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2   Odpoczywaj, kiedy możesz, abyś była gotowa na nadchodzące bitwy. ~ Richelle Mead

Ale to już było...



Od redakcji
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Właśnie tak – Absolwenci. Nie – Uczniowie, nie – Wychowankowie, 
nie – Gimnazjaliści. Od dziś – od 22 czerwca 2018 roku jesteście Ab-
solwentami Gimnazjum w Niemcach. Data ta dla wielu osób to zwy-
kła kartka w kalendarzu. Dla mnie jednak, a mam nadzieję, że i dla 
Was, to dzień szczególny.

Po pierwsze dlatego, że właśnie dziś dostajecie do rąk świadectwa 
ukończenia szkoły. To pierwsza, ale zapewne nie ostatnia placówka 
oświatowa, której będziecie absolwentami. Niektórzy z Was spędzi-
li w szkole w Niemcach 9 lat – to szmat czasu. Dziś ruszacie trochę 
w nieznane.

Po drugie, dzisiejsza data w  symboliczny sposób kończy beztroski 
okres Waszego dzieciństwa. Co prawda są jeszcze wakacje, odpo-
czynek i radość. Ale już za rogiem czeka dorosłość. Pierwsza ważna 
życiowa decyzja już za Wami – jest nią wybór szkoły średniej. Anali-
zując wyniki egzaminu jestem spokojny, że dostaniecie się tam, gdzie 
chcecie. Od września nowe wyzwania, nowi ludzie, nowe środowisko. 
Większa samodzielność, ale i  większa odpowiedzialność. Mam na-
dzieję, że sobie poradzicie.

W tym trochę wesołym, ale i trochę smutnym dniu, życzę Wam mą-
drych działań i odpowiedzialnych decyzji. Ale przede wszystkim ży-
czę Wam tego, byście byli szczęśliwymi ludźmi.

Jerzy Wójcik
Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Niemcach
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4   Im więcej odpoczywasz, tym dłużej żyjesz. ~ J.R.R. Tolkien

Opracowanie: Marzena Włodarczyk
Na podstawie informacji od p. wicedyrektor Barbary Józefackiej (szkoła podstawowa) 

oraz p. wicedyrektor Jadwigi Łucki – Drozd (gimnazjum)

NAJLEPSI ‘2018

SZKOŁA PODSTAWOWA – Klasy 4-7

4a 4b 4c
Agnieszka Boguta  
zast. Ilona Kichtiak Katarzyna Iwańczuk Jolanta Chrząstowska

Mikołaj Kisielewski
Maciej Jaworski
Mateusz Muchajer
Antonina Polkowska   
Wiktoria Sykut
Gabriela Lesic  
Gabriela Bodziak  
Izabela Wójcicka 
Liwia Pyda 

5,18
5,00
5,00
4,91
4,91
4,91
4,82
4,82
4,82

Gabriela Sidor 
Wiktor Chęć 
Katarzyna Gnyp 
Emilia Tchórz 
Krystian Wach
Szymon Wodzyński

5,09
5,00
4,82
4,82
4,82
4,82

Magda Goluch 
Zuzanna Żeleźnik  
Weronika Piekarczyk
Franciszek Bujak 
Barbara Mroczek 
Natalia Caban 
Kinga Jędrychowska
Lato Blanka 
Amelia Stachura 
Anna Góźdź
Jakub Kordecki 

5,36
5,36
5,09
5,00
5,00
4,91
4,91
4,91
4,91
4,82
4,82

4d

Magdalena Lewandowska

Mateusz Kosowski 
Filip Poleszak 
Natalia Bartosik
Wiktor Meksuła 
Natalia Wołoszyn
Maria Kowalik 
Karolina Chmiel 
Katarzyna Nosal 
Kruczek Jakub 
Natalia Nankiewicz 

5,45
5,36
5,27
5,18
5,09
5,09
4,82
4,82
4,82
4,82

5a 5b 5c

Marek Gromaszek
Joanna Piekarczyk

zast. Marzena Kowal-Dolińska Ewa Korzeniowska

Jan Borawski 
Andrzej Chałupczak
Nina Caban 
Jakub Pawłowski 
Tomasz Królik 
Mateusz Młynek 
Wiktoria Kozieł 
Wiktoria Snopkowska 
Kamil Romanowski 

5,18
5,18
5,09
5,09
5,09
5,09
4,91
4,82
4,82

Natalia Domownik 
Zuzanna Goljanek 
Natalia Kądziela 
Oliwia Kosowska 
Anna Kubicka 
Paulina Latek 
Agnieszka Lisowska 
Wiktoria Mazur 
Katarzyna Sadurska 
Martyna Skrobas 
Wojciech Ciastek 

5,45
5,27
5,45
4,82
5,36
5,36
5,00
5,18
5,09
5,36
4,82

Ewelina Adamska 
Wiktoria Górna 
Magdalena Jędrychowska 
Jakub Krawczyk 
Marta Marcinek  
Jan Michniewicz 
Justyna Misiak 
Julia Stefaniak 

5,55
5,09
5,00
5,36
4,91
5,40
5,00
5,36
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6a 6b 6c
Olga Skrzypczak-Kowalczyk Urszula Głuszak Mirosław Choina

Anna Syta 
Daria Gawlak 
Emilia Kapłan 
Wiktoria Domin
Szymon Bodziak 
Iza Pełkowska 
Oliwia Kumoś
Kamila Tkaczyk 

5,45
5,18
5,09
5,00
4,91
5,00
4,82
4,82

Dominika Stanisławska 
Nikola Stanisławska 
Kinga Małek
Aleksandra Hunek 
Gabriela Zmysłowska
Zuzanna Lesic 
Maja Rozwadowska 
Dominika Misiak 

5,45
5,45
5,27
5,18
5,09
4,91
4,82
4,82

Eliza Kowalik 
Katarzyna Kasperek 
Mateusz Parafiniuk 
Zuzanna Parafiniuk 
Maria Birut 
Wiktoria Hamera 
Jakub Kowalik 
Julia Szczęch 

5,45
5,27
5,09
5,09
5,00
4,91
4,91 
4,91

7a 7b 7c

Maria Wójtowicz Mariola Sidor
Małgorzata Kot

zast. Jerzy Czubacki

Michał Choina 
Karolina Klempka 
Maria Taczalska

5,57
4,93
4,79

Marek Mroczek 
Bartłomiej Osiak
Karolina Borzęcka                    
Karolina Rodak 

