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Oczekiwanie… 
statnie miesiące mijały tak szybko, Ŝe trudno nam było 

spokojnie przyglądać się światu, przeŜywać kaŜdy kolejny 

dzień, doskonalić swoje talenty… i wydać kolejny numer gazetki.  

A wydarzyło się wiele – przeŜywaliśmy radość BoŜego Narodzenia, 

skończył się jeden z najdłuŜszych semestrów, jakie pamiętam, 

wypoczywaliśmy w czasie ferii. Spotykali się Absolwenci, graliśmy  

w piłkę noŜną, śpiewaliśmy tu i tam. Niektórzy nawet odkrywali swoje 

talenty – aktorskie, kulinarne, plastyczne. Dlatego w tym numerze 

gazetki po raz pierwszy Fotograficzne kalendarium ostatnich 
miesięcy. Zachęcam do obejrzenia i podyskutowania, czy wybór zdjęć 

był trafny… MoŜe jakiś Czytelnik zachowa sobie ten numer Kajecika 

na pamiątkę z powodu ładnego zdjęcia… Myślę, Ŝe warto!  

Polecam równieŜ tekst pt. Polskie Walentynki – to propozycja 

dla tych, którzy chcą ocalić od zapomnienia nie tylko róŜowe kartki  

z serduszkami od Walentego, ale poŜółkłe juŜ nieco karty naszej 

historii.  

Dla uwaŜnych Czytelników piękna poezja młodych twórców  

z gimnazjum (tylko troszeczkę zmotywowanych przez Panie polonistki 

☺) i recenzje znanych (ale czy lubianych?) ksiąŜek – Potopu i Szóstej 
klepki.  

W tym numerze równieŜ kilka słów o młodzieŜy, jej 

zainteresowaniach i talentach. Dla kibiców trochę sportu! 

A na koniec tradycyjna juŜ krzyŜówka wraz z kuponem 

konkursowym.  

I czekamy…  

Bo warto się czasami choć na chwilę zatrzymać. Szczególnie teraz, 

gdy Ŝyje się tak szybko, trzeba umieć wybrać to, co waŜne  

i najwaŜniejsze. Taką chwilą jest dla nas, ludzi wierzących, Wielki 

Post. Czekajmy więc na radość Zmartwychwstania, myśląc  

o Tajemnicy Cierpienia… 

Monika Koc, opiekun Redakcji 

 
 

O 
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Z życia szkoły 
 
Fotograficzne kalendarium ostatnich miesięcy 
Wybrane wydarzenia z Ŝycia szkoły 
 

10.12.2011 Adwentowy 
Turniej Tenisa 
Stołowego 
 
15.12.2011 Turniej 
Piłki Nożnej 
 

    

16-19. 12.2011 Jarmark 
Bożonarodzeniowy  
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4.01.2012 Kolędujemy w 
Pałacu Arcybiskupim 
    

 

 
 

5.01.2012 Opłatek szkolny 
 
 
 
 
 

 
5.01.2011 Spotkanie 
Stowarzyszenia Absolwentów 

 
 

 
 
 
Ciąg dalszy nastąpi! Kolejna 
część fotograficznego 
kalendarium w następnym 
numerze! 
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Pomyślę o Tobie Jadwigo… 
PATRONKA SZKOŁY W POEZJI  
 

 

Marysia Jaworska, klasa I A gimnazjum 

 

Jadwigo! 
 

Choć byłaś bardzo młoda, decyzję podjęłaś dojrzałą. 

W sercu słyszałaś głos Boga i nie bałaś się 

odpowiedzieć: ,,-Oto jestem” 

Pan obdarzył Cię łaską i posłał w niełatwą drogę. 

Ty, pokonując przeszkody codziennie, stawałaś się 

lepszą. 

Twoje Ŝycie to Dobroć i Miłość. I pomoc ludziom tak 

wielu. 

Dziękuję Ci, Ŝe ja takŜe odczuwam Twą opiekę. 

 

 

 

 

 

Maria Ireland, klasa IB gimnazjum 

ODPOWIEDZ MI JADWIGO… 
Dlaczego… 
Patrząc na innych, zazdroszczę im. 
Chciałabym mieć wszystko. 
Pracuj, pracuj, pracuj. 
Zawsze powtarzają to samo. 
Ale czasami to nie wystarcza… 
Dlaczego? 
Trzeba dawać z siebie więcej niŜ to moŜliwe 
Dlaczego wybór właściwej drogi jest  
taki trudny? 
 
 



6 
 

Filip Niedziela, klasa I B gimnazjum 

Niezwykłe spotkanie 
        Był wiosenny, ale zimny wieczór. PogrąŜony we własnych myślach 

szedłem przez aleję pełną brzóz.  
         Nagle usłyszałem szum liści, chociaŜ nie było wiatru. Jednak nie 

zwróciłem na to szczególnej uwagi. ZauwaŜyłem jednak skuloną postać 
siedzącą na ławce. Podszedłem do niej i zapytałem, czy nic jej nie jest. Ona 
cicho odpowiedziała:  
– Nie, nic mi nie jest. Po chwili spytałem – Kim jesteś? 
- Jestem Jadwiga Borzęcka, córka Celiny. Takiej odpowiedzi się nie 
spodziewałem. JuŜ gdzieś słyszałem to nazwisko… Zanim zdąŜyłem pomyśleć, 
usłyszałem:  
- Chyba o mnie nie słyszałeś, co? Przez  moją roztargnioną głowę szybko 
przebiegła myśl – wiem! i szybko powiedziałem:  
– Ty jesteś tą zakonnicą…, to znaczy tą, o której rozmawialiśmy w szkole? 
Proszę, powiedz mi , kiedy się urodziłaś, bo zapomniałem. Chciałbym, Ŝebyś mi 
o sobie opowiedziała – stanowczo dodałem. – Proszę.   

Ona spokojnie i miło spojrzała na mnie, nawet lekko się uśmiechnęła. Ręką 
wskazała, Ŝebym usiadł koło niej  i zaczęła opowiadać.  

– Urodziłam się 1 lutego 1863 roku w Obrębszczyźnie , niedaleko Grodna. 
Wiesz, gdzie to jest, zapytała. 

-Tak -  odpowiedziałem - to jest miejscowość na Białorusi. Kiedyś naleŜała 
do Polski. 
Po chwili milczenia zaczęła znowu opowiadać. 

- Rodzice bardzo mnie kochali. Gdy miałam jedenaście lat, zmarł mój ojciec. Po  
jego śmierci razem z mamą i siostrą wyjechałyśmy do Rzymu, bodajŜe był to 
rok 1875. Tam dalej się kształciłam. W wieku 18 lat podjęłam decyzję o 
stworzeniu wraz z matką nowego zgromadzenia zakonnego - Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Były to trudne lata waŜnych decyzji 
dotyczących mojego Ŝycia.  

- A co się stało z Twoją siostrą?-  zapytałem.  
- Moja starsza siostra wybrała małŜeństwo. 
- Wybacz Jadwigo, Ŝe Ci  znowu przerwę, ale chodzę do Gimnazjum  

Sióstr Zmartwychwstanek! Nigdy nie myślałem, Ŝe zobaczę kogoś, kto jest 
patronem szkoły! 

- To wspaniale. Bardzo się cieszę, Ŝe kształcisz się w takiej szkole, w której 
waŜne są miłość i prawda.  

- Proszę, opowiedz mi jeszcze coś o sobie – poprosiłem.  

- JeŜeli chcesz wiedzieć więcej, poczytaj moje notatki. Swoją drogą to 
ciekawe, Ŝe się spotkaliśmy.  
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Gdy na chwilę się zamyśliłem, tajemnicza postać niespodziewanie wstała, 
odeszła i zniknęła w obłokach gęstej mgły. Więcej jej nie widziałem.  
 
 
 
 
 
 
Zuzanna Zakrzewska, klasa IB gimnazjum  
 
PIERWSZAKI O GWIAZDACH  
 

Dnia 09.12.2011r. ok. godziny 14:30 wyszliśmy ze szkoły wraz z klasą Ia,  

p. Małgorzatą Krych i p. Aliną Piwowarczyk  do Obserwatorium Astronomicznego. Zanim 

ruszyliśmy w drogę panie uprzedziły nas, Ŝe idziemy pieszo i większość czasu spędzimy na 

świeŜym powietrzu, więc trzeba się ciepło ubrać. Po drodze kilka osób rozmawiało z p. Krych 

o nauczycielach np. kto najdłuŜej pracuje w szkole - p. Szczepan Tomczak, kto jest 

najmłodszy(a)- p. Joanna Pawłowska itp. W obserwatorium byliśmy trochę za wcześnie, więc 

przeszliśmy się po parku i zrobiliśmy kilka zdjęć. Następnie udaliśmy się do Sali, w której 

czekała na nas pani. Opowiadała nam o kosmosie, gwiazdach, planetach, śmieciach 

kosmicznych i satelitach. Widzieliśmy porównanie Ziemi do innych ciał niebieskich. Okazało 

się, Ŝe w stosunku do niektórych jest mniejsza od ziarnka piasku. Dowiedzieliśmy się, jak 

moŜna wyznaczyć kierunek północny za pomocą nieba- znajdując gwiazdę polarną. 

Następnie mieliśmy czas na pytania, których i tak nikt z nas nie zadał. Nadszedł oczekiwany 

przez nas moment czyli patrzenie przez teleskopy. Poszliśmy z panem przewodnikiem do 

parku gdzie znajdowały się one w dość małych pomieszczeniach. Niestety oglądanie przez 

nie nieba nie było moŜliwe z powodu zachmurzenia i zbyt wczesnej pory dnia. Mogliśmy więc 

zobaczyć tylko ich 

konstrukcję. Widzieliśmy 

najstarszy i jeden z 

nowszych modeli 

teleskopów uŜywanych w 

tym obserwatorium. Na 

starym (wg nas prawie 

zabytkowym) komputerze 

widzieliśmy zapis układu 

gwiazd. Kiedy 

dowiedzieliśmy się juŜ 
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wszystkiego, co mieli nam do przekazania przewodnicy, ruszyliśmy w drogę powrotną. Idąc, 

niektórzy z nas rozmawiali z p. Krych o tym, jakie ksiąŜki czyta, jakie filmy i seriale ogląda, 

kim chcemy być w przyszłości, czy pani woli wolne czy pracę itd. W szkole byliśmy ok. 17.00, 

więc o godzinę za wcześnie. Większość z nas cieszyła się z dłuŜszego weekendu, lecz nie 

wszyscy. Podziękowaliśmy paniom, wzięliśmy plecaki z sali nr 6 i rozeszliśmy się do domów. 

