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Wesołych Świąt 

Wielkanocnych 

życzy zespół 

redakcyjny! 

 

   (…) I wiem, gdy łzę swoją trzymam 

          Jak złoty kamyk z procy – 

          Zrozumie mnie mały Baranek 

          Z najcichszej Wielkiej Nocy.(…)                   

                                                     

  Ks. Jan Twardowski 
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Wymiany uczniowskiej ciąg dalszy… 

W dniach od 3 do 10 marca 2018 

roku razem z kolegami                              

i koleżankami z klasy 1 i 2 brałam 

udział w wymianie polsko-

niemieckiej. Wyjazd mieliśmy                  

z Warszawy bezpośrednio do 

Berlina. Na stacji czekaliśmy dwie 

godziny na pociąg do Hannoveru. 

Kiedy już przyjechał, mieliśmy 

wsiąść do wagonu o numerze 23. Biegaliśmy i szukaliśmy go, ale nigdzie nie 

mogliśmy znaleźć. Okazało się, że nie ma takiego wagonu. Wsiedliśmy więc 

do 254. Na szczęście miejsca się zgadzały. Ta sytuacja była bardzo stresująca. 

W Hannoverze mieszkałam  u mojej koleżanki Marit. Czas był bardzo dobrze 

zagospodarowany. Mogliśmy zobaczyć przebieg lekcji w niemieckiej szkole. 

Na lekcji plastyki robiliśmy przystanek autobusowy. Kiedy potrzebowałam 

przyborów, których nie miałam, to pożyczałam je od innych. 

Obiady jadłam w stołówce. Bardzo nie smakowało mi tam jedzenie. 

Najgorszym daniem była ryba nadziewana ketchupem. Gdyby ketchup był            

na wierzchu, to nie miałabym z tym większego problemu, ale on był w środku. 

Ryba była nim cała 

przesiąknięta. Smakowało 

to tak  jakby ketchup był 

przeterminowany. 

Najciekawszą atrakcją 

wyjazdu były wycieczki. 

Podobała mi się 

wycieczka do Goslar. 

Znajdowała się tam 

kopalnia. Dowiedzieliśmy 

się, że kiedyś 

wydobywano tam m.in. 



złoto. Zobaczyliśmy stare stroje 

górników. Była to koszula oraz 

spodnie o kolorze 

przybrudzonej bieli oraz ciemne 

kalosze. Mogliśmy zobaczyć 

również mydło, jakim myli się 

oni po skończonej pracy. 

Marit miała pięknego psa. 

Rozumiał mnie, kiedy mówiłam 

do niego po niemiecku. 

Wydawałam mu proste 

komendy, np. komm, czyli 

chodź. Rozmawiałam z 

rodzicami mojej koleżanki. Jej tato prawie nic nie wiedział na temat historii 

Polski.  

Elżbieta Majewska kl.1a 

Na spektaklu w teatrze Buffo 

13 marca pojechaliśmy do Teatru Buffo na sztukę pt. "My sister Syria". Sama 
nazwa sztuki nie sugeruje zbyt wiele, lecz można się domyślić, co może się       
w niej dziać.  

Ukazana jest historia reporterki, która postanowiła pojechać do Syrii 
uratować panią generał, która tam się znajdowała. Przedstawiona jest jej cała 
podróż i doświadczenia podczas pobytu tam oraz problemy, które dzieją się           
w Syrii. 

Jednak wszelkie szczegóły i wrażenia ze sztuki zostawię na następny numer 
gazetki, w którym zamieścimy recenzję w języku angielskim. 

Julia Marzec, klasa 1c 

 

 

 



Trzeba wierzyć 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny, i osiągnąć to za  

wszelką cenę. 
Maria Skłodowska-Curie 

Nie od dziś wiadomo, że cierpienie jest nieodłączną częścią naszej egzystencji. 

Wpisany w nasze życie ból może nas wzmocnić i uszlachetnić lub złamać                         

i doszczętnie zniszczyć. Jak więc szereg przykrych zdarzeń wpłynie na zachowanie 

Wylie, głównej bohaterki książki pod tytułem Outliersi autorstwa Kimberly 

McCreight? 

