, Zuzanna Kowalik 2B, Magdalena  
Gawrońska 3B, Natalia Jusiak 3C, Aleksandra Choina 3C, Anna 
Malinowska 3C, Alicja Domin 3B, Martyna Kądziela 1A,  
Gabriela Przypis 1C, Weronika Wiśniewska 3C, Marta Rotari 1A
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drob-

ne upominki, a główną nagrodą dla wszystkich było dofinansowanie 
wycieczki do Romanowa, gdzie znajduje się muzeum Józefa Ignace-
go Kraszewskiego. 

Wsparcia finansowego udzielili: Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Bank Spółdzielczy w Niemcach.

Fundatorom nagrody dziękujemy, laureatom i wszystkim uczest-
nikom gratulujemy!

Organizatorzy: 
A. Boguta, M. Włodarczyk, A. Zgierska 

A to ciekawe
tego nie wiedziałem o Kraszewskim. 

Ciekawostki dotyczące Kraszewskiego okiem ucznia.

Józef Ignacy Kraszewski to postać, o której niewielu gimnazjalistów 
słyszało. Szkolny konkurs oraz wycieczka, która się po nim odbyła, po-
zwoliły mi z bliska zapoznać się z życiem i twórczością tego człowieka 
renesansu. 

Kraszewski prowadził badania archeologiczne, malował, kompono-
wał, grał na fortepianie i rozwijał się na wiele innych sposobów. Jego 
dorobek pisarski obejmuje aż 232 powieści (twierdził, że napisanie 
jednej książki zajmowało mu, w większości przypadków, zaledwie 10 
dni). Wszystkie swoje dzieła pisał gęsim piórem - nie uznawał wszech-
obecnych na tamte czasy stalówek. Ten Polak miał naprawdę intere-
sujące życie, w końcu nie za każdym Otto von Bismarck rozsyła listy 
gończe za współpracę szpiegowską z Francją. Józef Ignacy Kraszewski 
jest człowiekiem, którego warto poznać, lecz po wycieczce wciąż mam 
dylemat (podobnie jak pozostali uczestnicy) - czy Kraszewski zdał ma-
turę z matematyki, czy nie?

Iga Czechowska III B

Cieszę się, że wzięłam udział w konkursie o Kraszewskim, gdyż po-
znałam pisarza, o którym wcześniej nie słyszałam i dowiedziałam się 
wielu ciekawostek. Czy wiecie, że „Kopciuszek” to nie tylko baśń, ale 
też powieść napisana przez Kraszewskiego? Okazuje się też, że ten ar-
tysta związany jest z Lublinem, gdzie chodził do szkoły. Mimo swojej 
wszechstronności i różnorodności zainteresowań oraz talentów twórca 
miał problemy z ukończeniem szkoły. A gdy już uporał się z nauką, 
stał się najpłodniejszym pisarzem polskim. Jego dorobek jest imponu-
jący. Jestem pod wrażeniem jego pracowitości!

Sandra Jeżewska III B 

Konkurs składał się z trzech etapów. Musieliśmy odpowiadać na 
wiele pytań związanych z J. I. Kraszewskim, rozwiązać trudną krzy-
żówkę, zilustrować tytuł wybranego utworu pisarza. Ja wybrałem po-
wieść historyczną pt. „Krzyżacy 1410”. Byłem zaskoczony, że nie tylko 
Sienkiewicz napisał utwór pod takim tytułem. Dzięki konkursowi do-
wiedziałem się m.in. o tym, że Kraszewski był pisarzem z największą 
liczbą wydanych książek w historii literatury polskiej. Nazywany jest 
„tytanem pracy”, „ojcem polskiej powieści” i „nauczycielem narodu 
polskiego”. Dzieciństwo spędził u dziadków w Romanowie. Bardzo 
lubił tam przebywać, często wspominał rodzinny dwór, do którego za-
wsze tęsknił. Obecnie w Romanowie znajduje się muzeum poświęcone 
pisarzowi, które odwiedziliśmy. Była to nagroda za udział w konkur-
sie. -;). 

Mateusz Tarnas III A



KLEKS 3(73)/2017 4342

Wieści z miasta
Opracowanie: Ola Tarnas kl. II B
Rysunek: Ola Tarnas kl. II B
Zdjęcie: Iga Styrnik kl. IC

Dlaczego Lublin?
Dawno, dawno temu, w słoneczny, majowy dzień,  książę wraz 
z kilkoma rycerzami wybrał się na polowanie. Błądząc trochę 
w puszczy, dotarł nad rzekę Bystrzycę i w oddali zobaczył ryba-
ków,  stojących przy łodziach. Podjechał bliżej nich, zeskoczył 
z siodła i zapytał:
– Hej rybacy, co to za gród?
Oni zaś zamarli ze zdziwienia, bo przecież niecodziennie moż-
ni panowie zatrzymywali swe konie nad Bystrzycą.
– Nie wiemy panie – odpowiedział ten, który zdobył się na od-
wagę.
– A to wy też przejezdni? – zainteresował się król. 
– Nie panie, mieszkamy tu, lecz gród nasz nazwy nie posiada – 
wyjaśnili rybacy. 
Słysząc to, książę postanowił, że gród będzie nazywać się tak, 
jak ryba wyłowiona z rzeki, więc kazał zarzucić sieci. Gdy je 
wyciągnęli, były tam dwie ryby – szczupak i lin. Książę rzekł 
ucinając spór, który zaczął powstawać między rybakami.
– Szczupak to ryba drapieżna, a ja nie chcę, aby mieszkańcy 
tej osady tacy byli. Lin zaś jest rybą łagodną, więc wybierając z 
dwojga… hmm… szczupak lub lin… niech gród wasz Lublinem 
się nazywa. 
Legenda „rybna” nie jest jedyną nawiązującą do nazwy Lublin.  
W różnych źródłach możemy doszukać się wiele, wiele innych. 
Ale czy jest w którejś z nich ziarnko prawdy? 

A co na to nauka? 
Nazwa Lublin posiada formę dzierżawczą, wyrażającą przy-
należność czegoś do kogoś, jak wiele nazw starszych polskich 
ośrodków. Według językoznawców, nazwa naszego pięknego 
miasta może pochodzić od męskiego imienia Lubla lub Lubel, 
w jego skróconej, zdrobniałej postaci. Dawniej nazwy grodów 
tworzono od imienia jego właściciela lub posiadacza przez 
dodanie końcówki –ów, -in albo zmiękczenie spółgłoski. Imię 
Lubla w swojej staropolskiej, zdrobniałej postaci złączyło się 
z przyrostkiem dzierżawczym -in, dając nazwę Lublin. Często 
przyjmuje się, że nazwa miasta pochodzi bezpośrednio od cza-
sownika lubić, lubować. Nazwa Lublina pojawiała się już w XII 
i XIII w. jako Lubliniec czy Lubin. 