Wycieczka bardzo mi się podobała, poniewaŜ dowiedzieliśmy się dosyć duŜo o kosmosie, 

który i tak kryje przed nami wiele tajemnic. Spędziliśmy duŜo czasu na świeŜym powietrzu  

i nawet jeśli było zimno to ogrzewał nas sam fakt Ŝe byliśmy wszyscy razem i było bardzo 

radośnie. Według większości straciliśmy tam swoje weekendowe popołudnie, ale sądzę, Ŝe 

chociaŜ kilka osób wolało tak spędzić ten dzień niŜ siedzieć w domu.  

 

WARTO PRZECZYTAĆ… 
 
 
Kajetan Andrzejczak 

 
KsiąŜka Henryka Sienkiewicza „Potop” jest drugą częścią jego „Trylogii”. 

NaleŜy ona do gatunku zwanego powieścią historyczną. Akcja dzieje się na północy Litwy,  

w latach 1655- 1657,  podczas potopu szwedzkiego. Pisarz stworzył swoje dzieło podczas 

zaborów.  Miało ono podnosić na duchu Polaków.   

Głównym bohaterem ksiąŜki jest Andrzej Samuel Kmicic, Ŝołnierz polski. Początkowo 

był  on zwolennikiem Radziwiłłów, później jednak powrócił do króla. Ukochaną Kmicica jest 

Oleńka Billewiczówna, piękna szlachcianka. Jej uczucia względem niego są mieszane, z racji 

tego, Ŝe początkowo sprzyja  zdrajcom. Później wybacza mu wszystko i wychodzi za niego, 

doceniając  poświęcenie  dla ojczyzny, a takŜe w ramach rekompensaty za to, Ŝe kiedy 

przelewał krew w obronie kraju, ona przeklinała go jako obłudnika. 

Inni bohaterowie powieści to np. Onufry Zagłoba, stary cwaniak. Jest on 

najsławniejszym rycerzem w Polsce i wielkim samochwałą.  To równieŜ autor wielu złotych 

myśli, które odnajdziemy w ksiąŜce.  

W powieści występują teŜ: Michał Jerzy Wołodyjowski, najlepszy szermierz  

w Rzeczypospolitej, wyróŜniający się poza tym mikrym wzrostem; Anusia Borzobohata, 

następna śliczna dziewczyna, ukochana Wołodyjowskiego i przyjaciółka Oleńki. Kolejni 

bohaterowie  ksiąŜki to Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, zdrajcy sprzymierzeni ze Szwecją. 
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Kmicic najpierw słuŜy  właśnie Januszowi, ale gdy pojmuje, Ŝe zamyśla on zdradę ojczyzny, 

wypowiada mu posłuszeństwo. 

Autor dość wnikliwie opisuje Ŝycie szlacheckie w ówczesnej Polsce. Nie zapomniał tym 

razem- w przeciwieństwie do wcześniejszej powieści ”Ogniem i mieczem”- o ukazaniu 

prostych Ŝołnierzy, którzy szlachcicami nie byli, jak choćby Kozaków wiernych 

Rzeczypospolitej czy zakonników, obrońców Jasnej Góry. 

KsiąŜka ma mocne strony, jak i słabsze. Zacznę od zalet. Po pierwsze, za wątek 

przyjaźni Anusi i Oleńki Sienkiewicz powinien dostać medal. Bohaterki te są kontrastowe, 

przez co tworzą bardzo zabawny duet („double act”). Przypominają mi dwie zaprzyjaźnione 

ze sobą moje znajome. Imion i nazwisk nie podam, bo nie dadzą mi Ŝyć. 

Kolejny mocny punkt powieści to język, stylizowany na staropolski (dokładnie to XVII-

wieczny), jak i równieŜ ciekawa fabuła. Zaletą są teŜ dobre, barwne dialogi. 

Słabość powieści to zniekształcenie niektórych postaci historycznych, np. Sobiepana 

Zamojskiego. Został on przedstawiony jako niezłomny obrońca Zamościa, a nie do końca 

takim był. 

Reasumując, mimo pewnych usterek, „Potop” to bardzo dobra ksiąŜka. Spodoba się 

głównie ludziom zainteresowanym historią Polski.  

 

 

 

Maria Jaworska 

„Szósta Klepka” jest pierwszą częścią „JeŜycjady”. KsiąŜki tego cyklu powiązane są 

ze sobą miejscem akcji (Poznań) oraz wspólnymi bohaterami. KaŜda tworzy odrębną całość. 

Bohaterką powieści jest Celestyna śak. Dziewczyna odznacza się pracowitością, 

odpowiedzialnością, oraz… niską samooceną. UwaŜa, Ŝe jest osobą pełną wad, nieciekawą . 

Cesia posiada liczną, trochę zwariowaną, rodzinę. Dom śaków jest pełen ciepła, humoru, 

gości, rozmów - pomimo wybryków kuzyna Bobcia, który z uśmiechem na ustach - podpala 

balkon albo rysuje wizerunek Hitlera na wielkanocnych pisankach. 

KsiąŜka autorstwa Małgorzaty Musierowicz opowiada równieŜ o przyjaźni, pierwszych 

miłościach, problemach szkolnych. 

Akcja powieści rozgrywa się w 1975 roku w Poznaniu. MoŜemy zobaczyć Polską 

rzeczywistość z tego okresu. Ze zdziwieniem czytałam o długich kolejkach po chleb albo 

mydło, którego dwa kartony dostarczono właśnie do kiosku „Ruchu”. Jednocześnie 

niesamowite dla mnie jest to, Ŝe ludzie (ich problemy, marzenia) niewiele się od siebie 

róŜnią, niezaleŜnie od tego, kiedy się urodzili. 
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Za ciekawy pomysł uwaŜam to, Ŝe wszystkie opisane w ksiąŜce miejsca istnieją 

naprawdę. Miło jest iść ulicą Słowackiego i szukać Ŝółtego domu z wieŜyczką, w którym 

mieszkała rodzina śaków. 

W 1979 roku „Szósta Klepka” została wyróŜniona główną nagrodą literacką - Złotymi 

Koziołkami - na IV Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. 

Ta interesująca, w mojej ocenie, ksiąŜka jest taka jak rodzina śaków: pełna ciepła, 

humoru, ciekawych postaci. Podobają mi się takŜe rysunki Małgorzaty Musierowicz, którymi 

ozdobiła powieść (Autorka ukończyła studia w Państwowej WyŜszej Szkole Sztuk 

Plastycznych). 

Moim zdaniem „Szósta Klepka” to znakomita ksiąŜka. Mimo Ŝe jest przeznaczona głównie 

dla młodzieŜy, moŜe się spodobać takŜe dorosłym. Naprawdę warto ją przeczytać, bo potrafi 

poprawić nastrój i, dzięki niej, świat wydaje się lepszym miejscem. 

 

 

WARTO ZOBACZYĆ 
 
 
Aleksandra Konieczna, klasa II gimnazjum 
 

SKRZYPEK NA DACHU 
6 grudnia 2011 roku w Teatrze Muzycznym w Poznaniu obejrzałam wraz  

z kilkoma uczniami i nauczycielami spektakl pt. „Skrzypek na dachu”  
w reŜyserii Artura Hofmana.  

 W małej wsi Anatewka, w domu mleczarza Tewjego (Jacek Ryś) trwa 
przygotowanie do szabatu. Gołda (Anna Bajerska – Witczak), Ŝona Tewjego jest 
podekscytowana, bo ich najstarszą córkę Cejtł (Lucyna Winkel) chce poślubić 
bogaty rzeźnik Lejzor (Arnold Puszja). Jednak Cejtł oświadcza ojcu, Ŝe jest 
zakochana w Motelu (Jarosław Patycki), ubogim krawcu. Zgodnie z tradycją, 
męŜa dla córki wybierają rodzice, nie ona sama. Wkrótce po wyznaniu Tewjemu 
prawdy o miłości Cejtł, do wsi przyjeŜdŜa Perczyk, student z Kijowa, w którym 
zakochuje się Hudel (Marzena Małkowicz), młodsza siostra Cejtł. TakŜe 
najmłodsza córka Tewjego,  Chawa (Joanna Waluszko) pada ofiarą Amora. Ale 
wybierające sobie męŜów wbrew tradycji córki, to nie jedyny problem Tewjego. 
Mieszkańcy Anatewki dostają rozkaz opuszczenia wioski na zawsze. 

 Zgasły światła, ucichły rozmowy. I w końcu spektakl się zaczął. Zniknęła 
publiczność, zniknęła sala. Po pierwszych słowach Tewjego znalazłam się  
w Anatewce. Przez chwilę zapomniałam, Ŝe jestem w teatrze, Ŝe obok mnie 
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siedzą moje koleŜanki i nauczyciele. Muszę przyznać, Ŝe aktorzy spisali się 
niemal perfekcyjnie. Zwłaszcza Tewje i Cejtł popisali się wręcz doskonałymi 
zdolnościami aktorskimi. Nie wolno zapomnieć teŜ o Iwonie Kotzur, która 
zagrała Jentę, swatkę. Spektakl jest musicalem, więc nie zabrakło elementów 
muzycznych. Na wielkie brawa zasłuŜyła Marzena Małkowicz, świetna aktorka, 
obdarzona niezwykłym głosem. Jej wokal wybijał się ponad inne, a postać 
Hudel spodobała mi się najbardziej właśnie za jej sprawą. Jacek Ryś, 
posiadający dobry głos i talent do śpiewu, zmarnował swoją szansę, prezentując 
nam kiepską wersję najbardziej znanej piosenki ze „Skrzypka”, czyli „Gdybym 
był bogaty”. Reszta elementów muzycznych była wykonana dobrze.  NaleŜy 
pochwalić reŜysera, Artura Hofmana, i kierownika muzycznego, Jacka 
Bonieckiego, za to, Ŝe  potrafili połączyć dobry teatr i piękną muzykę, by 
stworzyć dzieło, takie jak „Skrzypek na dachu”.  Spektakl był przepełniony 
śmiesznymi momentami, ale w jakiś sposób przedstawiał coś zupełnie 
odmiennego, od tego, co odebraliśmy. Widzieliśmy ubogiego mleczarza, który 
chce być bogaty. Ojca, który wie o zamiarach ślubnych swoich córek, w 
komiczny sposób przekonującego do nich swoją Ŝonę. Widzieliśmy 
mieszkańców Anatewki, opuszczających wioskę. A później, gdy myślałam o 
tym, co widziałam, uświadomiłam sobie, Ŝe patrzyłam na coś innego. Na ojca, 
który musi wybierać między wieloletnią tradycją a szczęściem swoich córek. 
Zobaczyłam wioskę, przepełnioną zwyczajami, z tą właśnie tradycją, z ludźmi, 
którzy muszą opuścić swoją małą ojczyznę, bo tak im ktoś nakazał. Tewjego, 
który stara się dobrze Ŝyć, mimo tych wszystkich problemów i przeciwności 
losu.  

