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Czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa przepełniony jest 
rozmyślaniem nad sensem Ŝycia. Dociera do nas myśl, Ŝe tak wielu ludzi cierpi, 
choruje, potrzebuje pomocy. Ale dzięki tym myślom jesteśmy w stanie dostrzec teŜ 
tych, którzy są szczęśliwi. Budzący się do Ŝycia po bardzo długiej zimie świat 
sprawia, Ŝe wraca nadzieja. Pierwsze promienie słońca sprawiają, Ŝe człowiek się 
uśmiecha… 

Nasz nowy numer Kajecika łączy refleksję z nadzieją. Mówi o tym, co 
uniwersalne i o tym, co aktualne. 

Przy pierwszych promieniach słońca polecam lekturę cyklu – Stworzenie 
świata. Krótki tekst Pieśń stworzenia wprowadza w problematykę tej części, 
następnie obrazy, plakaty i interpretacje uczniów pokazują, jak fascynujące było 
stworzenie świata. Wyobraźnia twórcza gimnazjalistów jest niezwykła. Efekt analizy 
i interpretacji początku Księgi Rodzaju zaskoczył samych twórców, jak i polonistę ☺.  

Natomiast niektórzy pierwszoklasiści zainspirowani ksiąŜką Oskar i Pani RóŜa 
E. E. Schmitta napisali piękne i szczere listy do Pana Boga. Zachęcam do lektury. 
Taki list jest rodzajem modlitwy… 

W rubryce Warto przeczytać… tym razem coś wyjątkowego! Lektury ze 
szkolnego kanonu. Prace uczniów klasy drugiej są interesujące szczególnie dla tych, 
którzy bez przekonania sięgają do listy utworów obowiązkowych. A przecieŜ Pana 
Tadeusza, Kamienie na szaniec czy KrzyŜaków kaŜdy powinien znać, prawda? Pytam 
z perspektywy człowieka dorosłego, w dodatku nauczyciela, ale zapytajcie 
Rodziców, Dziadków… A moŜe właśnie rówieśników, którzy docenili piękno 
literatury.  

Młodzi artyści słowa podejmują pierwsze próby literackie, tworząc fraszki  
(tu uczniowie klas pierwszych). Ale warto teŜ podjąć próbę analizy refleksyjnych  
i bardzo dojrzałych wierszy Hani Sowińskiej czy zabawnego trzynastozgłoskowca 
Zosi Cybulskiej. Te dwie autorki mają juŜ swoje stałe miejce w naszej gazetce. 

Dziennikarze starają się utrwalić teŜ to, co szczególnie utkwiło w ich pamięci. 
Dlatego polecam teksty o Targach KsiąŜki w Poznaniu i o przeŜyciach w czasie ferii 
zimowych, a takŜe wspomnienie Opłatka szkolnego, który choć tak dawno, to zapisał 
się w historii naszej szkoły.  

Całość dopełniają piękne zdjęcia. Grono fotografów powiększa się, co cieszy 
zarówno Redakcję, jak i oko szanownych Czytelników.  

Na koniec – reklama. Czytajcie Kajecik! To wprawdzie gazetka szkolna, co 
podobnie jak w przypadku lektur szkolnych, nie działa na jej korzyść. Ale poczytacie 
prace Waszych rówieśników, te niebanalne, waŜne, interesujące. Zobaczycie 
zabawne rysunki, piękne fotografie, wspaniałe obrazy. Dowiecie się, jak patrzą na 
świat i ludzi młodzi, uznający często te same wartości. 
Miłej lektury!  
Czekajmy na cud Zmartwychwstania.  