5,21
5,21
4,86
4,79

Izabela Bartosik 
Katarzyna Kowalik 
Jakub Kostecki 

5,50
5,29
4,79

GIMNAZJUM – Klasy II-III

IIA IIB IIC
Małgorzata Mytyk Marzena Włodarczyk Danuta Dziedzic

Dorota Choina 
Joanna Taczalska 
Martyna Kądziela

5,14
4,86
4,79

Milena Jaworska 4,79 Karolina Polkowska 4,92

IIIA IIIB IIIC
Marek Gruda Wojciech Waśkowicz Elżbieta Kotelba

Martyna Wac
Alicja Bijak
Paulina Prażmo

5,24
5,06
4,78

Krystian Czuchryta 
Aleksandra Tarnas 
Zuzanna Kowalik 
Urszula Kasperek 
Klaudia Pacek 
Martyna Dolińska 
Jakub Łucka  

5,61
5,56
5,44
5,39
5,28
5,00
4,78

Kornelia Bordzoł 
Małgorzata Sidor                                      
Barbara Maj      
Kamila Lewicka
Paulina Adamczyk
Anna Baranowska                                   
Anna Kukiełka

5,50 
5,30
5,22
4,83
4,78
4,78
4,78
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6   A to wielka umiejętność umieć odpoczywać. ~ Wiesław Myśliwski

Szkolne żniwa  
czyli podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego

Opracowały: Elżbieta Kotelba, Jolanta Nowak -Urbaś

Tegoroczny egzamin gimnazjalny odbył się w dniach  18, 19 i 20 kwietnia. Siedemdziesięcioro dwoje uczniów naszej szko-
ły sprawdziło swoją wiedzę z zakresu języka polskiego,  historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, 
matematyki, z języka nowożytnego. W ostatniej z wymienionych prób, 12 osób wybrało język niemiecki i ta grupa uczniów 
zdawała egzamin tylko na poziomie podstawowym. Pozostali zdawali język angielski o dwóch poziomach trudności: pod-
stawowym i rozszerzonym. 
Na podstawie wyników procentowych obliczane są tak zwane punkty rekrutacyjne do szkół średnich za egzamin (maksy-
malnie 100).  Jest to średnia liczby procentów z pięciu obowiązkowych części egzaminu gimnazjalnego (bez języka obcego 
na poziomie rozszerzonym).  W  tym roku statystyczny uczeń naszego gimnazjum uzyskał, podobnie jak w roku ubiegłym,  
64% punktów możliwych do zdobycia.

Przedstawiamy listę uczniów z najwyższą liczbą punktów rekrutacyjnych  za egzamin:

Krystian Czuchryta 97% KL III B
Kornelia Bordzoł 97% KL III C
Aleksandra Tarnas         92% KL III B
Klaudia Pacek       91% KL III B
Zuzanna Kowalik 88% KL III B
Martyna Wac  88% KL III A
Urszula Kasperek 87% KL III B
Małgorzata Sidor 86% KL III C
Julia Pietkiewicz 84% KL III C
Alicja Bijak  83% KL III A
Barbara Maj  83% KL III C
Miłosz Polkowski 80% KL III A

Anna Kukiełka  79%      KL III C
Jakub Łucka  78%      KL III B
Paulina Adamczyk 78%      KL III C
Patryk Kasperek   78%      KL III B
Mateusz Bagijew 78%      KL III B
Dawid Jóźwik  78%      KL III B
Jakub Bieniek  77%      KL III A
Filip Kowalik  77%      KL III B
Martyna Dolińska 76%      KL III B
Jakub Bujak  76%      KL III C 
Albert Branica  75%      KL III A
Daniel Lewczak 75%      KL III A

A oto uczniowie, którzy z poszczególnych części egzaminu osiągnęli wyniki w staninach najwyższych (4% najlepszych 
wyników w kraju).

Język polski
 Barbara Maj  100%     KL III C
 Krystian Czuchryta 97%       KL III B
 Kornelia Bordzoł 97%       KL III C
 Anna Kukiełka  94%      KL III C
 
Historia i WOS
 Kornelia Bordzoł 97%      KL III C
 Krystian Czuchryta 94%      KL III B
 Zuzanna Kowalik 94%      KL III B 

Język angielski podstawowy
 Patryk Stefaniak 100%      KL III A 
 Martyna Wac  100%      KL III A 
 Krystian Czuchryta 100%      KL III B
 Urszula Kasperek 100%      KL III B 
 Filip Kowalik  100%      KL III B
  Aleksandra Tarnas 100%      KL III B
 Paulina Adamczyk 100%      KL III C
 Kornelia Bordzoł 100%      KL III C
 Julia Pietkiewicz 100%      KL III C
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Matematyka
 Krystian Czuchryta  100% KL III B
 Alicja Bijak  93% KL III A
 Miłosz Polkowski 93%  KL III A
 Martyna Dolińska 93% KL III B
 Klaudia Pacek  93%  KL III B
 Aleksandra Tarnas 93%  KL III B
 Julia Pietkiewicz 93%  KL III C
 Urszula Kasperek 90%  KL III B 
 Zuzanna Kowalik 90%  KL III B
 Jakub Łucka   90%  KL III B
 Kornelia Bordzoł 90%  KL III C

Przedmioty przyrodnicze
 Aleksandra Tarnas 100% KL III B
 Kornelia Bordzoł 100% KL III C
 Krystian Czuchryta  93% KL III B
 Klaudia Pacek  89% KL III B

Poniżej przedstawione zostało zestawienie tegorocznych 
wyników procentowych naszego gimnazjum, na tle wyni-
ków gminy, powiatu, województwa i kraju.

Część humanistyczna Część matematyczno-
-przyrodnicza Języki obce

Język polski Historia  
i WOS Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze
J. angielski

p. podst.
J. angielski

p. rozsz.
J. niemiecki

p. podst.

% % % % % % %

Szkoła 72,5 59,2 62,1 57,9 75,0 59,7 40,6

Gmina 72,1 59,2 57,9 56,6 69,7 53,2 43,0

Powiat 68,9 57,9 51,4 54,6 63,2 45,7 49,3

Województwo 69,1 58,7 51,6 55,9 66,3 49,3 50,4

Kraj 68 59 52 56 68 52 52

Różnica w punktach 
procentowych pomiędzy 

wynikiem szkolnym 
a krajowym

+4,5 +0,2 +10,1 +1,9 +7,0 +7,7 -11,4

Jesteśmy z Was dumni !!!