 Zmuszająca do przemyśleń historia, interesujące przedstawienie postaci  
i dobra muzyka to właśnie „Skrzypek na dachu”. Spektakl wart obejrzenia.  

 

TROCHĘ HISTORII 
 
p. Izabela Piontek 

 
Polskie Walentynki 
Dzień 14 lutego kojarzy się młodym ludziom w Polsce z przeniesionym 

raptem około 20 lat temu z kultury zachodniej, głównie anglosaskiej, świętem 
zakochanych – świętem skądinąd całkiem sympatycznym i dlatego ochoczo 
również u nas obchodzonym. 

Jednak data 14 lutego powinna akurat w naszym kraju kojarzyć się  
z wydarzeniem, mającym także wiele wspólnego z miłością – tyle, że z jej 
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nadzwyczajną odmianą – miłością do ojczyzny, która jak żadna inna miłość, 
zwłaszcza w realiach wojennych, wymaga ciągłej gotowości do największych 
poświęceń i składania najwyższych ofiar. 

70 lat temu, 14 lutego 1942 r. powołana została rozkazem Naczelnego 
Wodza Armia Krajowa jako jednolita armia, powstała na bazie istniejącego 
wcześniej Związku Walki Zbrojnej, wywodzącego się z kolei ze Służby 
Zwycięstwu Polski. SZP, a potem ZWZ scalały niemal wszystkie, samorzutnie 
zawiązane po klęsce wojny obronnej 1939 roku, organizacje oporu 
antyniemieckiego i antysowieckiego. Prawie wszystkie te organizacje,  
z wyjątkiem ewidentnie lewicowych i nielicznych, które postanowiły jednak 
zachować niezależność, uznały zwierzchnictwo Komendanta Armii Krajowej 
jako reprezentanta Naczelnego Wodza i głównodowodzącego siłami zbrojnymi 
w kraju.  

Jest rok 1942. Od jesieni 1939 r. formowane są pierwsze oddziały armii 
polskiej na Zachodzie, wcielone później do armii francuskiej i brytyjskiej, 
chociaż dowodzone w większości przez polskich dowódców. Polska Brygada 
Strzelców Podhalańskich ma już za sobą pomoc Finlandii w wojnie z ZSRR  
i bitwę o Narwik. Polskie dywizjony walczące w brytyjskim RAF-ie dokonały już 
nalotów na cele w Niemczech , niemieckie zaplecze w Holandii i bazy we Francji 
oraz szczycą się brawurowym, ofiarnym udziałem w powietrznej bitwie  
o Anglię. Brygada Strzelców Karpackich ma na swym koncie walki w Syrii, 
Palestynie, Egipcie i Libii, w tym bitwę o Tobruk. Od wczesnej jesieni 1941 roku 

zwolniony z sowieckiego więzienia 
generał Władysław Anders tworzy 
armię polską na terenie ZSRR. 

W tym samym czasie w 
okupowanej Polsce działa armia, 
będąca fenomenem na skalę całej 
ogarniętej wojną Europy, armia 
zorganizowana na wzór 
regularnego wojska, ale 
pozostająca w pełnej konspiracji. 
Armia ta stanowiła siłę zbrojną 
powołanego de facto już z chwilą 
założenia Służby Zwycięstwu Polski 
pod koniec września 1939 r. 
Polskiego Państwa Podziemnego – 
kolejnego fenomenu, 
niewystępującego w żadnym innym 
kraju uwikłanym w II wojnę 

Kotwica namalowana przez Jana Bytnara „Rudego” na 
Pomniku Lotnika na Placu Unii Lubelskiej w Warszawie 
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światową. Wojsko Polskie w kraju, zapewniające ciągłość Sił Zbrojnych II 
Rzeczypospolitej, które ostatecznie otrzymało nazwę Armii Krajowej, działało 
na całości ziem państwa polskiego w jego granicach przedwojennych, ale także 
daleko poza te granice wykraczało. Bardzo szybko struktura AK nabrała 
specyficznego charakteru, gdyż wobec realiów narzuconych przez okupanta, 
prowadzić musiała działalność nie tylko czysto militarną. AK, skupiająca  
w swych szeregach ludzi o dość zróżnicowanych poglądach politycznych, była 
integralną częścią struktur podziemnego państwa, które prowadziło politykę 
zorganizowanego oporu wobec władz okupacyjnych we wszystkich niemal 
dziedzinach życia. Stąd z armii kadrowej bardzo szybko przekształciła się  
w masową armię złożoną również z cywili zaangażowanych w aktywny opór, 
przybierający bardzo różne formy. Obok akcji dywersyjno – bojowych, 
dokonywanych przez oddziały partyzanckie, rozbijania więzień, odbijania 
więźniów z transportów, wykonywania wyroków podziemnych sądów na 
zdrajcach, kolaborantach lub urzędnikach i funkcjonariuszach władz 
okupacyjnych, którzy wyjątkowo „wsławili się” represjonowaniem Polaków, 
oprócz produkcji własnym sumptem broni i sprzętu łączności, Armia Krajowa – 
rękami przynależących do niej cywili – dokonywała też aktów sabotażu  
w potężnej machinie wojennej okupanta i przede wszystkim stworzyła 
gigantyczny, bardzo sprawnie działający aparat wywiadowczy. Obok 
zawodowych oficerów wywiadu, agentów szkolonych do zadań specjalnych w 
działalność wywiadowczą zaangażowani byli także więźniowie i robotnicy  

pracujący przymusowo w zakładach niemieckich na terenie GG, Rzeszy oraz 
innych krajów, urzędnicy polscy zatrudnieni w instytucjach przejętych przez 
okupanta, uliczni handlarze, kelnerzy, dozorcy, sprzątaczki, strażnicy więzienni, 
pospolici przestępcy, użyczający nierzadko swej „wiedzy” i narzędzi na potrzeby 
jakiejś akcji. Nowego znaczenia nabrało pojęcie „żołnierz” – stawał się nim nie 
tylko ten, kto walczył z bronią w ręku, ale też chłop zaopatrujący partyzantów w 
żywność, kobieta szyjąca dla nich koszule z jedwabiu spadochronowego, 
pozostałego po zrzucie, harcerz malujący na murze kotwicę Polski Walczącej, 
nastoletnia łączniczka przenosząca ulotki, niania przemycająca pod nosem 
esesmanów w podwójnym dnie dziecięcego wózka granaty lub pistolety. Każdy 
ryzykował, bo za każdą formę działalności konspiracyjnej lub choćby pomocy 
podziemiu groziło to samo – śmierć, zazwyczaj poprzedzona torturami. Wszyscy 
ci zwykli ludzie byli bacznymi obserwatorami poczynań okupanta  
i wykorzystywali każdą okazję, by mu zaszkodzić. Przy takim zaangażowaniu 
zdecydowanej większości społeczeństwa musiał powstać sprawny aparat 
wywiadu, będący kolejnym fenomenem ostatniej wojny. Spośród ogółu 
informacji wywiadowczych , jakie dotarły do aliantów zachodnich od siatek 
wywiadów wszystkich krajów zaangażowanych w II wojnę światową, aż 44% 
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pochodziło z Polski – z kraju, w którym aparat represji i terroru okupanta był 
rozwinięty najbardziej i gdzie siłą rzeczy warunki do prowadzenia konspiracji 
były najtrudniejsze. Polscy agenci wywiadu docierali tam, gdzie nie docierał 
wcale, albo gdzie nie osiągał porównywalnych sukcesów wywiad aliancki – na 
tereny Związku Sowieckiego, północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu, ale także 
na przykład do niemieckich zakładów zbrojeniowych, czy do obozów zagłady. 
Jednym z największych osiągnięć wywiadu Armii Krajowej było wydarcie 
Niemcom tajemnicy słynnej broni V1-V2, co miało kolosalne znaczenie dla 
przebiegu wojny i bez wątpienia przyspieszyło jej koniec.  

Wywiad i cała konspiracja nie mogłaby zaistnieć bez sprawnie działających 
komórek legalizacyjnych, zajmujących się preparowaniem fałszywych dowodów 
tożsamości, przepustek, dokumentów zameldowania bądź zatrudnienia  
i różnego rodzaju zaświadczeń.  
Innym elementem walki AK była zakrojona na szeroką skalę – znów 
niespotykaną nigdzie indziej – działalność propagandowa. Pod Londynem 
działała m.in. polska radiostacja „Świt”, nadająca na podstawie nadsyłanych 
codziennie drogą radiową  
 

Produkcja „Biuletynu Informacyjnego” podczas 
powstania warszawskiego 

 

meldunków z kraju aktualne 
komunikaty, w tym również 
ostrzeżenia dla donosicieli lub 
konkretnych funkcjonariuszy 
okupacyjnych władz z różnych 
stron Polski, którzy swym 
okrucieństwem lub innym 
wyjątkowo szkodliwym dla 
Polaków działaniem narażali się 
władzy podziemnej. 

Niezastosowanie się do takich ostrzeżeń kończyło się niejednokrotnie wyrokiem 
śmierci wydanym i wykonanym przez Podziemie. Aktualność przekazywanych 
informacji sprawiła, że wszyscy Polacy w kraju byli absolutnie przekonani, że 
„Świt” nadaje z Polski. Innym organem polskiej propagandy były Tajne 
Wojskowe Zakłady Wydawnicze, będące koncernem poligraficznym o zasięgu 
nieporównywalnym z żadnym wydawnictwem w ówczesnej konspiracji 
europejskiej.  