Opiekun Redakcji Monika KocOpiekun Redakcji Monika KocOpiekun Redakcji Monika KocOpiekun Redakcji Monika Koc    

    



    

    

Rozpoczęliśmy Nowy Rok 
 

Hanna Sowińska, kl. II B gimnazjum 
 

6 stycznia 2010, w uroczystość Trzech Króli,  odbyło się w naszej 
szkole spotkanie opłatkowe. Przygotowania do tego dnia trwały juŜ od paru 
miesięcy. Uczniowie z klasy  III b gimnazjum oraz członkowie kółka 
teatralnego Carpe diem dopracowywali fragmenty ceremonii, za które byli 
odpowiedzialni. Członkowie szkolnego chóru pod okiem Pana Szczepana 
Tomczaka szlifowali utwory, które stanowiły oprawę muzyczną tego 
szczególnego dnia… 
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Niespodzianka!  

Kto jest kim? Kto odgadnie? 
 
Pomysł IIIA gimnazjum! 
Rys. Alicja Włódarczak 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z Księgi Rodzaju 

1Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność 
była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch BoŜy unosił się nad wodami.  
3 Wtedy Bóg rzekł: "Niechaj się stanie światłość!" I stała się światłość. 4 Bóg widząc, Ŝe 
światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność 
nazwał nocą.  
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy…                 

 

Pieśń stworzenia  
Te słowa zna każdy z nas. Ale ile razy je czytamy, tyle razy odsłaniają przed  

nami swe tajemnice. Piękna kosmogonia zmusza nas do zastanowienia nad naszym 
życiem w świecie, naszym miejscem na ziemi, którą Bóg oddzielił od sklepienia 
niebieskiego. To Bóg dał nam światło i oddzielił je od ciemności. Dał nam rośliny  
i zwierzęta i wszystko, co nas otacza. Początek Księgi Rodzaju to pieśń o tym, czego 
rozum ludzki nie może ogarnąć. Warto przeczytać raz jeszcze te fragmenty, jako 
inspirację wyobrażeń o tym, co nazywamy stworzeniem.  Anna Świderkówna zwraca 
uwagę, że czasownik użyty w opisie stworzenia świata to odpowiednik hebrajskiego 
bara. W języku polskim tego samego czasownika użyjemy, mówiąc o stwarzającym 

świat Bogu, jak i o artyście, który stworzył znakomite dzieło. W języku hebrajskim 

taka wieloznaczność jest niemożliwa. Użyty tutaj czasownik bara w tekście biblijnym 

występuje bardzo rzadko i odnosi się wyłącznie do samego Boga. Tylko On może być 

jego podmiotem….
1 

Możemy zobaczyć oczami duszy kolory, ruch żywiołów, narodziny wszystkich 
istot żywych. Bóg-Stwórca tworzy… jest doskonałością samą w sobie, a świat wyłania 
się jakby z Niego samego. 

 
31
 A Bóg widział, Ŝe wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 
 

Słowa Pisma świętego stały się inspiracją dla uczniów klas pierwszych  
i trzecich naszego gimnazjum. Analizując kolejne fragmenty Księgi Rodzaju, 
odkrywaliśmy to piękno dzieła stworzenia, wielkość i dobroć Boga, barwy, dynamikę 
opisu i miejsce człowieka na ziemi.  

 
4
 Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. 

 

                                                           
1 Tekst pochodzi z miesięcznika LIST 1/2004, www.list.media.pl 

 



  
      

  
  
  
  
  

Kajetan Jędraszak 3A gimnazjum 

 

 

 

W pierwszej chwili widzimy na obrazie bezkształtną plątaninę różnych 

barw, która odzwierciedla chaos. Po chwili naszym oczom okazują się 

poszczególne elementy kompozycji. Ciemna powierzchnia wody i niebo 

spowite ciemnymi chmurami, z których wyłania się Bóg, niosąc ze sobą 

światło. Uważny obserwator zauważy trójkąt – symbol Boga. Pośrodku 

obrazu widzimy jasną łunę, która ukazuje horyzont, tym samym oddzielając 

sklepienie nieba od wód oceanu. Plamki i smugi na obrazie symbolizują 

tworzenie istot żywych na lądzie i w powietrzu. Faktura obrazu nie jest 

jednorodna – marszczenie widoczne na płótnie podkreśla, że proces 

tworzenia jest gwałtowny, jakby Bóg tchnął życie w postaci wiatru. 

