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Zdjęcia na okładce:  
1. Makieta świątyń chrześcijańskich – ośrodek Caritas w Myczkowcach. (Fot. K. Koc.) 
2. Dzwon Zygmunta (Fot. A. Sienkiewicz) 
3. Chata – Skansen w Sanoku (Fot. K. Koc) 
4. Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Komańcza (Fot. K. Koc) 
 

O dziedzictwie narodowym i nie tylko… 
Rok szkolny rozpoczął się uroczyście. Trudno poŜegnać wakacje i od razu myśleć o 

nauce i… pracy. Człowiek jest bowiem istotą pragnącą wypoczynku i niełatwo pozbyć się 
tego, co wydaje się wpisane w naszą naturę. Zarówno dorośli, jak i dzieci nie mogą się 
doczekać urlopu/wakacji i z niepokojem spoglądają na datę kończącą ten czas. Ale skoro juŜ 
się stało, to się nie odstanie. 

Początek roku to teŜ nowe nadzieje, nowe plany i nowe pomysły. Dlatego juŜ we 
wrześniu powstał nowy numer naszej szkolnej gazetki.  Jak co roku w pierwszym numerze  
przedstawiamy hasło roku oraz jego motto.  

Rok Dziedzictwa Narodowego stawia przed nami nowe zadania. KaŜdy człowiek 
powinien uświadomić sobie, czym owo dziedzictwo jest, bo naród istnieje dopóki istnieje 
jego kultura. Cytat, który stał się mottem tego roku widnieje nad wejściem do afgańskiego 
Muzeum Narodowego. Zachęcamy wszystkich czytelników do pisania prac związanych z 
tematyką roku.  

Pomysłodawcą hasła roku jest uczeń klasy drugiej liceum Dominik Gajda. Jego 
propozycja została przyjęta juŜ w czerwcu.  Warto przywołać najwaŜniejsze argumenty 
uzasadniające tę decyzję. Dominik zauwaŜył, Ŝe polska kultura przez wieki była powiązana z 
wiarą katolicką. Zwrócił uwagę, Ŝe we współczesnym świecie  nazywanym często globalną 
wioską waŜne jest odnalezienie własnej toŜsamości. Zadaniem szkoły powinno być 
poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa narodowego – jego bogactwa i róŜnorodności.  
Dominik zaproponował teŜ róŜne formy realizacji tychŜe celów.  

Zamiast złotych myśli polecam analizę Listu od Pana Boga. Dociekliwych 
Czytelników Kajecika zachęcam do poszukiwania w Biblii przywołanych w liście cytatów. 
Dodam, Ŝe wyboru dokonał Ojciec Rekolekcjonista, który prowadził rekolekcje dla 
pracowników naszej szkoły w marcu 2009 r.  

Moja ulubiona rubryka to Kącik Młodego Twórcy. Tym razem zachęcam do 
przeczytania niezwykłego listu pisanego w imieniu RóŜy, bohaterki ksiąŜki Oskar i Pani RóŜa 
E. E. Schmitta (Zosia Cybulska). A młodym ludziom, którzy szukają swojego miejsca na 
ziemi, dedykuję pracę Justyny Kajoch Czas nas uczy pogody.  

Na łamach naszej gazetki publikują prace takŜe uczniowie klas pierwszych. 
Wspomniałam juŜ o uczennicy klasy pierwszej liceum – Justynie. Natomiast Marysia 
Okulicz-Kozaryn z pierwszej gimnazjum dzieli się z Czytelnikami swoimi wspomnieniami z 
wakacji – obejrzała znany uczniom naszej szkoły film pt. KsiąŜę Kaspian i przeczytała kilka 
ciekawych ksiąŜek. Marysia wyjaśnia, skąd dzieci znają Narnię…   

W tym numerze Ida i Paulina prezentują swoją klasę – III A gimnazjum. Opowieść 
niepozbawiona humoru – to krótkie charakterystyki trzecioklasistów. Dlaczego mają pecha? 
Warto przeczytać. W ostatniej części tego numeru – wesoły dodatek. Zabawa konwencją 
baśni – co łączy Klawiaturę, Allegro i Hakera? To pytanie tylko pozornie nie ma sensu.  

A zdjęcia wykonane przez Alicję Sienkiewicz  sprawiają, Ŝe człowiek zauwaŜy piękno 
otaczającego świata. Nietrudne i inspirujące.  

Jak zwykle o wszystkich tekstach nie moŜna pisać w artykule wstępnym. Dlatego teŜ 
zrodził się pomysł ogłoszenia konkursu na najciekawszy tekst publikowany w Kajeciku. 
Informacje na przedostatniej stronie tego numeru.  

