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Oby ten nowy rok szkolny przyniósł nam wiele sukcesów!
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                                          Jeszcze wakacyjnie      

              
SŁOWO WSTĘPU

    Oto krótkie sprawozdanie z moich wakacji - z tego, co zobaczyłem bądź też przeżyłem. Nie jest tego 
wiele, bo ograniczyłem się do chyba najważniejszych elementów moich wakacji i sposobów, w jaki je 
wykorzystałem.

MIESIĄC 1

     Praktycznie cały lipiec spędziłem w lesie. Opiekowałem się tam przez dwa tygodnie małą – 
bo ośmioosobową – grupą dzieci z klas 1-3. Cóż, życie harcerza nie jest łatwe i chociaż pieczę nad 
bezpieczeństwem i zdrowiem dzieciaczków sprawowałem krótko, zmęczyło mnie to potwornie. Całe 
szczęście, potem miałem trochę czasu na odpoczynek. Niestety, nie było zbyt dużo możliwości na relaks,  
posłuchanie muzyki czy poczytanie książki, ponieważ jak na złość, w ostatni tydzień padało bez przerwy.   
To przy okazji zjawisk meteorologicznych powiem trochę o geologii terenu, na jakim znajdował się nasz 
obóz. W dużym skrócie było to ogromne złoże gliny, konsekwencją tego był brak okazji do podjęcia 
jakichkolwiek działań, żeby dać odpływ wodzie, jaka zebrała się na środku naszego placu apelowego. 
Z resztą i tak nie wiele by to zmieniło, bo przez fakt obecności gliny woda się nie wchłaniała. Doprowadziło to 
do tego, iż wróciliśmy do domów po kolana w błocie i glinie, która wcale łatwo nie schodzi z ubrań 
– tak, do dzisiaj mam problemy.

MIESIĄC 2

    Ostatnie dni miesiąca minęły bez większych atrakcji, tak samo, jak początek sierpnia. Mimo planów, 
nie udało się mi wyjechać do Częstochowy, w której pod okiem wujka uczyłbym się wyrabiać biżuterię 
z żywicy epoksydowej. Nie znaczy to jednak, że cały miesiąc przesiedziałem w swoim pokoju, oglądając
seriale na Netflixie. Absolutnie. Zgodnie z planami wylecieliśmy całą rodziną do Turcji po koniec sierpnia.
                                                                      Była to wycieczka
                                                                      głównie rekreacyjna, lecz miał też miejsce wyjazd fakultatywny 
                                                                      do miasta o nazwie Antalya,a także jeden wyjazd na własną rękę 
                                                                      do Manavgat. O ile drugie miasto nie zrobiło na mnie większego 
                                                                      wrażenia – mimo iż jest to wbrew pozorom miejsce ładne,
                                                                      urocze o tyle to drugie jest fantastyczne, a w szczególności
                                                                      Stare Miasto. Długo można by opowiadać zarówno o walorach
                                                                      architektonicznych jak i o kulturze, jaka tam panuje, a także 
                                                                      o wszelkich innych charakterystycznych dla tego kraju cechach. 
                                                                      Z naszej perspektywy jest to miejsce odległe i egzotyczne i wielu
                                                                      rzeczy nie zrozumiemy, tam będąc - choć najprościej 
                                                                      to tłumaczyć różnicami kulturowymi – nie zmienia to jednak
                                                                      faktu, że Turcja bez wątpienia jest miejscem wartym zobaczenia
                                                                      i stwierdzam to po tygodniowym wyjeździe, który z założenia nie
                                                                     miał być krajoznawczy. Jedyne, co może martwić, to 
                                                                     obecna polityka tamtejszego rządu, ale o tej kwestii
                                                                      nie będę się wypowiadać.

SŁOWO PODSUMOWANIA

    Jeżeli miałbym w jednym słowie ocenić moje wakacje, to byłoby to słowo ,,udane’’ albo 
,,satysfakcjonujące’’. Niestety, nie w pełni, gdyż nie udało mi się dokonać wszystkiego, co sobie planowałem, 
ale mam nadzieję to nadrobić w przyszłym roku.

                                                                                                                                            IR



MOJE WAKACJE

     Tegoroczne wakacje zaczęły się dla mnie w wyjątkowy sposób. Parę godzin po zakończeniu roku 
szkolnego powróciłem do gmachu szkoły, aby odebrać Nagrodę Burmistrza za wybitne wyniki w nauce. 
Było to dla mnie bardzo przyjemne doświadczenie, gdyż poczułem się doceniony za wszystkie starania 
w ciągu roku szkolnego.