  



Alicja Włódarczak kl. 3A gimnazjum 

W centrum obrazu znajduje się Ziemia. 
Nadałam jej kolor seledynowy, ponieważ 
łączy on w sobie najpiękniejsze barwy życia, 
czyli niebieski, zielony i biały. Poza tym 
seledynowy/niebieski kojarzy mi się  
z boskością i harmonią, a czy to 
monumentalne dzieło (stworzenia świata) 
nie jest dziełem, gdzie wszystkie elementy 
są z sobą idealnie połączone, uzależnione  
od siebie? 

W górnej partii obrazu widać światło, 
które symbolizuje radość i troskę Boga. 
Smugi Światła chronią Stworzenie, dążą do 
wydobycia idealnego kształtu i jednocześnie 
powołują do istnienia dwa kolejne ciała 
niebieskie podobne kształtem do Ziemi.  
To Słońce i Księżyc. Zaznaczyłam je na 
obrazie, ponieważ uważam, że mają dla nas równie ważne znaczenie. Słońce daje życie, 
przegania ciemność, a Księżyc pozwala odpocząć. To dopiero początkowe stadium 
tworzenia świata.  

  
  
  
  
    

Marta Płaczkowska, kl. 1B gimnazjum 

 

Mój obraz przedstawia stworzenie świata do dnia trzeciego, czyli dnia, w którym z mórz wyłoniła się 
ziemia i wydała rośliny. Z lewej strony widnieje głowa Boga Ojca. Jego bujna ognista broda, ma 
symbolizować władzę nad żywiołami, a  bladoniebieska twarz czystość. Wyraża  ona skupienie i spokój.   
Z ust Stwórcy wylatuje stopniowo  rozszerzająca się strużka światła, zakończona świetlistą kulą, w której 
tworzy się Ziemia. Nasza planeta jest tu przedstawiona jako promieniujący od środka krąg, z którego 
wyrastają po kolei  wszystkie rzeczy stworzone do trzeciego dnia, aż po zielone pędy roślin. Delikatne kolory 
ziemi kontrastują z mocnymi, czystymi barwami postaci Boga, ukazując nam  jego władzę nad światem. 
Resztę obrazu wypełniają ciemności- pustka  i chaos, jakie panowały przed stworzeniem naszego świata. 
Jednak powoli nicość ustępuje pod wpływem mocy Bożej. 

                Dzięki temu obrazowi, można zobaczyć jak wielkim cudem było dzieło Pana Boga.           



                    Paulina Król, kl. 3A gimnazjum 

 

Postanowiłam przedstawić proces tworzenia świata w sposób niespotykany, 

który mógłby cieszyć ludzkie oko. Uważam świat za coś wesołego, napawającego 

szczęściem. Nawet szaro-bure dni, podczas których pada deszcz mogą na naszej 

twarzy pozostawić uśmiech.  

To właśnie dlatego kreska rysunku 

jest taka „dziecinna” i wzięta niczym 

z komiksu czy kreskówki. 

Podkładem całego obrazu jest 

czarne tło, które ma symbolizować 

nicość, ponieważ Bóg stworzył coś  

z niczego. Ma to świadczyć  

o potędze Boga i jego 

niewyobrażalnej sile.  

Jednym z dwóch głównych 

elementów na tym rysunku jest 

jajko, po którym pnie się winorośl, 

rozkwitają kwiaty, a nawet ptak znalazł przytulne miejsce na chwilę spoczynku. Jajko 

to życie, dzięki niemu powstało wiele istnień. Po kolorowej tęczy-drodze niesie ze 

sobą całą roślinność i zwierzęta, aby tchnąć życie w powstający świat.  