 

Wylie jest zwykłą nastolatką, uczy się, spotyka ze swoją najlepszą przyjaciółką 

Cassie. Jej ojciec jest naukowcem, matka dziennikarką. Można pomyśleć,                   

że wiedzie spokojne i pewne życie, ale jak to w życiu bywa, niczego nie można 

być pewnym. Najpierw Cassie stopniowo się od niej odsuwa na rzecz nowych 

przyjaciółek i chłopaka, a potem nastolatka traci najważniejszą osobę w życiu,             

jej mamę. Dziewczyna zamyka się w sobie, przestaje wychodzić z domu, jednak 

gdy tylko okazuje się, że jej przyjaciółka jest w niebezpieczeństwie, bez 

zastanowienia rusza jej na pomoc razem z chłopakiem Cassie, Jasperem. 

 

Swego czasu było o Outliersach bardzo głośno na różnych forach książkowych, 

mimo wszystko nie byłam do nich przekonana. Jednak los chyba chciał, abym             

tę książkę przeczytała, ponieważ niespodziewanie dostałam ją w prezencie.  

Początek bardzo mnie zaciekawił, do tego stopnia, że tylko czekałam aż będę 

miała chwilę na przeczytanie chociażby kilku stron. Jednak mniej więcej                        

w połowie książki bardzo się zawiodłam, ponieważ wszystko potoczyło się nie tak, 

jak chciałam. Szybko okazało się, że oceniłam ją zbyt pochopnie, w jednej chwili 

zmieniło się dosłownie wszystko. To jeden z tych zwrotów akcji, po których               

aż ciężko się otrząsnąć. Dodatkowo ostatnią stronę kończy wiadomość do Wylie 

od Jaspera „Uciekaj”, co oczywiście pozostawia niedosyt i chęć przeczytania 

następnej części, która szczęśliwym trafem niedawno znalazła się w księgarniach.  

Jestem zadowolona, że mimo mojego uprzedzenia, ta książka trafiła w moje ręce 

i jestem pewna, że niedługo druga część również się w nich znajdzie. 

Paulina Rybakowska, klasa 2c/d 



Szkoła za Odrą  
Podczas tygodniowej wymiany w Niemczech mieliśmy możliwość 

uczestniczenia na zajęciach w szkole niemieckiej Tellkampfschule. Szkoła                

ta usytuowana jest przy ruchliwej ulicy Altenbekener Damm w Hannoverze.  

W porównaniu do polskiej szkoły to bardzo duży, nowoczesny obiekt 

składający się z trzech pięter i ponad trzydziestu klas lekcyjnych. Każda klasa 

wyposażona jest w ruchome tablice, projektory, ławki z wieszakami                         

na krzesełka i automatyczne rolety.  

 

W szkole znajdują się pracownie tematyczne, tj. chemiczna, muzyczna. Klasy 

te wyposażone są w bardzo profesjonalne sprzęty, przez co lekcje                          

są ciekawsze i interesujące. Dzięki długim i szerokim korytarzom, których 

ściany zdobią kolorowe gazetki oraz gabloty z nagrodami osiągniętymi przez 

uczniów, można szybko dostać się do poszczególnych oddziałów klas.                    

Do głównego budynku szkoły również dobudowana jest sala sportowa,                

nad którą znajdują się szatnie i stołówka, czyli miejsce, gdzie uczniowie 

spożywają swój lunch.  

 

W tym samym budynku obok stołówki znajduje się duże, przeszklone 

pomieszczenie z wielką sceną, w którym odbywają się ważne uroczystości. 

W szkole również jest gabinet lekarski, gdzie rolę pielęgniarki szkolnej pełnią 

funkcję wybrani uczniowie, którzy przechodzą specjalne szkolenia kilka razy          

w miesiącu. 

 

Natalia Łukasik kl.II b  

 

 

 

 

 

 

 



Next To Me 
Najnowszy teledysk Imagine Dragons, jak zawsze, pokazuje ich oryginalne wizje 

artystyczne oraz dopełnia utwory. 13 marca ukazał się najnowszy teledysk                 

do piosenki „Next To Me”. 

Klip do utworu „Next To Me” trwa ponad 11 minut i pokazuje bardzo emocjonalną 

historię. Ten teledysk Imagine Dragons jest jednym z najbardziej rozbudowanych               

w ich karierze. Mimo tego, że zazwyczaj ich teledyski nie pojawiają się w takiej 

formie, ten wyszedł im znakomicie. 

Najnowszy teledysk Imagine Dragons wyreżyserował Mark Pellington, który                     

ma na swoim koncie teledyski do największych światowych hitów takich, jak „One” 

U2 czy „Jeremy” Pearl Jamu, a zdjęcia do klipu powstały w Los Angeles i Las Vegas. 

Utwór „Next To Me” pochodzi z trzeciego studyjnego albumu muzyków, 

zatytułowanego „Evolve”. Płyta została wydana 23 czerwca 2017 roku przez 

wytwórnię Interscope Records. 

