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W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim 

Pracownikom oraz Uczniom „Adasia”, aby 

nadchodzące miesiące były  

nie tylko czasem nauki i wytężonej pracy, ale także 

radości. 
Zespół redakcyjny 



Wspomnienia z wakacji 

Wracam ciągle myślami do czasu, gdy poleciałam na wakacje do Benidorm. To duże miasto    

w Hiszpanii, mniejsze tyko od Madrytu i Barcelony. Cały wyjazd był pełen przygód. 

Przypominam sobie, jak wysiadam z samolotu na lotnisku w Alicante, rozglądam się,  

a dookoła są  cudowne widoki i pasmo dość wysokich gór. Gdy docieram do hotelu, czuję, że 

jestem w raju. Dużo basenów, barów, restauracji i  łóżek z baldachimem. Podążam do pokoju i 

mijam salon gier, duży telebim, na którym jest wyświetlany mecz, zaraz obok stoi wielka 

scena i do tego, mijam wejście do SPA i siłowni. Żyć nie umierać. Wjeżdżam na 7. piętro, 

wchodzę  do pokoju i od razu biegnę do okna, by podziwiać z góry miasto wieżowców. Czuję 

się jak w Nowym Jorku. W końcu pokonuję lęk wysokości i wjeżdżam jeszcze wyżej - na 23. 

piętro. I tak, jak przypuszczałam, zaczynają drżeć mi nogi i nie mogę przyzwyczaić się do takiej 

wysokości. Wracam do pokoju. Już myślami jestem na najbliższej wycieczce fakultatywnej  

do Walencji. Wreszcie nadszedł  ten dzień, wsiadam do autokaru… i jestem. Podziwiam śliczną 

architekturę budynków, palmy piętrzące się wzdłuż ulic i dostrzegam mnóstwo turystów 

próbujących się schłodzić w fontannach. Podążam wąskimi uliczkami przed siebie i docieram 

do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny. W środku panuje półmrok i 

chłód. Błądzę wzrokiem po ołtarzach i 

figurach, aż wreszcie za grubą, pancerną 

szybą dostrzegam czarny kielich. Tak!  

To Święty Graal. Z pozoru zwykłe kościelne 

naczynie, a budzi we mnie nowe, 

tajemnicze emocje. Czuję, jakbym dotknęła 

tajemnicy Chrystusa. W końcu  ze starej  

Walencji przemieszczam się do jej części 

nowoczesnej - miasteczka Sztuki i Nauki. 

Szokuje mnie niezwykły kompleks 

budynków o niespotykanej architekturze - dzieło słynnego architekta Santiago Calatrava. 

Zaciekawia mnie kształt kina w postaci ludzkiego oka. Podobno podczas projekcji filmu 

otwiera się „mechaniczna powieka’’. To dość zadziwiające rozwiązanie, jak i wiele innych  

w tym miejscu. Zmęczona i  pełna wrażeń powracam do hotelu. Rano, mimo wczesnej pory, 

już czuję, że dzień będzie gorący. Po śniadaniu biegnę do ogrodu z basenami, tam rzucam 

ręcznik na łóżko z baldachimem, by zająć miejsce i wskakuję do jaccuzi. Odprężona idę 

zamówić sobie hiszpański napój mojito. Pyszny! Kiedy wychodzę do toalety, niespodziewanie 

zostaję świadkiem dość dynamicznej akcji. Otwierając drzwi, nieświadomie uderzam małego 

chłopca w głowę. Od razu zaczynam  przepraszać. Zauważam też, jego rozzłoszczoną, stojącą 

obok matkę. Ze strachem oczekuję na jej reakcję. Ku mojemu zaskoczeniu, odpowiada mi, że 

nic się nie stało i zamachując się ręką, uderza synka w twarz. Chłopiec od razu zalewa się 

łzami. „Hiszpański temperament” – myślę. Przerażona całą sytuacją, bez słowa wracam  

do jacuzzi.  I tak szybko mijają kolejne dni. Siedząc już w samolocie, wspominam urokliwe 

wybrzeże Costa Blanca. A dzisiaj nie mogę uwierzyć, że tam naprawdę  byłam.  

 Aleksandra Wyralska 2a 



Te wakacje spędziłam aktywnie, piesze wędrówki górskie, wycieczki rowerowe czy chociażby 

ścianka wspinaczkowa. Lecz najbardziej podobał mi się obóz, taneczny, a dokładnie Zumba i fitness. 

