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W góry! w góry, miły bracie! 

Tam swoboda czeka na cię.  
Wincenty Pol 
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Moje ferie zimowe upły-

nęły miło i atrakcyjnie. Więk-

szość dni spędziłem  

w Świeradowie-Zdroju. Jest to 

miejscowość uzdrowiskowa  

położona w Sudetach Zachod-

nich, w Górach Izerskich. Leży 

nieopodal granicy z Czechami 

i Niemcami. Położona jest na 

wysokości 450-710 m n.p.m. 

Podróż ze Szczecina, 

która odbyła się w środę, trwa-

ła pięć godzin, do celu dotarli-

śmy o godzinie trzynastej. Po 

krótkim odpoczynku w pensjo-

nacie „Eldorado” poszliśmy 

zwiedzać okolicę.  

Wokół roztaczał się ma-

lowniczy górski krajobraz, na 

drzewach i na ziemi leżało du-

żo śniegu. Spacerowaliśmy po 

deptaku, przy którym znajdo-

wały się liczne pensjonaty i re-

stauracje. Jeszcze tego same-

go dnia wieczorem pojechali-

śmy kolejką linową na trasę 

zjazdową, liczącą dwa i pół ki-

lometra długości, aby pozjeż-

dżać na nartach. Cała ta trasa 

należała do ośrodka 

"Ski&Sun". Drzewa miały tyle 

śniegu na sobie, że zostały ca-

łe nim oblepione.   

Następny cały dzień 

spędziliśmy na stoku, zjeżdża-

jąc na nartach. Rano było wię-

cej osób niż wieczorem. W pią-

tek z rana byliśmy w parku 

wodnym. Były tam dwie zjeż-

dżalnie wodne i liczne baseny. 

Spędziliśmy przyjemnie ten 

czas. Wieczorem pojeździli-

śmy z tatą na nartach wraz z 

jego dwoma kolegami. Mimo iż 

szybko robiło się ciemno trasa 

zjazdowa była bardzo dobrze 

oświetlona.  

W sobotę pojechaliśmy 

do Czech, do Harrachova.  

W miejscowości tej znajduje 

się kompleks skoczni narciar-

skich składający się z pięciu 

obiektów, w tym ze skoczni 

mamuciej. Tata wykupił karnet 

na sześć godzin, na różne tra-

sy narciarskie. Mogliśmy na-

cieszyć się z długich zjazdów 

na nartach. Wokół stoku rosło 

dużo drzew, jechaliśmy na gó-

rę wyciągiem krzesełkowym. 

Było dużo tras zjazdowych: 

Czerwona I, Czerwona II, 

Czarna i Niebieska. Były one 

dość 

długie.  

 Świeradów Zdrój jest 

miejscem, gdzie można odpo-

cząć, zrelaksować się  

i nabrać sił do dalszej nauki  

i pracy. Ferie bardzo mi się po-

dobały. Wracam do szkoły  

z dobrym humorem. 

Łukasz Rudowski  

Ferie w miejscowości Świeradów-Zdrój 
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 Ferie spędziłem w Koło-

brzegu. W tym mieście jest bar-

dzo dużo atrakcji. Spędziłem tam 

wspaniały dzień.  

 W Kołobrzegu byłem  

z mamą. Pojechaliśmy pociągiem  

o godzinie 6:30. Po dwóch godzi-

nach dojechaliśmy na miejsce. 

Pierwszym  miejscem,  które 

zwiedziliśmy był Bastion. Zoba-

czyliśmy tam czołgi, ciężarówki 

wojskowe, bomby i dużo innego 

sprzętu. Na pamiątkę kupiłem 

sobie dwa naboje.  

 Później poszliśmy do Mu-

zeum Oręża Polskiego, które ist-

nieje od 1963 roku. Widzieliśmy 

w nim duże samoloty, czołgi,  

rakiety, mundury wojskowe, 

broń z czasów II wojny światowej 

oraz broń z okresu średniowiecza 

i zbroje. Tu również kupiłem  

pamiątki.  