W 2017 roku Lublin świętuje Wielki Jubileusz 700-le-
cia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Z tej okazji  
w mieście odbywa się wiele imprez o charakterze społecz-
nym, sportowym, edukacyjnym, biznesowym i naukowym. 
Nawiązując do tego wydarzenia redakcja KLEKSA posta-
nowiła przypomnieć mało znaną legendą o tym, skąd się 
wzięła nazwa miasta.

WIELKI JUBILEUSZ LUBLINA  
DLA DZIEDZICTWA, WSPÓLNOTY, PRZYSZŁOŚCI

Podróże małe i duże
Tekst: Anna Malinowska kl. III C

Zdjęcia: archiwum redakcji

Rok szkolny 2016/2017 był dla redakcji KLEKSA kolejnym cza-
sem sukcesów. Szkolnym dziennikarzom z klasy trzeciej gim-
nazjum najbardziej zapadło w pamięci zwycięstwo w Ogólno-
polskim Konkursie na Gazetę Szkolną ,,Nasza Gazeta”. Kasia, 
Ola, Ania i Karol (jako reprezentanci redakcji), razem z panią 
Agnieszką wyruszyli w podróż po nagrodę aż do Katowic.

„Wsiąść do pociągu, byle jakiego”
Na dworzec kolejowy w Lublinie przybyliśmy  trochę wcze-

śniej niż było to konieczne. W głowie miałam słowa znanej 
piosenki Maryli Rodowicz – „wsiąść do pociągu byle jakiego, 
nie dbać o bagaż nie dbać o bilet”. Na szczęście my zadbali-
śmy i o bilety, i o bagaże. Wszyscy byliśmy zwarci i gotowi 
do podróży! Droga przebiegła bez zbędnych komplikacji. 
Szczęśliwie i bezpiecznie, najedzeni (zapasy Karola) i wyspani 
dotarliśmy do Katowic. Potem krótka przejażdżka autobusem 
na miejsce noclegu (oczywiście tutaj też zadbaliśmy o bilety), 
traumatyczna jazda windą (klaustrofobia) i byliśmy w swoich 
pokojach. Szybko się przebraliśmy i pobiegliśmy na podsumo-
wanie konkursu.

,,We are the champions” 
Kiedy dotarliśmy na miejsce, poszliśmy na salę, obejrze-

liśmy wszystkie występy i cierpliwie czekaliśmy na wyniki. 
Wreszcie nasza kategoria – gimnazjum. III miejsce... nie... to 
nie my. II miejsce... to nie Kleks zdobył ten tytuł. Zamilkliśmy. 
Teraz wszystko albo nic. I wtedy zabrzmiała piosenka ,,We are 
the champions”. Wyczytano nazwę naszej gazetki, Kleks zajął  
I miejsce. Warto było jechać taki kawał drogi, żeby przeżyć 
taką chwilę. 

,,Dziś robię sobie wolne” 
Dumni i szczęśliwi poszliśmy ,,na miasto” żeby coś zjeść  

i zobaczyć Katowice. 
Zadowoleni wróciliśmy do akademika, w którym spaliśmy. 

Postanowiliśmy, że zamówimy pizzę i odpoczniemy. W głowie 
brzmiała piosenka Mesajaha ,,Dziś robię sobie wolne, telefon 
wyłączam, od nikogo już nie odbieram, wolne... w końcu tro-
chę czasu dla siebie mam”. Jedliśmy, żartowaliśmy, oglądaliśmy 
telewizję, po prostu odsapnęliśmy od tego pędzącego, szkolne-
go życia. Było nam to bardzo potrzebne.

„Czy ktoś ich jeszcze razem widział?” 
Podczas powrotu do domu, w naszym kolejowy przedziale 

siedziała pewna Pani i pewien Pan. Jak się okazało, nie zna-
li się wcześniej, ale od razu znaleźli wspólny język. Zastana-
wialiśmy się, ,,czy ten Pan i Pani są w sobie zakochani? Czy 
ta Pani tego Pana chce?” Rozmawiali cały czas aż do miejsca,  
w którym owa Pani wysiadła (w celu zachowania anonimo-
wości naszej bohaterki, zdecydowałam się nie podawać nazwy 
stacji). Nigdy nie widziałam, żeby ludzie w tak krótkim cza-
sie, spodobali się sobie tak bardzo. Wyraźnie między nimi za-
iskrzyło. Rozmawiali, jakby znali się od zawsze. Było to bardzo 
sympatyczne. Teraz pozostaje jedno pytanie... ,,Czy ktoś ich 
jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nich wie... czy 
znów spotkali się?” 

W tekście wykorzystałam piosenki:
Remedium – Maryla Rodowicz 
We are the Champions – Queen

Wolne – Mesajah
Pan i Pani – Ania Wyszkoni

Ławka – Formacja Nieżywych Schabuff

Muzyczna podróż do Katowic

„Tylko człowiek, który pracuje może cieszyć się z wypoczynku.” ~ Jerome K. Jerome
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Nie do opisania 

„Wypoczynek to największe z dóbr.” ~ Sokrates

Tekst i zdjęcie: Dorota Łucka kl. IIIC

Tekst i zdjęcie: Iga Styrnik kl. IC

MYŚLĘ, WIĘC JESTEM – kto to po-
wiedział? 
Kto to powiedział? Chyba jakiś psi filo-
zof. Bo chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że pies to istota myśląca. A jeszcze taki 
pies jak ja???? Całymi dniami myślę.  
O, na przykład dzisiaj zastanawiałem 
się, skąd się wzięło powiedzenie „pie-
skie życie”? 
Przecież to oznacza nieszczęśliwe, kło-
potliwe, trudne życie. A moje wcale 
takie nie jest. Jest zupełnie inne. Czy 
to oznacza, że nie jestem psem?... Ale 
przecież mówią do mnie „piesku”. „Mi-
siu kochany”. To o co tu chodzi?... Mam 
wszystko czego potrzebuję: jedzenie, pi-
cie, przytulny kąt do spania, dużo miej-
sca do biegania i sporo wolnego czasu. 
Czas jest ważny, nie każdy go ma… Na 
przykład moi opiekunowie – codzien-
nie gdzieś jadą na kilka godzin, spieszą 