Wydawały prasę podziemną, książki, broszury, instrukcje dla wojska. Tylko 
TWZW jako jedyne wydawnictwo w podziemnej Europie drukowały mapy na 
potrzeby wojska, poza tym także ulotki i wiele innych dokumentów o łącznym 
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dziennym nakładzie ok. 200 tysięcy egzemplarzy. Jedną 
 z najbardziej spektakularnych akcji, do której użyto TWZW, było prowadzenie 
dywersji psychologicznej wśród żołnierzy i ludności niemieckiej w ramach Akcji 
„N”. Polegała ona na stworzeniu skutecznej iluzji istnienia w niemieckiej armii 
konspiracji antyhitlerowskiej siejącej defetyzm w szeregach, poprzez 
drukowanie ulotek oraz rzekomo niemieckich periodyków żołnierskich, 
pisanych nierzadko żargonem wojskowym, znanym Polakom jeszcze z czasów 
służby w pruskim wojsku. Ta spreparowana przez AK „prasówka” zawierała 
informacje o niemieckich porażkach wojennych, o okropnościach frontu 
wschodniego, taktycznym dyletanctwie dowódców i obłudzie dysydentów  
w Berlinie, których decyzje nieuchronnie muszą doprowadzić Trzecią Rzeszę do 
klęski. W sumie w ramach Akcji „N” wydano ok. miliona druków, których 
jednorazowy nakład wynosił 10 tysięcy egzemplarzy.  

 
Żołnierze 9 Pułku Piechoty Legionów AK na Lubelszczyźnie 

 

Nie sposób w jednym artykule przedstawić całej gigantycznej machiny oporu 
zbrojnego i cywilnego stworzonego przez Polskie Państwo Podziemne, nie 
sposób przedstawić wszystkich grup działających pod znakiem Armii Krajowej, 
kryptonimów wszystkich akcji i przebiegu choćby tych najbardziej 
spektakularnych, nie sposób podać nazwisk najbardziej wsławionych w boju 
żołnierzy i dowódców oddziałów leśnych, czy Szarych Szeregów, cichociemnych, 
kurierów przecierających szlaki dla przepływu informacji, dokumentów  
i pieniędzy oraz utrzymania łączności z rządem polskim i sztabem na emigracji. 
Nie sposób opisać zasług tych bardziej i tych mniej znanych bohaterów Armii 
Krajowej, których sensacyjne, czasem wręcz nieprawdopodobne przeżycia 
mogłyby stanowić gotowy scenariusz filmowy. 

Armia Krajowa powstała, by w sprzyjającym momencie stanąć do otwartej 
walki z okupantem niemieckim w powstaniu powszechnym, którego plany 
przygotowywane były przez Sztab Naczelnego Wodza niemal zaraz po klęsce 
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wrześniowej. Wsparciem dla AK miały być polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, 
których żołnierze godzili się na walkę pod egidą obcych armii, mając stale 
nadzieję na ostateczny przerzut do Polski i możliwość walki wreszcie tylko  
o własny kraj. Od 1939 roku ci żołnierze, którzy uniknęli obozów jenieckich  
i zdołali przedrzeć się na Zachód, nie wyczekiwali biernie na jakąś bliżej 
nieokreśloną pomoc aliancką, tylko sami zaangażowali się w walkę na obcej 
ziemi, na rzecz obcych państw, tych samych, które niewiele wcześniej 
pozostawiły Polskę samej sobie, nie bacząc na obligujące je do pomocy sojusze. 
Do powszechnego powstania nigdy nie doszło. AK okazała się niestety jedyną 
polską armią walczącą na terenie kraju. Z chwilą pojawienia się na arenie 
wojennej ZSRR w roli sojusznika aliantów zachodnich posunięcia polityczne 
powzięte przez Wielką Brytanię, Francję i USA pozbawiły Polskę szans na 
odzyskanie prawdziwej niepodległości. Los Polski przehandlowano już pod 
koniec 1943 roku na konferencji „wielkiej trójki” w Teheranie, na której 
wstępnie ustalono podział stref wpływów w powojennej Europie.  

Nadchodzi rok 1944. Rok krwawych walk II Korpusu Polskiego gen. Andersa 
na froncie włoskim, pod Monte Cassino i inwazji alianckiej w Normandii,  
w której udział bierze polska 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka.  
W desancie na Holandię uczestniczy 1 Brygada Spadochronowa gen. Stanisława 
Sosabowskiego. Wszędzie Polacy wsławiają się ofiarną i skuteczną walką, 
własną krwią okupując zwycięstwo aliantów. Do Polski wkracza tymczasem 
teoretycznie sojusznicza Armia Czerwona, tolerująca początkowo ujawniające 
się oddziały AK jako sprzymierzeńca w walce z Niemcami. Jednocześnie z chwilą 
wyparcia oddziałów niemieckich z danego obszaru sowieckie NKWD dokonuje 
aresztowań i mordów oficerów i żołnierzy Armii Krajowej i tych organizacji , 
które uznaje za antagonistów polityczno – ideologicznych Związku Sowieckiego. 
W poszczególnych Okręgach AK rozwija się zbrojna akcja „Burza”, w Warszawie 
wybucha powstanie, któremu chcieliby pośpieszyć z pomocą żołnierze armii 
polskiej na Zachodzie. Na to również nie ma przyzwolenia aliantów, co więcej, 
zaczynają oni ograniczać ilość zrzutów broni dla Polski, wymyślając 
najróżniejsze preteksty. Polsce zostaje narzucony rząd, całkowicie podległy 
ZSRR i uznany z czasem również przez aliantów. Rozkazem swego ostatniego 
dowódcy, gen. Leopolda Okulickiego Armia Krajowa ulega rozwiązaniu,  
a jej przetrzebione aresztowaniami szeregi schodzą do jeszcze głębszej 
konspiracji – tym razem antysowieckiej i antykomunistycznej, w ramach 
zawiązujących się nowych organizacji podziemnych. Polska po raz kolejny może 
liczyć tylko na siebie, a maj 1945 roku nie oznacza końca okupacji. Miejsce 
terroru hitlerowskiego zajmuje terror stalinowski, miejsce gestapo – NKWD  
i rodzima bezpieka, która osnuwa siecią konfidentów cały kraj i z całą 
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bezwzględnością morduje niedawnych bohaterów walki  
z niemieckim okupantem, nazywając ich pospolitymi bandytami. 

W 1946 roku polscy żołnierze walczący w armii Jej Królewskiej Mości dostają 
200 funtów odprawy i nie są nawet dopuszczeni do udziału w paradzie 
zwycięstwa. Powrót do kraju oznacza dla nich prześladowanie lub śmierć  
w stalinowskiej katowni, pozostanie na obczyźnie – przeważnie nędzę  
i upokorzenie. 

Po operacji „Market Garden” generał Sosabowski zostaje najpierw 
poproszony o wytypowanie 10 przedstawicieli swoich spadochroniarzy do 
odznaczenia za wzorową walkę, a kilkanaście dni później w sposób haniebny 
obarczony odpowiedzialnością za duże straty poniesione przez Brytyjczyków, 
mimo że przed desantem jako pierwszy je przewidział, tylko że nikt się z jego 

zdaniem nie liczył. Po wojnie zostaje 
robotnikiem w fabryce silników 
elektrycznych, a jeszcze na kilka miesięcy 
przed śmiercią składa podanie o pracę w 
londyńskiej straży pożarnej. Generał zostaje 
hotelowym barem w Edynburgu. Pułkownik 
Zdzisław Krasnodębski, twórca 303 Dywizjonu 
Myśliwskiego, as powietrznej bitwy o Anglię, 
zostaje taksówkarzem w Kapsztadzie, potem 
robotnikiem w Toronto. Tysiące polskich 
żołnierzy rozpoczyna tułaczkę po świecie.  

Alianci przypisali im w tej wojnie rolę co 
najwyżej mięsa armatniego, które właśnie 
stało się zbędne. 

 
 Copyright (C) Maj. Derlin '1999  

copyright for www version (C) www.greendevils.pl  
 
Czy zatem było warto? 
W czasie  II wojny światowej walczyło pokolenie, któremu od dzieciństwa 

wpajano wiarę w takie wartości, jak wolność, honor, uczciwość, poświęcenie 
oraz potrzeba obrony kraju, który dopiero co odzyskał niepodległość. Mogli nie 
walczyć, pójść na ugodę z okupantem, tak jak to zrobili mieszkańcy wielu innych 
europejskich państw zajętych przez Hitlera. Jednak jak wyglądałaby dzisiaj 
Europa, gdyby wszyscy przyjęli postawę biernej akceptacji poczynań szaleńca  
i zbrodniarza? Opór stawiany przez zdecydowaną większość Polaków dawał 
dowód ich siły i odwagi, na którą nie każdego stać w obliczu skrajnego 
niebezpieczeństwa. 
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Wielu z nich nie dożyło końca wojny, który zresztą nie przyniósł Polsce 
wolności. Nie stało się to jednak z winy Polaków naiwnie – rzekłby ktoś – 
wierzących w sens swojej walki i poświęcenia, lecz wskutek układów 
politycznych dokonywanych za ich plecami i z pominięciem przez aliantów ich 
zasług dla pokonania hitlerowskich Niemiec na wszystkich frontach II wojny 
światowej. Okres wojny i okupacji był dla pokolenia żołnierzy AK 
najtrudniejszym z możliwych sprawdzianem postaw i ludzkiej wartości. 
Wystrzegli się zdrady i tchórzostwa, nie wahając się poświęcić własnego życia. 
Dlatego odnieśli moralne zwycięstwo, za które należy się im pamięć i szacunek. 

Wartości reprezentowane przez Armię Krajową, żołnierzy Sił Zbrojnych na 
Zachodzie i Żołnierzy Wyklętych podziemia antykomunistycznego były ciągle 
żywe w świadomości Polaków, walczących w dekadach powojennych z reżimem 
komunistycznym. Podtrzymywały wolę oporu, który doprowadził w końcu do 
odzyskania prawdziwej wolności dopiero w 1989 roku – i tutaj dokonało się 
drugie, tym razem pełne zwycięstwo tamtego pokolenia. Niestety, niemała 
część współczesnej generacji młodych Polaków, zmanierowanych dobrobytem, 
nieznających życia w poczuciu stałego zagrożenia, coraz częściej traktuje 
bohaterów tamtych lat tylko jako papierowe postacie z podręczników historii  
i narzuconych lektur szkolnych, a pamiątki po nich jako mało atrakcyjne 
eksponaty w nużących muzeach. I to jest prawdziwa klęska – ale nie tych, 
którzy wtedy walczyli lub zginęli, ale tych, którzy dzisiaj wskutek własnej 
niewiedzy, obojętności lub ograniczenia nie potrafią ich ofiary należycie 
docenić. 