Na wyjeździe spędziłam 10 dni. Każdego dnia miałam zajęcia taneczne,  areobowe i 

ogólnorekreacyjne. Nauczyłam się przez ten czas 3 układów tanecznych i poprawiłam kondycję. 

Pojechałam na ten obóz z myślą, aby popracować trochę nad moją sylwetką, bo która z nas 

kobietek  nie lubi nad nią pracować. To nie był jedyny powód. Kierowała mną też pasja. Zumba  

to sport, tylko że w formie tańca. Łączy elementy tańca latynoamerykańskiego oraz elementów 

fintess. Choreografia Zumby łączy hip-hop, soca, samba, salsa, merangue, mambo oraz elementy 

Bollywood i tańca brzucha. Moim zdaniem to bardzo przyjemny sposób na bycie aktywnym. 

Powiedziałabym, że jest wręcz idealny, ponieważ łączy przyjemne z praktycznym. Zumba z roku 

na rok zyskuje sobie nowych zwolenników. Można rzec, że jest na topie. Obóz sprawił mi podwójną 

przyjemność, bo mogłam się oddać temu, co kocham. Pasja to coś, co czyni moje życie barwnym. 

Sprawia, że jestem zawsze gotowa do działania. Nakręca mnie pozytywnie. Uważam, że czyni nasze 

życie wartościowym. Bo czym jest człowiek bez żadnego celu, który niczym się nie interesuje. Jego 

życie jest ubogie w poczucie spełnienia,  jakie daje nam właśnie pasja. Ale nie tylko. Motywuje nas 

do samorealizacji oraz do rozwijania się w danej dziedzinie do tego stopnia, że chcemy być najlepsi. 

Uważam, że każdy z nas powinien mieć taką ścieżkę w swoim życiu, którą chce podążać. 

 

Ostatnio miałam okazję przeczytać książkę Elviry Menendez pod tytułem "W sercu 

oceanu"  (powstał też serial o tym samym tytule). Jest to bardzo wciągająca opowieść o 

podróżach, bohaterstwie, lojalności i przyjaźni. Słowem wstępu: akcja dzieje się w  XVI wieku, kiedy 

Król Hiszpanii pragnie wprowadzić chrześcijaństwo w tak zwanym Nowym Świecie. Aby zapobiec 

mieszaniu się krwi kolonizatorów i tubylców, wysyła do Ameryki osiemdziesiąt dziewcząt 

pochodzących z rodzin szlacheckich. Trudy podróży za ocean oraz Nowy Świat wystawia je na nie 

jedną próbę. Pisarka w bardzo przekonujący sposób przenosi nas w realia tamtejszej Hiszpanii, 

gdzie poznajemy życie ówczesnych mieszkańców kraju. Nastoletniego Alonso poznajemy 

 w momencie, gdy wraz z matką zostaje napadnięty przed wysłanników gniewnego księcia.   

Na szczęście obojgu udaje się uciec i trafić pod opiekę kapłana. Tak się składa, że chłopiec pochodzi 

z rodziny buntowników, dlatego musi uciekać. A gdzie najlepiej się schronić, jeśli nie na statku?  

Haczykiem ukrytym w tej książce jest wątek miłosny, zatem musi pojawić się Ona. Młoda 

dziewczyna o imieniu Ana potrafi czytać, co jest niespotykaną umiejętnością, jak na tamte czasy. 

Jeśli pamiętacie, to według ówczesnych zasad kobieta nie powinna się odzywać, musi za to 

opiekować się domem i ładnie wyglądać, ale wróćmy do tematu. Rodzina chce wydać Anę za mąż, 

lecz brakuje jej majątku. I w tym momencie pojawia się możliwość podróży- nadzieja nie tylko na 

zamążpójście, ale i na wzbogacenie się.  Ana jest podekscytowana wizją przygody - w końcu tyle 

czytała o podróżach. Jest to bardzo realna opowieść o życiu na statku.  Autorka nie zapomniała 

 o podstawowych sprawach, takich jak higiena na statku, wyżywienie oraz UWAGA wyszukane 

stroje!  Ale to wszystko nie sprawia, że książce brakuje humoru! Muszę też przyznać, że nie ma  

tu spektakularnych wydarzeń, mrożących krew w żyłach pojedynków, lecz ich brak absolutnie nie 

umniejsza fabule.  Moim zdaniem " W sercu oceanu" to jedna z tych historii, które nie powinny się 

kończyć, bo zachwycają Cię bohaterowie, ich przeżycia i losy… Nagle jednak docierasz do ostatniej 

strony i czujesz ogromną pustkę, bo więcej już ich nie spotkasz.  Gorąco polecam tę opowieść 

prosto z ciepłych wysp na chłodne już jesienne wieczory. Może w kimś obudzi się nieznane  

mu dotąd pragnienie podróżowania....kto wie :)                                                    Joanna Seliga, 2a 