 Potem udaliśmy się  

do Muzeum 6D. Po wejściu  

do środka dostałem okulary, 

dzięki którym świat wydawał się 

niezwykły. Były tam efekty spe-

cjalne, mgła, wiatr, zapach i inne.  

 Następnie odwiedziliśmy 

kino, w którym oglądaliśmy film 

o dinozaurach. Po filmie space-

rem doszliśmy do Pomnika Zaślu-

bin Polski z Morzem, który po-

wstał w 1963 roku, a znajduje się 

na Bulwarze Jana Szymańskiego. 

Idąc wzdłuż morza doszliśmy do 

Latarni Morskiej, która powstała 

w 1945 roku i ma wysokość 26 

metrów. Na górze wiał mocny 

wiatr, ale widok był przepiękny.  

 Ostatnim miejscem, które 

odwiedziliśmy było Miasto  

Myszy. W nim, jak nazwa wska-

zuje, były śliczne myszki różnego 

gatunku i koloru. Myszki pigmej-

skie to jedne z najmniejszych 

ssaków na świecie. Oglądając 

zwierzęta dowiedziałem się dużo 

ciekawych rzeczy o ich zwycza-

jach. Po zakończeniu zwiedzania 

poszliśmy na pizzę.  

 Bardzo podobały mi się 

ferie w Kołobrzegu. Chętnie bym 

tam wrócił. To był najlepszy 

dzień ferii. 

Michał  Rogut 

Kołobrzeg 

Su-22 M4K 
Samolot szturmowo-bojowy.  
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 Przed rozpoczęciem ferii 

zimowych planowałem, co będę 

robić. Zamierzałem z tatą chodzić 

na lodowisko, basen i na ściankę 

wspinaczkową do klubu „Geko”. 

W planach była również wrotkar-

nia. 

 Wszystko się jednak 

skomplikowało, ponieważ mój 

tata przed feriami złamał prawą 

nogę i w szpitalu założyli mu gips. 

Poruszał się o kulach i musiał po-

zostać w domu. Nasze wspólne 

plany na ferie „legły w gruzach”. 

 Gdy mama była w pracy, 

to pomagałem tacie w codzien-

nych czynnościach, grałem 

z nim w gry planszowe i 

nauczyłem się kilku no-

wych sztuczek magicznych, 

między innymi karcianych. 

Gdy mama wracała z pracy 

pokazywałem jej sztuczki, 

które wprawiały ją w osłu-

pienie i zdziwienie. Mój 

tata stwierdził, że nie ma 

tego złego, co by na dobre 

nie wyszło, że zawsze bra-

kowało mu czasu na czyta-

nie książek. Teraz, kiedy leży  

z nogą w gipsie, postanowił nad-

robić zaległości. Zainstalował so-

bie aplikację Legimi i dzięki temu 

dowiedziałem się, co to takiego 

jest. Może sobie kiedyś skorzy-

stam z tej aplikacji i przeczytam 

jakieś ciekawe książki. 

 W drugim tygodniu ferii 

moja mama wzięła urlop i kilka 

razy pojechałem z nią na spacer 

nad morze. Spacerowaliśmy po 

plaży, szliśmy na obiad i dobry 

deser. 

 Wspólnie z kolegami by-

łem w kinie na filmach: „Lego. 

Przygoda 2” oraz „O psie, który 

wrócił do domu”. Z kolegą Micha-

łem pojechałem też na basen 

„Laguna”. 

 Codziennie rano, gdy 

wstawałem z łóżka patrzyłem czy 

spadł śnieg. Raz lub dwa zdarzyło 

się, że trochę posypało. Jednak 

śniegu było za mało, żeby pozjeż-

dżać na sankach. 

