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Święto Niepodległości - 11 listopada
 11 listopada 

tego roku mia-
ło miejsce 100 
lat odzyskania 
niepodległo-
ści przez Po-
laków. Ale co 
to właściwie 
jest niepodle-
głość ? Otóż 
niepodległość 
jest to nieza-
leżność da-
nego państwa 
lub kraju od 
innych krajów 

lub państw. Taką niezależność Polska uzyskała po aż 
123 latach niewoli ,dokładniej w 1918 roku, kiedy to 
Józef  Piłsudski objął władzę nad wojskiem polskim. 
Może jednak zaczniemy od początku. Niepodległość  
Polska utraciła wskutek 3 rozbiorów, mających miej-
sce w 1772 ,1793 i 1795 roku. Stało się to przez sprze-
dajność posłów polskich, a także arystokracji. Ważną 
rolę odegrała tu także niechęć obcych mocarstw, które 
widziały, jak Polska staje się coraz potężniejszym pań-
stwem, i wykorzystując tę sprzedajność, zaatakowały 
ją. Było jednak dużo więcej przyczyn. Później, mimo 
wielu zrywów powstańczych, nie doprowadzono do 
ponownej suwerenności państwa polskiego aż do 
okresu i wojny światowej. Wtedy to do Polaków na-
szła nadzieja na odzyskanie niepodległości. Nadzieja 
ta była realna, gdyż po przeciwnych stronach stanęły 
wielkie mocarstwa. Z jednej strony stały Niemcy i Au-
stro-Węgry, a po drugiej stronie Rosja i Francja razem 
z Wielką Brytanią. Józef  Piłsudski utworzył Legiony 
Polskie, które razem z Błękitną Armią Hallera były 
jednymi z większych oddziałów walczących ze wro-
giem. 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodle-
głość. Nie był to jednak koniec walk, ponieważ Polacy 
jeszcze długo po tym musieli walczyć o swoje prawa. 
Ale jak obchodziliśmy tak poważne święto, jak 100 lat 
odzyskania niepodległości ? W większości miast Pol-
ski, jeśli nie we wszystkich odbył się Marsz Niepod-
ległości. Ten z 2018 roku, czyli najmłodszy przeszedł 
pod hasłem: ,,  Bóg, Honor, Ojczyzna ! ”. W tym dniu 
po raz pierwszy zabrzmiał też Dzwon Niepodległości, 

ważący 1 tonę.  Wiele osób tego dnia wywiesiło flagi 
Polski, mające symbolizować suwerenność ( niepod-
ległość ) i nieprzerwalność istnienia Polski. W naszym 
państwie uczczono tę uroczystość Mszą Świętą odby-
wającą się w Świątyni Opatrzności Bożej , położonej 
na warszawskim Wilanowie. Następnie warty uda-
ły się pod Grób Nieznanego Żołnierza, a później, w 
samo południe, w ramach akcji nazywającej się ,,Nie-
podległa do hymnu” odśpiewano hymn Polski-  Ma-
zurek Dąbrowskiego. O mniej więcej godzinie trzy-
nastej rozpoczęto też ,,Festiwal Niepodległa”, w czasie 
którego odbyło się dużo pokazów tańca oraz koncer-
tów. Następnie, dwie godziny później, ruszył opisany 
już wcześniej Marsz Niepodległości. W całej Polsce 
odbyło się też wiele innych uroczystości: koncertów, 
pikników, inscenizacji, wystaw, biegów. 
 W naszej szkole i w naszym mieście Lublinie  
również uczczono to święto. W naszej szkole odbyły 
się quizy historyczne, towarzyszące uroczystościom, 
podczas których odśpiewywano różne piosenki pa-
triotyczne, na przykład ,,My, Pierwsza Brygada” oraz 
po krótce opowiadano historię odzyskania niepodle-
głości, głównie z okresu pierwszej wojny światowej. 
A jak uczczono to w Lublinie? W Lublinie również 
odbyło się mnóstwo uroczystości. Pisząc tu o tych 
ważniejszych warto wspomnieć o inscenizacji prze-
mówienia Ignacego Daszyńskiego, premiera Tymcza-
sowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, zwanego 
rządem lubelskim. Nie mogę również pominąć od-
czytania przez posła Sylwestra Tułajewa listu do lu-
blinian od Marszałka Sejmu ( Marka Kuchcińskiego ) 
zawierającego następującą treść: ,, Niech 11 listopada 
będzie dniem dumy narodowej i refleksji. Pamiętaj-
my o takich bohaterach, jak Józef Piłsudski, Roman 
Dmowski czy Ignacy Paderewski, ale też o innych 
postaciach, pracujących na rzecz wolnej Polski”.  To 
zdarzenie poprzedziła Msza Święta w imieniu naszej 
ojczyzny, sesja w Trybunale Koronnym oraz złożenie 
wieńców pod pomnikami Józefa Piłsudskiego i Nie-
znanego Żołnierza. Uważam, że w całym państwie, a 
także za jego granicami, Polacy wzięli sobie do serca 
tę uroczystość, jaką było całe 100 lat od odzyskania 
niepodległości.