Stanin /rok szkolny 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

9 najwyższy (4%szkół)

8 bardzo wysoki (7% szkół) M M / JP

7 wysoki (12%szkół) JP JP / M M / JP / JAp M / JP

6 wyżej średni (17% szkół) H / JAp H M / JAp H / Prz JAp / H / Prz JAp / H / Prz

5 średni (20%szkół) Prz JAp / Prz JP / H / Prz

4 niżej średni (17% szkół)

3 niski (12%szkół)

2 bardzo niski (7% szkół)

1 najniższy (4%szkół)

A oto zestawienie  wyników naszego gimnazjum w skali staninowej z sześciu ostatnich lat 

Wysokie wyniki cieszą zarówno uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli. 



klasa III A

8 Odpoczywać to znaczy przyjmować wszystkie elementy rzeczywistości bez ich osądzania. ~ Michael Ondaatje

Jeśli nie byłby pan nauczycielem to w jakim zawodzie 
by Pan pracował?
Chyba postawił bym na ogrodnictwo. Kiedyś nawet za-
cząłem studia ogrodnicze.
Jaką cechę charakteru najbardziej ceni pan u siebie?
Cierpliwość ?????
Jaka jest rzecz, bez której nie może Pan żyć?
Ostatnio coraz częściej się przekonuję że chyba nie ma ta-
kiej rzeczy.
Jakie jest Pana hobby ?
To już pewnie wszyscy wiedzą – na chwilę obecną moją 
największą pasją są kaktusy.
Jaką potrawę lubi Pan najbardziej?
Nie wiem czy to można nazwać potrawą, ale ostatnio bar-
dzo lubię napić się dobrej kawy.
A teraz kilka krótkich pytań:
Książka czy film?
Film, ale ambitny
Pies czy kot?
Psów się boję, więc kot
Kaktusy czy dzieci?
Dzieci w kaktusach :)
Miasto czy wieś?
Bez wątpienia wieś
Lato czy zima?
Polska złota jesień ;)

Opracowała: Milena Mroczek
Zdjęcia: archiwum redakcji

O wychowawcy
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Jak to z nami było…
Opracowały: Daria Budzyńska, Iwona Brzozowska
Zdjęcia: archiwum redakcji

Naukę rozpoczęliśmy w  roku szkolnym 
2015/2016. Klasa IA liczyła 23 uczniów. Po 

upływie roku rozstaliśmy się z  Jakubem Kaliszy-
kiem. Jednak klasa II A nadal liczyła 23 osoby, gdyż 
dołączyła do nas Małgorzata Rotari. Wkrótce jed-
nak odeszła do innej szkoły. Rozstaliśmy się rów-
nież z Wojtkiem Buczkiem.
Aby tradycji stało się zadość do naszej klasy przy-
szli Patryk Pawłowski i Sebastian Powroźnik. I zno-
wu było nas 23.
Zmian na stanowisku wychowawcy nie było, przez 
całe trzy lata męczył się z  nami p. Marek Gruda. 
Zmienili się za to inni nauczyciele: panią Agniesz-
kę Bogutę zastąpiła pani Ilona Kichtiak (j. polski), 
panią Martę Stefaniak pan Mirosław Choina (histo-
ria), panią Jagodę Laskowską – pani Joanna Trocka 
i pani Jadwiga Łucka Drozd (chemia). I na tym się 
kończy historia klasy III A.

Nasza klasa IIIA słynie z tysięcy uwag w dzien-
niku i niezliczonych skarg nauczycieli, których 

to nasz Pan Wychowawca przez 3 lata wysłuchiwał 
dzień w dzień. Podobno mamy sławę najokropniej-
szej klasy w szkole. Fama głosi, że niektórzy nauczy-
ciele nie chcieli przychodzić do nas na zastępstwa. 
Prawdziwą plagą były liczne nieobecności i  spóź-
nienia. Pan Marek naprawdę starał się coś z  tym 
zrobić, przemówić nam do rozsądku – nie dawało 
to jednak rezultatów. Ale nasz wychowawca zna-
lazł sposób na spóźnianie się i kiepską frekwencję 
w szkole. Wymyślił, że co 2 tygodnie będzie zakła-
dał się z uczniami, którzy mieli najsłabszą frekwen-
cje. Układ ten polegał na tym, że uczeń musiał mieć 
100% frekwencję przez 2 tygodnie. Jeżeli spełni wa-
runki – wychowawca kupuje mu 2kg cukierków. 
Natomiast jeśli przegra, role się odwracają. Mimo, 
że na dłużą metę to nie zadziałało, to i  tak przez 
pewien czas nasza klasa miała więcej obecności niż 
nieobecności. Niektórzy nauczyciele główkowali, 
jak Pan Marek tego dokonał :).

A to ci historia…
Opracowała: Ala Bijak
Zdjęcia: archiwum redakcji
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10 Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia. ~ przysłowia abchaskie

Autorzy: Martyna Wac, Miłosz Polkowski, Paulina Prażmo, Daria Budzyńska, 
Alicja Bijak, Kacper Żeleźnik, Jakub Bieniek, Milena Mroczek

Zdjęcia: archiwum redakcji

Sami o sobie 1. Kuba długie włosy ma 
i na komputerze gra (Kuba Bieniek)

2. Ala na matmie zadania rozwiązuje 
i nie zawsze dobrze się sprawuje (Ala Bijak)

3. Adrian z lekcji czasem znika, 
pani dyrektor przy tym unika (Adrian Bogusz)

4. Albert w LOLa lubi grać, 
dużo jeść i mało spać (Albert Branica)

5. Na Iwonę możesz liczyć, 
na wf- ie nie będzie ćwiczyć (Iwona Brzozowska)

6. Sylwia dobre zdjęcia robi 
i na czas się z tym wyrobi (Sylwia Brzozowska)

7. Daria wszystkie daty zna, 
historię w małym palcu ma (Daria Budzyńska)

8. Olga na zawodach biega, 
innym nigdy nie ulega (Olga Caban)

9. Piotrek rower skręci, złoży, 
niedługo swój serwis otworzy. (Piotrek Kaznowski)

10. Cicha woda brzegi rwie, 
Daniel dobrze o tym wie (Daniel Lewczak)

11. Milena zawsze uśmiechnięta chodzi, 
każdy pochmurny dzień rozpogodzi (Milena Mroczek)

12. Patryk do szkoły się spóźnia, 
swoim wiekiem się wyróżnia (Patryk Pawłowski)
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13. Miłosz w gry gra 
i na matmie się zna (Miłosz Polkowski)

14. Igę Porzak każdy zna, 
z matmy w końcu dwóję ma (Iga Porzak)

15. Sebastiana każdy zna, 
bo chce walczyć w MMA (Sebastian Powroźnik)

16. Paulina loczki ma, 
chemię bardzo dobrze zna (Paulina Prażmo)

17. Adam jeździ na traktorze, 
w wolnej chwili pole orze (Adam Przystupa)

18. Filipa Skibę trzy lata znamy, 
z nikim nie miał żadnej dramy (Filip Skiba)

19. Maja ciągle ogląda seriale, 
uczy się wręcz doskonale (Maja Sławińska)

20. Patryk z panem się zakłada, 
2 kg cukierków później zjada (Patryk Stefaniak)

21. Wiktoria na polskim leniwa, 
telefonu wciąż używa. (Wiktoria Szumla)

22. Martynie nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby z angielskim żyć w pełnej zgodzie (Martyna Wac)

23. Kacper na rowerze jeździ sobie, 
zaraz będzie leżał w rowie (Kacper Żeleźnik)
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12   I głowa musi odpocząć, nie tylko ręce. ~ Przysłowie tatarskie