Ostatnim punktem jest tęcza, która nie zawiera w sobie podstawowych 

kolorów tego zjawiska. Każdy pas barw oznacza kolejny etap stwarzania świata: 

żółty- światłość; niebieski- niebo i wodę; zielony- roślinność; biały- planety i gwiazdy; 

pomarańczowy- zwierzęta (każde zwierzę na swój sposób jest wyjątkowe, jedyne  

w swoim rodzaju i właśnie dlatego wybrałam ten kolor); czerwony- człowiek  

(jak bijące serce) i złoty- dzień odpoczynku (dzień święty, na który trzeba zwrócić 

szczególną uwagę).  

 



        
 
 
A Bóg widział, że wszystko, 
co uczynił, było bardzo 
dobre. (Rdz 1, 31) 
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Obraz ten przedstawia Stworzenie Świata w mojej interpretacji. Tworzenie przez Pana Boga 
było czymś bardzo ciekawym i fascynującym. Nie wiemy jak to naprawdę wyglądało, możemy 
sobie to tylko wyobrazić, każdy na własny sposób.  

Na pierwszym planie mojego obrazu znajdują się trzy elementy, dłoń, trąba powietrzna  
i planeta Ziemia. Dłoń jest zniszczona i brudna, jest to spowodowane ciężką pracą i wysiłkiem, jaki 
Pan Bóg musiał przeżyć przy tworzeniu świata. Trąba powietrzna wydobywa się z samego środka 
ręki Stwórcy. To On nad wszystkim czuwa, o wszystko dba. Jest ona kolorowa, barwy te oznaczają 
wszystko, co stworzył. Kolor niebieski oznacza niebo, morza i oceany, czerwony, faunę, w tym 
człowieka. Zielony florę, a brązowy ziemię. Planeta Ziemia jest jeszcze w wirze trąby powietrznej. 
Pan Bóg doskonali swoje dzieło, które nie jest jeszcze w zupełności ukończone. Ziemia nie ma 
jeszcze stałego lądu, oceany i morza także nie są skończone. Wszystko jeszcze nie stanowi  spójnej 
całości. Drugi plan stanowią myśli Pana Boga znajdujące się w prawym górnym rogu i pod dłonią 
Stwórcy. Myśli te nadal znajdują się w Bogu, czekają na moment, kiedy zostaną uwolnione w wir 
budujący Ziemię.  

Na początku nie było nic, tylko to byłoby podstawą namalowania tła w ciemnych kolorach.  
Ja opisałam moment, kiedy Bóg tworzył już świat, nie było już nicości. Dlatego właśnie tło jest 
niebieskie, ma oznaczać spokój, a także mądrość Pana Boga.  

Świat nadal się tworzy, rodzą się nowi ludzie, powstają nowe rzeczy. A przecież we 
wszystkim znajduje się cząstka Stworzyciela Świata. 
 

 

 

 

 



 

 

Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 
5
 

nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na 

ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie 

wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na 

ziemię i nie było człowieka, który by 

uprawiał ziemię 
6
 i rów kopał w ziemi, aby 

w ten sposób nawadniać całą powierzchnię 

gleby - 
7
 wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka 

z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza 

tchnienie życia, wskutek czego stał się 

człowiek istotą żywą. 

(Rdz 2, 4-7)  
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Jacek Kaźmierski, kl. IIIB gimnazjum 

Z Ewangelii według św. Jana 
 
1Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. 

 

Na plakacie widzimy biały wyraz „słowo”  

i otaczającą go ciemność. Wyraz „słowo” 

promieniuje różnokolorowym światłem, którego 

poszczególne kolory symbolizują dzieła  

stworzone przez Boga. Ciemność symbolizuje 

nicość, która była, zanim Bóg za pomocą słowa 

stworzył ziemię. Słowo, którego Bóg użył do 

stworzenia swego dzieła było dobre, więc 

promieniowało światłością. Bóg był pryzmatem, 

który nadał słowu barwę, tym samym 

stwarzając świat. 