śyczę miłej lektury! 
Opiekun Redakcji Monika Koc 
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Wybór ks. Adam ProzorWybór ks. Adam ProzorWybór ks. Adam ProzorWybór ks. Adam Prozorowskiowskiowskiowski    

    
List od Pana  Boga…List od Pana  Boga…List od Pana  Boga…List od Pana  Boga…    

    
    
Moje dziecko!Moje dziecko!Moje dziecko!Moje dziecko!    
    

MoMoMoMoŜesz mnie nie znaesz mnie nie znaesz mnie nie znaesz mnie nie znać, ale, ale, ale, ale    Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,1)1)1)1)    
Wiem kiedy Wiem kiedy Wiem kiedy Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz siedzisz i kiedy wstajesz siedzisz i kiedy wstajesz siedzisz i kiedy wstajesz (Ps 139,(Ps 139,(Ps 139,(Ps 139,2)2)2)2)    
Znam wszystkie TwojeZnam wszystkie TwojeZnam wszystkie TwojeZnam wszystkie Twoje    drogi (Ps 139,drogi (Ps 139,drogi (Ps 139,drogi (Ps 139,3)3)3)3)…………                                                                                                                                                
We mnie We mnie We mnie We mnie żyjesz, poruszasz siyjesz, poruszasz siyjesz, poruszasz siyjesz, poruszasz się    i jestei jestei jestei jesteś    (Dz 17,(Dz 17,(Dz 17,(Dz 17,28)28)28)28)                                                                                                                
Bo jesteBo jesteBo jesteBo jesteś    moimoimoimoim potomstwem (Dz 17,m potomstwem (Dz 17,m potomstwem (Dz 17,m potomstwem (Dz 17,28)28)28)28)    
ZnaZnaZnaZnałłłłem Ciem Ciem Ciem Cię    zanim zostazanim zostazanim zostazanim zostałłłłeeeeś    poczpoczpoczpoczęty (Jr 1,ty (Jr 1,ty (Jr 1,ty (Jr 1,4444----5)5)5)5)        
    
WybraWybraWybraWybrałłłłem Cem Cem Cem Ciebie gdy planowaiebie gdy planowaiebie gdy planowaiebie gdy planowałłłłem stworzenie (Ef 1,em stworzenie (Ef 1,em stworzenie (Ef 1,em stworzenie (Ef 1,11111111----12)12)12)12)    
Nie byNie byNie byNie byłłłłeeeeś    pomypomypomypomyłłłłkkkką    (Ps 139,(Ps 139,(Ps 139,(Ps 139,15)15)15)15)…………    
    
Wszystkie Twoje dni sWszystkie Twoje dni sWszystkie Twoje dni sWszystkie Twoje dni są    zapisane w mojej ksizapisane w mojej ksizapisane w mojej ksizapisane w mojej księdze dze dze dze (Ps 139,Ps 139,Ps 139,Ps 139,16)16)16)16)    
Nie jestem odlegNie jestem odlegNie jestem odlegNie jestem odległłłły i gniewny, jestem pey i gniewny, jestem pey i gniewny, jestem pey i gniewny, jestem pełłłłninininią    mimimimiłłłłoooości (1 J 4,ci (1 J 4,ci (1 J 4,ci (1 J 4,16)16)16)16)    
I caI caI caI całłłłym sercem pragnym sercem pragnym sercem pragnym sercem pragnę    CiCiCiCię    ttttą    mimimimiłłłłoooościcicicią    obdarzyobdarzyobdarzyobdarzyć    (1 J 3,(1 J 3,(1 J 3,(1 J 3,1)1)1)1)    
Po prostu dlatego, Po prostu dlatego, Po prostu dlatego, Po prostu dlatego, Ŝe jestee jestee jestee jesteś    moim dziecmoim dziecmoim dziecmoim dzieckiem, a Ja kiem, a Ja kiem, a Ja kiem, a Ja ----    Twoim Ojcem (1 J 3,Twoim Ojcem (1 J 3,Twoim Ojcem (1 J 3,Twoim Ojcem (1 J 3,1)1)1)1)(…)(…)(…)(…)    
ZaopatrujZaopatrujZaopatrujZaopatruję    cicicicię    i zaspokajam wi zaspokajam wi zaspokajam wi zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mtszystkie Twoje potrzeby (Mtszystkie Twoje potrzeby (Mtszystkie Twoje potrzeby (Mt    6,316,316,316,31----33)33)33)33)    
Moim planem jest daMoim planem jest daMoim planem jest daMoim planem jest dać    ci dobrci dobrci dobrci dobrą    przyszprzyszprzyszprzyszłłłłoooość    (Jr(Jr(Jr(Jr    29,11)29,11)29,11)29,11)    
PoniewaPoniewaPoniewaPoniewaŜ    kocham Cikocham Cikocham Cikocham Cię    mimimimiłłłłoooościcicicią    wiecznwiecznwiecznwieczną    i nieskoi nieskoi nieskoi nieskończonczonczonczoną    (Jr 31,(Jr 31,(Jr 31,(Jr 31,3333))))    
Moich myMoich myMoich myMoich myśli o Tobie jest wili o Tobie jest wili o Tobie jest wili o Tobie jest więcej cej cej cej     
ninininiŜ    zzzziaren piasku na brzegu morzaiaren piasku na brzegu morzaiaren piasku na brzegu morzaiaren piasku na brzegu morza(Ps 139,(Ps 139,(Ps 139,(Ps 139,17171717----18)18)18)18)(…)(…)(…)(…)    
Jestem teJestem teJestem teJestem teŜ    Ojcem, Ojcem, Ojcem, Ojcem,     
który pociesza Ciktóry pociesza Ciktóry pociesza Ciktóry pociesza Cię    we wszelkwe wszelkwe wszelkwe wszelkich twoich smutkach (2 Kor 1,ich twoich smutkach (2 Kor 1,ich twoich smutkach (2 Kor 1,ich twoich smutkach (2 Kor 1,3333----4)4)4)4)    
Kiedy jesteKiedy jesteKiedy jesteKiedy jesteś    zazazazałłłłamany, jesteamany, jesteamany, jesteamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34,m blisko Ciebie (Ps 34,m blisko Ciebie (Ps 34,m blisko Ciebie (Ps 34,18)18)18)18)    
Tak jak pasterz niosTak jak pasterz niosTak jak pasterz niosTak jak pasterz niosący owieczkcy owieczkcy owieczkcy owieczkę, , , , trzymam Citrzymam Citrzymam Citrzymam Cię    blisko mojego serca (Iz 40,blisko mojego serca (Iz 40,blisko mojego serca (Iz 40,blisko mojego serca (Iz 40,11)11)11)11)    
Pewnego dnia otrPewnego dnia otrPewnego dnia otrPewnego dnia otrę    wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie łłłłzy z Twoich oczu (Ap 21, zy z Twoich oczu (Ap 21, zy z Twoich oczu (Ap 21, zy z Twoich oczu (Ap 21, 3333----4)4)4)4)    