     Do końca czerwca przebywałem w domu, odpoczywając po szkolnych obowiązkach. 
Na początku lipca pojechałem na pięć dni do mojej babci, mieszkającej w Kaniach Helenowskich,
gdzie dalej się regenerowałem. W połowie miesiąca razem z moimi rodzicami i bratem,
polecieliśmy na dwa tygodnie na Maltę. Po przyjeździe na miejsce czekała nas nie lada
niespodzianka. W owym kraju, będącym niegdyś Kolonią Brytyjską, obowiązuje ruch
lewostronny, nasza rodzina nieświadoma tego, parę dni wcześniej wynajęła samochód przez
internet. Na szczęście Steven, który wynajmował nam apartament, nauczył moją mamę, 
jak sobie radzić na drogach Malty i wkrótce mogliśmy ruszyć zwiedzać wyspę. Wody Morza
Śródziemnego zapewniały nam schronienie przed wysokimi temperaturami panującymi 
w tamtym regionie. Skosztowaliśmy mnóstwo tamtejszych potraw, nieróżniących się znacznie
od tych oddalonych o osiemdziesiąt kilometrów Włoch. Zagościliśmy w miejscowym
delfinarium, w którym przednio się bawiliśmy. Zobaczyliśmy wrak okrętu HMS Southwold,
który pomagał bronić Malty przed niemieckimi nalotami podczas Drugiej Wojny Światowej.
To dla mnie niesamowita atrakcja. Nasz statek turystyczny wyposażony był w przeszklony
pokład, dzięki któremu zobaczyliśmy brytyjski niszczyciel w całej jego okazałości.

                                                                                               Odwiedziliśmy również stolicę Malty, Vallettę,
                                                                                      znajdującą się na liście światowego
                                                                                      dziedzictwa UNESCO. Byliśmy tam 
                                                                                      w Konkatedrze Św. Jana, gdzie znajduje się
                                                                                      słynny obraz „Ścięcie Jana Chrzciciela”
                                                                                      namalowany przez Caravaggia. W ostatnich
                                                                                      dniach naszego pobytu zagościliśmy na
                                                                                      sąsiedniej wyspie Gozo, bogatej w typowo
                                                                                      śródziemnomorskie pejzaże i kulturę. 
                                                                                      Po powrocie do domu czekały nas przygotowania
                                                                                      do kolejnego wyjazdu. Na początku sierpnia ja
                                                                                      oraz mój brat wyjechaliśmy wraz z dziadkami nad
                                                                                      Morze Bałtyckie, do miejscowości Rozewie. Mam
                                                                                      sentyment do polskiego morza i zawsze
                                                                                      uwielbiam wyjazdy z dziadkami. Pogoda nam
                                                                                      sprzyjała, słońce świeciło, chociaż nie było zbyt
                                                                                      mocne. Piętnastego sierpnia powróciliśmy 
                                                                                      do domu i tam spędziłem ostatnie dni wakacji,
                                                                                      powoli przygotowując się na nadejście nowego
                                                                                      roku szkolnego.

     Tegoroczne wakacje były pełne wrażeń i mam nadzieję, że w przyszłych latach mój letni
wypoczynek będzie równie interesujący.

                                                                                                                   Piotr Jądrzyk, 2a

     



Doznałam szoku 

W te wakacje doznałam największego szoku swojego życia. Bilet samolotowy do belgijskiej 
Brukseli był zabukowany na 14 lipca. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka.

     Podróż zaproponowała mi moja bliska przyjaciółka, zakwaterowanie miałyśmy zapewnione u jej
babci, która poleciała tam 20 lat temu w celu odnalezienia lepszego życia i tak już została. 
Pierwszym faktem, który mnie zaskoczył, były drzwi do domu wyglądające zupełnie tak jak te, 
którymi wychodzę na balkon. Ludzie z zewnątrz idąc po chodniku, mieli dostępny widok na salon, 
w którym spędzałyśmy czas. Nikogo to nie dziwiło. Sąsiedztwo znało się lepiej niż niejedni znajomi 
w Polsce, różnica wieku oraz narodowość były bez znaczenia. Babcia Joanny miała przyjaciół 
młodszych od siebie nawet o 30 lat, a tematów do rozmów nie brakowało. Nas również przyjęto 
tam z otwartymi ramionami, po jednym dniu czułyśmy się jakbyśmy żyły tam paręnaście lat i 
tworzyły wraz z nimi jakąś wspólnotę.