 Mimo to i tak uważam, że 

ferie były udane, ciekawe i pełne 

nagłych zwrotów akcji :) 

Franek Woźniak 

Pokrzyżowane plany 
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 Przez pierwsze pięć dni 

ferii chodziłam na półkolonię  

taneczną do szkoły tańca 

„Astra”. Poznawaliśmy tam no-

we kroki taneczne i doskonalili-

śmy te, które już znaliśmy, np. 

running man. Szkoła ta znajduje 

się na ulicy Struga, gdzie dojeż-

dżałam razem z moją przyjaciół-

ką Bianką.  

 Brałam udział w 

„Feriadzie” (tak się nazywa ta 

półkolonia) już w zeszłym roku  

i śmiało mogę stwierdzić, że wła-

śnie ta poprzednia była lepsza. 

Dlaczego? Było wtedy więcej na-

uczycieli, np. Pani od Vogue (taki 

styl tańca, podobny do modelin-

gu). Zajęcia też mi się wtedy bar-

dziej podobały. Jednak jedzenie 

było identyczne. Nie żebym na-

rzekała, absolutnie. Paluszki ryb-

ne były naprawdę dobre, nale-

śniki też. W tym roku uczyliśmy 

się choreografii waackingowej 

oraz hip-hopu. 

 Po półkolonii pojechałam 

nocować parę razy u babci  

i dziadka. Ogólnie to siedziałam 

do późna i wstawałam późno 

(według mnie tak powinno być 

zawsze, bo tak jest idealnie). 

Wieczorami często rysowałam, 

czytałam książkę „Amazonia” lub 

oglądałam anime, czyli takie ja-

pońskie bajki. Jednak biada te-

mu, co mówi „Znowu oglądasz te 

chińskie bajki! One są dla dzie-

ci!”. Po pierwsze, nie są chińskie, 

tylko JAPOŃSKIE, a po drugie nie 

wszystkie są dla dzieci. 

 W niedzielę pojechałam  

z dziadkami do najwyższego bu-

dynku w Szczecinie – Hotelu Ra-

disson połączonego z Restaura-

cją Cafe 22. Bardzo ładne  

widoczki, od góry ulice wygląda-

ją niesamowicie. Ale bardziej 

niesamowite były naleśniki  

z nutellą, polewą czekoladową  

i bitą śmietaną. 

 W poniedziałek poszłam 

do kina wraz z babcią na film 

„Glass”. Na początku uznałyśmy, 

żeby iść na „Arktykę”, ale koniec 

końców zdecydowałyśmy się na 

„Glass”. Powiem tak: „Po prostu 

nie mój typ filmów”. Nie lubię 

rzeczy typu Marvel czy Avengers. 

Nie przepadam za supermocami 

(takimi typowo bohaterskimi, 

np. Iron Man, itp.). Jednak zdoła-

łam ten film przeboleć, gdyż nie 

miał motywu: zabawna scenka  

z życia bohatera, jakieś zło lub 

złoczyńca, rachu-ciachu i po  

strachu. 

Na dodatek pod koniec (uwaga, 

spoiler) wszyscy „bohaterowie” 

umierają. Chociaż nazwać ich 

bohaterami nie wypada, ponie-

waż byli oni trzymani w psychia-

tryku, gdzie jakaś pani psychiatra 

chciała koniecznie ich przekonać, 

iż nie mają tych supermocy. Ty-

powo dla takich filmów, doznała 

ogromnego szoku, po odkryciu, 

że jednak je posiadają. Nie będę 

już pisała więcej, jeśli jest ktoś 

zainteresowany, to zapraszam 

do kina. 

 We wtorek nocowałam  

u mojej przyjaciółki. Było dużo 

zabawy i najnowszych plotek. 

 W czwartek, byłam na 

spacerze nad Jeziorem Binowo. 

Znajduje się tam też pole golfo-

we. Odebrałam stamtąd zieloną 

kartę, dzięki czemu mam dostęp 

do większości pól golfowych  

na świecie. Myślę, że mi się przy-

da.  