Fot. Carmen Głowacka    
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I uwolniI uwolniI uwolniI uwolnię    od wszelkiego bólu, który znosiod wszelkiego bólu, który znosiod wszelkiego bólu, który znosiod wszelkiego bólu, który znosiłłłłeeeeś    na ziemi (na ziemi (na ziemi (na ziemi (Ap 21, Ap 21, Ap 21, Ap 21, 3333----4)4)4)4)    
Jestem Twoim Ojcem i kocham CiJestem Twoim Ojcem i kocham CiJestem Twoim Ojcem i kocham CiJestem Twoim Ojcem i kocham Cię    dokdokdokdokłłłładnie tak, adnie tak, adnie tak, adnie tak,     
jakjakjakjak    kocham mojego syna, Jezusa (J 17,kocham mojego syna, Jezusa (J 17,kocham mojego syna, Jezusa (J 17,kocham mojego syna, Jezusa (J 17,23232323))))     
Bo w Jezusie objawiBo w Jezusie objawiBo w Jezusie objawiBo w Jezusie objawiłłłłem mojem mojem mojem moją    mimimimiłłłłoooość    do Ciebie (J 17,do Ciebie (J 17,do Ciebie (J 17,do Ciebie (J 17,26)26)26)26)    
On jest wiernym odbiciem mnieOn jest wiernym odbiciem mnieOn jest wiernym odbiciem mnieOn jest wiernym odbiciem mnie        samego (Hbr 1,samego (Hbr 1,samego (Hbr 1,samego (Hbr 1,3)3)3)3)    
PrzyszedPrzyszedPrzyszedPrzyszedłłłł        by udowodniby udowodniby udowodniby udowodnić, , , , Ŝe jestem z Tobe jestem z Tobe jestem z Tobe jestem z Tobą, nie przeciwk, nie przeciwk, nie przeciwk, nie przeciwko Tobie (Rz 8,o Tobie (Rz 8,o Tobie (Rz 8,o Tobie (Rz 8,31)31)31)31)    
Jezus umarJezus umarJezus umarJezus umarłłłł    Ŝebyebyebyebyśmy my my my ----    Ty i ja Ty i ja Ty i ja Ty i ja ----    mogli zostamogli zostamogli zostamogli zostać    pojednani (2 Kor 5,pojednani (2 Kor 5,pojednani (2 Kor 5,pojednani (2 Kor 5,18181818----19)19)19)19)    
Jego Jego Jego Jego śmiermiermiermierć     bybybybyłłłła najwya najwya najwya najwyŜszym wyrazem mojej miszym wyrazem mojej miszym wyrazem mojej miszym wyrazem mojej miłłłłoooości do Ciebie (1 J 4,ci do Ciebie (1 J 4,ci do Ciebie (1 J 4,ci do Ciebie (1 J 4,10)10)10)10)(…)(…)(…)(…)    
Zawsze byZawsze byZawsze byZawsze byłłłłem Ojcem i zawsze Nim bem Ojcem i zawsze Nim bem Ojcem i zawsze Nim bem Ojcem i zawsze Nim będdddę    (Ef 3,(Ef 3,(Ef 3,(Ef 3,14141414----15)15)15)15)    
    