Opracowanie: Olga Caban, Wiktoria Szumla, 
Ala Bijak, Kacper Żeleźnik, Miłosz Polkowski

Zdjęcia: archiwum redakcji

Indywidualności i osobliwości
ALICJA BIJAK
Kandydatka do Plebiscytu Osobowo-
ści 2018. Ta niewysoka blondynka od 
początku nauki w gimnazjum czynnie 
uczestniczy w  życiu szkoły. Należy do 
redakcji szkolnej gazety, jest wolon-
tariuszką Caritasu. Zajmuje się tam 
przeprowadzaniem zbiórek żywności 
dla potrzebujących. Jest bardzo barwną 
i pozytywną dziewczyną, zawsze skorą 
do pomocy. Ala to dobra dusza naszej 
klasy. Bardzo zaangażowała się w orga-
nizację wycieczki do Energylandii, któ-
ra niestety nie doszła do skutku. Bierze 
udział się w szkolnych zawodach spor-
towych, „obstawia” niemal wszystkie 
dyscypliny. Jednak jej największą pasją 
jest gra w  piłkę nożną, którą trenuje 
w klubie poza szkołą już od 2014 roku. 
Każdy, kto widział Alę w  akcji z  pił-
ką wie, że radzi sobie świetnie. Dzięki 
ciężkiej pracy i wytrwałości dostała się 
do kadry wojewódzkiej, a  później do 
reprezentacji krajowej U15 oraz U17. 
Jeździła na zgrupowania, które odby-
wały się m.in w  Łodzi, Wałbrzychu 
i Warszawie. Dzięki nim zdobyła cenne 
boiskowe doświadczenie. W kadrze ro-
zegrała 4 mecze, z czego 3 wygrane. Być 
może niedługo będziemy mogli oglądać 
ją w telewizji reprezentującą nasz kraj!!! 
Jest zapalonym sportowcem i  działa-
czem naszej szkoły, jednak między znaj-
duje czas na to, aby osiągać zadowalają-
ce wyniki w nauce.

WIKTORIA SZUMLA
Kandydatka do Plebiscytu Osobowości 2018. Uczennica czynnie uczestniczy w  życiu szkolnym. Chętnie angażuje się 
w różne sprawy dotyczące klasy, dlatego też co roku jest w samorządzie klasowym. Należy do redakcji szkolnej gazety 
KLEKS oraz do wolontariatu Caritas.  Nigdy nie odmawia uczestnictwa w uroczystościach szkolnych. Wiktoria jest osobą 
bardzo aktywną: startuje w zawodach sportowych, bierze też udział w konkursach plastycznych.  Nigdy jej nie brak pomy-
słów i zawsze jest gotowa nieść pomoc, a oprócz tego znajduje czas na osiąganie dobrych wyników w nauce.
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KACPER ŻELEŹNIK
W  szkole słynie przede wszystkim z  niesamowitej 
jazdy na rowerze. I  to nie byle jakim rowerze, tylko 
profesjonalnie przygotowany do jazdy ekstremalnej. 
Składa się on z unikatowej ramy, którą pomalował na 
kolor czarny. Wszystkie części starannie kompletował 
i dostosowywał do swoich potrzeb (nisko ustawione 
siodełko pochylone do przodu, szeroka kierownica, 
mocne hamulce, szerokie opony). Każdą wolną chwi-
le spędza z  kolegami na treningach. Razem trenują 
i  nagrywają filmy, które udostępniają na Facebook-
-u  i  YouTube. 8 kwietnia 2017 roku na ogólnopol-
skich zawodach, które odbywały się w Lublinie, MTB 
STUNT zajął 8 miejsce ( startowało 16 zawodników).  
Kacper pojechał na zawody, aby sprawdzić swoją for-
mę oraz ocenić poziom innych uczestników. Zajął 3 
miejsce w konkursie na najdłuższe stoppie (jazda na 
przednim kole na odległość). Teraz jego umiejętności 
są większe i  lista trików wykonywanych przez nie-
go ciągle rośnie.  Jego ulubiony trick, poza stoppie, 
to jump (skoki na siodełko podczas jazdy na jednym 
kole i  wykonywanie różnych kombinacji).  Kacper 
potrafi przejechać 30 metrów na przednim kole.  W te 
wakacje jedzie na kolejne zawody, prawdopodobnie 
do Niedrzwicy Dużej. Cała nasza klasa trzyma za nie-
go kciuki.

MILENA MROCZEK i PAULINA 
PRAŻMO
To papużki-nierozłączki. Są tancerkami w  zespole 
o  nazwie „RYTHM-X”. Milena zaczęła swoją przy-
godę z  tańcem w  1 klasie podstawówki, natomiast 
Paulina uczęszcza na zajęcia taneczne od 2 klasy. 
Dziewczyny od zawsze ćwiczyły w tych samych gru-
pach. Pierwszą grupą był RTX 3, a następnie RTX 2, 
teraz należą do RTX Squad. Ich układy taneczne są 
na wysokim poziomie, zespół zajmuje czołowe miej-
sca na zawodach. W  tym roku były już na 3 takich 
konkursach. Pierwsze były zawody wojewódzkie 
w  Zamościu. Zajęły tam I miejsce. Drugie były za-
wody ogólnokrajowe w Poznaniu- zajęły III miejsce. 
A na międzynarodowych zawodach w Wasilkowie - 
I miejsce. Najlepiej wspominają występ w Zamościu, 
ponieważ zatańczyły cały układ bez jednej pomyłki. 
Mamy nadzieje, że dziewczyny dalej będą ćwiczyć 
i  doskonalić swoje umiejętności. Wszyscy życzymy 
im dalszych sukcesów!
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Znacie mnie nie od dziś i  wiecie, że nie lubię sytu-
acji oficjalnych. Nie lubię przemówień, garniturów 

i krawatów, nie lubię podniosłego tonu i „zadęcia”. Nie 
lubię publicznie okazywać emocji, co wcale nie oznacza, 
że nie mam ludzkich uczuć. Dlatego ten tekst będzie 
krótki, prosty i na temat.