Marysia Piotrowska, klasa 7 a
źródło obrazka: wikipedia.com
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Notatka
 Tę notatkę bądź list przysyłam Wam, 
mając nadzieję, że zmienicie to, co się stanie. 
 Pewnie zastanawiacie się, co po-
każe Wam przyszłość, co zobaczycie za 20 
lat. Spodziewacie się nowych technologii, 
w końcu z roku na rok wiemy i tworzymy 
coraz więcej. Tak, to prawda, technologia 
poszła do przodu. Jakie to ma jednak zna-
czenie, licząc koszty, jakie ponieśliśmy. 
 Nie mówię tu o sprawach budże-
towych, to błahe. Nawet ludzkie życie nie-
wiele znaczy wobec katastrofy, którą sami 
wywołaliśmy, na własne życzenie. Nie 
oszalałem, bo powiedz mi, jak się ma jed-
no życie do śmierci naszej pięknej błękitnej 
planety bądź naszej wspaniałej ojczyzny. 
 Dążąc do coraz to „lepszych”, prost-
szych możliwości, wykorzystywaliśmy 
surowce na całym świecie, niszcząc przy 
okazji wszystko. Lekceważyliśmy znaki 
upadku, uważaliśmy się za niepowstrzymanych. Nie 
wiem, czy pamiętacie, ale na przyrodzie pojawił się te-
mat globalnego ocieplenia. Właśnie ono przyczyniło 
się do, można nawet rzec, apokalipsy.
 W Polsce sprawy zachodziły wolniej. Polacy 
wtedy narzekali, jak to ich kraj jest opóźniony. Mie-
liśmy więcej czasu na reakcję, a mimo to, zaślepieni 
pogonią za innymi państwami, nic nie zrobiliśmy. Za-
częło się niewinnie. Najpierw przyszły wysokie tem-
peratury, a my zamiast się martwić, cieszyliśmy się. 
Stopniowo poziom wody się obniżał, deszcze były co-
raz rzadsze. Jakakolwiek reakcja pojawiła się dopiero, 
gdy rośliny zaczęły wysychać, a nieprzystosowane do 
tych temperatur zwierzęta wymierać. Mimo alarmów 
już nie tylko ze strony ekologów, ale i zwykłych lu-
dzi odczuwających skutki suszy, rząd nic nie zrobił. 
Zamieszki wybuchały w całym kraju, społeczeństwo 
rozpadło się, władze państwa przestały istnieć. Ludzie 
wrócili do koczowniczego trybu życia. 
 Ja sam właśnie przebyłem drogę z Lublina do 
Warszawy. Musiałem chronić się przed najgorszym 
południowym słońcem, co wbrew pozorom nie jest 
takie proste. Miałem szczęście, że odnajdywałem ja-
kieś wsie, a raczej ich pozostałości. Mimo wszystko 
nie wyobrażam sobie być gdzieś indziej niż tu, w oj-
czyźnie. Nawet gdy widzę ją tak zniszczoną, uważam 

ją za najpiękniejsze miejsce na świecie. 
 Gdy słońce przestawało mocno świecić, ru-
szałem w dalszą drogę. Jałowa ziemia, którą mijałem, 
wydawała mi się taka jak kiedyś, żywa. Straciłem po-
czucie czasu, godziny mieszały się ze sobą. O dziwo, 
nie czułem zmęczenia, tylko energię, która mnie roz-
pierała. Z każdym krokiem czułem się coraz pewniej 
i silniej. Uśmiechnąłem się, gdy zobaczyłem nieco 
zniszczony i zardzewiały znak „Warszawa”. Nie wiem, 
kiedy zacząłem biec. Łzy radości spływały po mojej 
twarzy, nie sądziłem, że kiedykolwiek wrócę do moje-
go rodzinnego domu.
 Przysiadłem na miejscu, gdzie kiedyś on stał, 
smutny uśmiech pasował do towarzyszących mi wspo-
mnień. Gdy byłem mały, nie doceniałem cienia drzew, 
który nie raz mnie chronił. Nie ekscytowałem się, gdy 
wiewiórka kołysała swoją rudą kitką. Kwitnące kwiaty 
denerwowały mnie przez pyłki, które wydzielały. Od-
ganiałem pracowite pszczoły. Ile bym dał, by cofnąć 
się do tych czasów, może wtedy bym nie narzekał..