Ale czy Ty… "chcesz byAle czy Ty… "chcesz byAle czy Ty… "chcesz byAle czy Ty… "chcesz być    moim dzieckiem?" (J 1,moim dzieckiem?" (J 1,moim dzieckiem?" (J 1,moim dzieckiem?" (J 1,12121212----13)13)13)13)    
Czekam na Ciebie (Czekam na Ciebie (Czekam na Ciebie (Czekam na Ciebie (ŁŁŁŁk 15,k 15,k 15,k 15,11111111----32)32)32)32)    

Kocham CiKocham CiKocham CiKocham Cię, Twój Tatu, Twój Tatu, Twój Tatu, Twój Tatuś....    
Bóg WszechmogBóg WszechmogBóg WszechmogBóg Wszechmogącycycycy    

    
    

    
    
    
    
    

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fot. Alicja Sienkiewicz 
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Grzegorz Króliczak,  kl. II A gimnazjum    
WAKACJE,WAKACJE I … NOWY ROK SZKOLNY!!!WAKACJE,WAKACJE I … NOWY ROK SZKOLNY!!!WAKACJE,WAKACJE I … NOWY ROK SZKOLNY!!!WAKACJE,WAKACJE I … NOWY ROK SZKOLNY!!!    

 
Wszyscy bardzo lubimy wakacje. Jest to wyjątkowy okres. Wtedy 

podróŜujemy odwiedzamy piękne zakątki Polski i innych krajów. To czas 
zabawy, odpoczynku i beztroski. 

Tegoroczne wakacje były dla mnie bardzo udane. Kolorowe fotografie 
przypominają mi piaszczyste wydmy w Łebie, klif w Jastrzębiej Górze,  latarnię 
morską w Rozewiu, zlot pięknych Ŝaglowców w Gdyni, katedrę w Oliwie, 
bramę Stoczni Gdańskiej, pomnik Neptuna. W roku, w którym przypada 70. 
rocznica wybuchu II wojny światowej, na trasie mojej wakacyjnej podróŜy nie 
mogło zabraknąć wyjątkowych miejsc związanych z historią naszej Ojczyzny: 
Westerplatte i obozu koncentracyjnego w Sztutowie, w którym zginęło wiele 
tysięcy ludzi z całej Europy…  
 

Dominik Gajda, klasa II liceum 

ROK DZIEDZICTWA NARODOWEGOROK DZIEDZICTWA NARODOWEGOROK DZIEDZICTWA NARODOWEGOROK DZIEDZICTWA NARODOWEGO    

 Kiedy zostałem poproszony o napisanie niedługiej wypowiedzi na 

temat wymyślonego przeze mnie hasła aktualnego roku szkolnego, z 

początku nie wiedziałem, co powinienem napisać. Nie chciałem, by 

brzmiało to w sposób patetyczny, bowiem nie jest to Ŝaden wiec 

polityczny, jednakowoŜ by oddawało to meritum sprawy. 

 Dziedzictwo narodowe to pewna część przestrzeni, w której 

członkowie poszczególnych wspólnot narodowych Ŝyją, pracują i kształcą 

się. Często czynią to w sposób nieświadomy, nie znając historii swych 

przodków oraz ojczyzny. Polska od ponad tysiąclecia uczestniczy w 

formowaniu europejskiego dziedzictwa narodów. Sądzę, Ŝe na 

przestrzeni tych dziesięciu wieków nasz wkład w kulturowy system 

antyczno-judeochrześcijański jest znaczący, dlatego warto, byśmy jako 

Polacy, w dobie powszechnej komputeryzacji oraz „globalizującego” się 

świata, potrafili się odnieść do zdobyczy naszych dziejów.  



6 
 

 Jednak by ów rok i jego załoŜenia przyniosły jakieś wymierne 

korzyści i nie były uznane w powszechnej opinii uczniowskiej „nudnymi”, 

muszą one być realizowane w sposób moŜliwie jak najciekawszy dla nas, 

młodych ludzi. Dlatego proponując niniejszą nazwę roku szkolnego 

2009/2010, liczyłem na stosunkowo częste wyjścia do muzeów, teatrów i 

tym podobnych miejsc kulturalnych, by obcowanie z historią Polski i jej 

kulturą (równieŜ współczesną), miało wymiar bardziej praktyczny. Po 

odczytaniu 1 września planu tego Roku, wierzę, Ŝe jest to moŜliwe do 

spełnienia.  