 Samo jezioro było jeszcze 

Moje ferie w Szczecinie 
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 pokryte lodem, więc oczywiście 

dobyłam wszystkich narzędzi nie-

zbędnych do przeprowadzania 

innowacyjnych badań nad krucho-

ścią lodu. Czyli inaczej, po prostu 

uwsteczniłam się w rozwoju łomo-

cząc bez celu patykiem w kawał 

lodu niczym pra-człowiek. Później 

mijaliśmy opuszczone domy i bu-

dynki, więc stwierdziłam, że jest 

to idealny materiał na praktykę 

moich hobby (demonologia, zjawi-

ska nadprzyrodzone, paranormal-

ne). Ale oczywiście, rodzice zabro-

nili mi wchodzić pod pretekstem, 

że „jest to nielegalne”. Nielegal-

ne? Haha... Nadal nie mogę zrozu-

mieć, dlaczego chowają mój wy-

bitny umysł pod kloszem. 

 W piątek byłam pod dwor-

cem PKP i zwiedzałam poniemiec-

kie schrony. Naszym przewodni-

kiem był bardzo dowcipny i sym-

patyczny Pan Jurek. Uwaga, zacy-

tuję Pana Jurka: „Dwadzieścia lat 

temu powiedziano mi, że jestem 

dobrze zapowiadającym się akto-

rem. Cóż, tak zostało do dzisiaj”. 

Zwiedzanie z takim przewodni-

kiem to czysta przyjemność, bra-

kuje takich entuzjastycznych ludzi 

na świecie. 

 W sobotę pojechałam się 

spotkać z rodziną, czyli bratem 

mojego dziadka, jego żoną i sy-

nem. 

 Dużo wolnego czasu prze-

znaczyłam również na granie na 

konsoli WiiU z mamą i tatą  

w „Mario Kart 8”, w której jestem 

mistrzem. 

 Chciałam jeszcze pójść do 

teatru, ale akurat nic nie grali. A,  

i również polecam film „Koro Se-

kai no Katasumi ni”. Jest to anime, 

opowiadające o II Wojnie Świato-

wej. Możemy obserwować życie 

dorastającej w Japonii Suzu, gdzie 

tłem staje się zrzucenie bomby 

atomowej na Hiroszimę i Nagasa-

ki. 

W niedzielę, korzystając z ostat-

niego dnia ferii, postanowiłam to 

wszystko opisać. 

 

Weronika Marcjanik 

 Tegoroczne ferie spędzi-

łem w Złocieńcu, gdzie mieszka 

moja babcia i mój dziadek.  

 Złocieniec to małe mia-

steczko, oddalone o ponad 100 

km. od Szczecina. Przez miasto 

przepływają dwie rzeki Drawa  

i Wąsowa. Rzeka Drawa jest bar-

dzo głęboka zaś Wąsowa to 

rzeczka mała i płytka. W czasie 

mojego pobytu w Złocieńcu było 

bardzo dużo śniegu przez co 

wszędzie było biało. Na obrzeżach 

miasta są lasy i wiele górek, na 

których można było zjeżdżać na 

sankach. Do momentu ocieplenia 

będzie stać tam również mój 

śnieżny bałwan, którego ulepiłem. 

W tej okolicy jest też jezioro, 

które wtedy było zmarznięte. Po 

jeziorze chodzili ludzie, którzy 

łowili ryby w przeręblach. Przy 

wyjeździe ze Złocieńca stoi po-

mnik Zajączka Złocieniaszka, któ-

ry jest drogowskazem i jednocze-

śnie maskotką tego miasta. Uszy 

tego zwierzaczka pokazują dwie 

drogi, które prowadzą do miasta. 

Złocieniec to ładna miejscowość. 