     Otwartość i wyrozumiałość tamtejszej społeczności była dla mnie czymś wręcz niezrozumiałym. 
Ztym samym się spotkałam, wychodząc na ulicę. Ludzie, których mijałam, idąc chodnikiem, 
siedząc  w kawiarni czy na ławce w parku, uśmiechali się szczerze i pytali o moje samopoczucie. 
Bariery językowe nie stanowiły problemu, może dzięki mojej nikłej znajomości języka francuskiego.
Kolejnym szokującym aspektem Brukseli była różnorodność. Różnorodność ludzi, styli, kamienic.
Dostrzegłam ,w jak bardzo krzywdzących warunkach mogą żyć ludzie. Wielu ciemnoskórych 
znajduje schronienie pod marketem, na materacu. Dookoła materaca w paru dużych torbach 
znajduje się cały dorobek ich życia. Trzy przecznice dalej znajduje się Parlament Europejski...tam 
nie zobaczymy żadnego z nich. Wbrew pozorom, czułam w tym miejscu chłód, każdy mężczyzna 
w drogim garniturze pośpiesza, spoglądając na zegarek, a kobiety na wysokich szpilkach biegną 
pędem przez pasy.

                                                                                Rozbieżność grup społecznych w tak nieodległych
                                                                            od siebie miejscach daje do myślenia, pobudza
                                                                            wyobraźnię i chęć poznania historii tych ludzi.
                                                                            Styczność dwóch, trzech albo i pięciu różnych
                                                                            światów najbardziej zafascynowała mnie podczas
                                                                            podróży metrem, gdy twarze tych wszystkich ludzi
                                                                            skumulowały się w jednym miejscu. Wtedy
                                                                            nastąpiło zderzenie wielu rzeczywistości, które
                                                                            pogłębiło moje refleksje dotyczące
                                                                            niesprawiedliwości losu.

                                                                            Każdy człowiek w Brukseli jest inny, ma swój
                                                                            niepowtarzalny charakter, styl, krok i sposób bycia.
                                                                            Rozmaitość to jest to, co zapadło mi w pamięć 
                                                                            i pobudziło wyobraźnię. Z pewnością jeszcze tam
                                                                            wrócę, aby zasmakować tego po raz kolejny.

                                                                                                              Emilia Parzydło, 2a

                           



Salwatoriańskie Forum Młodych (SFM) - dobra zabawa czy spotkanie z Bogiem? 
To pytanie towarzyszyło forumowiczom, także mnie, przez dziesięć dni pobytu 
w Dobroszycach pod Wrocławiem. Około czterystu młodych osób z całej Polski (i nie tylko) 
w dniach 7-16 lipca 2018r. uczestniczyło w XXV Salwatoriańskim Forum Młodych pod 
hasłem Można Inaczej!. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiary oraz poznanie bliżej 
Ducha Świętego. Dla niektórych był to czas odkrycia Pana Boga i zyskania nowych 
przyjaciół. 

O SFM dowiedziałam się rok wcześniej, gdy w naszej szkole odbywały się rekolekcje. 
Przyjechał do nas na ten czas dyrektor RMS-u (Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej) i SFM-u, 
ksiądz Maciej. Opowiadał i zachęcał do przyjazdu. 

Nie miałam pomysłu na wakacje. Dowiedziałam się, że na Forum będzie dużo osób, które 
znam. Za pośrednictwem strony internetowej zapisałam się. Zostałam postawiona przed
wyborem warsztatu, który bym realizowała przez pięć dni. Wybór ogromny, nie było szans,
aby nie znaleźć czegoś dla siebie. Przykłady warsztatów: piłka nożna, luz control, fitness,
gospel, diakonia muzyczna, decoupage, język migowy, Lectio Divina, bębny, wojskowy,
fotografia, w jak wełna itp. Musiałam zdecydować się na trzy warsztaty, z których 
następnie wybrano jeden. Wybrałam Lectio Divina, język migowy i gospel. 
Zakwalifikowałam  się do pierwszego. 