się, pracują… O, znowu coś robią… Nie 
mogą, jak ja, odpocząć, bo mają wiele 
obowiązków. Ale poświęcają mi bardzo 
dużo uwagi… Codziennie chodzimy 
razem na spacery, bawimy się – często 
gramy w piłkę, rozmawiamy, a nawet 
czasami uczymy się nowych sztuczek. 
Fajnie jest... Najbardziej lubię, kiedy się 
śmieją i drapią mnie za lewym uchem... 
I jak mnie głaszczą. Jest to  bardzo przy-
jemne.
Jestem szczęśliwym psem. Moje życie 
jest psie, ale nie pieskie. Nie wiem, co 
myśleć o tym powiedzeniu. Może to ja-
kiś mit? 
O! Idzie do mnie moja pani, wreszcie 
skończyła pracować. Uwielbiam ko-
mendę „Misiu! Chodź na spacer”.
No to biegnę. 
Hau, hau :) 

Dzień powoli zamiera. Słońce chyli się 
ku zachodowi. Ostatnie promienie ście-
lą się wokół. Ogarnia mnie cisza, pustka 
i smutek.
Jestem już bardzo stary, rosnę w tym 
miejscu od dawien dawna. Przetrzy-
małem niejedną burzę. Nie raz targał 
mną wicher, nie raz ścinał mnie mróz. 
Pamiętam mroźne miesiące, gdy zima 
szyła mi śnieżną szatę, a szadź nadawa-
ła jej blasku. W upalne, letnie dni dawa-
łem cień. W koronie moich gałęzi ptaki 
wiły sobie gniazda. Przeżyliśmy razem 
niejedną burzę. Chroniłem ich pisklę-
ta, a w zamian dostawałem pieśń. Moje 
gałązki, jak włosy dziewcząt, głaskał ła-
godny wietrzyk. Czasami moczył je cie-
pły deszcz. Czułem, że żyję. Kochałem 
też rześkie noce, wschody słońca, leni-
we popołudnia. Kiedyś kochałem rów-
nież zachody słońca. Byłem pewien, że 
po nich znowu nastanie dzień. 

Nigdy nie czułem się samotny. Wokół 
rośli moi bracia, siostry – cała ogrom-
na, leśna rodzina. Myślałem, że tak bę-
dzie zawsze. 
Aż przyszedł człowiek. Siadł w moim 
cieniu. Dałem mu ciszę i ukojenie. 
– Dobrze się myśli w Twoim towarzy-
stwie, stary klonie – powiedział. Po 
czym dodał:
– Przyniosłem Ci w darze postęp. 
Mam teraz wokół siebie pas szerokiej 
drogi. Od świtu po świt jest na niej 
ruch. Nie słyszę śpiewu ptaka, nie sły-
szę szumu moich współbraci. Zostałem 
sam, zupełnie sam. 
Wokół rosną budynki, chodzą ludzie. 
Ale nie rozmawiają ze mną. Są tak bli-
sko... ale czuję, że nie mogę im zaufać. 
Zapada wieczór, po nim noc. Czy przyj-
dzie ukojenie? Ostanie promienie słoń-
ca ślizgają się po moich konarach.
Człowieku ….. 

Obrazem i słowem

MYŚLĘ, WIĘC JESTEM 

KLON

Aktualności 
Tekst: Anna Malinowska kl. III C
Zdjęcia: www.niemce.pl, archiwum redakcji

Niech każdy pamięta, co głosi legenda, że pewna cyganka od 
nocy do ranka księżyc prosiła tak: daj mi proszę chłopca, miłość jest 
mi obca, tak mi czułości brak.

Tę piękną historię o księżycowym dziecku dane mi było zaśpie-
wać na XII Powiatowym Festiwalu Piosenki w Ciecierzynie. W tym 
roku prezentowane były piosenki w języku hiszpańskim. Przygoto-
wania do występu trochę trwały. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, co 
jest tematem konkursu pani Olga Skrzypczak-Kowalczyk wysłała mi 
kilka utworów. Najbardziej spodobała mi się piosenka pt.: ,,Hijo de 
la Luna” czyli ,,Księżycowe dziecię”. Tekst tej ballady opowiada o cy-
gance, która prosi księżyc o miłość, ofiarując mu w zamian pierwo-
rodne dziecko. Zarówno kobieta, jak i jej mąż, byli ludźmi o ciemnej 
karnacji, natomiast potomek był albinosem. Mężczyzna, myśląc, że 
kobieta go zdradziła zabija ją, a dziecko zostawia w górach. A gdy 
malec płacze, księżyc zamienia się w kołyskę i utula swoje dziec-
ko do snu. Jest to wzruszająca historia, od razu mi się spodobała. 
Niestety tutaj pojawiła się trudność... musiałam nauczyć się śpiewać 
bardzo dużo hiszpańskiego tekstu, w bardzo krótkim czasie. 

Pierwsze, co zrobiłam, to „załamałam się”, ale po krótkim zwąt-
pieniu wysłuchałam wszystkich możliwych interpretacji tej piosen-
ki, aby osłuchać się z językiem hiszpańskim. Następnie rozpisałam 
sobie tę piosenkę fonetycznie, czyli tak jak się czyta i po prostu na-
uczyłam się na pamięć.

Następną sprawą była… sukienka. Na poszukiwanie księżycowej 
kreacji wybrałam się 5 dni przed konkursem. Na szczęście udało mi 
się znaleźć piękną, długą, granatową sukienkę, która była idealna 
do tej roli. W końcu przyszedł czas konkursu. Rano szybka próba 
i zanim się obejrzeliśmy, już pierwszy zespół był na scenie. Stres 
był ogromny, ale myślę że wszyscy sobie z tym poradziliśmy. Mój 
występ również został doceniony. Zdobyłam II miejsce oraz Na-
grodę Specjalną Kuratora Oświaty w Lublinie, Nagrodę Specjalną 
Starosty Lubelskiego, Nagrodę Ambasadora Peru w Polsce Alber-
to Salas Barabona za znakomite wykonanie utworu pt.,,Hijo de la 
Luna”. Zostałam dostrzeżona przez pana Mieczysława Jureckiego- 
muzyka, kompozytora i aranżera, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 
Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie. Wspomniał, że już 
w tym momencie kupiłby jakąś moją płytę i mój występ „powalił 
go na kolana”. Te słowa były dla mnie najcenniejsze. Bardzo miło 
będę wspominać zarówno ten festiwal, jak i poprzednie, w których 
brałam udział. Jest to cudowne doświadczenie, które na pewno za-
pamiętam na bardzo długo.