Co tu dużo pisać: łatwo nie było. Klasowa księga skarg 
i  zażaleń wielka jak karnegia olbrzymia (największy 
kaktus na świecie). Jest tam wszystko, co zaczyna się od 
NIE: nie pracuje, nie odrabia, nie słucha, nie przynosi, 
nie chce itp. itd. Czasami, przychodząc do szkoły, czu-
łem się jak lokalny Brad Pitt lub inny celebryta. Na mój 
widok ludzie rzucali wszystko i biegli z piskiem w moim 
kierunku. Z informacjami, że… – patrz powyżej.

Wszystko to sprawiało, że nie spałem po nocach, łka-
łem w  poduszkę, obgryzałem paznokcie i  chudłem 
z  nerwów :-) Wierzycie, że tak było? Nie? No i  macie 
rację – aż tak emocjonalnie nie przeżywałem Waszego 
szkolnego życia, ale parę razy daliście mi popalić. To, że 
nie chlipałem z  emocji, wcale nie oznacza, że byliście 
mi obojętni. Wręcz przeciwnie- martwiłem się Waszy-
mi problemami, starałem się pomóc wyjść z kłopotów. 
Czy się to udawało? Oceńcie sami.

Ale, „co było a nie jest, nie pisze się w rejestr”. Pamiętam 
to co dobre, wesołe i zaskakujące (a takie sytuacje były). 
Czasami sam się sobie dziwię, że to wszystko zniosłem. 
Ale to chyba w  myśl zasady „co Cię nie zbije, to Cię 
wzmocni”. Wzmocniło! Mam nadzieję, że Was też.

Drodzy Uczniowie klasy III A

Rozstając się z Wami, powinienem dać Wam 
jakąś radę na dalszą drogę życia, podsu-
mować to, co było, podpowiedzieć jak żyć. 
Dobrze by było zacytować jakiegoś klasyka, 
przytoczyć złotą myśl lub porównać życie 
do okrętu płynącego po oceanie. Już nawet 
miałem to zrobić, ale wyobraziłem sobie, jak 
czytając to wszystko pokładacie się ze śmie-
chu i  pukacie w  czoło. Dlatego zrezygnuję 
z tych podniosłych słów i po prostu powiem 
Wam „do widzenia”. Bo mam nadzieję, że 
jeszcze się w życiu spotkamy.

Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wspo-
minajcie mnie dobrze.

Wasz wychowawca
Marek Gruda
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Opracowały: Ola Tarnas, 
Ula Kasperek, Zuzia Kowalik
Zdjęcia: archiwum redakcji

Pan Wojciech Waśkowicz, wychowawca klasy IIIB. Pracuje 
jako nauczyciel języka angielskiego od 20 lat, od początku 
w naszej placówce.
Jeśli nie byłby Pan nauczycielem, to w jakim zawodzie by 
Pan pracował?
Chciałbym zostać muzykiem, podróżować po świecie i grać 
na gitarze, jak nowoczesny, amerykański gitarzysta.
Jaką cechę charakteru najbardziej ceni pan u siebie?
Pieniądze, znaczy…. poczucie humoru
Jaka jest rzecz, bez której nie może Pan żyć?
Dobra muzyka – heavy metal.
Jakie jest Pana hobby?
Gra na gitarze i jazda na rowerze.
Jaką potrawę lubi Pan najbardziej?
Kefir, pączek i maślanka. Bardzo dobre i zdrowe.
I teraz kilka krótkich pytań:
Książka czy film? – film
Pies czy kot? – pies
Masa czy rzeźba? – masa
Miasto czy wieś? – wieś
Lato czy zima? – Lato, bo można z gołą klatą chodzić

O wychowawcy

Sami o sobie

1. Mateusz Bagijew
W piłkę przewspaniale gra,
śmiech okropnie zaraźliwy ma.

2. Krystian Czuchryta
Jedząc rodzynki metalu słucha,
od tego w głowie tworzy mu się mądra zawierucha.

3. Martyna Dolińska
Martyna dobrze matmę umie,
co niedzielę w scholi przyśpiewuje.

4. Rafał Firlej
Klasowy król Counter Strike’a,
posiadanie kosy to dla niego bajka.

5. Dawid Jóźwik
Dawid to jest super gość,
chłopakom na wuefie daje w kość.

6. Patryk Kasperek
Patryk duszę artysty ma
i nie tylko w gierki gra.

7. Urszula Kasperek
Ula długie włosy ma,
zawsze dobrą radę da.

8. Amelia Korbus
Amelka chętnie rapu słucha,
taniec w Rythm-X’ie to jest fucha.

Opracowali: Klaudia Pacek, Krystian Czuchryta
Mateusz Bagijew
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9.Filip Kowalik
Klasowy cynik z niego jest,
nie ucząc się bez trudu zda każdy test.

10. Zuzanna Kowalik
Zuzia ciągle swe ciało wygina,
w Rythm-X’ie i sporcie medale zdobywa.

11. Katarzyna Kozieł
Kasia śpiewa w szkolnym chórze,
jej głos gości wysoko na górze.

12. Jakub Łucka
Kuba w szkolnej orkiestrze gra,
a niemiecki w małym palcu ma.

13. Krystian Namiota
Krystian to śmieszek klasowy,
tytułem wieszaka został odznaczony.

14. Klaudia Pacek
Klaudia to klasowy szef,
sprytu i mądrości pozazdrościłby jej lew.

15. Kamila Piekarczyk
Kamilka uczynna jest i miła,
w rysowaniu tkwi jej siła.

16. Adrian Radzikowski
Radzio - mistrz ciętego języka,
czasem z lekcji lubi znikać.

17. Natalia Rusznica
Natka jest znana z bycia fanką rocka,
obrażenie przy niej Queen’ów to głupota.

18. Katarzyna Stefaniak
Kasia nie wygada nikomu ni nic,
jest powiernikiem naszych tajemnic.

19. Dawid Sysiak
Dawida piłka nie przechytrzy,
jest naszym bramkarskim mistrzem.

20. Aleksandra Tarnas
Ola - mózg klasowy,
nikt tak jak ona nie wbija wiedzy do głowy.

21. Adam Urban
Adaś zje kebabów sześć,
by na trening siłę mieć.

22. Krystian Woźniak
Z niego kolega co zawsze poratuje,
na list z Hogwartu ciągle oczekuje.

23. Joanna Wójtowicz
Skacze i fikołki fika,
zawsze znajdzie czas i miejsce by trochę pobrykać.

24. Małgorzata Wójtowicz
Gosia to wariatka klasowa,
miła, kochana i pozytywnie zakręcona.

25. Maciej Zieliński
Maciek zawsze dobry humor ma,
szkoda tylko, że na lekcji ciągle gada.
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Bal 2018

Baaaaaal...