Nie skazujmy więc na zapomnienie Żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego i uczmy się od Nich trudnej miłości do własnego kraju. 
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Kilka słów o młodzieży  
 
 
Lena Urbańska, klasa II gimnazjum 
 

 „MłodzieŜy potrzeba bardziej przykładów niŜ krytyki.” 
Joseph Joubert 

   
Zainteresowania współczesnej młodzieŜy to bardzo rozległy temat. Odmienność tej 

grupy wiekowej od innych przejawia się w kaŜdym nastolatku. KaŜdy ma swój styl. JeŜeli jest 

on wystarczająco wyrazisty, osoby, które przestrzegają jego reguł mogą stworzyć silną 

grupę.    Pierwszym kryterium, wg którego moŜna pogrupować młodych dorosłych, jest 

muzyka. To ona dzieli i łączy. Nie spotkałam 

jeszcze osoby, która nie słucha muzyki. 

Większość ludzi preferuje wybrane gatunki 

muzyczne, takie jak: rock; pop; rap; techno; 

metal itd. Niektórych relaksuje muzyka 

klasyczna, pomaga im się skupić. Rodzaje 

muzyki kontrastujące ze sobą mogą powaŜnie 

krytykować się nawzajem. Takie tarcia 

występują takŜe między odłamami pewnych typów muzycznych. Jedna odmiana rapu mówi, 

Ŝe druga jest fałszywa. Wielu decyduje się na słuchanie pewnych kompozycji, poniewaŜ są 

modne, ale nie zawsze tak jest. Swoim zdaniem podzielił się Filip Leitgeber z pierwszej klasy 

liceum:” Słucham przede wszystkim progresywnego house'u – więc głównie muzyka 

elektroniczna, klubowa, mimo tego, Ŝe do klubów nie chodzę i ich nie lubię. Nie mam 

nieulubionej muzyki, poniewaŜ sądzę, Ŝe kaŜdy powinien mieć swój rodzaj muzyki, dlatego 

go nie będę krytykował. Gdybym musiał wybrać, to wybrałbym hard metal. ” Joanna 

Kowalewska z Koziegłów lubi pop, gdyŜ nie jest nudny i zwykle nie występują tam wulgarne 

wyraŜenia, co jednak decyduje teŜ i o tym, Ŝe nie lubi rapu, w którym takie wyrazy się 

zdarzają. Zofia Lipowicz z IIIb  lubi rock’a , a nie moŜe znieść teŜ techno. Wspomniała 

równieŜ, Ŝe nie cierpi jazz’u (Irytuje ją dźwięk saksofonu).  

   Kolejnym aspektem, dzięki któremu moŜna sklasyfikować młodzieŜ, jest sport. Gabriella 

Stankowska odpowiedziała na pytanie o rolę sportu w jej Ŝyciu: „ Sport odgrywa waŜną rolę 

w moim Ŝyciu , poniewaŜ mając 17 lat poświęciłam 9 na trenowanie siatkówki. Sport działa 

trochę jak uzaleŜnienie, jak zaczyna się go trenować to wciąga. Mimo iŜ treningi są 
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wyczerpujące, dają duŜo radości, a co najwaŜniejsze satysfakcję z wyników, to znaczy 

wygranego meczu. Niektórzy ludzie kiedy są źli wyŜywają się na najbliŜszej, napotkanej 

osobie. Ja  wychodzę  pobiegać, lub wyładowuję swoje emocje na piłce.” Jednak, aby lubić 

sport, nie trzeba go uprawiać, moŜna być kibicem.  WaŜne jest to, Ŝe się nim interesujesz. 

Niektórzy, jak Aleksandra Kordys z klasy II gimnazjum, nie potrafią sprecyzować swojej 

opinii. Ola powiedziała, Ŝe nie ma zdania w tej sprawie. Dzisiaj coraz częściej spotyka się 

osoby nielubiące ćwiczyć na wf-ie. Nie interesują się własnym rozwojem ciała. Nie zaleŜy im 

na dobrym samopoczuciu fizycznym.  

Ostatnią opisywaną przeze mnie kategorią jest literatura. Niedawno serca nastolatek podbiła 

seria ksiąŜek fantasy. Spora część dziewczyn czyta tego typu „romansidła”. Czy to dobrze, 

czy źle, to nie mnie decydować. Nikt nie powinien oceniać tych lektur, a juŜ na pewno nie 

ludzie nieoczytani. Bez wątpienia naleŜy pamiętać o funkcji edukacyjnej ksiąŜek. Przedstawię 

teraz opinię Aleksandry Koniecznej z II klasy gimnazjum: 

„MłodzieŜ nie czyta ksiąŜek. Moi rówieśnicy mają o wiele 

ciekawsze zajęcia jak siedzenie przy komputerze, czy przed 

telewizorem. Nie uwierzę komuś, kto mówi, ze nie czyta ksiąŜek, 

bo są nudne. Ja sama, czytam duŜo, ale moim zdaniem jestem 

jedną z nielicznych spędzających czas nad ksiąŜkami dla 

przyjemności.” Wbrew pozorom, ksiąŜki czyta wiele osób. 

Niektórzy po prostu za ich niesamowity klimat, jak Kalina Losiak 

(1A).  

Jest i więcej młodzieŜowych nurtów, ale kończę juŜ swój artykuł. Widać, Ŝe kaŜdy nastolatek 

jest inny. Muszą mieć swojego idola, autorytet, aby dąŜyć do doskonałości. Czy dokonują 

dobrych wyborów? Czy prawidłowo rozwijają zainteresowania? OkaŜe się to podczas ich 

dorosłego Ŝycia, a jednak Albert Einstein upomina: „ Szkoła powinna dąŜyć do tego, by 

młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.” 

 „UwaŜam, Ŝe starsi ludzie, którzy mają niewiele do stracenia, powinni częściej ujmować się 

za młodymi, którzy mają znacznie mniejszą swobodę działania.” 
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WARTO ROZMAWIAĆ   
 

Wywiad Aleksandry Koniecznej , klasa II gimnazjum 

Sportowo-muzyczna historia 

Gabriella Stankowska – poznańska licealistka opowiada o 

swoich talentach i zainteresowaniach. 

 

Jak większość, właściwie to chyba nawet jak kaŜdy z nas 

posiadasz TALENT. Mogłabyś nam zdradzić co to jest? 

Myślę, Ŝe moim talentem jest muzyka, poniewaŜ gram na gitarze juŜ od 3 lat, śpiewam takŜe 

w szkolnym chórze. 

Dlaczego właściwie muzyka? 

Nie mogę bez niej Ŝyć! Gram piosenki, które naprawdę do mnie przemawiają, które niosą 

jakieś przesłanie. 

O ile mi wiadomo, przedtem nie śpiewałaś w większej grupie. Zasilasz szeregi 

altów juŜ ponad rok. Czy trudno śpiewać w chórze? 

Nie, gorzej śpiewać solo. Jak występuje się w grupie to nie paraliŜuje cię aŜ taka trema, ale 

na pierwszych próbach chóru trudno było odnaleźć swój głos. 

Słyszałam od innych chórzystów, Ŝe chcieliby przenieść się do innego głosu. 

Gdybyś miała wybór, wolałabyś śpiewać nadal w altach, czy dołączyć do 

sopranów? 

Wolę alty, poniewaŜ zawsze mają trudniejszą linię melodyczną, a ja lubię wyzwania. 

Grałaś teŜ w druŜynie siatkarskiej. 

Tak. Zajmowałam tam pozycje lewoskrzydłowej. Najlepsze były treningi, codzienne 

przesiadywanie na sali gimnastycznej przez 3 godziny. Pamiętam jak na początku uczyłam 

się odbijać piłkę, co dziś wydaje mi się śmieszne. Z lekcji wychowania fizycznego najbardziej 

pamiętam bieganie latem wokół wielkiego boiska, to był koszmar. 

Twoja druŜyna musiała być bardzo dobra, skoro zajmowałyście takie wysokie 

miejsca. Co wam pomogło to osiągnąć? 

Przede wszystkim osiągałyśmy to cięŜką pracą, co oznaczało długie godziny treningów.  

I wolę walki oczywiście. 

Kilka lat z rzędu brałaś udział w konkursie historycznym, jesteś na profilu 

humanistycznym. Czy to ma jakiś związek z zamiłowaniem do historii? Chyba 
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tylko wielki miłośnik tego przedmiotu mógłby wysiedzieć na historii pięć godzin  

w tygodniu. 

Tak, wiele osób w moim wieku nie lubi historii, mnie pasjonuje ten przedmiot. Ciekawi mnie 

przeszłość, szczególnie historia staroŜytna oraz archeologia. 

Czym jeszcze się interesujesz? Co lubisz robić w wolnym czasie, który musisz 

bardzo dobrze wykorzystywać, bo przecieŜ za rok matura? 

Nie mów mi nic o maturze! W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi, oglądam filmy, 

gram w moje ukochane Sims 2. 

Interesujesz się zwierzętami? Wiem, Ŝe masz psa. Kto się nim zajmuje? 

Lubię zwierzęta, ale psem zajmuje się tata. Szczerze, kiedy ja bym miała psa, zagłodziłabym 

go. Zapominam o karmieniu rybek, a co dopiero o psie… 

Słyszałam o twojej fascynacji serialem ,,Pamiętniki wampirów”. 

To dobrze słyszałaś. Czytałam serię ksiąŜek o tym tytule i jestem na bieŜąco z serialem. 

Lubisz ogólnie czytać, czy to właśnie ta seria wciągnęła cię tak bardzo? 

Lubię czytać tylko ostatnio brakuje mi czasu. 

Prawda, w końcu jesteś w drugiej liceum. KsiąŜki których autorów lubisz 

najbardziej? 

KsiąŜki Dana Browna i Ricka Riordana. 