 

 

Izabela Gorwa, klasa IA gimnazjum 

Gimnazjum – nowy etap Ŝycia  

 O godzinie 15.45 zebrali się 
wszyscy przyszli uczniowie klas 
pierwszych gimnazjum oraz liceum. Na 
początku czułam się bardzo nieswojo. 
Wiele osób juŜ się znało i to równieŜ  było 
trochę przeraŜające. 
              Gdy wsiadłam do autokaru 
poczułam, Ŝe zakończył się pewien etap w 
moim Ŝyciu oraz rozpoczynam zupełnie 
nowy. 
              Kiedy wyruszyliśmy, w autobusie 
zrobiło się gwarno. Nawet ja poznałam 
parę miłych koleŜanek. 
              Gdy zobaczyłam dom , w którym mieliśmy mieszkać bardzo się ucieszyłam. Był  
piękny. Wprost lśnił czystością. Bardzo szybko przydzielono nas do pokoi. Ja mieszkałam w 
swoim z dwiema koleŜankami. Pierwsze wraŜenie było bardzo dobre… 
               

Klasztor Sióstr Misjonarek w Morasku 
Fot. Agnieszka Nowak 
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NajdłuŜszy miesiąc w roku  

Bartek Burlaga, absolwent 

Zawsze z utęsknieniem czekałem na wiosnę, a szczególnie na maj. 

Przyjemny okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku był już tylko miłym 

wspomnieniem, lutowe mrozy opuściły miasta i wsie, a natura powoli 

budziła się do życia.  W perspektywie pojawiały się wycieczki rowerowe, 

majowe burze i rozpoczęcie sezonu ogrodowo-grillowego. Dorośli też 

jakby mniej mówili o pracy i polityce, dostrzegali kwitnące kasztany, snuli 

plany wakacyjne. Kończył się rok szkolny i ogólnie wiało błogim 

optymizmem. Sądziłem naiwnie, że ten stan rzeczy będzie powtarzał się 

co roku. Wszystko się skończyło z chwilą pierwszych życiowych 

egzaminów pod koniec szóstej klasy... 

 

 

Sylwia LewekSylwia LewekSylwia LewekSylwia Lewek, absolwentka gimnazjum, absolwentka gimnazjum, absolwentka gimnazjum, absolwentka gimnazjum 

27. maja wybraliśmy się (uczniowie klas III A i III B gimnazjum)  na szkolną wycieczkę, 
aby poznać Kraków i jego okolice.   

Tego dnia zwiedzanie zaczęliśmy od pałacyku myśliwskiego w Antoninie. Choć z 
powodu deszczu nie mogliśmy zostać tam na dłuŜej i rozejrzeć się po urokliwym parku 
otaczającym budynek, warto było chociaŜ zerknąć na tę piękną budowlę… 
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Ida Skowrońska i Paulina Król, III A gimnazjum 

JEDYNA W SWOIM RODZAJU TRZECIA AJEDYNA W SWOIM RODZAJU TRZECIA AJEDYNA W SWOIM RODZAJU TRZECIA AJEDYNA W SWOIM RODZAJU TRZECIA A    

 Nasza klasa jest oryginalna i jedyna w swoim rodzaju, każdy wnosi do niej coś innego, 

choć nie zawsze jesteśmy błyskotliwi (zwłaszcza rano i pod koniec lekcji). Klasa liczy aż 18 osób 

co daje się we znaki nauczycielom, gdy zapędzimy się z naszymi „osobistymi” dialogami. 

Mimo, że pechowa (sala zawsze od ulicy, choć już trzecia, niedziałający program itd.) to jednak 

radosna, z ogromną pogodą ducha. 

 Strofowani przez naszą wychowawczynię zawsze się poprawiamy. Pani Izabela 

Piontek chociaż wymagająca, to jednak wyrozumiała i troskliwa jeśli chodzi o sytuacje 

„wysokiej wagi”... 

Fot. Pani Justyna Góra
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Beata Poturalska, absolwentka gimnazjum 

Czyja to melodia?Czyja to melodia?Czyja to melodia?Czyja to melodia?                                                                                                                                                    

W poszukiwaniu kompozytora „Te Deum”W poszukiwaniu kompozytora „Te Deum”W poszukiwaniu kompozytora „Te Deum”W poszukiwaniu kompozytora „Te Deum”    

 W wybranym przeze mnie artykule, ks. Janusz Drewniak, próbuje odnaleźć prawdziwego 

kompozytora utworu „Te Deum”. Jest to powszechnie znany hymn, powstały w 1966 r. jako 

dziękczynienie Bogu z okazji Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski. Wykonywany jest w 

kościołach podczas podniosłych uroczystości... 