Ania Malinowska podczas rozdania stypendiów 
Wójta Gminy Niemce.

Przez chwilę  
byłam księżycową dziewczyną
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Najpierw oficjalnie 
Michał Choina jest uczniem klasy 6a Szkoły Podstawowej w 
Niemcach. Osiągnął w tym roku szkolnym dwa duże sukcesy:
• I miejsce w wojewódzkim konkursie informatycznym 

Mistrz Komputera dla Szkół Podstawowych
• II miejsce w wojewódzkim konkursie języka angielskiego 

organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie

Później mniej oficjalnie
Michał nie przygotowywał się do obydwu konkursów zbyt 
specjalnie. Informatykę uwielbia od dziecka (z pewnością ma 
to po tacie) i ma do niej niemałe zdolności. Mówienie w języ-
ku angielskim też przychodzi mu bez żadnych trudności. Mi-
chał planuje być w przyszłości informatykiem i już teraz pisze 
programy i tworzy swoje gry. 

Na własne oczy

„Odpoczynek jest nic nie wart, jeśli nie jest odpoczynkiem zasłużonym…” ~ autor nieznany

Tekst i zdjęcia: Dorota Choina kl. IA

Michał Choina - nasz szkolny Einstein

Michał na luzie - ciekawostki 
• Wiadomo, że mądrość to mózg. A gdzie „mieszka” mózg Michała? Oczywiście w czaszce. Obwód jego czaszki wynosi 55 cm. 

Sądzę, że 90% procent zajmuje właśnie informatyka i inne nauki, a pozostałe 10% to zabawa i wygłupy.
• Michał uwielbia rosół i pomidorową (tylko z lanym ciastem!). One dodają mu mądrości.
• Michał jest już wujkiem! Oczywiście nie takim prawdziwym, tylko ciotecznym, a jedna z jego ciotecznych siostrzenic kończy 

w tym roku 18 lat.
• Michał lubi palić! Spokojnie, lubi spalać w ognisku rożnego rodzaju kartonowe pudełka. Sam nie wie dlaczego.
• Michał zna cyrylicę (rosyjski alfabet) i potrafi nią zapisywać wyrazy, zdania, teksty. Kto wie, może kiedyś zostanie mistrzem 

i w tej dziedzinie ?
• Michał ostatnio się zauroczył. Jego wybranką jest łacina. Jest to kolejny język, którego zaczął się uczyć i bardzo mu się spodo-

bał. 
• Michał to prywatnie mój brat i choć mnie czasem denerwuje, to jestem z niego dumna!

Dorota Choina 

Historia wielkiego sukcesu
Michał Choina, uczeń klasy 6a Szkoły 
Podstawowej w Niemcach został, o czym 
niektórzy nie wiedzą, laureatem Kurato-
ryjnej Olimpiady Języka Angielskiego. 
W tym roku droga do celu była wyjąt-
kowo długa i składała się z kilku eta-
pów. Pierwszy był etap szkolny. Miał on 
miejsce we wrześniu, a zadanie Michała 
polegało na rozwiązaniu testu przygo-
towanego przez nauczycieli szkoły pod-
stawowej. Drugi etap miał miejsce także  
w szkole, ale tym razem Michał musiał się 
zmierzyć z testem przygotowanym przez 
ekspertów z kuratorium. Po zaliczeniu 
etapu drugiego, stało się jasne, że Michał 
jest uczniem obdarzonym ponadprze-
ciętnymi umiejętnościami językowymi  
i mającym wielką szansę wygrać ten trud-
ny konkurs. Na kilka tygodni przed ter-
minem trzeciego etapu, rozpoczęliśmy 
przygotowania polegające na analizie 
testów z lat ubiegłych pod kontem gra-

matyki, słownictwa a także elementów 
kultury krajów anglojęzycznych. Nasze 
spotkania obejmowały także rozwijanie 
umiejętności tworzenia krótkich wypo-
wiedzi ustnych. Etap trzeci - wojewódz-
ki - miał miejsce w Liceum Pallotyńskim 
w Lublinie. Michał, oprócz rozwiązania 
testu, musiał odbyć krótką rozmowę  
z egzaminatorem. Kiedy pod koniec 
marca otrzymaliśmy wyniki, okazało 
się, że Michał jest laureatem konkur-
su i jednocześnie jednym z najlepszych 
autorytetów w dziedzinie języka angiel-
skiego, wśród uczniów szkół podstawo-
wych z terenu województwa lubelskiego. 
Na 50 punktów możliwych do zdobycia, 
Michał zdobył 44 punkty. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że najwyższy wynik 
to 45 punktów! Dnia 12 maja, podczas 
gali zorganizowanej na KUL w Lublinie, 
z rąk p. kurator Teresy Misiuk, Michał 
otrzymał nagrodę za zwycięstwo w tym 
prestiżowym konkursie.

Wojciech Waśkowicz 
nauczyciel języka angielskiego 

Na własne oczy

Przedmiot badań Albert Einstein Michał Choina 
Pamięć Słaba do dat, imion  

i numerów
Słaba do dat, imion  

i numerów

Znaki szczególne Wyjątkowo duża głowa Wyjątkowo duże oczy 
Czytanie Zaczął czytać  

w wieku 9 lat
Zaczął czytać  
w wieku 4 lat

Mowa Zaczął mówić  
bardzo późno

Zaczął mówić  
bardzo wcześnie

Skarpety  Nie nosił ich Nie rozstaje się z nimi
Kierowca Miał ulubionego  

osobistego kierowcę 
Ma ulubionego  

osobistego kierowcę – 
Mirosława Choinę 

Miejsce zamieszkania Niemcy Niemce 
Imię Albert – 6 liter Michał- 6 liter

Albert Einstein miał słabość do dziwnych butów. Ale z tymi łączy się jeszcze świetna 
historia. Otóż lato 1939 roku Einstein spędzał w Peconic w stanie Nowy Jork. Pewnego 
dnia wszedł do domu towarowego Davida Rothmana. Ten oczywiście rozpoznał fizyka, 
ale postanowił go potraktować jak normalnego klienta. Zapytał czego Einstein szuka 
i usłyszał “sundials” (zegarów słonecznych). Lekko osłupiał, ale cóż – geniusz fizyki 
może mieć swoje dziwactwa. Niestety pan Rothman nie miał w swoim sklepie zegarów 
słonecznych. Zaprosił jednak Einsteina na podwórko i pokazał swój prywatny zegar.
Albert Einstein zaczął się śmiać i wskazał na swoje nogi powtarzając z silnym niemiec-
kim akcentem “sundials”. Chodziło mu o “sandals”, ale ten akcent…

Źródło: www.crazynauka.pl

Michał kontra Albert 
Nasza redakcja, po wnikliwej analizie 
biografii obydwóch uczonych, znalazła 
dziedzinę, w której Michał jest lepszy. 
To znajomość języka angielskiego.