Michał Szubiński 

Złocieniec 
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 Warszawa, stolica Polski - 

idealne miejsce do wyjazdu na 

ferie. A oto najciekawsze miej-

sca, które zwiedziłem: 

Muzeum Powstania Warszaw-

skiego. Jedno z najciekawszych 

muzeów jakie zwiedziłem.  Repli-

ki kanałów, którymi przemiesz-

czali się powstańcy, kino Palla-

dium, gigantyczny samolot, mul-

timedialne wystawy oraz kartki  

z kalendarza powstańczego to 

nie wszystko. Muzeum to istna 

skarbnica wiedzy o tym okresie 

dla wszystkich - małych i dużych. 

PGE Narodowy. Stadion, jeden  

z symboli Warszawy, a jednak 

zawiodłem się na nim okropnie. 

W zimie brak jakichkolwiek atrak-

cji,  poza lodowiskiem. Ani kon-

certu, ani boiska, tylko punkt wi-

dokowy oraz małe lodowisko. 

Odwiedzenie tego miejsca w zi-

mę, to tylko marnowanie czasu 

(niestety). 

PKiN (Pałac Kultury i Nauki).  

Gigantyczny symbol stolicy. 

Punkt widokowy, na trzydziestym 

piętrze to fantastyczne miejsce 

do obejrzenia panoramy Warsza-

wy, prawie jak z lotu ptaka. Wię-

cej nie mogę nic powiedzieć, po-

nieważ nie byłem na żadnej wy-

stawie stałej (niestety nie było 

czasu). 

Zamek Królewski. Zamek, w któ-

rym urzędował król Stanisław 

August Poniatowski. Bardzo miło 

było zwiedzać to miejsce  - mnó-

stwo obrazów oraz wystaw. Cie-

kawe były również przedmioty w 

sklepie zamkowym. Jedyna wada 

- otwarte okna i przymusowa 

szatnia, co oznacza, że jest zim-

no. 

Muzeum Polin (Muzeum Historii 

Żydów Polskich). Bardzo ciekawe, 

nowoczesne muzeum. Konstruk-

cja budynku bardzo interesująca, 

a ekspozycja w poszczególnych 

galeriach to inny, wyższy poziom. 

Zawiłe losy Żydów przez całe ty-

siąc lat, w niecałe 3 godziny. 

Miejsce, do któ-

rego powinno 

się organizować 

miliony wycie-

czek szkolnych. 

Dodatkowo do 

lipca będzie 

otwarta bardzo ciekawa wystawa 

czasowa poświęcona twórczości 

Janusza Korczaka, a szczególnie 

jego książce ,,Król Maciuś Pierw-

szy”. 

CNK (Centrum 

Nauki Kopernik). 

Świetne miejsce 

dla wszystkich. 

Eksperymenty, 

mini ,,laby” (Laboratoria dla dzie-

ci od 5 do 15 lat). Fenomenalne 

miejsce, z którego nie chce się 

wyjść.  Wizualnie budynek bar-

dzo prosty, a jednocześnie niesa-

mowicie ciekawy. Planetarium… 

najlepsze kino na świecie. Seanse 

w 3d, na półkulistym suficie spra-

wiają wrażenie, jakbyś lądował 

na Marsie lub Księżycu. Nauka 

połączona z zabawą - idealne 

miejsce dla rodzin z dziećmi.     

Maciek Borkowski  

F e r i e  w  Wa r s z a w i e  
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 Tegoroczne ferie spędzi-

łam w Niemczech w miejscowo-

ści Oberstorf. 

 Mieszkaliśmy w bardzo 

ładnym domu wczasowym, urzą-

dzonym w stylu alpejskim. Z tara-

su mieliśmy przepiękny widok na 

pasmo górskie, a także na trasy 

do jazdy na nartach biegowych. 

Jest to sport bardzo popularny  

w tamtym regionie, codziennie 

kilkadziesiąt osób przemierzało 

te trasy. Słońce bardzo mocno 

grzało i można było się opalać. 