   

                 Hanna Sowińska, klasa II gimnazjum 

 

Gdy w piątek 19 czerwca po raz 

ostatni wychodziłam ze szkoły jako 

uczennica  pierwszej klasy było mi 

trochę przykro, że nie zobaczę się z 

kolegami przez całe dwa miesiące. Ale 

mój smutek nie trwał długo, ponieważ 

dowiedziałam się, że rodzice planują 

jakąś wakacyjną niespodziankę. Przez 

cały pierwszy tydzień wakacji 

zastanawiałam się gdzie możemy 

pojechać... 
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FFoott..  HHaannnnaa  SSoowwiińńsskkaa    

      WWaarrttoo  zzoobbaacczzyyćć  

wwaarrttoo  pprrzzeecczzyyttaaćć……  

  
Zofia Cybulska kl. III gimnazjumZofia Cybulska kl. III gimnazjumZofia Cybulska kl. III gimnazjumZofia Cybulska kl. III gimnazjum    

rrrrrrrreeeeeeeecccccccceeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzjjjjjjjjaaaaaaaa        ffffffffiiiiiiiillllllllmmmmmmmmuuuuuuuu    „„„„„„„„GGGGGGGGeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaałł        NNNNNNNNiiiiiiiillllllll””””””””    

Na projekcję filmu pt. „Generał Nil” wybrałam się  

z rodzicami i znajomymi. Pomimo początkowego 

sceptycyzmu zgodziłam się (choć bardzo opornie), by 

później przekonać się, że było warto poświęcić prawie 

dwie godziny wolnej niedzieli. Przed seansem słyszałam 

głównie jedno zdanie: Każdy Polak powinien ten film 

obejrzeć. Na stronach internetowych, na których 

szukałam więcej informacji o samym filmie padały 

często wypowiedzi: tania bohaterszczyzna czy parodia 

patriotyzmu. Owszem zdarzały się pochlebne opinie, ale w natłoku negatywnych recenzji trudno 

je dostrzec… 

  
    

Dominik Gajda, II liceum 

PapieŜ i polska triada 
Recenzja artykułu Macieja Müllera 

  Bardzo interesujące okazały się wyniki badań Centrum Myśli Jana Pawła II dotyczących 

wiary Polaków i oddziaływania Jana Pawła II na ich system moralny. 

 Owe wyniki, które w sposób jednoznaczny dowodzą przywiązania Polaków do wiary 

Katolickiej oraz nauki Kościoła, są swego rodzaju zaprzeczeniem pewnej socjologicznej tezy, iż 

„ O wartościach wybieranych przez narody decyduje poziom społecznego rozwoju”. Jak ukazują 

badania, Polacy przez te 20 lat od transformacji ustrojowej, gospodarczej, ale także kulturalnej i 

mentalnej        ( otwarcie na dobre, ale też ZŁE strony świata zachodniego) niewiele zmienili 

swój stosunek do spraw wagi duchowej…  
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Dominik Gajda, II lDominik Gajda, II lDominik Gajda, II lDominik Gajda, II liceumiceumiceumiceum 

Nowomowa i propaganda  

w wybranych dzieła Georga Orwella 

Poniżej przedstawiamy obszerny fragment pracy Dominika Gajdy.  

George Orwell (1903-1950), pisarz angielski. Był surowym krytykiem 

współczesnej cywilizacji zachodniej, ale także wnikliwym analitykiem zagrożeń 

ideologicznych. W 1945 roku opublikował napisaną w formie bajki zwierzęcej 

satyrę polityczną pt. Folwark zwierzęcy, która odniosła sukces jako utwór 

antysowiecki. Utwór Rok 1984 napisany w 1949 roku uważany jest za 

najcelniejszą diagnozę totalitaryzmu.  

 

USTROJE AUTORYTARNE – KRÓTKIE NAWIĄZANIE DO HISTORII XX WIEKU  
 „Proletariusze wszystkich krajów, ł ączcie si ę! – mówił 
Manifest Komunistyczny Karola Marksa i Fryderyka En gelsa. 
MoŜna wnioskowa ć, Ŝe skoro ci dwaj wielcy ideologowie 
komunistyczni nawoływali masy do zjednoczenia, był tego 
jaki ś powód, a wi ęc bezpo średnie zagro Ŝenie. Wiemy dzi ś, Ŝe 
chodziło o tzw. „dyktatur ę proletariatu”, która w obliczu 
ci ągle rozwijaj ącego si ę (z pocz ątku „krwio Ŝerczego”) 
kapitalizmu, była utopijn ą szans ą dla zniewolonych 
robotników i wszelkich marginesów społecznych XIX w ieku…  
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KKKKącik mcik mcik mcik młodego twórcyodego twórcyodego twórcyodego twórcy    
    