Martyna Chałas, klasa 7 d
źródło obrazka: freepik.com
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Szkolne spotkanie  
z literaturą klasyczną

 Nie tak dawno temu, 25 października duża 
część naszych uczniów z klas starszych rozpoczęła se-
rię spotkań teatralnych z klasyką literatury polskiej. 
Zaczęliśmy od trudnego dla nas dzieła, a mianowicie 
od „Dziadów” autorstwa naszego narodowego wiesz-
cza, Adama Mickiewicza, których druga część jest 
obecnie lekturą obowiązkową klasy siódmej. Inter-
pretację tego dzieła mogliśmy  obejrzeć w wykonaniu 
aktorów Nowego Teatru im. Witkacego ze Słupska.
 Dramat opowiada w pewnym sensie o życiu 
pozagrobowym. Dziady były pogańskim świętem 
zmarłych, podczas których, tzw. guślarz, odgrywający 
rolę kapłana, łączy się ze zmarłymi i przywołuje ich 
podczas specjalnego obrzędu. Cały rytuał dział się 
na cmentarzach, bądź w miejscach pochówku. Akcja 
utworu toczy się w czasach rozbiorów , a miejscem 
zdarzeń jest Litwa. Opisany został między innymi  
wątek Kruka, którego ziemskie wcielenie,  zmuszone 
przez głód, ukradło jabłka z ogrodu właściciela wio-
ski. Został wówczas poszczuty psami, a następnie wy-
chłostany przed mieszkańcami wsi. Wątek Sowy, to 
kobieta, która w Wigilię, razem z małym dzieckiem,  
podeszła pod bramę domu pana, prosząc o pomoc. 
Straciła córkę i męża. Jej matka leżała chora w domu. 
Właściciel dworu rozkazał hajdukowi ją przegnać, 
gdyż przeszkadzała w przyjęciu. Hajduk pobił kobietę, 
a gdy ta nie miała siły by znaleźć schronienie, zamarz-
ła z dzieckiem. Jedną dusz jest również pasterka, która 
ubolewała nad faktem, iż nie zdążyła zaznać szczęścia 
i smutku w miłości. Zosia zmarła mając dziewiętna-
ście lat i jej dusza utknęła, zawieszona między niebem 
a ziemią. Miała to być jej kara za zabawę uczuciami 
chłopców, którzy byli w niej zadurzeni, gdy ta żyła. 
Pod koniec obrzędów, w kaplicy pojawia się widmo, 
które nie reaguje na wezwania Guślarza. 
 W kolejnych momentach, nie stanowiących 
już lektury w szkole podstawowej, widać, księdza Pio-
tra, który posiada dar widzenia, dar przewidywania 
przyszłości. Treść jego widzeń jest optymistyczna, 
chociaż niedokładna. Natomiast postacią o przeciw-
nym charakterze jest Konrad. Osoba arogancka, i bez 
poczucia skruchy w odniesieniu do Boga, którego 
uważał za okrutnego stwórcę. Pełen pychy uznaje, że 
lepiej urządziłby ten świat. Potrafił on odczuwać ból 
za cały, tak udręczony  naród polski. Jako poeta, isto-

ta o niezwykłej wrażliwości, uznał on, że dysponuje 
niezwykłą mocą. O dziwo, jego postawa nie została w 
utworze potępiona. 
 Bardzo podobała mi się gra aktorów, lecz jed-
na z ról szczególnie przyciągała uwagę. Męska w ory-
ginale postać guślarza, tu  została przypisana kobiecie. 
Podczas spektaklu nie  są wypowiadane  imiona nie-
których bohaterów, np: Zosi, co stanowiło trudność 
dla tych, którzy jeszcze lektury nie omawiali. Dobrze 
zaś odegrano melancholijność i tragizm, zarówno 
przedstawionych postaci, jak i otaczającego ich świa-
ta. 
 Dla mnie był to spektakl ciekawy, o akcji dra-
matycznej, z wartkim tempem i fajną grą aktorów. I 
ciekawostka na koniec! Czy zwróciliście uwagę, że ak-
tor odgrywający Konrada, to jeden z aktorów popu-
larnego serialu detektywistycznego?
 Aktorzy z Nowego Teatru im. Witkacego ze 
Słupska, wystąpili również w realizacji „Zemsty” 
Aleksandra Fredry, który mieliśmy przyjemność oglą-
dać jako drugi spektakl 8 listopada. To również lektu-
ra, klas siódmych. „Zemsta” jest komedią, której akcja 
rozgrywa się w osiemnastym wieku, prawdopodobnie 
na wsi. Opowiada o sporze Cześnika Macieja Raptu-
siewicza i Rejenta Milczka . Jednak młodzież z obu ro-
dów jest w sobie zakochana. Są to syn Rejenta, Wacław 
Milczek  i Klara, bratanica Cześnika. Najbardziej roz-
czulającą się nad sobą, i koloryzującą swoje wyczyny, 
a przez to komiczną postacią, jest Józef  Papkin. Dru-
gą  komicznie przedstawioną postacią jest podstolina 
Hanna Czepiersińska, wdowa, która przed opisanymi 
wydarzeniami była, i nadal jest, co uwidacznia się w 
toku zdarzeń  jest, zakochna w Wacławie. Na dodatek 
akcja odbywa się w jednym budynku, więc wrogowię 
są  oddzieleni jedną ścianą.
 Jest to w miarę prosta sztuka, więc również 
może być momentami zabawna także dla nas, tych 
troszkę młodszych. Osobiście sztuka podobała mi się 
ze względu na nieskomplikowaną fabułę. I nie chodzi 
o to, że historie i scenariusze z zagmatwaną fabułą są 
złe, tylko dlatego, że są skomplikowane. Nie, komedia 
moim zdaniem powinna być prosta i lekka, a ta taka 
była. Ciekawe, co przyniesie kolejne przedstawienie. 
Tym razem to będzie Słowacki i jego „Balladyna”.