 
 

Nie ma sprawy.

 
 Angielski opanował.  

Informatykę też. To może  
teraz niech poćwiczy  

ze sztangą.
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Skąd nasz ródSkąd nasz ród

„Nie biegaj gdy możesz stać, nie stój gdy możesz siedzieć, nie siedź gdy możesz leżeć.” ~ Winston Churchill

Opracowanie: Dorota Łucka kl. III C
Współpraca: Rafał Snopkowski, Michał Dziuba, 

Łukasz Gdula, Kamil Soluch - uczniowie klasy III C
Zdjęcia: Dorota Łucka kl. III C

Skąd nasz ród: Rudka Kozłowiecka

Kolejna miejscowość, prezentowana  
w cyklu „Skąd nasz ród” to Rudka Ko-
złowiecka. Opowieści jej mieszkańców 
wysłuchała Dorota Łucka. 
Przypominamy, że w każdym numerze 
KLEKSA prezentowana jest inna miej-
scowość – zapraszamy do lektury nu-
merów archiwalnych.

Informacje ogólne
Rudka Kozłowiecka to wieś należąca do gminy Niemce, położona wzdłuż 
głównej drogi Niemce-Garbów. Od północy graniczy z Lasami Kozłowiec-
kimi. Można wyróżnić takie „dzielnice” jak: linia główna, Bagno, Mikołajek, 
Kacze Doły oraz skrzyżowanie, czyli Kurantów.  
Dawniej w Rudce było dużo mniej zabudowań, a mieszkańcy zajmowali się 
głównie rolnictwem. Przy drodze znajdował się sklep oraz drewniana szkoła. 
W okresie letnim w pobliżu lasu były organizowane zabawy dla młodzieży.  
Obecnie w Rudce Kozłowieckiej stawia się dużo nowych domów, których wła-
ścicielami są nie tylko jej rodowici mieszkańcy, ale także przyjezdni. Część 
mieszkańców uprawia rolę, a część dojeżdża do pracy głównie do Lublina. 
Dzisiaj w Rudce możemy skorzystać z usług trzech sklepów i zakładu blachar-
skiego. Znajdują się tu także kurniki oraz tartak na Kaczych Dołach.

Rudka okiem Michała
Od urodzenia mieszkam w Rudce Kozłowieckiej. Pewnie my-

ślicie, że znam ją jak własną kieszeń. Nie do końca tak jest. 
Rudka jest to duża wieś, w której można znaleźć kilka skle-

pów i szkołę. Wielu mieszkańców Rudki to rolnicy, więc można 
zobaczyć tu głównie pola uprawne oraz łąki. 

Jeśli po przeczytaniu tych kilku zdań pomyślicie, że jest to 
miejsce zamieszkiwane, przez ludzi „zacofanych”, to pozwól-
cie abym wyprowadził was z błędu. Otóż żyje tu specjalista od 
komputerów, a także wielu graczy internetowych, którymi są 
głównie młodzi ludzie. 

Można by więc pomyśleć, iż Rudka to sami komputerowcy 
i rolnicy. Lecz i to nie jest prawdą. Bez problemu znajdziemy 
także fanów motoryzacji, hodowców zwierząt, a nawet bim-
browników. 

Mamy tu także las, w którym żyje wiele zwierząt oraz ro-
śnie mnóstwo rodzajów grzybów, przez co w Rudce mieszkają 
również pasjonaci przyrody i grzybiarze. Znane jest wszystkim 
Łowisko Wzory. Doskonałe miejsce do łowienia ryb, spotkania 
się ze znajomymi oraz relaksu.

Tak więc po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku, 
że w Rudce Kozłowieckiej mieszka wielu ciekawych osobników, 
których na pierwszy rzut oka nie widać.

Michał Dziuba 

Rudka okiem Łukasza
Nieopodal mojej miejscowości znajduje się tu Łowisko Wzo-

ry, przy którym często zbierają się wędkarze,  także z sąsiednich 
wsi, by łowić ryby. Przy granicy z Wolą Niemiecką stoi sklep spo-
żywczy, który aktualnie jest w rozbudowie.

Rudka znana jest również z wielkich obszarów  Lasów Kozło-
wieckich. W słoneczne dni jest to doskonałe miejsce, aby spędzić 
miło czas z rodziną na świeżym powietrzu, pospacerować przy 
śpiewie ptaków i porozmawiać. Należy jednak uważać na klesz-
cze.

Kilka lat temu, niedaleko mojego domu był wielki pożar kur-
ników. Ogień gasiło kilka jednostek straży pożarnej, na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 

Pamiętam, że kiedy byłem mały, nieopodal mojego miejsca 
zamieszkania stał stary, drewniany, opuszczony dom. Starsi ko-
ledzy i koleżanki mówili, że tam straszy, dlatego bałem się tam 
chodzić. Od kilku lat dom jest już rozbudowany i oczywiście nie 
straszy w nim. Była to tylko miejscowa opowieść. 

Łukasz Gdula 

Rudka okiem Kamila
Rudka kojarzy mi się ze słowem  solidarność. W żadnej  

z okolicznych miejscowości nie tworzą się tak silne więzy, jak  
u nas. Jeśli jesteś z Rudki – wszyscy jej mieszkańcy staną za Tobą 
murem.

Na pierwszy rzut oka w Rudce nie ma nic ciekawego. Można 
spotkać jednak dziwnych ludzi, których czasami lepiej omijać  
z daleka. Nie radzę też chodzić wieczorami po bocznych dro-
gach. Miejscowi wiedza o czym mówię. 

Rudka to nie miejsce, to stan umysłu.
Kamil Soluch 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
Od kilku lat, we wrześniu (a w razie nieodpowiedniej pogo-

dy w październiku) społeczność Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej organizuje w lesie Święto Pieczonego Ziemniaka. 
W imprezie biorą udział wszyscy chętni. Dzieci budują zamki  
z piasku, a młodzież idzie do lasu po drzewo na ognisko. 