    

 
DominiDominiDominiDominika Waligóra, II gimnazjumka Waligóra, II gimnazjumka Waligóra, II gimnazjumka Waligóra, II gimnazjum 

„Drzewa„Drzewa„Drzewa„Drzewa""""    
  
 Słońce niczym malarz 
 drzewa pokrywa złotem i czerwienią 
 jakby przyodziewa je w dostojne stroje 
 aby w świetle księŜyca 
 sosny i klony 
 mogły balować 
 a rano resztki szat na sobie 
 z rosą poranną strzepnąć mogły 
 czekając w dzień na artystę 
co utka promieniami suknie pozłacane 
 na przyjęcie najpiękniejsze na świecie. 
 
 
        Julia Krajecka, klasa IA gimnazjum 

ModlitwaModlitwaModlitwaModlitwa    

Dzięki Ci, BoŜe za owce 
Zieloną trawę szczypiące 
Za kwiaty w górę się pnące 
Po deszczu szybko rosnące. 
Za ptaki w niebo lecące. 
 
Za góry, doliny, niziny 
Za morskie krajobrazy 



13 
 

Jak cudne obrazy. 
Za rzeczki wijące 
Srebrne wstąŜki pieniące. 
 
Daj, bym zawsze dziękowała, 
Na chrzcie Świętym Tobie serce oddałam. 
 
Dzięki Ci za Ŝycie wszystkich ludzi 
Zwierząt i roślin. 
Za to, Ŝe raz w roku jadę do Gośki. 
 
Za to, Ŝe wszyscy jesteśmy wolni. 
Za to, Ŝe jesteś dla nas hojny!                                              Fot. Alicja Sienkiewicz 

    

Dominika Waligóra, II gimnazjumDominika Waligóra, II gimnazjumDominika Waligóra, II gimnazjumDominika Waligóra, II gimnazjum 

„Jutrem nie jest wczoraj"„Jutrem nie jest wczoraj"„Jutrem nie jest wczoraj"„Jutrem nie jest wczoraj"    
  
Jestem 
 czuję 
 oddycham 
 
 I choć do wczoraj 
żyłam kłamstwami 
 które wtedy miały sens 
 dziś 
 oddycham wonią szczęścia 
 dziś 
 uśmiecham się do wszelkiego stworzenia 
 dziś żyję prawdziwie. 
 
 Wczorajszy dzień 
 wczorajsze słowa 
 wczorajsza łza 
 Były i będą w mej pamięci. 
 Jednak nie jako wspomnienie 
 a kolejny etap w moim życiu 
 etap rozłąk 
 
I choć nie rozumiem wielu rzeczy 
 i nigdy nie zrozumiem 
 wciąż się uczę 
 wciąż czekam 
na tę jedną rzecz 
 która sprawi 
że moje życie odmieni się 

 
 paradoksalnie uciekam 
 przed zmianami 
 omijam ewentualne 
 entuzjastyczne powtórzenie 
 wczorajszego dnia 
 
 Teraz odpoczywam 
 katując świat 
 radosnym śpiewem mojego serca 
 
 Jutro to się nie powtórzy 
 jutro jest minutą ciszy 
 dla Ciebie 
 dla Nas 
 dla wczoraj 
 
 Jutro jest śmiechem milczenia 
 Jutro jest moją opoką 
 Jutro nie jest lustrem wczoraj 
 Kolejne bicie dwóch serc 
 skończyłoby się katastrofą 
 pojedyncze 
 stuk-puk 
 to wewnętrzna ostoja 
 spokój 
 wśród zgiełku codzienności życia
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List napisany przez Zofię Cybulską, IIIB gimnazjum 

 
 
 
RóŜa Muller         Berlin, 22.02.2008r 

Gorki Strasse  

5F-757G Berlin  

Drogi PaniDrogi PaniDrogi PaniDrogi Panie Boe Boe Boe BoŜe!e!e!e!    
  Nie będę Ci się przedstawiać, bo juŜ od dawna wiesz, kim jestem. Wytłumaczę 
Ci tylko na początku, dlaczego piszę. Kilka tygodni temu zmarł Oskar Schuller. Mój chłopiec. 
Kochałam go jak syna. Był mi bliski, a z resztą zawsze będzie dla mnie bardzo waŜny. To 
dzięki niemu i jego postawie uwierzyłam w Ciebie. Nigdy nie myślałam, Ŝe kiedyś tak będzie. 
Dopóki go nie poznałam twierdziłam, Ŝe nie istniejesz. Nie zrozum mnie źle, ale zobaczyłam w 
Tobie mojego ojca. Tego poczciwego staruszka z siwą brodą i ciepłym orzechowym 
spojrzeniem. Uwierzyłam w Ciebie tak bardzo, Ŝe modlę się kilka razy dziennie, ale nie o tym 
chcę z Tobą porozmawiać.  