Patrycja Saran, klasa 6b
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Pomaganie jest super!
Na początku chciałabym opowiedzieć na 
czym polega praca wolontariusza. Wolon-
tariat ma na celu pomagać innym ludziom. 
Jednak jest to niemożliwe bez odpowiednich 
środków. Mimo wszystko poza pieniędzmi 
jest potrzebna także praca człowieka, który 
musi poświęcić swój czas i energię na osią-
gnięcie celu. Dlatego też chciałabym poroz-
mawiać  z jedną z wolontariuszek, uczennicą 
klasy 7b naszej szkoły, Kingą Domańską. Była 
jedną z uczestniczek wydarzenia na lotnisku 
w Świdniku. Mam nadzieję, że przekaże nam  
swoje  opinie i doświadczenia. Zacznijmy więc  
od najprostszych pytań.

  Dlaczego chciałaś zostać wolontariuszką?
  Wiesz, tyle słyszy się o różnych akcjach, które po-
magają ludziom jak i zwierzętom, a czasem chodzi o 
ochronę  jakiegoś zabytku. Ja także chciałam pomóc, 
a to właśnie umożliwia mi wolontariat.

  Dobrze, ale co Ci się podoba najbardziej w 
pracy wolontariusza?
  Najlepsze są spotkania. Możliwość poznawania no-
wych ludzi i wymyślanie kolejnych sposobów na po-
moc innym. 

  Teraz w kwestii tej akcji, która była Twoim 
udziałem. Na czym polegała twoja  praca i po-
moc?
  Przed rozpoczęciem akcji rozkładaliśmy sprzęt,  taki 
jak np. głośniki. Później naszym zadaniem było po-
maganie niepełnosprawnym ludziom, by nic im nie 
zabrakło i było przyjemnie. Po całej uroczystości mu-
sieliśmy ogarnąć wcześniej rozłożony sprzęt. To były 
proste prace, ale dawały mnóstwo satysfakcji.

Czy były tam inne ciekawe wydarzenia. Co 
się tam działo?
- Niesamowite było to, że pobiliśmy rekord w  stwo-
rzenie największego obrazu wypełnionego kulkami z 
bibuły. Był ogromny! I świetnie się przy tym wszyscy 
bawiliśmy.

  To musiało być niezwykłe. Co ci się tam po-
dobało i  jaka była atmosfera?
  Atmosfera bardzo przyjemna. Czuło się, że cała ta 
nasza  praca nie idzie na marne i komuś  rzeczywiście 
służy. W chwili, gdy widziałam radość tych ludzi, na-
prawdę nie żałowałam, że tam jestem. Cieszyłam się 
razem z nimi.

  Jak zachęciłabyś kogoś innego, by dołączył 
do wolontariatu? 
To trudne pytanie. Jestem świadoma, że nie można ni-
kogo zmusić do pomocy, trzeba samemu tego chcieć. 
Można  jednak namówić kogoś do pojedynczych dzia-
łań,  by sam przekonał się, że to nie jest trudne, a może 
komuś sprawić bardzo dużą przyjemność. Uważam, 
że mogłoby podziałać.

  Bardzo dziękuje ci za poświęcenie swojego 
czasu na tę rozmowę. Być może  ktoś zechce 
pójść Twoim śladem.
  Nie ma sprawy. I oczywiście zapraszam gorąco do 
współpracy. 
   

Martyna Chałas, klasa 7d
źródło obrazka: freepik.com
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Wizyta w Ratuszu
      Dnia 25 września ze wszystkimi siódmymi 
klasami byliśmy z wizytą w Ratuszu w Lublinie. Doje-
chaliśmy tam komunikacją miejską. 
      Po krótkim oczekiwaniu weszliśmy do Sali Ob-
rad Rady Miasta, w której czekał na nas Radny Rady 
Miasta, pan Leszek Daniewski oraz wiceprezydent 
Lublina,  pan Krzysztof Komorski. Wysłuchaliśmy 
interesujących informacji na temat  budżetu obywa-
telskiego. Uważam, że to było bardzo mądre przemó-
wienie. Potem głosowaliśmy na jeden z zabytków Lu-
blina w konkursie, był też czas na zadawanie pytań. 
Następnie przeszliśmy do gabinetu prezydenta nasze-
go miasta, w którym stał wspaniały fotel. Byliśmy też  
na balkonie Ratusza, gdzie o 12:00 zwykle grany jest 
hejnał. Zwiedziliśmy jeszcze jeden gabinet, a potem 
poszliśmy do Trybunału Koronnego wraz z podobno 

najlepszym przewodnikiem w Lublinie, który był 
z nami od samego wejścia do Sali Obrad .  W Trybuna-
le rzucał się w oczy bardzo elegancki wystrój wnętrza. 
Niestety weszliśmy tylko do jednego pomieszczenia. 
Przewodnik pokrótce opowiedział nam historię Try-
bunału. Zadał też kilka pytań odnośnie wizerunków 
królów umieszczonych na ścianach. Później znowu 
poszliśmy pod Ratusz, gdzie spotkaliśmy uczniów z 
naszej szkoły z innych klas siódmych. 
      I to był już koniec . Komunikacją miejską udaliśmy 
się  z powrotem do szkoły. Lekcje tego dnia były od-
wołane, więc po obiedzie większość uczniów rozeszła 
się do swoich domów. Nie będę mówić za innych, ale 
mnie ta wycieczka bardzo się podobała.