Jedno ze świąt szczególnie zapadło w mojej pamięci. Razem  
z Kamilem poszliśmy po drewno na ognisko. Zobaczyliśmy nie-
daleko odpowiedni konar, więc postanowiliśmy go zabrać ze 
sobą. Nagle zauważyliśmy, że w krzakach coś się rusza. Stwier-
dziliśmy, że to musi być dzik i zaczęliśmy uciekać. Po chwili 
wróciliśmy na to miejsce, aby zabrać znalezione drzewo i wtedy 
okazało się, że to wcale nie był dzik, tylko starszy pan, który 
zbierał grzyby (jak później wyszło na jaw- muchomory). Po po-
wrocie do grupy opowiedzieliśmy, co nas spotkało. Do dziś wiele 
osób pamięta tę zabawną historię. 

Rafał Snopkowski 

Rudka to stan umysłu – twierdzą chłopaki 
z III C – rdzenni mieszkańcy tej wsi. Z tyłu 
stoi Patryk, który nie mieszka w RK, ale 
kocha to miejsce. Dlatego stanął do zdjęcia.
Siedzą od lewej: Łukasz Gdula, Adam 
Kaczmarek, Michał Dziuba. Stoi: Patryk 
Tkaczyk. 
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Skąd nasz ród

„Ważne, aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię.” ~ Jan Paweł II

Skąd nasz ród

Opowieści dziwnej treści,  
czyli legenda  

o powstaniu Rudki Kozłowieckiej 
Dawno, dawno temu, w pewnej wsi nieopodal lasu mieszkał sobie 

spokojny wieśniak. Miał on jednak bardzo niespokojnego, wyjątkowo 
nieznośnego, rudego kozła z wielkimi rogami. Zjadał on wszystko co 
napotkał na swojej drodze. A były to warzywa i kwiatki zdobiące 
ogródki mieszkańców wsi, koła wozów, ubrania, płoty i wszelkiego 
rodzaju narzędzia do pracy. Niezadowoleni mieszkańcy nakazali 
wieśniakowi, aby kozła przegonić jak najdalej. Tak więc wieśniak  
zabrał zwierzę do odległego o kilka mil lasu, przywiązał kozła do 
drzewa, a sam udał się do domu. Kozioł zaczął zajadać się wszystkim 
dookoła. Po zjedzeniu ostatniego źdźbła trawy, przegryzł sznur, któ-
rym był przywiązany do drzewa. Uwolniony zwierzak zaczął prze-
mierzać las, aż dotarł do swojej wioski i swojego gospodarza. Wtedy 
mieszkańcy wsi pogodzili się ze swoim losem i zaakceptowali rudego 
kozła. Swoją wieś nazwali Rudką Kozłowiecką. Rudką – od rudego 
koloru sierści, a Kozłowiecką – od nieznośnego kozła.

Tę opowieść usłyszałam od Rafała z III C, który ją usłyszał od 
swojego dziadka.

A jak było naprawdę? 
Wieś Rudka Kozłowiecka położona jest na lekko podmokłych, 

bagiennych terenach, które zwano rudą. Kozłowiecka – od nazwy 
ordynacji kozłowieckiej, która należała do możnego rodu Zamoy-
skich. Została ona ustanowiona w 1903 roku przez cara Mikołaja II. 
Sercem dóbr kozłowieckich był pałac w Kozłówce. Zamoyscy tytu-
łują się herbem Jelita, który przedstawia trzy złote kopie na czerwo-
nym tle z kozłem (srebrnym z czarnymi rogami) na szczycie. Jest on 
jednym z najstarszych herbów szlacheckich.

Zuzię Kowalik

Nieznośny rudy kozioł niemal terroryzował wieś.

Herb rodziny Zamoyskich, właścicieli Kozłówki

Rudy kozioł obgryza płoty,
przysparza tym wiele roboty.
Z wymianą sztachet u płotu,
jest zawsze niemało kłopotu.
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Szkoła w Rudce Kozłowieckiej
Prawdopodobnie szkoła istniała już w roku 1948, jednak 
nie ma na to potwierdzenia. Wzmianka o pierwszym 
przyjętym uczniu do szkoły pochodzi z 1 września 1953 
roku.
Szkoła była drewniana i zbyt mała, żeby pomieścić osiem 
klas, dlatego wynajmowane były sale od gospodarzy. 
Kiedy w 1974 roku stała się Punktem Filialnym Zbior-
czej Szkoły Gminnej w Niemcach, klasy od piątej w górę 
zostały przeniesione do szkoły w Niemcach. Od 1999 
roku szkoła w Rudce Kozłowieckiej została filią Zespołu 
Szkół w Niemcach. W 2000 roku uczniowie rozpoczęli 
naukę w nowym, murowanym budynku, a 12 paździer-
nika odbyło się uroczyste otwarcie „nowej szkoły”. Od 
2001 roku w szkole uczy się sześć klas. W 2009 roku 
szkoła stała się samodzielną placówką oświatową.

Kurantów 
Kurantów to centralna część wsi Rudka Kozłowiecka, 
nazwa powszechnie używana. W czasach pańszczyźnia-
nych zamieszkana przez chłopów odrabiających dniów-
ki za mieszkanie i kawałek ogrodu, czyli tzw. Kurantów 
– stąd nazwa.

Kapliczka 
W 1910 roku pan Pasikowski wybudował kapliczkę  
w podziękowaniu za cudowne uzdrowienie z ciężkiej 
choroby nóg. Podczas II wojny światowej służyła ona 
ludziom jako kryjówka. A obecnie odprawiane są przy 
niej majówki.

Jak widać uczniowie z Rudki dobrze się czują w naszej szkole.