Na Forum jechaliśmy grupą liczącą około piętnastu osób ze wspaniałym opiekunem
księdzem Mateuszem. W pociągu miło spędziliśmy czas. Rozmawialiśmy, poznawaliśmy 
się i jedliśmy. Podróż minęła bardzo szybko i wygodnie. Wysiedliśmy na stacji Oleśnica 
Rataje, skąd zabrały nas samochodu pod ośrodek Caritasu w Dobroszycach, gdzie 
mieliśmy noclegi. Po dostaniu się do Hogwartu (tak nazywaliśmy nasz ośrodek) poszłam 
odebrać rejestrację. Dostałam informator forumowy, długopis, koszulkę z hasłem i 
identyfikator z imieniem i nazwiskiem, warsztatem, numerem grupy i pokoju. Tego samego 
dnia do grup mieliśmy przydzielonych po dwóch animatorów. 

Po otrzymaniu informatora zapoznałam się z rozpiską dni. Przeraziło mnie wczesne
wstawanie w wakacje. Pobudka była przewidziana na siódmą. Zdecydowałam, iż będę
wstawać godzinę wcześniej. Bardzo dobrze mi to zrobiło, ponieważ przez te dziesięć dni
przyzwyczaiłam się do trybu, że od szóstej do dwudziestej trzeciej trwa mój dzień. Nawet 
po powrocie, mimo wciąż trwających wakacji, wstawałam o szóstej rano. Dzięki temu 
zyskałam dodatkowy czas, jestem dużo bardziej wypoczęta i zauważyłam, że też lepiej
zorganizowana, niż przedtem. 

Wnosząc walizkę do pokoju, mój kolega urwał w niej rączkę. Następnie okazało się, że nie
mogę być z moją przyjaciółką w pokoju. Przez te i kilka innych czynników byłam bardzo
zniechęcona. Chciałam wrócić do domu. Dałam sobie jednak trzy, cztery dni na oswojenie
się i decyzję, czy zostaję do końca. Pomimo tych zawiłości, zauważyłam uśmiech, radość 
i ciepło bijące od ludzi. Traktowaliśmy się jak jedna wielka rodzina.

Od poniedziałku zaczęły się warsztaty. Każdej z grup warsztatowych wyznaczono 
opiekuna. Mój warsztat, tak jak wcześniej wspomniałam, to Lectio Divina. Realizowałam 
go przez trzy godziny dziennie. Pierwsza godzina polegała na siedzeniu na wykładzie, 
który prowadził wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego salwatorianów w Bagnie. 
Pozostałe dwie
godziny, zgodnie z zaleceniami prefekta, spędzaliśmy na rozważaniu Słowa Bożego.
Tegorocznym tematem było poznanie historii Abrahama i zrozumieniem, czym jest Lectio
Divina. Pierwszego dnia mówiliśmy ogólnie, czym ono jest. Przez pozostałe cztery, 



w kolejności, omawialiśmy etapy lectio, meditatio, oratio i contemplatio.
Popołudnia spędzaliśmy na zabawach. Przede wszystkim tańczyliśmy. Tańcami zajmował
się wodzirej, którym był ksiądz Żenia.

Wieczorami uczestniczyliśmy w czuwaniach. Były oprawione piękną muzyką i 
niesamowitymi efektami świetlnymi. Podczas adoracji doświadczyłam bliskości Pana 
Jezusa .

Z dziewiątego na dziesiątego dnia poszliśmy spać wyjątkowo późno, bo około drugiej,
ponieważ żegnaliśmy się ze sobą, wymienialiśmy się kontaktem i spostrzeżeniami po tych
dziewięciu dniach. Otrzymaliśmy pożegnalny drobiazg, następnie poszliśmy na kiełbaski.
Mimo początkowej niechęci, trudno było rozstać się z tymi wszystkimi ludźmi i miejscem.
Postanowiłam, że za rok wrócę, ale tym razem jako animatorka. Wkrótce zaczynam kurs, 
na myśl o tym już się cieszę, nie mogę się doczekać.

Odpowiadając na pytanie, które dręczyło forumowiczów SFM - dobra zabawa czy 
spotkaniez Bogiem, stawiam kolejne pytanie, dlaczego nie może być jednym i drugim? Na 
Forum zacieśnialiśmy stare przyjaźnie, zyskaliśmy również nowe. W swoim towarzystwie
spędzaliśmy świetnie czas, dodatkowo nie zabrakło modlitwy.
                                                                                                            Agata Jaworska, 3c/d

               Zapraszamy do współredagowania gazetki,
                                                                    zespół redakcyjny

Dla każdego szczęście jest czymś innym.