 Na początku pobytu by-

łam na turnieju lotów narciar-

skich. Kamil Stoch zajął pierwsze 

miejsce i wygrał turniej na skocz-

ni mamuciej. W tym dniu cały 

czas padał śnieg i było go na-

prawdę dużo. Przez kolejne dni 

śniegu nie ubywało, ponieważ 

utrzymywała się niska tempera-

tura.  

 Następnego dnia wjecha-

liśmy z rodzicami kolejką górską 

na najwyższy szczyt w tej miej-

scowości, który nazywa się  

Nebelhorn o wysokości 2224 m 

n.p.m. Z góry można było podzi-

wiać piękne widoki gór, panora-

mę miasta. Widzieliśmy też kilku 

odważnych mężczyzn uprawiają-

cych "speedfaying", czyli latanie 

na nartach ze spadochro-

nem. 

Odwiedziliśmy również 

piękną restaurację na tym 

szczycie, w której każdy  

z nas zamówił sobie pyszne 

ciastko. 

 

 Kolejne dni spędziłam na 

stokach narciarskich w Niem-

czech i Austrii. Są tam bardzo 

dobre warunki do uprawiania 

sportów zimowych. Jest kilka 

ośrodków narciarskich, w każ-

dym po kilkadziesiąt kilometrów 

tras narciarskich. W każdym 

ośrodku są kolejki gondolowe 

oraz kanapowe. Trasy do jazdy 

na nartach były świetnie przygo-

towane, mimo tego, że przez kil-

ka dni nie padał śnieg. 

 Ostatniego dnia byliśmy 

na basenie w pobliskiej miejsco-

wości. 

 Przygoda z Alpami zachę-

ciła mnie do dalszego podróżo-

wania i odwiedzania nowych 

miejsc. 

Marcelina Gerlicka - Pawelska 

O b e r s t o r f  
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 Ferie spędziłam z mamą , 

bratem i ze znajomymi. Byliśmy 

w Świeradowie. 

 W pierwszym tygodniu 

ferii, w poniedziałek wyjechali-

śmy do Świeradowa. Zameldo-

waliśmy się w hotelu o nazwie 

Cottonina. W ośrodku znajdował 

się basen. Prawie codziennie  

w nim pływałam. Na terenie ho-

telu w środy i w piątki odbywały 

się ogniska. Ja z moim bratem i  

z naszymi przyjaciółmi bawiliśmy 

się tam śniegiem, jedliśmy kieł-

baski i pianki. Raz pojechałam na 

jazdę nocną, czyli zjeżdżałam 

wieczorem na nartach.  

 Bardzo lubię jeździć na 

nartach zjazdowych. Trzy razy ze 

Świeradowa pojechaliśmy ze zna-

jomymi do Jakuszyc. Budowali-

śmy tam swoje bazy ze śniegu do 

bitwy na kulki i zjeżdżaliśmy na 

sankach. Dwóch dorosłych nas 

pilnowało, a reszta jeździła na 

nartach biegowych. Za trzecim 

razem jak przyjechaliśmy do Ja-

kuszyc to i ja biegałam na nar-

tach biegowych z mamą. W nie-

dzielę, gdy wracaliśmy do domu  

była straszna śnieżyca. Jechali-

śmy cały dzień. 

 Drugi tydzień ferii spędzi-

łam w domu.  

 Ferie w tym roku bardzo 

mi się podobały. Chciałabym, że-

by zimowe wakacje w następnym 

roku też  były takie niezwykłe.  

Julia Chłapowska 

Świeradów 

Kartki pocztowe 
 Angielski, jako że jest to 

język międzynarodowy, często 

przydaje się na przykład  

w „przetrząsaniu” Internetu, w 

poszukiwaniu informacji, graniu 

w gry, których treści producen-

tom nie chciało się na język pol-

ski tłumaczyć lub po prostu  

w komunikacji z dowolną osobą  

z mocniej rozwiniętego technolo-

gicznie świata, jaką się pozna. 