Materiał na tej stronie pochodzi z "Kleksa Legendarnego", 
pracy przygotowanej na konkurs "Lubelszczyzna - moja 
Mała Ojczyzna"
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Szkoła Podstawowa
CHŁOPCY

I miejsce w gminnej w mini-piłce siatkowej
Jonatan Sobótka, Konrad Parafiniuk, Igor Maj, Bartosz Ćwikła, 
Wojciech Tkaczyk, Kamil Urban, Dawid Wójcik

I miejsce w pólfinale Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w mini-piłce siatkowej

Jonatan Sobótka, Konrad Parafiniuk, Igor Maj, Bartosz Ćwikła, 
Wojciech Tkaczyk, Kamil Urban, Dawid Wójcik

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w mini-piłce siatkowej

Jonatan Sobótka, Konrad Parafiniuk, Igor Maj, Bartosz Ćwikła, 
Wojciech Tkaczyk, Kamil Urban, Dawid Wójcik

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej - szachy

Wojciech Ciastek, Mikołaj Mularczuk, Hubert Sośnicki
I miejsce w gminnych rozgrywkach „UNIHOC”

Paweł Bijak, Dominik Grygiel, Jakub Górny, Krystian 
Wiechnik, Mateusz Parafiniuk, Adrian Kutyna

II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w drużynowym tenisie stołowym

Jakub Górny, Mateusz Parafiniuk, Jonatan Sobótka
V miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej 4-bój Lekkoatletyczny

Paweł Bijak, Jakub Górny, Mateusz Parafiniuk, Konrad 
Parafiniuk, Łukasz Drozd, Mateusz Rotari

I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  
w mini-piłce nożnej  

Miłosz Matysiak, Krystian Wiechnik, Adam Brodziak, Adrian 
Kutyna, Jakub Górny, Mateusz Parafiniuk, Konrad Parafiniuk, 
Paweł Bijak, Dorian Paluch

III miejsce w Półfinale Powiatowym Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w mini-piłce nożnej  

Miłosz Matysiak, Krystian Wiechnik, Adam Brodziak, Adrian 
Kutyna, Jakub Górny, Mateusz Parafiniuk, Dominik Grygiel, 
Paweł Bijak, Dorian Paluch, Mateusz Gąbka

II Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Powiatu 
Lubelskiego w kadegorii szkół podstawowych

Bieg na 60m – III miejsce – Jakub Krajewski
Skok w dal – III miejsce – Jakub Krajewski

DZIEWCZĘTA
I miejsce w gminnej w mini-piłce siatkowej

Karolina Klępka, Maria Taczalska, Karolina Rodak, Karolina 
Kot-Dudziak, Julia Kozieł, Katarzyna Gajewska, Zuzanna 
Golianek

III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej - szachy

Natalia Kądziela
I miejsce w gminnych rozgrywkach „UNIHOC”

Agata Kasperek, Jagoda Porzak
II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w drużynowym tenisie stołowym

Jagoda Porzak, Karolina Kot-Dudziak, Wiktoria Kozieł
IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej 4-bój Lekkoatletyczny

Dagmara Ręba, Karolina Rodak, Karolina Kot-Dudziak, 
Zuzanna Parafiniuk, Dominika Bulanda

IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej - piłka nożna

Liwia Łońska, Karolina Kot-Dudziak, Dagmara Ręba, Karolina 
Rodak, Wiktoria Kozieł, Maja Rozwadowska, Karolina 
Borzęcka, Izabela Bartosik, Dominika Bulanda.

II Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Powiatu 
Lubelskiego
Bieg na 60m – III miejsce – Karolina Kot-Dudziak
Skok w dal – II miejsce – Agata Kasperek 

Sport szkolny

„Kto się godzi z pracą, ten się nie kłóci z odpoczynkiem.” ~ Przysłowie tatarskie

Opracowanie: p. Małgorzata Kot
Zdjęcia: archiwum redakcji

Sport szkolny - sukcesy
Zestawienie za drugi semestr

Gimnazjum
CHŁOPCY

I miejsce w Półfinale Powiatowym w indywidualnym 
tenisie stołowym

Kacper Kobyłka
IV miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w drużynowym 
tenisie stołowym

Kacper Kobyłka, Karol Kasperek
I miejsce w Półfinale Powiatowym w drużynowym 
tenisie stołowym

Kacper Kobyłka, Karol Kasperek, Sławomir Gałat
II miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce ręcznej
Sławomir Gałat, Maciej Zieliński, Krystian Namiota, Maciej 
Tarnowski, Karol Kasperek, Piotr Berej, Adam Kaczmarek, Paweł 
Fim
I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w piłce nożnej

Sławomir Gałat, Maciej Zieliński, Mateusz Bagijew, Krystian 
Namiota, Piotr Porzak, Maciej Tarnowski, Rafał Taczalski, Piotr 
Adamczyk, Piotr Berej, Jakub Koseda

II miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce nożnej
Sławomir Gałat, Maciej Zieliński, Mateusz Bagijew, Krystian 
Namiota, Piotr Porzak, Maciej Tarnowski, Rafał Taczalski, Piotr 
Adamczyk, Piotr Berej, Jakub Koseda

II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lidze 
lekkoatletycznej

Adamczyk Piotr, Kaczmarek Adam, Kasperek Karol, Taczalski 
Rafał, Fim Paweł, Berej Piotr, Gałat Sławomir, Kowalik Michał, 
Tarnowski Maciej, Koseda Jakub, Namiota Krystian, Bagijew 
Mateusz, Brankiewicz Grzegorz, Piech Dawid, Włodarczyk 
Michał

IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim w lidze 
lekkoatletycznej

Adamczyk Piotr, Kaczmarek Adam, Kasperek Karol, Taczalski 
Rafał, Fim Paweł, Berej Piotr, Koseda Jakub, Gałat Sławomir, 
Namiota Krystian, Brankiewicz Grzegorz, Piech Dawid, 
Rotari Dominik, Włodarczyk Michał, Tarnowski Maciej, 
Kowalik Michał

I miejsce w turnieju lekkoatletycznym o Puchar Wójta 
Gminy Niemce

Piotr Adamczyk, Adam Kaczmarek, Piotr Berej, Sławomir 
Gałat, Paweł Fim,Karol Kasperek

II Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne
Bieg na 100m chłopców – IV miejsce –  Sławomir Gałat
Skok w dal chłopców – I miejsce – Piotr Adamczyk
Sztafeta szwedzka – II miejsce – Piotr Adamczyk, Karol 
Kasperek, Sławomir Gałat i uczeń z Gimnazjum w Krasieninie
Triobasket chłopców – II miejsce – Karol Kasperek, Szymon 
Smoliński, Karol Szczygieł i uczeń z Gimnazjum w Krasieninie
Piłka nożna – II miejsce – Piotr Adamczyk, Sławomir Gałat, 
Karol Kasperek, Jakub Krajewski

DZIEWCZĘTA
V miejsce w Półfinale Wojewódzkim w piłce ręcznej

Rarak Izabela, Gawrońska Magdalena, Wójcik Milena, 
Kochanowska Aleksandra,Urbaś Katarzyna, Kozieł Katarzyna, 
Duda Natalia, Sugier Michalina, Wypart Natalia