Wideo utrzymane jest w przepięknych barwach, przeplatana jest przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość. Reżyser ukazał wiele skrajnych emocji: miłość, strach, 

przebaczenie i złość. Teledysk wzrusza, sprawia, że włączamy go na nowo. 

Rozmarzamy się przy wtórze gitar, melodyjnym, przepięknym barwowo głosie Dana. 

Narracja, która przeplata się przez cały czas trwania dzieła, potęguje odczucia!! 

Teledysk polecam nie tylko fanom zespołu, ale każdemu, kto lubi nietypowe historie. 

A na koniec kilka słów od reżysera: „Opowiadamy o przebaczeniu i odkupieniu. 

Zastanawiamy się, czy jeśli ktoś popełni wielki błąd, ma szansę na przebaczenie, 

zarówno u ukochanej osoby, jak i od siebie samego. Staraliśmy się ambitnie 

przełamać formułę klasycznego teledysku i poszliśmy w konwencję filmową. 

Wiedziałem, że w związku z tym musi powstać dłuższy klip.” 

Joanna Seliga, klasa 2a 

 

 

 

 

 

 



Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 

2 lutego 2018 roku klasa 2 cd uczestniczyła w wycieczce do Środowiskowego 

Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie. Uczniowie mieli okazję 

dowiedzieć się o wykorzystaniu oraz działaniu jedynego w Polsce cyklotronu 

jonów ciężkich. Podczas pobytu w ŚLCJ uczniowie zwiedzali bunkier 

cyklotronu, który był z pewnością głównym punktem wycieczki oraz 

niewątpliwą atrakcją. Młodzi pasjonaci nauk ścisłych mieli możliwość 

wysłuchania prelekcji, która w bardzo prosty sposób przybliżała działanie 

cyklotronu oraz jego wykorzystanie (między innymi do produkcji izotopów, 

wykorzystywanych do leczenia chorób nowotworowych). Wycieczka była 

udana, dzięki niej drugoklasiści poszerzyli swoją wiedzę oraz wzbogacili                

się o nowe doświadczenia. 

                                                                                                      Szymon Siwik, kl 2cd 

 

Samorząd szkolny 

Luty, miesiąc zakochanych. W tym miesiącu odbyły się trzydniowe rekolekcje. 

Gościliśmy księdza, który z wielkim zapałem przekazywał nam swoją wiedzę. 

W środę 14, w Walentynki, szkoła została przyozdobiona serduszkami. Na 

długiej przerwie odbyło się czytanie poezji miłosnej, zostały rozdane listy         

z poczty walentynkowej oraz podsumowano konkurs  na najpopularniejszy 

wiersz.  

Marzec, podobnie jak poprzednie miesiące, był pełen przygód. Grupa, która 

brała udział w wymianie międzynarodowej, wraz z nauczycielką od 

niemieckiego p. D. Polit oraz j. francuskiego p. M. Janowską,  udała się na 

tygodniowy pobyt do swoich kolegów z Hannoveru. Po drodze spotkało ich 

dużo przygód, niekoniecznie tych ciekawych.  

Z okazji dnia wiosny, 23 odbędą się quizy i konkursy. Planujemy również dzień 

piekarza organizowany przez jedną z klas. 

Przewodnicząca SU 

Weronika Górecka 



Naszym piórem 

„Cmentarz”  

Godzina za godziną niepojęcie chodzi. 

Więdną kwiaty na nieznanych już grobach. 

Ostatni płomyczek nadzieję zrodził. 

Opuszczone dusze krążą po cmentarnych drogach. 

Między życiem i śmiercią ulotną jest chwila. 

Krew pod postacią łez zastyga w sercu. 

Godziny łez sekundy szczęścia wszystko przemija. 

Nie pamiętasz jak razem staliście na ślubnym kobiercu. 

Samotne cmentarze, groby pełne ciszy. 

Szept klepsydry w objęcia śmierci zbliża. 

Bijący zegar nad nasza głową wisi. 

Kres żywota dobranoc – cisza.. 

Alicja Gela IIIa 

 

[Ach rozstań czas…] 

Ach rozstań czas 

Smutny to czas 

Rozlanych łez... 

 

A nie 

Czemu nie? 

Dlaczego nie? 

 

Ach rozstań czas 

Piękny to czas 

Wspaniałych wspomnień 

czas 

i czas pożegnania przyjaciół 

czas 

Adam Konecki IIIa 