Listy do Pana BogaListy do Pana BogaListy do Pana BogaListy do Pana Boga    
 

Poznań, 12 lutego2010 r.  
Szanowny Panie Boże!!! 

Jestem Marysia, mam prawie 13 lat i mieszkam w Poznaniu. (Wiesz, gdzie to 
jest, prawda?). Chodzę do pierwszej klasy, do gimnazjum im. Matki Jadwigi 
Borzęckiej. Dwa razy w tygodniu, chodzę do szkoły muzycznej. Gram na wiolonczeli  
i fortepianie… 

Dobranoc.  
Całusy :*  

 

Marysia Okulicz-Kozaryn, kl. IB gimnazjum 
 
 
 

 
 
 

Poznań, 13 lutego 2010r.  

 
Kochany Panie BoŜe! 

 
Codziennie modlę się do Ciebie i co dzień dziękuję za wszelkie łaski, 

dobrodziejstwa i błogosławieństwa, jakimi obdarzasz mnie i moją rodzinę, wszystkie 

dzieci, młodzieŜ, Polaków oraz wszystkich ludzi Ŝyjących na całym okręgu ziemi. Muszę 

Tobie powiedzieć, Ŝe nie zasnę, jeśli najpierw Tobie nie podziękuję, a potem poproszę 

o dalsze łaski. Wiem, Ŝe Ty Panie sam wiesz, czego mnie i moim bliskim potrzeba. Ale 

ta moja codzienna modlitwa jest mi bardzo potrzebna, bo to jest taka mała rozmowa z 

Tobą Panie… 

 

   

 

Kocham Cię Panie BoŜe! 

Karolina Chojnacka,  

kl. IA gimnazjum 
 

 

 

 

 



Oborniki 04.01.2010 
 

Szanowny Panie Boże!  
 
   W pierwszych słowach mojego listu pragnę Ci gorąco podziękować za 

moją obecną sytuację. Przez 14 lat mojego życia popełniłam na pewno wiele 

błędów. Trudno mi też było Ciebie słuchać. Nadal nie mogę uwierzyć,  

że istniejesz… 
     
                                                                                                                                     

Iza  Gorwa, kl. IA gimnazjum 

 
 

Poznań, 2 stycznia 2010 
 

Kochany Panie BoŜe! 
 

Na początku tego listu pragnę Cię serdecznie pozdrowić. U Ciebie z pewnością 
wszystko jest wspaniałe, bo mieszkasz w Niebie, a tam zawsze jest pięknie.  
A u mnie po staremu, bez zmian. Ludzie zastanawiają się nad przemijającym 
Ŝyciem, lecz częściej pamiętają o codziennych sprawach związanych  z  pracą, 
domem, o tym, jak mają spędzić wolne popołudnia, czy weekendy. Kiedy 
zaprzątają sobie głowę tymi sprawami, to wydaje im się, Ŝe czas szybciej płynie  
i ani się obejrzą, a stracą go w pośpiechu… 

 

Twoje dziecko 

Dominika Jeske, kl. IA gimnazjum 

 



WWaarrttoo  zzoobbaacczzyyćć  
wwaarrttoo  pprrzzeecczzyyttaaćć……  

  
Targi Książki w Poznaniu 
Hania Sowińska, kl. IIB gimnazjum 

 
W dniach 19-21 lutego br. w Poznaniu odbyły się  

IX Targi „Książka dla Dzieci i Młodzieży”. Imprezę 

zorganizowano na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. Targi Książki są największą imprezą tego typu  

w Polsce. Tradycyjnie zostały one połączone z Targami 

Edukacyjnymi, gdyż jak twierdzą organizatorzy 

„Zainteresowanie literaturą rodzi się już w dzieciństwie  

i wczesnej młodości”. 