Marysia Piotrowska, klasa 7a 
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Kujon czy nieuk?
  
  

Czy warto się uczyć i chodzić do szkoły?- to pytanie 
na pewno zadał sobie kiedyś każdy. Dorośli uważa-
ją, że to bardzo ważne, a młodsi jedyne, co widzą, to 
oklepane definicje i nieprzydatne rzeczy. Więc jak to 
jest? Czy szkoła nam daje wiedzę czy tylko zabiera 
wolny czas?
 Dlaczego nie warto się uczyć? Niby z jednej , 
gdy nie będziemy się za bardzo uczyć, to wystarczy 
słuchać na lekcjach i jakoś „przejdzie się szkołę na 
trójach. Tak także da się radę żyć. A przy okazji będzie 
więcej czasu na spotykanie się ze znajomymi, granie 
na komputerze czy bawienie się w leniwca i leżenie w 
ciepłym łóżku z herbatką, oglądając seriale. Zamiast 
poświęcać czas na powtórzenie tematu, bo nauczyciel 
może na lekcji pytać, lepiej tylko słu-
chać na lekcjach, pisać notatki i od-
rabiać pracę domową. A w domu nie 
ma po co się uczyć- dom to nie szkoła. 
Nie ucząc się mamy same korzyści.
 A jakie będą korzyści, gdy 
będziemy się uczyć? Stracimy tylko 
cenny czas, znudzimy się, ślęcząc nad 
książkami i zeszytami, wkuwając re-
gułki, które nigdy się nam nie przy-
dadzą. Ale jak już spojrzymy z innej 
strony, choćby na matematykę, za-
uważymy, że nawet proste obliczanie 
pól figur i brył może się jednak kie-
dyś przydać, np.: ile farby potrzeba, by 
pomalować ścianę; ile listwy musimy 

kupić, by obić podłogę, itp. A poza tym, czy trzeba kuć 
po kilka godzin dziennie? Odpowiedź brzmi- NIE. 
Wystarczy raz się w sobie zebrać, znaleźć motywa-
cję („jak mnie spyta, to się zdziwi”)  i przysiąść przez 
może godzinkę, przeczytać raz każdy przedmiot, po-
przeglądać zeszyty i wystarczy, aby zaskoczyć nauczy-
cieli wiedzą zdobytą przez godzinę.
 Moim zdaniem warto jednak poświęcić choć 
chwilę na przejrzenie tematów i pouczenie się przez tę 
godzinę, aby dostać piątkę z kartkówki z matmy. Poza 
tym, patrząc w przyszłość, ta godzina może pomóc 
nam dostać się na lepsze studia czy do technikum, a 
potem- zdobyć lepszą pracę i nie pracować za najniż-
szą krajową, kopiąc przysłowiowe doły. Ogólnie rzecz 
biorąc, szkoła nie jest taka zła. Więc lepiej nie zgrywać 
chojraka, tylko pouczyć się przez godzinę i w przy-
szłości może siedzieć na stanowisku dyrektora bogatej 
firmy. Lepiej chyba nam będzie mieć wiedzę i łatwiej 
w życiu, niż chwalić się głupimi sztuczkami klaunów 
z przejezdnego cyrku. Warto więc czasami być jednak 
takim małym kujonkiem i mieć później z tego zysk.

Natalia Ścibior, klasa 7 D
źródło obrazka: experto24.pl 

freepik.com 
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Słów parę o kompleksach

 Kompleksy ma wiele osób. Często zatruwają 
nam życie, blokują, zabijają odwagę i pewność siebie. 
Jedni się do nich przyznają, inni nie. Ale mają je wszy-
scy. Nie potrzeba się nim przejmować, choć wiele z 
nas, dziewczyny (i chłopaki także) o tym zapomina. 
Na przykład, gdy nie mamy zbyt dużo pieniędzy i no-
simy troszeczkę inne niż grupa  ubrania, i myślimy 
także, że mamy  gorsze rzeczy od naszych rówieśni-
ków, wtedy swoją samoocenę mamy bardzo niską i 
czujemy się po prostu gorszymi od innych. Nie warto 
się takimi rzeczami przejmować, ponieważ każdy jest 
inny i tak jest fajnie. Gdyby każdy był identyczny, to 
co to byłby za świat! Normalnie nuda! 
Jak się pozbyć kompleksów? To nie jest takie pro-
ste, ale nie niemożliwe. Trzeba postarać się przeko-
nać samego siebie, by nimi nie przejmować się. Co 
to znaczy? Trzeba mieć dystans do siebie. Nieważne, 
czy mamy  rude włosy albo nie mamy figury model-
ki.  Ważne jest to, żebyśmy czuły się dobrze ze sobą i 
lubiły siebie się takimi, jakimi jesteśmy. Można także  
spróbować  pomóc sobie samej, na przykład nie jeść 
słodyczy ćwiczyć, robić zdrowe i dobre rzeczy, któ-
re podniosą nasze samopoczucie.  Oczywiście trud-
no jest się nim nie przejmować, gdy ktoś, tak zwani 
koledzy i koleżanki, śmieje się z nas albo przezywa, 
dokucza.  Generalnie, zatruwa nam życie. Wtedy 
najczęściej dochodzi do konfliktu, nierzadko agresji. 
Nie dajmy się sprowokować. Starajmy się  opanować 