18   Wypoczynek to największe z dóbr. ~ Sokrates

Bal 2018

Od lewej na górze stoją: p. Marek Gruda, Adrian Bogusz, Filip Skiba, Miłosz Polkowski, Adam Przystupa, Jakub Bieniek, Kacper Żeleźnik, na dole 
od lewej: Iga Porzak, Wiktoria Szumla, Milena Mroczek, Maja Sławińska, Olga Caban, Daria Budzyńska, Iwona Brzozowska, Alicja Bijak, Paulina 
Prażmo, Martyna Wac, Sylwia Brzozowska.

KLA
SA 

IIIA
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Od lewej na górze stoją: Patryk Kasperek, Dawid Sysiak, Krystian Woźniak, Adrian Radzikowski, Dawid Jóźwik, Krystian Namiota, Krystian 
Czuchryta, Jakub Łucka, Adam Urban, na dole od lewej: p. Wojciech Waśkowicz, Mateusz Bagijew, Amelia Korbus, Filip Kowalik, Kamila 
Piekarczyk, Martyna Dolińska, Małgorzata Wójtowicz, Joanna Wójtowicz, Klaudia Pacek, Katarzyna Stefaniak, Zuzanna Kowalik, Aleksandra 
Tarnas, Urszula Kasperek, Maciej Zieliński, Rafał Firlej.

Bal 2018

KLASA IIIB
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Bal 2018

KLA
SA 

IIIC

... i po balu

Od lewej na górze stoją: Michał Wójtowicz, Wojciech Golianek, Paweł Domin, Aleksander Domonik, 
Maciej Kurant, Piotr Porzak, Patryk Stachorzecki, Michał Domański, Jakub Bujak, na dole od lewej: Anna 
Baranowska, Weronika Ćwikła, Małgorzata Sidor, Anna Kukiełka, Paulina Adamczyk, Kamila Lewicka, 
Sara Drozd, Michalina Smolińska, Weronika Wójtowicz, Barbara Maj, Kornelia Bordzoł, Julia Pietkiewicz, 
p. Elżbieta Kotelba.
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Opracowanie: Martyna Dolińska
Zdjęcia: archiwum redakcji

W  ciągu tak szybko mijających trzech lat nauki 
w gimnazjum zmieniło się bardzo wiele. Przede 

wszystkim zmieniali się nasi nauczyciele. Początkowo 
funkcję wychowawczyni pełniła p. Jagoda Laskowska, 
z którą zgłębialiśmy również tajemnice biologii i che-
mii. Po roku odeszła na urlop, a  jej zajął p. Wojciech 
Waśkowicz. Gdy pani Jagoda przestała nas uczyć naszą 
nową nauczycielką od chemii została p. Jadwiga Łuc-
ka-Drozd. W biologii zaszło trochę więcej zmian, niż 
się spodziewaliśmy, ponieważ w  drugiej gimnazjum 
zaczęła nas uczyć p. Joanna Trocka. Jednak po roku za-
kończyliśmy wspólną naukę (przynajmniej tak nam się 
wydawało), bo na jej miejsce przyszedł p. Michał Ze-
mbrzycki.  Po jakimś czasie znowu jednak spotkaliśmy 
się z panią Joanną Trocką.

Wyraz „wektor” jeszcze długo będzie chyba nam 
wszystkim kojarzył się z  p. Danutą Dziedzic, bo to 
właśnie ona przez te trzy lata uczyła nas fizyki. Pani 
Danusi bardzo zależało na tym, by wykorzystanie wia-
domości w życiu codziennym nie sprawiało nam pro-
blemów, dlatego też zawsze bez wyjątku urozmaicała 
nam lekcje barwnymi historiami i anegdotami. Z kolei 
po mapie świata od początku do końca wędrowaliśmy 
z p. Markiem Grudą. W ciągu tych trzech lat opanowa-
liśmy wszystkie cieśniny i zatoki PRAWIE do perfek-
cji. Jeśli chodzi o historię, to przez dwa lata mieliśmy 
lekcje z p. Martą Stefaniak, która przeszła z nami przez 
całą starożytność i średniowiecze. Czasami współcze-
snymi zajął się p. Mirosław Choina, który uczył nas 
w trzeciej klasie gimnazjum. Na historii z panem Mir-
kiem wszystko zawsze było w  równowadze, bo dużo 
było wiedzy, ale i dużo śmiechu. Zarówno pani Mar-
ta, jak i  pan Mirek uczyli nas również WOS-u. Nasz 
pan wychowawca, pan Wojtek Waśkowicz sprawił, że 
w przyszłości mamy szansę porozumieć się z rodowi-
tym Anglikiem. W  rozwijanie naszych kompetencji 
językowych dużo pracy włożyły p. Emilia Rogala i p. 
Marta Wronowska. Nasze nauczycielki sprawiły, że na 
pozór tak skomplikowany i trudny język niemiecki za-
czął nas nawet interesować. Za to na warcie, jeśli cho-
dzi o umiejętności matematyczne, przez ten cały czas 
wiernie stała p. Jolanta Nowak-Urbaś. Przez te trzy lata 
zdążyliśmy się wszyscy z panią Jolą polubić, ale matma 

Kilka słów o nas, czyli krótka historia klasy
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jest matmą i sprawdziany nie zawsze były przyjemnością. 
Nauką języka polskiego zajęła się p. Agnieszka Boguta. By-
wało i poważnie, bywało bardzo wesoło. Odeszła jednak 
na urlop i naszą klasę przejęła p. Ilona Kichtiak. Z panią 
Iloną było już spokojniej, od początku ją polubiliśmy (wy-
daje nam się, że z wzajemnością). Lekcje wf-u do prowa-
dził p. Krzysztof Barszcz. Osoby mające w tym kierunku 
zdolności mogły się dzięki niemu rozwijać, a  i  do tych, 
którzy nie byli tak aktywni, miał ogromne zasoby cier-
pliwości. Religii w  pierwszej klasie uczył nas p. Tadeusz 
Nowak. Jeśli chodzi o filmy religijnie poszerzyliśmy swoją 
wiedzę diametralnie. Potem naukę w naszej klasie przejął 
ks. Mariusz Szymaniak. Czasem bywało bardzo poważnie, 
ale tego nam chyba najbardziej było potrzeba. To przy nim 
nauczyliśmy się słuchać, ale też mówić i zauważać to, co 
najważniejsze. W trzeciej gimnazjum uczył nas religii ks. 
Andrzej Andruszak. Lekcje poruszały zarówno ważne te-
maty,  jak i te z codziennego, ludzkiego życia. Swoją osobą 
stworzył na lekcji taką zwyczajną, przyjacielską atmosferę 
i to też było dla nas bardzo ważne. Muzyki uczyła nas p. 
Olga Skrzypczak-Kowalczyk, dzięki której mogliśmy roz-
winąć naszą wrażliwość na utwory muzyczne nowoczesne 
i  dużo starsze. Nasze umiejętności plastyczne przez dwa 
lata rozwijała p. Joanna Piekarczyk, a w trzeciej klasie przy-
szedł do naszej szkoły pan Jacek Korbus i to z nim mieli-
śmy plastykę już do końca roku szkolnego.  Dzięki niemu 
mogliśmy się poczuć artystami, tak, jak nigdy wcześniej, 
bo od zawsze wierzył, że nam się uda,  nawet gdy temat 
pracy wydawał nam się absolutnie ponad nasze siły.