Prawdę mówiąc, język angielski, 

to nie wyszukane narzędzie tor-

tur, jak niektórzy sądzą, tylko 

jeden z najbardziej przydatnych  

i praktycznych „przedmiotów”, 

jakiego przyszło nam się uczyć  

w placówce oświatowej. 

Do przyjęcia nastawienie, że nie 

jest to wyszukany rodzaj tortur, 

zachęcają chociażby realizowane 

w ramach nauki tego języka pro-

jekty, takie jak międzyszkolna 

wymiana kartek świątecznych, 

przeprowadzona w tym roku, 

przez panią Alicję Suszczyńską w 

grupie językowej 6ae. 

 Ja wiem, że w dzisiejszych 

czasach mało kto takie kartki wy-

syła, ale samo otrzymanie takiej 

kartki, jest rzeczą niezwykle przy-

jemną. Nawet jeśli takową kartkę 

dostaje się już po świętach. Bez 

różnicy. Uczucia te same. 

Jak ktoś nie wierzy, to mogę taką 

kartkę świąteczną wręczyć mu  

w czerwcu i powiedzieć, że zgu-

biła się na poczcie. Ucieszycie się 

na widok tego niepozornego 
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skrawka papieru na sto procent. 

 W tym roku, nasza szkoła, 

wymieniła się kartkami ze szkołą 

w Bojanowie (woj. wielkopol-

skie). W każdej otrzymanej przez 

naszą szkołę kartce – ozdobionej 

przy użyciu brokatu, kolorowego 

papieru, filcu i innych fantastycz-

nie wyglądających rzeczy - znaj-

dował się fragment świątecznej 

piosenki, który jednocześnie był 

życzeniami. Co moim zdaniem 

było bardzo pomysłowe. 

 Nasza szkoła, jako nowi-

cjusz w biznesie kartkowo-

życzeniowym, nie poradziła sobie 

szczególnie źle, ale – co przyzna-

ję z przykrością, i bólem ściskają-

cym moje biedne, małe serdusz-

ko – nie wybitnie dobrze. 

Samo przygotowywanie, wpro-

wadziło świąteczny nastrój, który 

według moich obserwacji, zdołał 

się utrzymać od początku grud-

nia. Wszystkim odpowiedzialnym 

za wykonanie towarzyszyły emo-

cje i stres równie dużo, co na 

promocji -90% na wszystko  

w Biedronce. 

Umówmy się: te kartki miały re-

prezentować naszą szkołę, i pew-

nie ciągle reprezentują, bo z tego 

co wiemy, w szkole w Bojanowie 

stworzono całą tablicę(!) kartek  

z każdego zakątka Polski. 

Mogę więc z czystym sumieniem 

powiedzieć, że reprezentanci na-

szej szkoły w tym szalonym kart-

kowym przedsięwzięciu, mieli 

pełne prawo do nerwów, bo mo-

że i to brzmi absurdalnie, ale zro-

bienie kartek, które ktoś później 

będzie wieszał na tablicy, a jesz-

cze później, uczniowie bez ani 

grama współczucia, czy innych 

ludzkich emocji, przyszyją do 

osoby, która zrobiła trochę 

brzydszą kartkę, niewidzialną 

łatkę pod tytułem: „Beztalencie”. 

Albo coś gorszego, tylko nie mo-

gę powiedzieć co, gdyż cenzura 

nie dopuszcza możliwości, aby 

takie słowa w ogóle padały. Ale - 

żeby nie było – takiej promocji  

w Biedronce towarzyszy nie tylko 

stres Zdążę-Zabrać-Wszystko-Dla

-Siebie-Czy-Ktoś-Mnie-

Wyprzedzi, lecz także troszkę 

milsze i szlachetniejsze uczucia.  