złość czy rozpacz. Nie reagujmy na zaczepki. Raczej 
powiedz sobie: „No widzisz,  jestem wyjątkowa… . 
Jeżeli natomiast sami  nie umiemy sobie poradzić, to 
może warto poprosić o pomoc kogoś, do kogo mamy 
zaufanie. Każdy z nas kogoś takiego ma wokół siebie. 
Wystarczy się tylko obejrzeć. A do tych, którzy doku-
czają, powiem, by nie traktowali innych tak, jak  sami 
nie chcieliby być  potraktowani. I jeszcze na koniec 
fajne zdanie, które ostatnio usłyszałam w telewizji: 
„Nie każda może zostać miss, ale każda może zostać 
mistrzynią…”. W czym tylko zapragniesz.

Nikola Czerniec, klasa   6 c
żródło obrazka: openmagazine.pl
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Co czytamy?
 Mówi się, że czytanie dzisiaj nie jest w modzie. 
Że my, młodzież nie lubimy tego, bo mamy oczy wle-
pione w ekran naszej komórki. To drugie to prawda! 
Ale zdziwiłby się niejeden dorosły, jak wielu z nas i jak 
często trzyma książkę w ręku. A co czytamy? Na topie 
jest Sapkowski. 
 Andrzej Sapkowski urodził się w Łodzi 21 
czerwca 1948 roku i mieszka            tam do dzisiaj. Jest 
autorem opowiadań fantastycznych i słowników do-
tyczących tego gatunku literackiego. Jego najbardziej 
znaną, nie tylko w Polsce, ale na całym niemal świecie, 
opowieścią fantastyczną  jest „Wiedźmin”. 
Głównym bohaterem książek jest Geralt z Rivii – ty-
tułowy wiedźmin- mutant, zabójca potworów, mistrz 
miecza posługujący się magicznymi znakami wiedź-
mińskimi. Saga opisuje zawiłe losy Geralta, który na 
mocy prawa niespodzianki powiązał się przeznacze-
niem z Ciri – tajemniczym dzieckiem, zwanym Lwiąt-
kiem z Cintry. Ich przygody, a także wielu innych na-
potkanych przez nich postaci, mają miejsce w czasie 
wielkiej inwazji Cesarstwa Nilfgaardu na Północne 
Królestwa (Temeria,Redania, Aedirn, Kaedwen). Poza 
trudnościami, jakie napotyka na swojej drodze, wią-
żąc się                                         z  czarodziejką Yennefer, 
Geralt bierze również udział w bezwzględnej grze wy-
wiadów wojskowych. Chcąc chronić zarówno siebie, 
jak i swoich przyjaciół, wiedźmin stara się zachować 
neutralność w szalejącym świecie.
 Wiedźmin to także gra komputerowa, w której 
w rolę głównego bohatera   wciela się gracz. Stajesz 
się Geraltem z Rivii – jednym z wiedźminów, czyli 
postacią o nadludzkich zdolnościach, zajmującym się 
zwykle zabijaniem potworów atakujących siedliska 
ludzi. Geralt, pozbawiony pamięci, próbuje na nowo 
odnaleźć się w mrocznej rzeczywistości świata gry, 
pozbawionej wyraźnego podziału na dobro i zło. W 
miarę rozwoju gry, Geralt jest zmuszony do podjęcia 
licznych wyborów moralnych, rzutujących na dalsze 
losy napotkanych bohaterów. Pomimo próby oddania 
klimatu świata Sapkowskiego, komputerowy Wiedź-
min nie uzyskał jednak oficjalnego wsparcia ze strony 
pisarza. Ciekawostką jednak jest, że sławę w świecie 
zawdzięcza temu, iż gra stała się prezentem dla waż-
nej osobistości. Mianowicie, „Wiedźmina” podarował 
podczas oficjalnej wizyty w Polsce nasz prezydent, 
amerykańskiemu prezydentowi Barakowi Obamie, 

który jest miłośnikiem gier komputerowych. Plotka 
głosi, że był nią zachwycony.  
 Obecnie trwają prace nad nowym serialem o 
Wiedźminie, który będzie realizowany przez Netflixa. 
Jego autorka, Lauren Schmidt Hissrich co jakiś czas 
ujawnia fanom nowe szczegóły na temat realizacji 
prac nad serialem – wiemy już, że seria będzie liczyła 
8 odcinków i  w całości będzie realizowana w Europie. 
A  jej premiera przewidywana jest w 2020 roku. Już 
nie mogę się doczekać! 