Wycieczka do Muzeum Narodowego 

Szkoła najczęściej kojarzy się z salą, ławkami i krzesłami. Testy i kartkówki to norma, 

która nie daje w nocy spać większości z nas. Nie zapomnijmy, oczywiście, o tablicy na 

ścianie, na której musimy rozwiązać zadanie matematyczne z ilością cyfr większą niż 

pięciokrotność PESEL-u. A co jeśli zechcemy zmienić postrzeganie szkoły jako miejsca,  

w którym musimy siedzieć  przez kilka godzin? Są instytucje, które pomagają urozmaicić 

przebieg lekcji. Przecież o wiele bardziej interesujące jest oglądanie dzieł sztuki na żywo 

niż w podręczniku. Taką opinię wygłosiła klasa 3A, która pod opieką swojej polonistki 

postanowiła wybrać się na lekcję do Muzeum Narodowego. 21 czerwca uczniowie wzięli 

udział w warsztatach pt. Galeria kontrastów, lata 1914-1939. Nie był to typowy wykład - 

młody przewodnik nie tylko w energiczny sposób opowiedział o najciekawszych 

twórcach, ale konwersował z uczestnikami na temat upodobań w sztuce 20-lecia 

międzywojennego. Wspólnie odkrywali kierunki, występujące w tym czasie,  takie jak 

abstrakcjonizm czy surrealizm. Uczniom szczególnie do gustu przypadł impresjonizm, 

ponieważ, jak powiedzieli, mogli odczuć wyładowania na płótno nagromadzonych 

 w artyście uczuć i emocji. Godnymi uwagi były dzieła Witkacego, Leona Chwistka oraz 

Jana Cybisa. Po zakończonej lekcji, 3A obejrzała wystawy, dotyczące sztuki współczesnej, 

średniowiecznej, gotyckiej i romańskiej. Zobaczenie z bliska Piety z Lubiąża było 

świetnym przykładem na to, że podręczniki nie potrafią oddać rzeczywistego wyglądu 

rzeźb. Po zakończonych zajęciach uczniowie, wrócili do domów, myśląc nie tylko 

 o dziełach sztuki, ale też o wakacjach, które miały nastąpić za kilka dni.. 

Magdalena Popowska, 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spacerowaliśmy po starówce, szliśmy podziemnymi korytarzami… 

W dniach 19-22 czerwca klasy 2B, 1B i 1CD (obecnie 3B, 2B oraz 2CD) były na wycieczce 

szkolnej w Janowie Lubelskim. Po drodze zwiedziliśmy jeszcze Sandomierz. Spacerowaliśmy 

po starówce, szliśmy podziemnymi korytarzami oraz wąwozem królowej Jadwigi. Miło było 

podziwiać sandomierskie widoki. Później wyruszyliśmy w drogę do Janowa Lubelskiego, gdzie 

czekały nas sportowo-rekreacyjne zajęcia. Pierwszego dnia, niedługo po przyjeździe, 

poszliśmy do lasu. Opiekunowie zorganizowali dla nas grę „Podchody”, podczas której 

zintegrowaliśmy się, wykonując wspólnie zadania i szukając drogi do celu. Drugi dzień 

spędziliśmy naprawdę bardzo aktywnie. Po śniadaniu poszliśmy do lasu i tam słuchaliśmy  

o tym, jak w nim przetrwać, a potem budowaliśmy w grupach szałasy. Jak już skończyliśmy 

tworzyć nasze „dzieła”, przyjechały po nas samochody terenowe. Przeprawialiśmy się po 

różnych wzniesieniach, bagnach i mokradłach. Następnie pojechaliśmy w głąb lasu, gdzie 

wykąpaliśmy się w błocie. Potem, cali brudni, turlaliśmy się na dół z piaszczystej górki, 

 a na koniec weszliśmy do jeziora, aby się „umyć”. Pomimo, że może nie brzmi to zbyt 