  
    

    
    

 



Okno z widokiem na Śnieżkę 
 

Zosia Cybulska kl. IIIB gimnazjum 

 
 Pierwszy tydzień ferii był dla mnie 
tygodniem relaksu. Spędzałam czas na spaniu, 
czytaniu książek czy poddawaniu się zabiegom 
pielęgnacyjnym. Wspaniale było odpocząć po 
szkolnym wysiłku, spacerując ulicami Poznania 
czy też jeżdżąc po lodowisku Bogdanka… 
 Drugi tydzień spędzam w miejscowości 
Karpacz w Karkonoszach, w paśmie Sudetów. 
Piszę spędzam, ponieważ w tej chwili kończy się 
drugi dzień mojego pobytu tutaj.  
Wraz z rodzicami i dwoma psami, Plamą i Mają, 
przyjechaliśmy do uroczego pensjonatu „Abir” w 
Karpaczu Górnym…  

 
 
 
 
 
 
 

„Fajnie jest Ŝyć”  
Kilka słów o Oskarze 

 
Iza Gorwa, kl. IA gimnazjum 

 
„To nie pana wina, Ŝe musi pan oznajmiać ludziom złe nowiny, choroby  

o łacińskich nazwach i to, Ŝe nie ma ratunku. Nie jest pan Panem Bogiem.  
To nie pan rozkazuje naturze. Pan tylko stara się ją naprawić” 

Spektakl teatru i telewizji pt.: Oskar to adaptacja filmowa znanej i podziwianej 
ksiąŜki Erica – Emanuela Schmitta pt.: Oskar i Pani RóŜa. ReŜyserem oraz 
scenarzystą jest Marek Piwowski. MontaŜ – Rafał Sobczyk. Muzyka – Adam Galant. 
Scenografia – Andrzej Kowalczyk. Zdjęcia – Jacek Bławut. Dźwięk – Wiesław Znyk. 
W rolę Oskara wcielił się Maciej Malutka. RóŜę zagrała Agnieszka Mandat.  
W pozostałych rolach wystąpili: doktor – Aleksander Machalica, Niebieska –  
Ola Czarnecka, matka – Małgorzata Malutka, ojciec – Wenanty Nosul, Pop corn – 
Adam Fronczak, Szaszłyk – Maciej Musiał… 



NNNNNNNNaaaaaaaasssssssszzzzzzzzeeeeeeee        LLLLLLLLeeeeeeeekkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrryyyyyyyy        
Czy Soplicowo słusznie zostało nazwane rajem?  

Grzegorz Króliczak kl. IIa 

  Głównym bohaterem epopei „Pan Tadeusz” jest Jacek Soplica, który często 
odwiedza dworek w Soplicowie. Został on opisany jako niezwykłe i piękne miejsce. 
UwaŜam, Ŝe Adam Mickiewicz słusznie nazwał Soplicowo rajem. Postaram się 
przytoczyć kilka argumentów, które potwierdzą moją tezę. 

W Soplicowie wszyscy ludzie byli niezwykle gościnni. KaŜdego,  
kto odwiedzał dworek, przyjmowali bardzo serdecznie. Domownicy nie pozwolili, 
aby goście, którzy do nich przyjeŜdŜali, czuli się niechciani. Faktem jest,  
Ŝe w Soplicowie była zawsze otwarta brama, która świadczy niewątpliwie o wielkiej 
gościnności mieszkańców tego dworku… 

 
Znane i… lubiane? 

KrzyŜacy w kanonie lektur szkolnych 
 

Kajetan Rewers, kl. II B gimnazjum  
 

 Moim zdaniem ksiąŜki moŜna podzielić na trzy grupy: takie, które niosą 
ze sobą jakieś wartości moralne, poglądowe czy filozoficzne, takie, które 
reprezentują pewną wartość historyczną lub ogólnie - naukową, i takie, które 
zapewniają czytelnikowi rozrywkę. KrzyŜacy to ksiąŜka łącząca w sobie 
wszystkie te cechy, uwaŜam więc, Ŝe... 