Magda Goździcka, klasa 7 D
 źródło obrazka: netflix.com
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Czego słuchamy?
 Na początek tego cyklu proponuję najpopularniejszego obecnie na świecie wokalistę. Oto… Ed She-
eran, a właściwie Edward Christopher Sheeran. Urodzony 17 lutego 1991w Hebden Bridge młody, utalento-
wany, brytyjski piosenkarz, autor tekstów, aktor, producent muzyczny i gitarzysta. Wykonuje on muzykę z 
pogranicza popu, rocka, folku i hip-hopu. Gra  na takich instrumentach jak: gitara, bas, wiolonczela, perkusja 
oraz pianino. Swoją przygodę muzyczną zaczął w 2005 roku, a  trzy lata później wyjechał do Londynu by 
kontynuować  tam karierę. Ma obecnie 27 lat i mimo tak młodego wieku osiągną już bardzo dużo sukcesów. 
Otrzymał takie nagrody jak: Radio Disney Music Award, Teen Choice. Ed Sheeran jest bardzo popularny, a 
jego piosenki osiągają ogromną ilość wyświetleń. Ma on na swoim koncie sporą liczbę utworów,  m.in. „Shape 
of You”, „Happier”, „Photograph” i wiele, wiele innych. Jednak jednym z  jego  najpopularniejszych  utworów 
jest piosenka „Perfect”. Ma ona około 1,5 miliarda wyświetleń na YT.

Paulina Gumińska,  klasa 6 c
„Perfect”
I found a love for me.
Darling, just dive right in and follow my lead.
I found a girl, beautiful and sweet.
I never knew you were. 
The someone waiting for me
‚Cause we were just kids. when we fell in love.
Not knowing what it was.
I will not give you up this time,
But darling, just kiss me slow, 
Your heart is all I own
And in your eyes, you’re holding mine.

Baby, I’m dancing in the dark 
With you between my arms,
Barefoot on the grass, listening 
To our favourite song.
When you said, you looked a mess, 
I whispered underneath my breath,
But you heard it, darling, 
You look perfect tonight.

Well I found a woman, 
Stronger than anyone. I know,
She shares my dreams. I hope, 
That someday I’ll share her home.
I found a love, to carry more, 
Than just my secrets,
To carry love, to carry children 
Of our own.

We are still kids, but 
We’re so in love
Fighting against all odds.
I know we’ll be alright this time.
Darling, just hold my hand.
Be my girl. I’ll be your man.
I see my future in your eyes.

Znalazłem miłość dla mnie.
Kochanie po prostu zanurkuj, i podążaj za mną.
Cóż znalazłem dziewczynę, piękną i słodką.
Nigdy nie wiedziałem, że byłaś osobą,
czekającą na mnie.
Bo byliśmy tylko dziećmi, kiedy zakochaliśmy się,
Nie wiedząc, co to było,
Nie dam ci się poddać tym razem,
Ale kochanie po prostu pocałuj mnie powoli, 
twoje serce jest wszystkim, co mam
A w twoich oczach trzymasz moje.

Kochanie tańczę w ciemności,
z tobą między moimi ramionami,
Boso po trawie, słuchając
naszej ulubionej piosenki.
Kiedy powiedziałaś, że wyglądasz niedbale,
szepnąłem pod nosem,
A ty to usłyszałaś: kochanie
wyglądasz dzisiaj idealnie.

Cóż, znalazłem kobietę,
silniejszą niż kogokolwiek znam.
Dzieli moje sny, mam nadzieję, 
że pewnego dnia będę dzielić z nią dom.
Znalazłem miłość, aby dźwigać więcej 
niż tylko moje sekrety, 
Aby nieść miłość, aby nosić 
nasze własne dzieci.

Jesteśmy wciąż dziećmi, ale 
jesteśmy tak bardzo zakochani, 
walcząc na przekór wszystkiemu.
Wiem, że będzie nam lepiej tym razem.
Kochanie, po prostu trzymaj moją dłoń, 
bądź moją dziewczyną, ja będę twoim mężczyzną.
Widzę moją przyszłość w twoich oczach.



Kinga Kowalczyk
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Piękne strofy o jesieni
„Jesień w parku”
Jesień do parku zawitała,
żołędzie z drzewa pozrzucała.
Liście na żółto zabarwiła,
zielony kolor w czerwień zmieniła.
A my po parku biegamy
i złotą jesień podziwiamy.

„Słotna jesień”
Deszcz, czy słota,
nie ma sprawy,
jesień dobra do zabawy.
Liście kolorowe zbieramy
i bukiety układamy.
Kalosze z chęcią włożymy,
po kałużach popsocimy.