Wszystkich było nam bardzo miło poznać i cieszymy się, 
że przez tak długi czas mogliśmy dzień w dzień wspólnie 
uczyć się od siebie nawzajem.
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KLAUDIA PACEK
To uczennica zawsze przygotowana na każdy sprawdzian.  Wiadomo, że napisze 
go na pozytywną ocenę. Mimo to ciągle panikuje, że nic nie umie. Dużo pracy 
i wysiłku włożyła w przygotowanie wielu akcji szkolnych na przykład Turnieju 
Samorządowego. Do samorządu szkolnego należy od początku roku. W jej świe-
cie każdy problem można rozwiązać, dlatego wszyscy proszą ją o  dobrą radę. 
Ma wspaniałe i kreatywne pomysły, które zawsze realizuje. Była ona również na 
wymianie językowej, gdzie wspaniałe radziła sobie z każdą trudnością. Klaudia 
chciałby dostać się do IV LO w Lublinie. Ta piękna i miła osoba to doskonały 
przykład do naśladowania.

Osobowości i osobliwości klasy III B
Opracowali: Jakub Łucka, Kasia Stefaniak, 
Rafał Firlej i Maciej Zieliński
Zdjęcia: archiwum redakcji

ADAM URBAN
To sportowiec jakich mało. Jest osobą 
nieprzewidywalną w  swoich działa-
niach, ale lubianą przez rówieśników. 
Od dwóch lat trenuje podnoszenie 
ciężarów w  klubie GULKS Niemce 
w kategorii wagowej 85/94kg do lat 17. 
Regularnie pojawia się na treningach 
i ciężko pracuje, by osiągac coraz lep-
sze wyniki. Adam może się pochwalić 
sukcesami na zawodach wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Są to m.in. II miejsce 
na mistrzostwach województwa lubel-
skiego, III miejsce na Ogólnopolskim 
Turnieju Nadziei Olimpijskich junio-
rów oraz wiele innych. Kto zna Adama, 
ten wie, że jest sympatyczny i  zdolny 
do wielu szalonych, pozytywnych rze-
czy. Z Adamem nie można się nudzić, 
gdyż jest pozytywnie zakręconą osobą.

MATEUSZ BAGIJEW
Jest pozytywną i uśmiechnię-
tą osobą, która z łatwością na-
wiązuje nowe znajomości. Jest 
otwarty na zmiany i nowości. 
Głównym zainteresowaniem 
Mateusza jest gra w piłkę noż-
ną. Lubi on też grać na kom-
puterze.  Wolny czas poświęca 
na integrowanie sie ze znajo-
mymi. Nigdy sie nie podda-
je i  dąży do celu, pokonując 
wszystkie przeszkody na swo-
jej drodze.

KRYSTIAN CZUCHRYTA
To jedna z  naszych klasowych indywidualno-
ści. Wyróżnia się on na tle innych: wszędzie go 
pełno, ma wiele różnych zainteresowań. Udzie-
la się w  szkolnym chórze oraz od tego roku 
gra w  orkiestrze dętej na perkusji. Nigdy nie 
brakuje mu czasu na naukę, stąd średnia ocen 
ponad 5,00. Czasem ma zwariowane pomysły, 
ale zazwyczaj jest stanowczy i  rozważny. Kry-
stian jest laureatem matematycznego konkur-
su im. ks. dra F. Jakóbczyka - wynik celujący. 
Lubi przedmioty przyrodnicze i  matematykę. 
Do jego pasji należy słuchanie muzyki metalo-
wej zespołów takich jak: Metallica, Megadeth. 
Uwielbia również. .. jedzenie rodzynek, które 
zabrał nawet na bal. Krystiana interesują filmy, 
śledzi Uniwersum Star Wars, Marvela, niektóre 
horrory. Lubi czasem posiedzieć w box - office.
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Atak furii
W klasie I gimnazjum byliśmy na wycieczce na Roz-
toczu. Krystian Woźniak, Maciek Zieliński, Adam 
Urban, Dawid Jóźwik, Kuba Łucka i Mateusz Bagi-
jew mieszkali w  jednym pokoju. Podczas rozpako-
wywania bagażu Adamowi wylał się na łóżko sok. 
Bardzo go to zdenerwowało. Zaczął płakać, wręcz 
histeryzować i  złościć się na wszystkich dookoła. 
Wśród pozostałych kolegów, zachowanie Adama 
wywołało mnóstwo… śmiechu.

Beczka śmiechu, czyli zabawne historie z życia klasy III B
Zdjęcia: archiwum redakcji

Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet
Był Dzień Chłopaka.  Dziewczyny przygotowały swoim kolegom 
prezent – bokserki ze śmiesznymi napisami i czekolady. Chłopcy 
odwdzięczyli się swoim koleżankom w podobnym stylu – kupili 
im majtki i słodycze. No i na dodatek ogromny tort.

Dyskoteka
Kto jest królem dyskotek szkolnych? Gdy większość 
uczniów podpiera ściany, na parkiet wkracza król 
parkietu - Krystian Czuchryta. To on rozluźnia at-
mosferę i porywa wszystkich do tańca. Zastanawia-
liśmy się nawet kiedyś, czy nie zgłosić go do „Tańca 
z  Gwiazdami”. Oprócz Krystiana na scenie rządzi 
również Nocny Marek, który o dziwo nie jest chło-
pakiem, a  dziewczyną. Co ciekawe jeszcze nikomu 
nie udało się zobaczyć prawdziwego wizerunku 
Nocnego Marka. 
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Akcja „Tanew nasza rzeka”
Gdy byliśmy w pierwszej klasie gimnazjum wyjechaliśmy do 
Suśca na Roztoczu. Braliśmy tam udział w proekologicznej 
akcji „Tanew nasza rzeka”. Połączyliśmy przyjemne z  poży-
tecznym i  odwiedziliśmy różne ciekawe miejsca. Najpierw 
byliśmy w  ZOO w  Zamościu. Później pojechaliśmy do ka-
mieniołomu w Józefowie. Dużo spacerowaliśmy po rozto-
czańskich lasach. Miło wspominamy posiłek na świeżym po-
wietrzu – bigos i gorące kiełbaski. Oprócz tego sprzątaliśmy 
brzegi Tanwi. Ostatniego dnia wycieczki czekała nas praw-
dziwa szkoła życia – spływ kajakiem po rzece Wieprz. Ta wy-
cieczka była bardzo udana. Do tej pory ją wspominamy!