Twoi znajomi myślą, Ŝe jesteś pozytywnie szalona, czasem wystarczy drobna 

rzecz, a potrafisz zapomnieć o całym otaczającym Cię świecie. Zgadzasz się  

z tym? 

Z pewnością. Uwielbiam robić róŜne dziwne i szalone rzeczy, ale myślę, Ŝe kaŜdy z nas jest 

lekko stuknięty. 

Moim zdaniem, rzeczywiście masz talent. Tak na koniec: zgadzasz się  

ze stwierdzeniem Stanisława Staszica: „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale 

surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”? 

Zgadzam się ze słowami Staszica, bo tylko wytrwałością i cięŜką pracą moŜna coś naprawdę 

osiągnąć. Czasami trzeba odmówić sobie paru rzeczy, ale w końcowym efekcie okaŜe się, Ŝe 

naprawdę było warto. 

Dziękuję Ci bardzo! 

 

Z Gabriellą Stankowską rozmawiała Aleksandra Konieczna 
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MY, WY CZY ONI? 
 
Harpagon u lekarza i Papkin przy tablicy ?! 
Bohaterowie lektur szkolnych są wśród nas 
 
Aleksandra Konieczna, klasa II gimnazjum 

KaŜdy z nas jest inny. KaŜdy ma inny charakter, inne zainteresowania, talenty.  

Na świcie spotykamy róŜnych ludzi, dobrych i złych. Idąc ulicą z pewnością mijamy 

Harpagonów, Rejentów, Cześników i Papkinów, i mimo tego, Ŝe nie moŜemy od razu 

dostrzec ich wnętrza i charakteru, oni swoim własnym zachowaniem je nam pokaŜą. 

Świat jest pełen materialistów. Ludzi, którzy nie przejmują się innymi, dbając tylko  

o rzeczy, które posiadają. Takich, jak Harpagon, którzy odcinają się od świata zewnętrznego, 

od kontaktu z innymi ludźmi, zapominając, Ŝe „nie wszystko złoto, co się świeci”. Tacy ludzie 

nigdy nie zaznają prawdziwej miłości czy przyjaźni. Przez własne zachowanie zostaną 

opuszczeni i zapomniani. Zostaną im tylko pieniądze. Skąpcy, mimo Ŝe będą mieć taki 

majątek, jakiego nikt nigdy nie miał, nie będą szczęśliwi. 

Fałszywość to kolejna cecha ludzka, która moim zdaniem jest najpowszechniejszą 

wadą ludzi. Przez kłamstwo stają się zupełnie kimś innym.  W naszych oczach człowiek,  

z którym spędzamy większość dnia moŜe wydawać nam się koleŜeński i pomocny, ale gdy 

tylko się odwrócimy, za naszymi plecami knuje, by nas pogrąŜyć, obgaduje, kłamie, wymyśla 

róŜne rzeczy na nasz temat, byleby tylko ktoś nas znienawidził. Nie chcę przez to powiedzieć, 

Ŝe kaŜdy jest fałszywy. Większość osób z naszego otoczenia moŜe okazać się naszymi 

prawdziwymi przyjaciółmi, którzy podadzą nam rękę, gdy będziemy tego potrzebować. Ale 

wśród tego tłumu znajdzie się ktoś, kto jak Rejent, bohater „Zemsty”, ukrywa swoją 

prawdziwą twarz na maską. 

Rejent, który był ostoją spokoju, w przeciwieństwie do Cześnika potrafił całkiem 

dobrze ukrywać swoje emocje. Cześnik chce zrobić wszystko od razu, mieć załatwioną kaŜdą 

sprawę jak najszybciej ( na co zresztą wskazuje jego nazwisko – Raptusiewicz). Wokoło nas 

znajdziemy grupkę ludzi, którym wystarczy drobna sprawa, by zburzyć wszystko wokoło. 

Jedno negatywne słowo na ich temat przez nich usłyszane, choćby nie wiadomo jak bardzo 

zgodne z prawdą i juŜ cały świat się wali. „Bo ja przecieŜ jestem idealny, nie mam Ŝadnych 

wad”. Faktem jest, Ŝe kaŜdy ma prawo być zły, ale częste i nagłe wybuchy gniewu, które 
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charakteryzowały Cześnika, nie świadczą o nas dobrze. Musimy nauczyć się opanowania, 

którego niektórym brakuje. 

Pewność siebie i pycha to oczywiście cechy Papkina, który spodobał mi się najbardziej 

nie dlatego, Ŝe jest postacią komiczną, tylko dlatego, Ŝe odwzorowuje cechy ludzi najlepiej. 

Sądzę, Ŝe pycha, którą Papkin się odznaczał  jest obok fałszywości najczęściej spotykaną 

cechą. Bohater „Zemsty” jest trochę szalony, ale przecieŜ kaŜdy z nas ma odrobinę tej cechy 

w sobie, i choćby była głęboko ukryta, to jednak jest. Pewności siebie teŜ ludziom nie 

brakuje, chociaŜ nie wszystkim. Myślę, Ŝe Papkinów na tym świecie jest najwięcej. 

Nasza planeta jest pełna bohaterów z ksiąŜek, nie tylko lektur. I tych pozytywnych,  

i tych negatywnych postaci. Znajdzie się i Harpagon, i Rejent oraz Cześnik i Papkin, ale  

w kaŜdym z nas kryją się zalety, których nie mogłam dostrzec u bohaterów „Zemsty”  

i u Harpagona. Obok mnie moŜe i siedzi Rejent, moŜe siedzi teŜ Papkin, ale oni, tak jak kaŜdy 

z nas posiadają teŜ swoje cechy, które sprawiają, Ŝe kaŜdy człowiek jest wyjątkowy.  

 

Trochę sportu... 
 

STARCIE Tytanów 
Kuba Kowalewski, klasa II gimnazjum 
 

Pyra to godny przeciwnik, jednak jesteśmy w świetnej formie. Zarówno my jak i oni nie 

mamy dotąd poraŜek w MLJ – po 9 wygranych. Dzisiejszy mecz zadecyduje o tym kto 

zdobędzie „fotel” lidera. DruŜyna zagra dzisiaj bez osłabień, nie widzę powodów, byśmy nie 

powtórzyli naszego sukcesu sprzed kilku miesięcy – mówi, pewny siebie, szkoleniowiec  PBG, 

Eugeniusz Kijewski, jedna z legend polskiej 

koszykówki, były rozgrywający zdobywca pucharu 

Polski, czterokrotny Mistrz Polski, pięciokrotny 

najlepszy strzelec ligi, dziesięciokrotnie zaliczany do 

najlepszej 5 ligi, od kilku lat trener, od 2008 trener 

PBG Basket Poznań - Koszykówka to moja pasja, 

dlatego gdy skończyłem karierę, zostałem trenerem, 

by móc pomóc innym zajść tak daleko jak ja zaszedłem.  

Jesteśmy przed obiektem POSiR-u.  

Wchodzimy.  
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Atmosfera jak na pogrzebie, nic się nie dzieje.  

Nikt nigdy by nie pomyślał, Ŝe właśnie w tym miejscu odbędzie się walka, między dwiema 

czołowymi, poznańskimi druŜynami juniorów.   

- Jaki mecz ?!  

- Ja na zabiegi ! odpowiada mi na pytanie nieco zdezorientowana starsza pani.   

Przed Gwizdkiem 

Trybuny wypełnione po brzegi ludźmi w kaŜdym wieku. Wszyscy są świetnych 

nastrojach, do czasu. śaden fan koszykówki nie przegapi takiego widowiska. Zdecydowana 

większość kibiców jest za Pyrą Poznań, a pozostali, naprawdę nieliczni, kilkanaście osób, za 

PBG Basket Junior. Pomimo przewagi fanów Pyry, zdania są bardzo zróŜnicowane na temat 

zwycięstwa. Młodzi chłopacy przede mną, pomimo tego, Ŝe jeden z nich jest zawodnikiem 

Pyry, który nie dostał się do składu na mecz, uwaŜają ze smutkiem, Ŝe Pyra nie sprosta 

zadaniu. Siedzę koło rodziców jednego Pyrzanina wiernie dopingujących swojego syna.                                             

Przyszłyśmy tu, bo koszykówka to nasza pasja, sami gramy w klubie i chcemy popatrzeć jak 

grają starsi i bardziej doświadczeni, bo to uczta dla oczu. Myślę, Ŝe nie powinniśmy się 

dzielić: na fanów jednej i drugiej druŜyny, tylko wspólnie się cieszyć z tego, Ŝe razem 

moŜemy przeŜywać tak wspaniałe widowisko – powiedziały mi 2 młode dziewczyny siedzące 

obok mnie. Trwa rozgrzewka, patrzymy na ludzi, którzy są przyszłością polskiej koszykówki. 

3 zawodników PBG Junior juŜ prawie na pewno zacznie od przyszłego sezonu grę w Tauron 

Basket Lidze.  

Poznańskie derby 

Gra się rozpoczęła . Słychać wierny doping kibiców Pyry, który niewiele pomaga. Od 

początku meczu widać wyraźną dominację PBG, co w gruncie rzeczy dla nikogo nie jest 

zaskoczeniem. Zawodnicy Pyry się stresują i popełniają coraz więcej błędów, które są 

bezlitośnie wykorzystywane przez graczy  PBG. W I kwarcie cały czas słyszeliśmy doping 

Pyrzan, który znacznie osłabł w II, a w III i IV juŜ go nie było słychać. Pyrzanie chyba 

pogodzili się z poraŜką.  

Tango i stypa 

Po meczu nastroje były róŜne, wspomniana mniejszość cieszyła się, a przegrani 

wychodzili z hali smutni. Tak naprawdę nie była zaskoczeniem wygrana PBG , poniewaŜ  

prawie kaŜdy zawodnik wcześniej grał albo w Pyrze, w Odrze lub w Kościanie. Po meczu 

podszedłem do zwycięzców i miałem okazję porozmawiać z Tajsonem – Filipem Taisnerem, 

który jest głównym centrem druŜyny PBG, ma 201 cm i 17 lat. W październiku otrzymał tytuł 

„Player of the month” czyli najlepszego zawodnika miesiąca.                              