I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w piłce nożnej
Alicja Bijak, Alicja Domin, Michalina Smolińska, Anna 
Baranowska, Natalia Wypart, Magdalena Gawrońska, Izabela 
Rarak, Katarzyna Urbaś, Natalia Duda, Ewa Solarska, Sandra 
Malinowska

I miejsce w Półfinale Powiatowym w piłce nożnej
Alicja Bijak, Michalina Smolińska, Anna Baranowska, Natalia 
Wypart, Magdalena Gawrońska, Izabela Rarak, Katarzyna 
Urbaś, Natalia Duda, Sandra Malinowska

II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w piłce nożnej
Alicja Domin, Michalina Smolińska, Anna Baranowska, Natalia 
Duda, Katarzyna Urbaś, Weronika Wójtowicz, Ewa Solarska

V miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w lidze 
lekkoatletycznej

Natalia Wypart, Anna Baranowska, Michalina Smolińska, 
Aneta Rarak, Zuzanna Kowalik, Katarzyna Kozieł, Natalia 
Duda, Aleksandra Kochanowska, Magdalena Gawrońska

II miejsce w turnieju lekkoatletycznym o Puchar Wójta 
Gminy Niemce

Natalia Wypart, Katarzyna Kozieł, Natalia Duda, Aleksandra 
Kochanowska, Magdalena Gawrońska

II Powiatowe Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne
Bieg na 100m dziewcząt – I miejsce – Natalia Wypart
Triobasket dziewcząt – IV miejsce – Magdalena Gawrońska, 
Alicja Domin, Natalia Wypart, Aleksandra Choina
Piłka nożna – II miejsce – Alicja Domin

Sport szkolny
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Groch z kapustą

„Odpoczynek przychodzi tylko po utrudzeniu.” ~ Przysłowie mołdawskie

Opracowanie: p. Beata Gajuś
Zdjęcia: archiwum redakcji
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Luty: Poczta Walentynkowa – dostarczanie listów  
z wyrazami sympatii, przyjaźni i miłości + Dyskoteka Marzec: Zabawa „Zielony Pierwszy Dzień Wiosny”

Marzec: Loteria fantowa na rzecz  
„Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia”

Kwiecień: Udział w akcji ekologicznej  
„Posadź swoje drzewo”

Maj: Dzień otwartych drzwi – opieka nad dziećmi  
w czasie zwiedzania szkoły

Czerwiec: Dzień Dziecka w gimnazjum  
– „Prezentacje kultur narodów”

Marzec: Udział w nagraniu Radia Lublin  
n.t. akcji „Listy od Aniołów”

Czerwiec: Plebiscyt na „Osobowość Gimnazjum Zespołu 
Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach roku 2016/2017”

Samorząd Uczniowski
Opracowanie: Ola Tarnas, Zuzia Kowalik kl. II B

Foto: archiwum redakcji

Dęty Quiz Muzyczny 
1. Jak nazywa się dyrygent naszej szkolnej 

orkiestry? (zdjęcie 2)
a) Tomasz Pytka
b) Dominik Pytka
c) Tomasz Pytko
d) Dominik Kopytko

2. Który nauczyciel gra w szkolnej orkiestrze?
a) pan Wojciech Waśkowicz
b) pan Marek Gruda
c) pan Krzysztof Kotyra
d) żaden nauczyciel nie gra w orkiestrze

3. Jak profesjonalnie nazywa się „wielka biała 
tuba”?
a) puzon b) kornet
c) eufoniom d) suzafon

4. Ile jest fletów poprzecznych w orkiestrze?
a) 2  b) 3
c) 4  d) 5

5. Flet porzeczny jest instrumentem dętym 
blaszanym czy dętym drewnianym?
a) zależy z czego jest wykonany
b) jest instrumentem dętym blaszanym
c) jest instrumentem dętym drewnianym
d) nie jest żadnym z nich

6. Ile absolwentów naszej szkoły należy do 
orkiestry?
a) 3  b) 4
c) 5  d) 6

7. Ile trąbek gra w orkiestrze??
a) 5  b) 6
c) 7  d) 8

8. Jak brzmi pełna nazwa naszej orkiestry?
a) Brass Band Orkiestra Gminy Niemce
b) Orkiestra Niemce
c) Dęciaki  z Niemiec
d) Band Gmina Niemce

9. Od ilu lat działa orkiestra?
a) 1  b) 2
c) 3  d) 4

10. Kto jest „orkiestrowym wokalistą”?
a) pan Bogdan Woźniak 
b) pani Beata Wiśniewska 
c) pani Małgorzata Mytyk
d) pani Olga Skrzypczak-Kowalczyk
Opracowanie : Ola Tarnas kl. II B

Krótki sprawdzian  
z wiedzy szkolnej i pozaszkolnej

1. Okrzejska, miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza
2. Tu spędził dzieciństwo Józef Ignacy Kraszewski.
3. Był bohaterem szkolnego konkursu literackiego
4. Góry powstałe w czasie fałdowania alpejskiego w Polsce
5. Kolor paska na świadectwie wzorowych uczniów. 
6. Ukochana Romea 
7. Imię chłopca ze zdjęcia nr 1
Opracowanie: Kowalik Zuzia
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Dzień okiem ucznia

Wybiła godzina szósta, 
wszyscy ludzie smacznie śpią.

Tylko dzielni gimnazjaliści,
już na lekcje idą.

Wkraczają do sali, stają przy ścianie
Czy będzie pytanie? Czy rozstrzelanie?

Wszyscy się trzęsą, niemal się duszą
wzory na pamięć wykuwać muszą. 

Nadszedł mój horror, mój czas udręki.
Ach, kiedyż koniec okrutnej męki?

Pani mnie mija, dziwne jest to.
Czy to przypadek? Czy cudów sto?

Następna lekcja to jest plastyka,
miękki ołówek w mej ręce znika.

To rysowanie – chwila wytchnienia.
Mój świat na kartce w tęczę się zmienia. 

Już polski mija, wf przychodzi .
czas olimpiady szkolnej nadchodzi.
Zagramy w piłkę, hulamy wesoło

naprawdę fajna jesteś szkoło. 

Nadchodzi chemia, to czas praktyki.
Potem ciekawa lekcja fizyki.
Teraz, ostatnia już geografia,

może się przyda nam kartografia?

Tak właśnie mija dzień okiem ucznia.
Raz miód na serce, raz w sercu włócznia. 

Kasperek Karol kl. III C

Na szczęście w szarym życiu ucznia czasami 
pojawia się kolorowy akcent. Te zdjęcia 

wykonane zostały podczas Dnia Dziecka.