Jesień zawitała w lesie,
Kolorowe listki niesie.
Ptaki coraz ciszej śpiewają,
A wiewiórki orzechy zbierają.

Oliwia Flaga, kl. 3c

Gdy jest wrzesień
Jest już jesień.
Wiewiórki biegają po lesie,
A ja lubię jesień.

Marta Kuśmierczyk, kl. 3c

Jesień jest ładna i kolorowa,
Bo barwi drzewa od nowa.
Jest czasem złota,
A czasem brązowa.

Zofia Janowska, kl. 3

Jesień w lesie zamieszkała,
Liściom spadać pomagała.
Tylko jodły, świerki, sosny
W zieleni będą czekać do wiosny.

Zofia Michalska, kl. 3c

Jesień jest super,
Bo wiewiórki biegają
I żołędzie spadają.
Póki jeszcze jesień trwa,
To kolory różne ma.

Michał Paszt, kl.3c

Jesień jest wspaniała,
Bo liściom różne barwy dała.

Alicja Pawęzka, kl. 3c

Julia Mazurek

Marta Kuśmierczyk



Szkolminek nr 11 12/2018 Strona 12 / 12

Olimpiady, olimpiady

Wybory do Samorządu 
Uczniowskiego

 Dnia 27 września 2018 roku w naszej szkole 
odbył się apel, na którym nastąpiła prezentacja kan-
dydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniow-
skiego. W trakcie  przypomniano sposób przeprowa-
dzenia wyborów. 
28 września 2018 roku zostały przeprowadzone  wy-
bory. Wybieraliśmy spośród następujących kandyda-
tów: Antoni Romaniuk klasa 7b, Dominik Czarnecki 
klasa 7d, Wiktor Winiarski klasa 8a, Nadia Dudziak 
klasa 8b i  Mateusz Filip z klasy 8c. Głosowanie prze-
biegało zgodnie z zasadami i bez jakichkolwiek za-
kłóceń. I tak oto 1 października 2018 roku ogłoszono 
wyniki, i wreszcie dowiedzieliśmy się, kto te wybory 

wygrał. Najwięcej głosów otrzymała Nadia Dudziak 
z klasy 8b, która została przewodnicząca Samorzą-
du Uczniowskiego, 2 miejsce zajął Antoni Romaniuk 
z klasy 7b - został zastępcą przewodniczącej, zaś 3 
miejsce przypadło  Dominikowi Czarneckiemu z kla-
sy 7d, który otrzymał funkcję sekretarza. Gratuluje-
my! 
I wzorem dorosłych wyborców przypominamy o re-
alizacji obietnic wyborczych.

Julia Stanek, klasa 6 c

 W nasze szkole jest wiele olimpiad, np. mate-
matyczna, polonistyczna,  ale nie o takich dzisiaj chcę 
napisać. O tych naukowych mówi się w szkole dużo, 
mają swoją Tablicę Sławy. Dziś będzie o mistrzach 
sportu… , szkolnego, choć nie tylko.  Zapraszam.
 Pierwsza Olimpiada sportowa odbyła się w 
776r p.n.e ,a pierwszym zwycięzcą był Koroibos z Eli-
dy. Tak mówi historia starożytna. A co mówi ta nowo-
żytna i polska? Oto  kilka wielkich postaci, oczywiście 
z mojego, subiektywnego wyboru.
JADWIGA MARIA ABISIAK RUTKOWSKA DO-
BROWOLSKA 
 Urodzona 2 lutego 1934r. w Guzowie, siatkarka 
polska o wzroście 172cm. W Tokio w 1964 roku jako 
zawodniczka drużyny siatkówki po zwycięstwach nad 
USA 3:0, Koreą Płd. 3:0, Rumunią 3:0 oraz porażkach 
z ZSRR 0:3 i Japonią 1:3 zajęła III miejsce w turnieju 
zdobywając brązowy medal olimpijski. Sportsmenka  
zmarła w 2004r.

MARIA ANDREJCZYK 
 Urodzona 9 marca 1996r. w Suwałkach polska 
lekkoatletka, oszczepniczka, olimpijka z Rio de Jane-
iro w 2016 roku. W konkursie olimpijskim w Rio zaję-
ła IV miejsce. Do medalu zabrakło jej tylko 2 cm .
I jeszcze słów kilka od patrioty lokalnego. Także w na-
szej szkole mamy kilku własnych  olimpijczyków 
SZYMON WROŃSKI
 Nie powiem, kiedy urodzony, ale nasz uczeń
 i świetny pływak, który zajął II miejsce na 100 m sty-
lem zmiennym, III miejsce na 50 m stylem motylko-
wym i w 1 rundzie na 25 m I miejsce, a w 3-ciej na 
50m III miejsce. To chyba niezłe wyniki.
IGOR STEMPURSKI
 Także pływak i uczeń klasy 7a.  Zajął II miej-
sce na 200m, II miejsce na 50m,  III miejsce na 100m. 
Też ma się czym chłopak pochwalić, prawda.

Nikodem Wójcik, klaca 6 c
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