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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi.” 
(Jan Paweł II) 
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Serdecznie zapraszamy do współpracy z Kajecikiem. Każdy ma szansę 

zaprezentować swoją twórczość przed społecznością szkolną na łamach 

naszej gazetki. 



  

O tych, którzy piszą i o tych, którzy 

jeszcze się zastanawiają 

 
Kolejny numer naszej szkolnej gazetki ujrzał światło 

dzienne. A teksty nieśmiało prezentują nawet uczniowie 
klas pierwszych! Cieszymy się, Ŝe elitarne grono stałych 
współpracowników „Kajecika” stale się powiększa. 
Autorski przegląd najciekawszych artykułów zaczynam od 
słów Siostry Dyrektor. O dobrych obyczajach warto 
rozmawiać kaŜdego dnia. KaŜdy dzień moŜemy bowiem 
wykorzystać do stawania się lepszym. Do głębszego 
rozumienia, na czym polega róŜnica między być a mieć, 
szczególnie w spotkaniu z drugim człowiekiem.  
O dobrych obyczajach i słowach Jana Pawła II, które stały 
się mottem tego roku szkolnego piszą Kajetan Rewers, 
Maciej Nadobnik i Barbara Skowrońska – uczniowie 
gimnazjum. Teksty, które warto przeczytać i przemyśleć.  

Osoby zainteresowane sztuką zachęcam do lektury 
interpretacji Beaty Poturalskiej i Macieja Nadobnika. Czasu 
nie stracimy (z pewnością), czytając recenzję „Hamleta” 
pióra Juliusza Dworackiego.  

W ubiegłym roku szkolnym odbyły się wycieczki, 
uczniowie zobaczyli piękne miejsca – tylko nie zawsze 
chcieli o nich pisać. Dlatego dwa (tylko dwa!) sprawozdania 
z wycieczek klasowych.  

W tym numerze takŜe najnowszy artykuł na temat 
wyjazdu do Fuldy.  

Zachęcam wszystkich, którzy piszą i chcą się swoimi 
osiągnięciami podzielić, do współpracy. Bez waszych 



  

pomysłów kolejnych numerów nie wydamy. Krytyczna 
recenzja nauczyciela polonisty i rówieśników pozwoli 
rozwijać swoje umiejętności. A moŜe odkryjecie swój 
talent? 

 

Monika Koc 

Opiekun gazetki 

 

Z życia szkoły 

 

Mój pierwszy dzień w szkole 
Hanna Sowińska klasa I B gimnazjum 
 

Ze snu wyrwał mnie dzwonek budzika. Otworzyłam oczy  

i zaraz przypomniałam sobie, ze dzisiaj idę pierwszy raz do nowej 

szkoły.  

W całym domu panowało 

zamieszanie. Wszyscy domownicy 

biegali, obijając się o siebie. Brat 

pospiesznie szykował się na swoje 

rozpoczęcie roku szkolnego, mama 

próbowała zawiązać mój krawat, pies 

plątał się pod nogami zaś tato nerwowo 

poszukiwał lewego buta. Młodszy brat, 

widząc mój strój galowy, donośnie zaprotestował, że też chce mieć 

krawat. Koty, wystraszone podniesionym alarmem, schowały się na 

najwyższej półce z książkami i patrzyły na to wszystko przerażonym 

wzrokiem. .. 



  

 O świecie, 

ludziach i 

wartościach 

Szkoła dobrych obyczajów 
Kajetan Rewers kl. IA gimnazjum 

 
Szkoła, co oczywiste, ma za zadanie uczyć nas 

oraz pomagać w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 
które będą nam potrzebne w Ŝyciu dorosłym. Jednak 
obok tych umiejętności zdobywanych kaŜdego dnia 
waŜnym elementem edukacji młodego człowieka jest 
edukacja moralna i teologiczna, bowiem moralność 
ma swe źródła w Biblii, naukach Jezusa i nakazach 
Boga. W systemie wychowania w duchu katolickim 
takŜe tego powinna nas uczyć 
dobra szkoła. 

Dobre obyczaje to innymi 
słowy kultura osobista wyraŜająca 
się poprzez eleganckie i właściwe 
nawyki…  

  



  

Warto przeczytać, 

warto zobaczyć 
 

 
„Być albo nie być” – „Hamlet” w 
Teatrze Nowym 
Juliusz Dworacki klasa I liceum 

 

Teatr Nowy w Poznaniu im. Tadeusza Łomnickiego po 

dwóch latach znów miał okazję gościć uczniów Gimnazjum Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego. Tym razem na szekspirowskim 

„Hamlecie” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. O godzinie 

18.00 we wtorek 27 maja 2008 roku zgasły wszystkie światła na 

widowni, co oznaczało rozpoczęcie wspaniałego spektaklu na 

Dużej Scenie… 



  

Kącik młodego twórcy 

Spojrzeć na jesień okiem liścia  
Zofia Cybulska klasa II B Gimnazjum 

 

Ja, spadający liść dębu, dzisiaj 

nie cieszę się , że jest jesień. 

Mimo, że przetrwałem cztery 

jesienie, w tym roku jest 

najsmutniejsza. Lubię 

spadanie, bo się wesoło 

wiruje. Jednak w tym roku 

jakoś dziwnie, długo i wolno 

się leci…  



  

Stworzenie świata 
Maciej Nadobnik klasa III B gimnazjum 

 
                        Rys. Maciej Nadobnik 

 

Biblijny opis stworzenia świata przedstawiłem za 

pomocą metaforycznego obrazu. Sam Stwórca został ukazany 

jako mężczyzna w podeszłym wieku. Starość ma symbolizować 

mądrość, doświadczenie oraz autorytet. Są to odpowiednie 

cechy dla Boga, jako Króla i Stworzyciela. Mężczyzna stojący 

przed kulą ziemską jest artystą, który mierzy krytycznym 

spojrzeniem swoje dzieło, co sugeruje nam paleta barw na 

pierwszym planie…  



  

Moja przyszłość 

Olga Mielęcka kl. I A gimnazjum 

 Myśl o przyszłości często przyprawia mnie o 

dreszcze. Staram się zaufać losowi, ale tak naprawdę nie 

wiem, co on dla mnie szykuje.  Mam jeszcze parę lat, aby się 

zastanowić, co mnie zainspiruje w Ŝyciu. W tej chwili mogę 

powiedzieć, Ŝe …  

 

 