- Kolejny wygrany mecz, juŜ się do tego przyzwyczaiłeś? Czy to nie jest nudne?                                                                               
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-  Nie ! Taka pewność siebie prowadzi do zguby ! Koszykówka to coś wspaniałego ! To 

coś więcej niŜ hobby ! To styl Ŝycia ! Gdyby nie ona, moje Ŝycie byłoby zupełnie inne, 

przynajmniej moje < śmiech > KaŜdy mecz to szansa pokazania siebie z innej, lepszej strony 

i przede wszystkim rozwoju. Zawsze moŜna pokazać coś nowego i się rozwijać. KaŜdy mecz 

to niesamowite przeŜycie ! Sam kontakt z piłką. Zawsze gdy rano wstaję muszę dotknąć piłki 

< śmiech > Wiem, Ŝe to zabawne, ale basket uzaleŜnia ! 

 

Nasza klasa  
 

 

Jakub Kowalewski 

DRUśYNA  
PANI śERKO 

 
Klasa jest bardzo 

zróŜnicowana.  Dzielą nas róŜne 
charaktery, zainteresowania, 
poglądy. KaŜdy jest inną 
indywidualnością. Mimo Ŝe nie 
naleŜymy do jednych z bardziej 
zgranych klas, staramy się 
darzyć wzajemnym szacunkiem i 
akceptacją. Do klasy z czasem 
dołączyły 3 osoby, a jedna 
odeszła. Nowe osoby szybko się 
zaaklimatyzowały i znalazły 
przyjaciół. Nasza grupa ciągle 
zmienia klasy, obecnie 
zajmujemy salę nr 22, jednak kto 
wie, ile czasu w niej spędzimy? 
Na czele naszej klasy stoi  prof. 
Anna śerko. 
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p. Anna śerko – Myślę, Ŝe tej osoby nie muszę wam bliŜej przedstawiać. 
Prawdziwa i szczera, nigdy nie owija w bawełnę, czym zyskuje wielu 
sympatyków.  Zawsze bardzo wnikliwie dba o porządek w klasie, więc 
większość z nas znienawidziła dyŜury, gdyŜ są one źródłem częstych uwag. 

 
Dominika Gadomska -  klasa woła na nią „Domi”, bo Ŝyczyła sobie tak 

na siebie wołać. Jedna z wielu chórzystów w naszej klasie. Pasjonuje się jazdą 
konną oraz uczy się grać na gitarze i pianinie.  

 
Marcin Jasnowski – Zdecydowanie jedna z najcichszych osób w klasie, 

odzywa się tylko wtedy, gdy jest o coś pytany.  Interesuje się rysunkiem,  a 
wolnym czasie gra na gitarze klasycznej. 

 
Matylda Jurewicz – Została w tym roku wybrana przewodniczącą klasy. 

Zasłynęła w klasie bardzo częstym wypowiadaniem dwóch słów „nie wiem”.  
Osoba o najsłabszym zdrowiu w klasie. Prawie nie ma dnia, w którym się słabiej 
nie poczuje, szczególnie wtedy gdy ma być z czegoś pytana, a skutecznie 
uzdrowić potrafi ją tylko prof. Teklik. 

 
Ewelina Kędzia – Została w tym roku wybrana przewodniczącą szkoły. 

Interesuje się podróŜami i turystyką. Ewelina to urodzona dowódczyni, ma 
talent organizacyjny.  

 
Aleksandra Konieczna – jeden z głównych altów szkolnego chóru. 

Uczęszcza na kółko teatralne. Uzdolniona siatkarka. Interesuje się łyŜwiarstwem 
figurowym i  ogólnie sportem. Lubi czytać ksiąŜki. W zeszłym roku uzyskała 
rekordową ilość pochwał. 

 
Szymon Konieczny – osoba, która potrafi bez najmniejszego problemu 

rozbawić całą klasę. Bardzo często wdaje się w interesujące rozmowy z 
nauczycielami, które nie zawsze kończą się dla niego pomyślnie. 

 
  Aleksandra Kordys – nie ma lekcji, na której Ola by się nie zaśmiała. Jej 

charakterystyczny śmiech powoduje reakcję tym samym znacznej większości 
klasy, szczególnie Zuzi. Ola gra w szkolnym kółku teatralnym. Interesuje się 
zwierzętami, zwłaszcza psami. 

 
 Jakub Kowalewski – Jedyny koszykarz w klasie, interesuje się NBA. 

Słucha rapu. DuŜą aktywnością ( pomijając to, Ŝe Kuba cały czas jest aktywny) 
wykazuje się na lekcjach WOS-u, na których wdaje się z prof. Teklikiem w 
ciekawe rozmowy na temat polityki. Z resztą nie ma lekcji, na której Kuba by 
się nie odezwał.  
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 Paweł Ossowski – skromny i cichy. Interesuje się motoryzacją. Podobnie 
jak Marcin, nie odzywa się na lekcjach,  gdy nie ma potrzeby. Jest 
wydelegowany do powitania nowych uczniów naszej klasy. 

 
 Daniel Perz – w klasie wszyscy mówią do niego „Pchełka”,  jego imię 

jest rzadko kiedy  uŜywane. Jest uzdolnionym tancerzem, od ponad 3 lat tańczy 
hip-hop. Jest wiernym słuchaczem tego właśnie rodzaju muzyki, ale lubi teŜ 
reggae. 

 
 Zuzia Reflandowska – równieŜ naleŜy do osób,  których śmiech moŜna 

usłyszeć niemal na kaŜdej lekcji. Zuzia pływa od dziecka, jednak nie wiąŜe z 
tym przyszłości. Jej innymi zainteresowaniami są podróŜe i taniec.  

 
 Aleksandra Schönknecht – cicha i spokojna dziewczyna. RównieŜ na 

lekcjach nie odzywa się bez potrzeby. Od dłuŜszego czasu jest harcerką ZHR-u. 
Lubi rysować. Jest jednym z sopranów szkolnego chóru. 
 
 Natalia Sieradzka – zawsze wywiązuje się z powierzonych jej zadań, jest  

bardzo sumienna. Jej talentem jest rysowanie. Dobrze znane są jej spływy 
kajakowe. Jest wierną fanką zespołu „The Beatles”. Wie duŜo o historii. 

 

 Ernest Sipa – słynie z wydawania bliŜej nieokreślonych dźwięków. 
Osoba o niebywałym poczuciu humoru. W jego towarzystwie nigdy nie jest 
nudno.  Niesamowicie gra w piłkę noŜną. Słucha reggae. Jego zainteresowaniem 
jest kolarstwo. Jego słynne „trasy na skróty” są juŜ dobrze znane całej klasie.  

 
 Adam Sobala – niepokonany pływak. Trenuje 2 razy dziennie. JuŜ wiele 

razy odnosił sukcesy w swojej dziedzinie na wszelkiego rodzaju mistrzostwach. 
Adam jest jednym z wielu uczniów w naszej klasy, śpiewających w szkolnym 
chórze. 

 
 Jakub Sułkowski – Sułek – nie ma osoby, która tak do niego się nie 

zwraca, jego nazwisko jest lepiej znane niŜ jego imię, takŜe nauczycielom. 
Sułek ma talent piłkarski, słucha jazzu, interesuje się komputerami i tworzy 
strony internetowe. Jeden z basów w chórze. 

 
 Lena Urbańska – osoba z niebywale cichym głosem, na lekcjach by ją 

usłyszeć nikt inny nie moŜe się odezwać. Tresuje koty, interesuję się kosmosem, 
pięknie rysuje, chodzi na kółko teatralne i chór, tańczy ( i to całkiem nieźle), 
jeździ konno, uczy się koreańskiego – po prostu człowiek orkiestra. 
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 Wiktoria Wili ńska – artystka: komponuje piosenki, pisze wiersze, gra na 
pianinie. Jej malarskie dzieła bardzo często wiszą na klasowej gazetce. Jej 
ulubionym gatunkiem muzycznym jest metal. Oprócz tego jeździ konno. 

 
 Marceli Błaszkowski – jest w naszej klasie od niedawna, ale juŜ się 

zaaklimatyzował. Marcel słucha metalu, a jego pasją jest teatr.  
 
 Mikołaj Zbanyszek – Mikołaj dołączył do naszej klasy zaraz po feriach. 

Interesuje się modelarstwem i elektroniką. Lubi gry komputerowe i sport, 
zwłaszcza snookera i piłkę noŜną. 

 
 
 

Maria Okulicz-Kozaryn i Klaudia Silska 
 

RÓŻNE OBLICZA TRZECIEJ BE 
 
Pani Pawłowska – nasza wychowawczyni. Mimo że czasem na lekcji 

wychowawczej podniesie głos albo rzuci w kogoś chusteczkami to i tak 
wszyscy ją kochamy. Lubi niespodziewanie pojawiać się w klasie i pisać 
komunikaty na tablicy wielkimi literami. 

 
Robercik vel Robcio – ulubieniec nauczycielek. Częsty gość w 

śniadaniówce Olka. Ma upodobanie do kolorowych sznurowadeł. Kiedyś 
trenował judo, a obecnie piłkę nożną. 

 
Zosia – klasowa „cicha myszka”, ale gdy już się odezwie, zawsze 

mówi to, co myśli i jest szczera do bólu. Często nie ma jej w szkole i 
swym pojawieniem się wzbudza sensację. Jej pasją jest jazda konna. 

 
Marysia – wiolonczelistka, która oprócz muzyki klasycznej słucha 

rapu. Jest z młodszego rocznika, ale mimo swojej lekkiej nieśmiałości 
dobrze wpasowuje się w społeczność klasową.  

 
Michał – na ogół małomówny. Jego pasją jest rower i imprezowanie z 

Olkiem i kolegami z 3 LO.  
 
Marta – nasza najlepsza uczennica. Wszyscy doskonale znają 

najróżniejsze opowieści z jej życia, jak i liczne osiągnięcia związane z 
jej pasją, którą jest fizyka. Należy do duszpasterstwa dominikanów 
(Schron) i spiewa tam w scholi. 
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Oluś (bardziej znany jako Małpa i chociaż już przestał nią być, na 

zawsze pozostanie nią w naszych  sercach. ;) ) 
Ulubieniec dam, drugie wcielenie Romea. Mistrz (niestety nie 

zawsze udanego) podrywu. Swoje niezbyt dobre oceny nadrabia 
niezwykle ciekawym zachowaniem, które niestety nie wzbudza 
entuzjazmu nauczycieli. Jest jedynym chłopakiem z klasy, który śpiewa 
w chórze ( i na lekcjach również). Kiedyś trenował ping-ponga. 
 

