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                                                              Rys. Paulina Niemyjska, kl. 1ag 

Wspaniałych wakacji 

życzy zespół redakcji 



Nietypowy koniec roku 
 

 Jak co roku, tym razem  24.04, klasy III przybyły do 

szkoły w celu odebrania świadectw. Ze względu na pandemię 

COVID-19 nie było większych uroczystości, każdy z nas 

wchodził do szkoły pojedynczo (wyposażony w maseczkę i 

rękawiczki). Po zdezynfekowaniu rąk absolwenci podchodzili 

do stołu, gdzie już czekała specjalna delegacja wręczająca 

świadectwa. Z powodu sytuacji nie było możliwości bliższego 

kontaktu, jednak każdy z nas otrzymał gratulacje i 

podziękowania. Po odebraniu świadectw chwaliliśmy się 

swoimi osiągnięciami rówieśnikom stojącym przed szkołą. 

Wszyscy życzyliśmy sobie powodzenia na maturze i 

rozeszliśmy się do domu, gdzie oczywiście dokładnie 

umyliśmy ręce ☺ 

                                                Piotr Jądrzyk, klasa 3a - absolwent 



 



 

  Kwarantanna 

 

      Kwarantanna 

      Cisza, ja i pusty pokój,  

      Kwarantanna 

      Wolne, nuda, święty spokój,  

      Kwarantanna 

      Biedra, koszyk, szybka sprawa, 

      Kwarantanna 

      Ktoś tu kaszlnął, jest zabawa, 

      Kwarantanna 

      Po kilku dniach w płucach susz,  

      Kwarantanna 

      Płuca spalone, a w sercu mróz. 

 

                                 Karol Orzechowski, kl. 1dg 

 

 

 

Inni byli, ja też będę  

 

Było tylu artystów, przeszło tyle pokoleń,  

Czasy wielkich odkrywców i okrutnych zniewoleń,  

Czym dzisiaj jest sztuka, zastanawiam się ciągle,  

Odpowiedzi wciąż szukam, czy znaleźć ją zdążę?  

 

Może marnuję życie, myśląc zawsze za wiele,  

Lecz chcę zostać w pamięci, gdy zabiją dzwony w kościele,  

Pewnie każdy tak myślał, gdy kimś wielkim chciał zostać,  

Ale ja wierzę w swój sukces i dam radę życiu tu sprostać. 

                                                     Karol Orzechowski, kl. 1dg 

 



 

 

 Miłosz poleca 

 

"Nikt nie idzie" to 

kolejna piękna, subtelna 

i chwytająca za serce 

powieść Jakuba 

Małeckiego, który tym 

razem opowiada o miłości, ale nie w sposób przesłodzony. Opowieść 

nie jest też schematyczną historią miłosną prowadzącą do happy endu, 

którego nawet trochę w niej brakuje. Losy, które spotykają naszych 

bohaterów, są niekiedy bardzo dramatyczne    i bolesne, jednak nie 

brakuje też krótkich chwil szczęścia. Przez to wszystko powieść jest 

bardzo naturalna, a bohaterów można z łatwością polubić i im 

kibicować.  

 Bohaterowie powieści są zagubieni w życiu i  samotni. Cała fabuła 

skupia się na Oldze i zamkniętym w swoim świecie Klemensie. Oboje 

przeżywają na przemian ciężkie i radosne chwile, tak jak im je życie 

przyniesie. Ich życie nie jest łatwe, ale nigdy nic nie jest do końca łatwe 

- życie kręci się wokół trudnych i łatwiejszych momentów, tak jak w 

kole fortuny, raz przyniesie Ci ona szczęście, a raz smutek, gdyż jak to 

napisał Kochanowski w jednej ze swoich pieśni: "Bo z nas Fortuna      

w żywe oczy szydzi: / To da, to weźmie, jako się jej widzi".   

 Słowem podsumowania, powieść "Nikt nie idzie" jest bardzo 

melancholijną i życiową historią opowiadającą o ludziach 

poszukujących miłości. Bohaterowie przeżywają realne problemy, 

dylematy i tragedie, dlatego też łatwo jest się z nimi utożsamić.   Mimo, 

że nie jest to opowieść pełna dynamicznych i pełnych emocji zwrotów 

akcji, warto ją przeczytać i po raz kolejny zachwycać się stylem Jakuba 

Małeckiego. 

                                                                   Miłosz Szczepanik, kl.1ag 



       

                                                                           
      
    N.  
 

Przez okno widzę las,  

las pełen gwiazd.  

Gwiazd ?  

Gwiazd świecących,  

migoczących,  

z nadzieją biegnących. 

--                                                                    rys. Natalia Wilewska, kl.1ag 

      Roksana Pieszczek, kl. 2a 

 

 

                    Czerwiec, jasno do dwudziestej, 

                    Ciepło, wiatr, niebo niebieskie, 

                    Tak już pachnie wakacjami... 

                    Szkolny rok zaraz za nami. 

                    Ciężko mi się to odczuwa, 

                    Kwarantanna była, nuda. 

                    Więc nie czuję tej różnicy. 

                    Chcę pójść znów do piaskownicy, 

                    W ten czas poczuć się jak berbeć. 

                    W wakacyjny, polski czerwiec. 

                                                            Ela Kubik, kl. 1ag 



 

„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego           

i bezinteresownego wkładu w życie innych, 

doświadczają największej radości życia – 

prawdziwego poczucia spełnienia.” 

                                                            Anthony Robbins 

 

Dziękuję całemu Zespołowi gazetki, 

 w tym szczególnie absolwentom klasy 3a: 

Piotrowi Jądrzykowi, Patrycji Łuczak, Patrycji Mróz, 

Kacprowi Szczepańskiemu, Michałowi 

Manuszakowi, za trzy lata wspaniałej współpracy,   

                                                 opiekun Jolanta Gąsiewska 

 
  

 

 

 

 

 



 

Rys. Natalia Wilewska, kl. 1ag 

 

Żegnając się z Maturzystami, życzymy im 

połamania piór na egzaminach, realizacji marzeń  

oraz czasu na refleksję. 

 

„Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło 

się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się.      

Skończyło się, bo nie zaczęło się. 

Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.” 

Edward Stachura 