  
śycie i wolność  

Kamienie na szaniec 
 

Kajetan Rewers, kl. II B gimnazjum  
 

„W zasadzie najwaŜniejsze jest Ŝycie, a jak juŜ jest Ŝycie,  
to najwaŜniejsza jest wolność. A potem oddaje się Ŝycie za wolność.  
Wtedy juŜ nie wiadomo, co jest najwaŜniejsze”. Te słowa Marka Edelmana 
mówią prawie wszystko o ideach Alka, Zośki i Rudego. Wszyscy bowiem 
oddali Ŝycie za wolność, a pragnęli wolności, by móc Ŝyć pełnią Ŝycia … 
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Przeciwko lenistwu!  

 
 

Amadeusz Hermann, kl. IIIA gimnazjum 
 
KoleŜanki i Koledzy! 

 Zwracam się do Was z przekonaniem, Ŝe mam przed sobą ludzi ceniących 
cięŜką pracę. Celem mojej dzisiejszej wypowiedzi jest potępienie lenistwa. 
Spróbujemy przeanalizować przyczyny i skutki tego niedobrego nawyku.  
 Na początku powinniśmy zwrócić uwagę na aspekt wiary. Dzisiejszy 
człowiek uwaŜa niekiedy, Ŝe jeśli nic nie ukradł, nikogo nie zabił ani nie 
popełnił innego powaŜnego grzechu, moŜe mieć spokojne sumienie. 
Zapominamy, Ŝe lenistwo jest wyraźnie zapisane w formule siedmiu grzechów 
głównych...  
 
 
 

 
Myong-joon Oh, kl. IIIA gimnazjum  

 
 Drodzy uczniowie gimnazjum!  

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat lenistwa, czyli na temat tego, 
co jest główną przyczyną destrukcji podstawy moralnej człowieka oraz 
ogranicza nam wszelkie moŜliwości rozwijania naszych umiejętności. 
 Wszyscy ludzie dorośli mawiają, Ŝe młodość jest piękna, ale docenia się 
jej prawdziwą wartość dopiero w podeszłym wieku. Młodość jest piękna, 
dlatego Ŝe ma się jak najwięcej energii, siły a takŜe inteligencji. Właśnie dlatego 
trzeba z niej korzystać w uzyskiwaniu doświadczeń, przeŜyć, umiejętności, 
wiedzy oraz światopoglądów, które  mają olbrzymie znaczenie dla całej reszty 
Ŝycia…  

 



 

O odpowiedzialności! 
 
 
 

Ida Skowrońska, kl. IIIA gimnazjum 
 

                                            Drodzy Rodzice! 
 
Chciałabym Was za pomocą logicznych i dosadnych argumentów przekonać,  

Ŝe szesnastolatek jest odpowiedzialnym i godnym zaufania człowiekiem. 
Pierwszy krok do nabrania ufności do swojego szesnastoletniego dziecka muszą 

zrobić rodzice. NajwaŜniejsze jest uwolnienie się od stereotypów. Jak szesnastolatek 
ma udowodnić, Ŝe moŜna mu ufać, skoro nikt nie daje mu na to szansy? Nie moŜna 
kierować się opiniami innych rodziców, którzy opowiadają o swoich problemach  
z dziećmi i przestrzegają przed nieodpowiedzialnością nastolatków. Oczywiście,  
Ŝe bywają nieznośne dzieci w tym wieku, ale skąd macie pewność, Ŝe Wasze teŜ 
takie jest? Zaufajcie swojemu podopiecznemu, a przekonacie się, Ŝe nie taki diabeł 
straszny jak go malują. 

Drugi krok to próba zrozumienia szesnastolatka. Jeśli zrobi coś złego,  
to zamiast od razu go oceniać, lepiej wysłuchać i spróbować zrozumieć: moŜe 
zrobił to nieumyślnie, a moŜe Ŝałuje i chce się poprawić? Nastolatek to nie 
maszyna, czasem moŜe mu coś nie wyjść, jak zresztą kaŜdemu z nas. 