Marta R. –od 9 lat gra na fortepianie, chodzi do szkoły muzycznej i 
jest rytmiczką. Czyta i słucha tego, czego nie lubią inni. Bierze udział 
we wszystkich szkolnych konkursach, nawet, jeżeli nie ma dla niej 
konkurencji☺  

 
Przemek -  zaraz po Olku najbardziej popularna osoba z naszej klasy. 

Znany jest szczególnie ze swojego zamiłowania do przytulania. Na 
przerwach często otacza go wianuszek pierwszoklasistek. Na pikniku 
szkolnym jego występ taneczny zakończył się kontuzją, ale w czasie 
wycieczki do Gdańska pokazał, że ma również talent do breakdance’a. 
Słucha rapu i uwielbia nosić spodnie rurki. 

 
Klaudia – utalentowana plastycznie. Jej gazetki klasowe zawsze stają 

się hitem, a dekoracje na Boże Narodzenie, jakie przygotowuje, 
zapierają dech w piersiach. Najczęściej można ją spotkać w 
towarzystwie Marysi lub Alicji. Uwielbia czytać książki i żuć gumę na 
lekcjach matematyki. Ma niezwykły gust i jest klasową doradczynią w 
sprawach mody ☺ 

 
Nataniel – ostatnimi czasy ciągle znika w niewyjaśnionych 

okolicznościach i spóźnia się na lekcje, ale chyba wszyscy doskonale 
wiedzą, dlaczego. ;) Nadużywa wyrażeń „w sensie” i „a więc”. Często 
przykręca definicje matematyczne, a jego wyjaśnienia bywają 
naprawdę skomplikowane. 

 
Marta W. bardziej lub mniej znana jako Stefan. Jest przewodniczącą 

klasy. Bardzo udziela się na lekcjach wf-u. Jej marzeniem jest 
ukończenie szkoły wojskowej. Obecnie ma włosy w kolorze marchewki. 
Jest molem książkowym . Ze szczególnym zamiłowaniem czyta fantasy. 
Ma też talent do ozdabiania przedmiotów metodą decoupage. 
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Alicja – mistrzyni riposty. 
Uwielbia Harrego Pottera i słucha 
rocka. Razem z Martą R. chodzi na 
kółko historyczne i chór. Lekcje 
wf-u aktywnie spędza w szatni z 
Klaudią, Marysią i Martą R., jest 
świetna z angielskiego, a głównym 
tematem jej rozmów z Klaudią są 
seriale. 
 

Mikołaj – urodzony 
przywódca i zapalony historyk. 
Pisze nieczytelnie, ale potrafi 
zadziwić wiedzą na temat postaci i 
wydarzeń, o  których większość 
klasy nigdy nie słyszała. Słucha 
muzyki od metalu po jazz. 
 

 

 

 

Kącik młodego twórcy  
 

 
 
TO CZEGO NIE WIDAĆ 
Maria Okulicz- Kozaryn, klasa IIIB gimnazjum 
 
Pięknie dziś i upojnie jest w tej okolicy, 

Którą widać z werandy, gdy bratki w donicy 

I wiszące w podłuŜnych skrzyniach pelargonie, 
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Fioletowa maciejka i białe piwonie 

Na rabatkach, a w oknie z ozdobnym wazonem 

Lilie zwane Star Gazer- pachną jak szalone. 

Kwiatom wcale nie szkodzi, Ŝe z tyłu na ścianach 

Ukrywa się za bluszczem farba popękana, 

I zacieki na tynku, i na murze grzyby. 

Mnie to teŜ nic nie szkodzi, bo to jest na niby.  

Znikł za oknem samochód, znikły i spaliny, 

Gil odleciał z ostatnią kulką jarzębiny. 

 

 

O JABŁONI  
Zofia Lipowicz, klasa III B gimnazjum 
 

Z dawna juŜ mówiono, o czym pewnie juŜ wiecie 

Jako jabłoń najpiękniejsza jest na tym świecie. 

Stoi w sadzie lub na miedzy jako pól straŜniczka 

I swoim cichym cieniem ? 

Wiosną kwieciem bladolicym oprószona cała  

Pracowitym pszczołom nektar na miód oddała 

Całe lato karmiła swe młode jagody 

Aby jesienią owocem rumianym, młodym 

Uraczyć rodzaj ludzki, nakarmić smakoszy 

Napełnić izbę wonią i smakiem rozkosznym 

A ileŜ w małym jabłku, dziecięciu jabłoni 

Wielkości, gdy to rajskiego pomimo kuszenia 

W jabłku Adama dojrzym początek zbawienia 

 

RÓśA  
Marta Płaczkowska, klasa III B gimnazjum 
 

O róŜo wonna, kto piękno Twoje wypowie! 

Podobasz się królowej, chłopce oraz krowie. 

Pierwsza Ciebie podziwia, druga w wiankach nosi, 

Trzecia przerabia na nawóz, choć jej nikt nie prosi. 
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SADZAWKOWA FILHARMONIA 
Julia Krajecka, klasa III A gimnazjum 
 
Pod ludzkimi stopami wyrastają kwiatki, 

Których pasmo przerywa tu otchłań sadzawki, 

Której gardziel szeroka, jakby trawę zjada, 

Dokoła niej ryby, gdzieniegdzie widać gada. 

Świat jakby tu stoi, a czas się zatrzymuje, 

Jedynie przyroda tańcuje, wiruje. 

Rozlega się cudowna, nieziemska muzyka: 

Tak tu ptaszyna tirli, gdzie indziej świerszcz cyka. 

Na koncert przychodzą zwierzęta małe i wielkie, 

Zahipnotyzowane, wsłuchane w piosenkę 

 

                               

 
DLA MNIE 
Jan Stępka, klasa I A gimnazjum 

 

Cierpliwości potrzebuję na dziś,  

by przyjąć okruch Twej woli. 

 I moŜe jeszcze dystansu kiść  

do radości i smutnych chwil moich. 

Miłości takŜe mi dzisiaj brak,  

by objąć z pokorą Twe łaski. 

Wszystko od ciebie przyjąć na ,,tak”, 

 Jak dziecko odrzucić maski. 

Poznawać serce Twe pragnę, 

 i głębię Twojej dobroci. 

Spokój w Twej bliskości odnajdę  

i potęgę nieopisanej miłości. 
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KUPON KONKURSOWY 

Rozwiązanie krzyŜówki: …………………………………………………… 

 

 

1  

3 
4 

 

5 
6  

7 

 

8 

9  

10 
11 

 

 

12  

13  

14  

15 
16 

 

 

17 

 

 

1. „Kuszący” owoc. 

2. Uczestniczymy w nim w Wielkim Tygodniu. 

3. Nazwa kółka teatralnego. 

4. Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. 

5. Imię założycielki Zakonu Sióstr Zmartwychwstanek. 

6. Ulica, na której znajduje się nasza szkoła. 

7. Nazwisko nauczycielki od biologii. 

8. Jeden z pierwszych kwiatów wiosennych. 

9. Trwa 40 dni, aż do Wielkanocy. 

10. Nauka pięknego mówienia (wysławiania się). 

11. Nazwisko Siostry Dyrektor. 

12. Obie są potrzebne do pracy. 

13. Twórca hymnu RP. 

14. 8 marca to…. 

15. Rozpoczyna Wielki Post. 

16. Między lekcjami. 

17. Kraj „Kwitnącej Wiśni”. 
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Wiosenne „porządki”…  
Szkolna gazetka Kajecik ukazuje się od 2003 roku. Wielu redaktorów 

pracowało nad tym, by pisemko czytali uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Początkowo w wersji czarno-białej doczekało się wreszcie nowej, kolorowej 
szaty graficznej. W Kajeciku publikujemy najlepsze prace uczniów, artykuły 
pisane specjalnie do gazetki oraz waŜne teksty nauczycieli. Na łamach naszego 
czasopisma publikują teŜ swoje prace młodzi artyści pióra, aparatu i pędzla.  

Jednak nadal nie wszyscy czytają Kajecik. Chcemy więc, w miarę 
moŜliwości, uatrakcyjnić pismo.  Prosimy o wypełnienie ankiety. Tylko szczere 
i wyczerpujące odpowiedzi pomogą nam stworzyć nową wersję czasopisma, 
które spodoba się uczniom i nauczycielom. ZaleŜy nam na Twojej opinii. 

Redakcja 
 
 

1. Czy publikowałeś/publikowałaś swoje prace w szkolnej gazetce? 
TAK/NIE 
 
 

2. Czy chciałabyś/chciałbyś opublikować swoje prace w szkolnej gazetce? 
TAK/NIE 

 
 

3. Czy przeczytałeś/przeczytałaś chociaŜ jeden tekst w szkolnej gazetce? 
TAK/NIE 

 
 

4. Czy chciałbyś/chciałabyś naleŜeć do redakcji szkolnej gazetki? TAK/NIE 
Jeśli TAK, jaką funkcję wybrałbyś/wybrałabyś dla siebie np. redaktor tekstu, 
redaktor techniczny, fotoreporter, redaktor stałej rubryki, 
inne………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………
……………………… 
 

5. Czy podoba Ci się szata graficzna gazetki? TAK/NIE 
 
 

6. Czy masz jakieś pomysły na zmianę szaty graficznej? Przedstaw je. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………… 
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7. Która część gazetki podoba ci się najbardziej? MoŜna zaznaczyć kilka 
odpowiedzi.  

a) Z Ŝycia szkoły – przedstawienie najwaŜniejszych wydarzeń z Ŝycia szkoły 
b) Nasza klasa  
c) Wywiady z nauczycielami 
d) Kącik młodego twórcy – zdjęcia, prace plastyczne, utwory poetyckie i 

opowiadania uczniów naszej szkoły 
e) Trochę historii – artykuły historyczne 
f) Warto zobaczyć, warto przeczytać – recenzje ksiąŜek i filmów 
Inna – jaka? 

……………………………………………………………………………………
……………….. 

 
8. O czym chciałbyś/chciałabyś przeczytać w szkolnej gazetce?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
 
9. Przedstaw swój pomysł na reklamę szkolnej gazetki.  
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................. 
 
10. Twój głos w waŜnej sprawie  - czyli to, o co nie pytamy, a 

chciałbyś/chciałabyś powiedzieć…. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 