I tak samo jest z tworzeniem kar-

tek i wpisaniem do nich życzeń 

po angielsku – oprócz stresu, że 

przyszyją łatkę, jest też uczucie, 

że skoro realizuje się ten projekt, 

to chyba się coś w życiu osiągnę-

ło. Taka troszeczkę euforia. Miłe 

ukłucie w dołku, świadczące  

o tym, że nasza samoocena sko-

czyła odrobinę w górę. 

 Takie projekty ogólnie 

mają to do siebie, że rozwijają. 

Nie mam tu na myśli samooceny, 

tylko to, że dzięki nim, jesteśmy 

w stanie poznawać nowych ludzi, 

miejsca, inne punkty widzenia. 

Coś tak mogłoby się wydawać 

banalnego jak międzyszkolna wy-

miana kartek, może być począt-

kiem ery własnego rozwoju. Bo 

zawsze przecież jest co dopraco-

wywać. Zawsze można to zrobić 

lepiej, na większą skalę itd. Na 

tym polega chęć rozwoju oraz 

dążenie do celu.  

M. M. W. 
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Szkolny Konkurs Poetycki 
„Słuchać i słyszeć” 

I miejsce 

„Wiersz o relacjach” 

Czy relacje zawsze mają rację? 

Czy czasem tracą swoją grację? 

Czy mogą doprowadzić do łzy 

Spłynięcia? 

Lub uśmiechu 

Wpłynięcia. 

Uczucie… 

To z niego się narodziliśmy, 

I przez całe życie z nim szliśmy. 

Między nami są relacje, 

To one dają nam informację. 

To one wyławiają z nas uczucia, 

To przez nie czujemy igły w serce 
ukłucia, 

Wrogość, 

Agresja: 

To jedna wielka pasja. 

Miłość, 

Intymność, 

Obojętność, 

Nienawiść 

Czy dystans emocjonalny. 

To wszystko wynika 

Z poziomu relacji: 

Jesteśmy amoralni 

Czy 

W adoracji 

Komiczni 

Czy  

Pełni gracji. 

Więc starajmy się szanować 

W relacjach 

I 

Rozmowach 

Na pewno Ci przyjdą za to korzyści 

Więc nie bądźmy jak  

Terroryści  

I bądźmy dla siebie adekwatni 

Oraz 

Akuratni. 

Zuzanna Sroka  

II miejsce 

Niczym gwiazdy, wiszą nad nami 

gotowe prowadzić przez każdą z dróg. 

Mogą rozświetlić nasze noce, 

Ziścić każdy z pięknych snów. 

 

Wystarczy podnieść głowę, 

spojrzeć w niebo szczerych słów. 

Wnet usłyszysz je i zrozumiesz, 

jak zetrzeć z życia zbędny kurz.  

Julia Grzymała 

III miejsce 

„Głosy jesieni” 

Nasłuchuję, słucham i słyszę 

Jak liść się na wietrze kołysze. 

Wczepiony palcami w pnia powłokę 

Obserwuję nisko lecącą srokę. 

To małe, czarne stworzenie tak gładko szybuje, 

Że z liściem konkuruje. 

Wraz z wiatrem w jedno się spoiły 

Wspólnie nieodłączną melodię stworzyły 

Każda nuta, każdy dźwięk moje ucho pieści, 

Sam już nie wiem ile tego dusza zmieści. 

Wiatr miota liściem raz w prawo, raz w lewo, 

Bądź ostrożny przyjacielu, bo uderzysz w drzewo! 

I nagle ucicha… 

Już nic nie leci, nic się nie kołysze. 

Słucham, nasłuchuję i słyszę tylko ciszę…  

Radek Zając 



  

 

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :) 

Zespół redakcyjny: Maciej Borkowski, Tymon Kowalczyk, Ola Lang, Kornelia Łączyńska, Hanna Pajek, Maja Piotrowska,  

 Anna Szejba, Maja Wasilewska, Kalina Wieloch, Julia Zadwórna. 

Opiekunka koła dziennikarskiego: Kamila Nienałtowska-Grzelak  

FOTORELACJA 
FERIE 2019 