Trzeci krok to poznanie swojego dziecka. Skoro wydał wszystkie oszczędności, 
to macie prawo obniŜyć mu kieszonkowe, ale dlaczego od razu zakazywać mu 
chodzić na imprezy? PrzecieŜ jedno nie ma z drugim nic wspólnego. KaŜdy 
nastolatek jest inny i to, Ŝe ma wady nie oznacza, Ŝe nie ma zalet. 

Na koniec chciałabym powiedzieć, Ŝe nie oczekuję, Ŝe od razu będziecie 
pozwalać swoim dzieciom na wszystko, bo nie w tym rzecz. UwaŜam jedynie, Ŝe 
trzeba im zaufać, bo kiedy lepiej poznacie swoje dziecko przekonacie się, Ŝe jest 
odpowiedzialne.  

 
Dziękuję za uwagę 
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Maria Okulicz-Kozaryn 

 

Koty 

 

Kiedy raz po raz kot z kotem 
Drze koty pod krzywym płotem 
To jest tak głośne zdarzenie 
Że słychać je w TVNie.  

Marta Rotengruber 

 

Odkrywanie 

 
Lubię spacerować 
Taką głębią maszerować 
Gdy otwieram tylko drzwi 
Świat wskazuje drogę mi 

 

Fot. K. Chojnacka        



Hania Sowińska klasa IIB gimnazjum 
 
 

Zimowy spacer 

 
Śniegowych płatków za oknem szalony taniec.   
Park lśni zadziwiony własnym blaskiem. 
Obolałe drzewa uginają gałęzi wieniec 
Starsi ludzie nieśmiało idą na spacer. 
 
Krzyk wron, drzewa brzemienne ptactwem. 
Zimowa skromność barw, 
plastyczny post…… 
Mroźne odcienie bieli ukazują 
jej bogactwo. 
Długi zimowy spacer oszołomił 
mnie wprost! 

 

                        

Zimowa zaduma 

 

 
Zimowy zmierzch, zimowa 
zaduma, zimowe smutki….. 
Spoglądam w dal, przez 
płatków gąszcz w latarni blask. 
Ziołowa woń, gorący kubek, tęsknota wiosny….. 
Spoglądam w dal, przez zmroku czerń w kierunku gwiazd. 
 
Słoneczny blask, śniegowe skry i mrozu krzyk. 
Spoglądam w słońce, złocisty blask i nieba toń. 
Mrozu potęga, powietrza brzytwa i oddechu mgła. 
Siadam w fotelu, sięgam po książkę  to moja broń. 
 
Zadumy świat, przygody smak i szelest kart. 
Papieru woń, odległe światy i słów staccato. 
Zimowy dzień, latarni cień, tom w mojej dłoni. 
Książkowy świat, tajemne drzwi, za nimi lato. 
 
 
                     

Fot. Alicja Sienkiewicz 



        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zofia Cybulska, kl. IIIB gimnazjum 

 

Pomidor 
 

Król czerwonej żywności w zielonej koronie 
Zasiada we wielkim półmisku jak na tronie 

Z góry spogląda na swych zmieszanych poddanych 
Tak jak on zdrowych warzyw do potraw dodanych 

Pan Pomidor jednakże potrawy wybiera 
Nie chce pokazywać się w towarzystwie sera 

Pan Pomidor dostojny niczym Słońca kula 
Uśmiech nie znika z jego twarzy, Jak u króla 

rumieńce są pełne dumy z własnych sukcesów  
A Pan Pomidor nie poddaje się klęsce z rąk złowrogich biesów 

Nagle niespodziewanie zachwiał się, stracił grunt 
Coś go podniosło, zawisł, chciał wszcząć bunt 

Lecz potwór był gwałtowny, pokroił Pomidora 
Pokroił go w kosteczkę i dodał szczypiora 
Jeszcze trochę sera i wrzucił na patelnię 

I tak nasz Pan Pomidor skończył wreszcie biednie. 
 
 
 
 
 

Fot. A. Sienkiewicz 
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