przyjemnie, to była naprawdę świetna przygoda. Wróciliśmy do hotelu, trochę się 

„ogarnęliśmy”, a po obiedzie wybraliśmy się do parku linowego. Tam pokonywaliśmy 

przeróżne przeszkody umieszczone na drzewach. Każdy mógł sobie wybrać trasę, więc ci, 

którzy nie czuli się swobodnie na wysokości, mogli bez problemu zmierzyć się z łatwiejszym 

torem. Oprócz przejścia trasy w parku, dostaliśmy jeszcze możliwość wybrania dodatkowej 

atrakcji, takiej jak na przykład zjazd tyrolką. Byliśmy trochę zmęczeni, ale „naładowani” 

pozytywną energią. Po powrocie, w ramach odpoczynku, próbowaliśmy rozpalić ognisko, lecz 

pogoda nie do końca nam sprzyjała. Jednak udało się usmażyć kiełbaski i bardzo miło spędzić 

ostatni wieczór w Janowie Lubelskim. Trzeciego dnia nie mieliśmy za wiele czasu, lecz 

zdążyliśmy przed wyjazdem zagrać jeszcze w grę detektywistyczną „Kto zabił wilka?”. 

Podzieliliśmy się i w grupach wykonywaliśmy zadania sprawnościowe i logiczne. Podczas gry 

musieliśmy działać razem, i dzięki temu zrozumieliśmy, że osiągniemy coś tylko dzięki 

współpracy. Po zakończonej grze nadszedł czas na powrót do domu. Wszyscy bardzo miło 

wspominamy wycieczkę, ponieważ zintegrowaliśmy się, zobaczyliśmy ciekawe miejsca i 

przeżyliśmy niezapomniane przygody.  

Zuzanna Leniarska, 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Targi szkół 
8 września brałam udział w Salonie 

Maturzystów. Całą klasą pojechaliśmy 

do gmachu Politechniki Warszawskiej. 

Zapoznaliśmy się z ofertą szkół wyższych - 

nie tylko krajowych, ale również 

zagranicznych. Na niektórych stoiskach 

czekały na nas atrakcje takie jak fotobudka 

czy liczne konkursy. Uczestniczyliśmy 

również w prelekcji Dariusza Kulmy - autora 

książki Jak zdać maturę z matematyki na temat tego, w jaki sposób powinniśmy się uczyć,  

aby osiągnąć jak najwyższe wyniki podczas egzaminu dojrzałości. Wykładowca zaznajomił nas  

z najbardziej skutecznymi technikami uczenia się i motywacji. 

Wymarzone uczelnie wybrane, to teraz trzeba brać się do pracy. 

Magdalena Popowska 3a 

Krzyżówka

         

         

         

         

         

         

 

1.Co było pierwsze … czy kura? 2.Rosną 

na nich liście.  

3.Jest sosnowy wierch lub sos... 

4.Jesienią są różnobarwne. 

5.Człowiek prowadzący badania 

przyrodnicze. 

6.Ma podkowy. 

Naszym piórem 
Oczyma duszy mojej, 

Jak w nurt kaszmiru płynącego,  

Nudzisz niedźwiedzia śpiącego?  

Piszesz dekalog śmierci swojej. 

  

To co wydać się nam miało 

(Można by rzec śmiało)  

Kaszmirem nadziei spragnionej 

Miłości naszej upragnionej. 

  

Miłością myśmy podpici 

(Razem sobie radzili) 

Nadzieja umiera ostatnia?  

Jak niejedna dusza bratnia. 

  

A ja? Samem się stał 

Ofiarą obłudy własnej,  

Kopiącego niedźwiedzia śpiącego,  

W takt kaszmiru płynącego.   Adam Konecki 3a 

Wyznanie 

Czym są wylane przeze mnie łzy? 

Czy każda z nich to wspomnienie? 

Czy każda to mój wewnętrzny krzyk, 

wydobywający się z serca? 

Krucha istota uginająca się pod ciężarem myśli i 

słów, z trudem łapię oddech.  

Niemy krzyk, zaklęty w echo, które odbija się 

od ścian, tworząc pustkę. Szklane oczy, jako 

symbol resztki uczuć poniżonych serc. 

Samotność otula mnie swym szalem, wnika w 

głąb mojej duszy. Umieram w całości, ale 

rozdarta na milion kawałków...Milion 

kawałków 

nadziei...rozpaczy...radości...krzyku...  

Alicja Gela 3a 

Redakcja 