Dla każdego szczęście jest czymś innym. Dla jednych może być to miłość, dla innych
pieniądze. Ale co wtedy, gdy ktoś czuje, że nie jest szczęśliwy i nie wie, dlaczego? W
takiej sytuacji znalazł się Hector, główny bohater filmu pt. „Jak dogonić szczęście”.

Hector pracuje jako psychiatra. Ma kochającą żonę Clarę, jednak czuje, że zarówno
praca, jak i związek nie przynosi mu dawnej satysfakcji. Pewnego dnia postanawia
zostawić wszystko i wyruszyć w podróż w poszukiwaniu szczęścia. Bohater przemierza
Chiny, Afrykę, a wszystkie spostrzeżenia na temat źródeł szczęścia zapisuje w notesie.
Podczas podróży poznaje mnóstwo ciekawych ludzi, przeżywa niezapomniane chwile, a
nawet ociera się o śmierć.

Kiedy natrafiłam na „Jak dogonić szczęście”, pomyślałam, że będzie to kolejny film z
banalnymi radami, jak można poprawić poziom swojego życia. Według mnie ten film
pokazuje jednak znacznie więcej i każdy człowiek może wyciągnąć wnioski dla siebie.Ja
po tym filmie zrozumiałam, że często nie doceniamy tego, co mamy. W pogoni za
szczęściem nie dostrzegamy, że być może jest ono bliżej niż myślimy. Cieszę się, że
natrafiłam na ten film i jestem pewna, że jeszcze nie raz do niego wrócę.

                                                                                                    Paulina Rybakowska, 3cd



              Ewa Barańska - Szczęście urojone 

                                                           Przyznam się Wam szczerze, że tę książkę znalazłam 
                                                           w stercie innych okładek, będąc w sklepie na wsi. Gdy
                                                           wpadła w moje ręce, tak naprawdę nie wiedziałam, czego
                                                           mam się spodziewać. Tytuł wskazywał, na ciekawą zawartość
                                                           stronic, tak samo prolog. Zanim jednak poznamy prawdę,
                                                           przenieśmy się wstecz, by poznać źródło tej niebanalnej
                                                           historii.   
                                                                                                                     
                                                      Główna bohaterka to Gabriela Eliasz-Berg, która wygląda 
                                                           na kobietę spełnioną życiowo. Ma pracę i kochającego męża.
                                                           Jak nie trudno się domyślić, obraz tej sytuacji nie jest 
                                                           do końca taki kolorowy. Kiedy zamykają się drzwi do
                                                           mieszkania pani profesor, ta natychmiast staje się kobietą
                                                           podporządkowaną i posłuszną swojemu mężowi. Bohaterka,
                                                           ignorując przemoc słowną, stawia swojego partnera na
                                                           piedestale i puszcza mimo woli fakt, że jej życie towarzyskie
                                                           ogranicza się tylko i wyłącznie do jego nadętego ego. Jednak
                                                           to Pan Idealny powinien czuć się zawstydzony u boku swojej
                                                           żony, ponieważ ta ma bardzo wysokie wykształcenie i jest
                                                           szanowaną kobietą, a on, niestety, ma małą firmę budowlaną
                                                           i wykształcenie umożliwiające przeżycie. Gdy akcja się 
rozwija, w pewnym momencie dowiadujemy się, iż firma Max-Bud straciła pieniądze swoich 
klientów zawiesiła działalność. Wkrótce na jaw wychodzi romans pana Berga ze współpracownicą, 
ciągnący się od czasów licealnych…. sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy profesor chemii 
chce rozwodu. Później akcja toczy się dosyć dynamicznie: uprowadzenie, porzucenie na pewną 
śmierć i cudowne ocalenie dzięki grupie bezdomnych…. brzmi to nieprawdopodobnie i przypomina 
z lekka standardy amerykańskiego kina; nie dla żartu wisienką na torcie są hakerzy. Dużo się 
dzieje, prawda? 