  Moim celem było opowiedzenie Ci o Oskarze. Był to chłopiec niezwykły. W 
wieku zaledwie dziesięciu lat przeŜył tyle czym niejeden pięćdziesięciolatek nie moŜe się 
poszczycić. Mimo jego niecnych wybryków (chyba wiesz, Ŝe podpalił psa, kota, mieszkanie, a 
nawet upiekł złote rybki??) miał naprawdę niesamowity sposób myślenia i uwaŜam, Ŝe 
zasłuŜył na Twoją przychylność. Pokochał Cię za to, Ŝe w jego ostatnich chwilach Ŝycia 
oszczędziłeś mu cierpień, Ŝeby na nowo pokazać świat takim, jakim go stworzyłeś. Uwierzył 
dość późno, jednak sam twierdzisz, Ŝe kaŜdy moŜe do Ciebie wrócić. W rozmowach z nim 
odzyskiwałam wiarę, nadzieję, a takŜe czułam, Ŝe staję się jego przyjaciółką. Byłam, tak jak 
miś, cichym powiernikiem bólu. Do końca wierzyłam, Ŝe go nie zabierzesz. Dawałeś mi 
natchnienie, w wyobraźni byłam nawet zapaśniczką! Oskar to uwielbiał. Był wtedy taki 
szczęśliwy, a jego oczy błyszczały. Jak wiele mogłabym jeszcze spędzić takich chwil!  

Kiedy pytał o sens Ŝycia, nie wiedziałam, co powiedzieć. Chciałam, Ŝebyś Ty mu to 
wytłumaczył, w końcu to właśnie Ty go stworzyłeś. Oskar znajdował w Tobie odpowiedź na 
wszystkie pytania, koiłeś jego cierpienie raz po raz gładząc go po policzku czy ocierając 
uronioną łzę. Potraktowałeś go jak syna, a mnie jak córkę. Pomogłeś nam, a przede 
wszystkim Oskarowi odzyskać siłę do wiary w Ŝycie. Dzięki Tobie czułam, Ŝe ten chłopiec nie 

jest moim zwykłym podopiecznym.  

Sprawiłeś, iŜ Oskar stał się dla mnie synem i tego, 
choćbym chciała, nigdy nie zapomnę.  

Róża 

 

 Fot. Carmen Głowacka 
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Justyna Kajoch, klasa I liceum 

 

 

 

ycie ziemskie to czas, który każdy z nas dostał do wykorzystania w 

dniu swoich narodzin. Wraz z jego upływem poznasz różną pogodę, 

jaką niesie ze sobą. W chwili przyjścia na świat jesteś zupełnie 

bezradny, bezbronny. Ale masz rodziców, rodzeństwo i to oni czuwają, 

aby pogoda wokół ciebie sprzyjała rozwojowi. Zostałeś stworzony po to, 

aby wypełnić swój czas, aby mądrze uczyć się odczytywać ze znaków 

pogody...  

    

    

    

    
Fot. Alicja Sienkiewicz 

 

    

    

Ż 
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WESOŁY DODATEKWESOŁY DODATEKWESOŁY DODATEKWESOŁY DODATEK    
    

Kajetan Rewers, II gimnazjum 

Baśń o pi ęknej Klawiaturze,  

dzielnym Allegro i złym Hakerze. 

 

 Wcale nie tak dawno temu, w potęŜnym królestwie Internet Ŝył król Onet wraz ze swą 
Ŝoną Wirtualną Polską. Królestwo ich było dostatnie i tak ogromne, Ŝe nawet okiem sokolim 
zmierzyć by się go nie dało. Para królewska miała córkę o imieniu Klawiatura. śadna 
niewiasta nie dorównywała księŜniczce urodą. Jej blond klawisze lśniły pięknie w blasku 
lampki biurkowej; rumiane shifty i piegowate entery uwodziły kaŜdego informatyka, kaŜdego 
forumowicza czy blogowicza.  

 JednakŜe pewnego nieszczęsnego dnia zły czarnoksięŜnik Haker uprowadził 
Klawiaturę z zamku królewskiego Linux i podłączył ją do swej twierdzy Laptop HP 1500Pro…     
                                                                                                                                                                                                                                                         
    

    

 

Wybieramy najlepszy tekst, który ukazał się 
na łamach naszej gazetki. Czekamy na Wasze 
propozycje. Regulamin, informacje na temat 
moŜliwości głosowania ukaŜą się w następnym 
numerze.  

Redakcja 
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