Im bardziej brnęłam w głąb tego dzieła, tym bardziej zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam 
kupując tę książkę. Z całym szacunkiem, ale miałam wrażenie, że czytam książkę napisaną 
dla pań starszych ode mnie…. dobijała mnie rutyna i przytłaczające życie Gabrieli, którym 
poświęconych było chyba 150 stron. Brzmi banalnie, ALE pisarka pokazuje punkt widzenia głównej 
bohaterki, nie dając czytelnikowi pewności, że chemiczka postępuje właściwie. Przez pewien 
moment można się nawet zastanawiać, czy nie ma depresji. Autorka dzieła nie napisała, w moim 
odczuciu, arcydzieła, ale też nie napisała czytadełka, jest to po prostu książka wymagająca 
BARDZO cierpliwych czytelników. Czy jesteś cierpliwy? O ile jestem pod wrażeniem warstwy 
psychologicznej tej powieści, to wątek kryminalny, który jest tak naprawdę najważniejszy, ogromnie 
mnie zawiódł. Generalnie „Szczęście urojone" to lektura może nie na jeden wieczór, 
ale specyficzna w swojej krasie i wymagająca rozmyślań. Czy uroiłam sobie słabą notę wobec tego 
utworu, przekonaj się sam.  

                                                                                                                   Joasia Seliga, 3a  

Samorząd uczniowski
liczy na współpracę w bieżącym roku  szkolnym!



MOJE WSPOMNIENIA Z WAKACJI

W tym roku spędziłam wakacje w wielu miejscach, ale postanowiłam opowiedzieć 
o naszym polskim morzu.

Na początku sierpnia, wraz z rodziną, wyjechałam na kilka dni do Nowego Dworu
Gdańskiego. Zatrzymaliśmy się u rodziny i mieszkaliśmy sami na górnym piętrze.
Pierwszego dnia, był to poniedziałek, po kilkugodzinnym odpoczynku wybraliśmy się 
do Stegny na obiad i spacer po plaży przy zachodzie słońca. Wróciliśmy późnym wieczorem
i zmęczeni położyliśmy się szybko spać. We wtorek wstaliśmy wczesnym rankiem, aby
wybrać się do Gdańska na zwiedzanie starego miasta. Przechodziliśmy obok fontanny
Neptuna, mieszczącej się w centralnej części starówki; obejrzeliśmy cały Długi Targ, 
na którym były porozstawiane wózki i stragany z pamiątkami; przeszliśmy przez Bramę
Złotą, Bramę Zieloną oraz Ulicę Długą, która była bardzo długa i zatłoczona, aż w końcu
dotarliśmy na Koło Widokowe, by z góry podziwiać całe miasto. Wycieczkę
zwieńczyliśmy obiadem w restauracji „Żuraw”, spacerem wzdłuż rzeki Motławy 
i późnym powrotem do domu. Środę rozpoczęliśmy wczesnym wpłynięciem statkiem na
Hel. Zwiedziliśmy tam park wydmowy, plażę, fokarium, latarnię morską i port. 
W oczekiwaniu na powrotny rejs zjedliśmy szybki obiad i kupiliśmy parę pamiątek.
Czwartek spędziliśmy na leżeniu na pobliskiej plaży, pływaniu w morzu i opalaniu się.
Wróciliśmy do domu koło godziny 21, rozpaliliśmy grilla i bawiliśmy się całą rodziną. 
W piątek wybraliśmy się do leżącego niedaleko obozu koncentracyjnego w Sztutowie.
Spędziliśmy tam około trzech godzin, oglądając pozostałości po całym obiekcie i oddając
hołd ofiarom. Sobotę i niedzielę, ostatnie dni nad morzem, poświęciliśmy na leżenie 
na plaży i korzystanie ze świeżego powietrza.

Myślę, że z całego wyjazdu najmilej zapamiętam właśnie ten czas na nabrzeżu.
Siedzieliśmy całą rodziną i świetnie się ze sobą bawiliśmy. Wreszcie byliśmy wszyscy
uśmiechnięci, wypoczęci i zrelaksowani. To był bardzo rodzinny czas.

                                                                                                               Patrycja Łuczak, 2a

              Naszym Piórem
                                                                     

 E.T., Szklanka
Bywam czasem jak szklanka

Wylewam z siebie słoną wodę
I pozostaje wtedy pustka

Smutna, a zapełnić jej nie mogę

Rozmawiam wtedy w samotności z życiem
Na jego twarzy trwa drwiący uśmiech

Niech wypełni mnie słodkim jak uczucie winem
Albo niech ogarnie w smutkach piwnych i gorzkich

Ono wstaje i kręci głową z irytacją
I w drodze do następnej duszy mówi:

"Nie jestem człowiekiem by wywołać uczucia
Nie jestem złem by przywrócić smutki

A ty nie jesteś szklanką
Nie tłuczesz się od upadku
Pustki same się zapełnią"

I tym przywróciło mnie do porządku