Nasze podróże małe i duże
Zdjęcia: archiwum redakcji

W skansenie
W  pierwszej klasie pojechaliśmy na jednodniową wyciecz-
kę do skansenu. Pani przewodnik opowiedziała nam historię 
tego miejsca, zwiedziliśmy stajnię i młyn. Następnie poszli-
śmy do niebieskiej chatki, która przypominała dawny sklep. 
To właśnie tam chłopcy z naszej klasy odegrali scenkę handlu 
w dawnych czasach. Krystian Czuchryta był Żydem, Patryk 
Kasperek rolnikiem, a Krystian Namiota krową. Nie trzeba 
chyba dodawać, że swoim wystąpieniem rozśmieszyli nas do 
łez. Podczas tej wycieczki odwiedziliśmy także białą chatkę 
w kolorowe malowidła, w której znajdowały się krosna tkac-
kie. Zuzia, jako jedyna, odważyła się na tkać na tak skompli-
kowanym sprzęcie. Zwiedziliśmy również piekarnię, kuźnię, 
garncarnię, pracownię artystyczno - rzemieślniczą. Na ko-
niec podziwialiśmy piękno przyrody i dokarmialiśmy kaczki.
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W  roku 2016 zostałem wycho-
wawcą po raz trzeci w  mojej 

szkolnej karierze. Tym razem powie-
rzono mi klasę, którą wcześniej pro-
wadziła przez prawie cały poprzed-
ni rok p. Jagoda Laskowska i  przez 
krótką chwilę p. Danuta Dziedzic. 
To właśnie od niej dowiedziałem się, 
jakie dzieci przyjdzie mi „wychowy-
wać”. Już po kilku słowach naszej 
rozmowy wiedziałem, że klasa III B 
jest klasą dobrą, pełną uczniów am-
bitnych, stawiających sobie wysokie 
cele, aktywnych w klasie i w szkole. 
Zauważyłem, że w  klasie znajdują 
się osoby, do których trzeba mieć 
ciężką rękę i  których wychowanie 
może sprawić problemy. Słowa p. 
Danusi, jak zwykle, okazały się być 
prawdziwe. Już od samego początku 
naszej wspólnej drogi przez klasę 
II i  III zauważyłem, że uczniowie 
są grzecznymi, spokojnymi, dobrze 
wychowanymi młodymi ludźmi, 
chcącymi osiągnąć naprawdę sporo 
w  szkole. Moją uwagę zwróciła do-
syć spora grupa osób, które angażo-
wały się w różne projekty naukowe, 
artystyczne i  sportowe, zdobywając 
przy tym dosyć sporą ilość nagród 
i  wyróżnień. Uczniowie byli często 
chwaleni przez nauczycieli uczą-
cych, co musze przyznać, sprawiało 
mi wiele radości. Wszyscy ucznio-
wie zasługują na pochwałę, niemniej 
jednak uczniami, którzy utkwili mi 
w  pamięci są nasi klasowi prymusi 
- Zuzia Kowalik, Ula Kasperek, Ola 
Tarnas, Klaudia Pacek czy Krystian 
Czuchryta. W klasie mamy też kilku 
uzdolnionych sportowców- Mateusz 
Bagijew, Krystian Namiota, Maciek 
Zieliński, a także jedyny i niepowta-

Ze wspomnień wychowawcy klasy III B
Zdjęcia: archiwum redakcji

rzalny Adam Urban- mistrz w podnoszeniu ciężarów. Jedyną rzeczą, nad 
która boleje jest fakt, że nie udało nam się pojechać na żadną klasową wy-
cieczkę, co umożliwiłoby lepsze poznanie siebie i nawiązanie z klasą lep-
szych relacji.

Wychowawca Wojciech Waśkowicz
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Jak długo pracuje Pani w szkole?
Od 27 lat pracuję w  tej szkole. Wcześniej 
sama do niej uczęszczałam. Więc jak to mó-
wią? – Kto mnie tu zna?!
Jeżeli nie byłaby Pani nauczycielką, to jaki 
zawód by Pani wykonywała?
Po szkole średniej jestem technikiem elek-
tronikiem, po studiach – programistką. 
Mogłabym też z  przyjemnością aranżować 
wnętrza lub ogrody. Nadaję się również do 
ekipy remontowej. Sprawdziłabym się też 
w  POL – SKONE, bo bardzo lubię zapach 
drewna…
Jaka jest Pani ulubiona cecha charakteru 
u siebie i u innych?
Tylko jedna?! U  siebie cenię pracowitość, 
kreatywność, zdolności organizacyjne, nie-
zależność, chęć niesienia pomocy innym. 
Myślę, że sprawdzam się w  trudnych sytu-
acjach, jestem wiernym przyjacielem i  po-
trafię słuchać i obserwować. U innych cenię 
sobie autentyczność, empatię, inteligencję 
i poczucie humoru, dystans do samego sie-
bie i odpowiedzialność.
Co wzięłaby Pani na bezludną wyspę?
Nie byłoby mi nic potrzebne. Szybko bym 
zniknęła, gdyż to inni ludzie są mi potrzeb-
ni, by istnieć – jak tlen!
Sekret, który chciałaby Pani nam zdradzić.
Bardzo lubię śpiewać w towarzystwie przy-
jaciół. Ostatnio improwizowaliśmy na gita-
rę, skrzypce i  trójgłosy… Takie spotkania 
ładują moje akumulatory na długi czas.
Czy mogłaby Pani wymienić swoje trzy 
największe pasje?
Muzyka – zawsze.
Książka – tylko w  ferie lub wakacje, gdy 
mam czas.
Dobry film – gdy mam wszystkiego dość.
W sezonie – robienie nalewek.
Sprzątanie czy gotowanie?
Gotowanie – lubię przyjmować gości.
Sukienka czy spodnie? Spodnie.
Samochód czy rower? Żyję,, na tempo” – 
samochód, najlepiej z szoferem…

Opracowała: Basia Maj i spółka
Zdjęcia: archiwum redakcji

Morze czy góry? Góry, ale do odpoczynku,, trzeba mi trochę wody”…
Sprawdzian czy kartkówka? A dlaczego nie obydwie formy? Byle były 
dobrze napisane – uwielbiam stawiać piątki i szóstki.
Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Boże Narodzenie – z całą magią, na-
strojem i smakami
Lato czy zima? Jesień.
Podróże po kraju czy zagraniczne? Wszystko jedno, byle w dobrym to-
warzystwie.

Na Elżbietę
Szlachetna Elżbieta

Już każdy wie, co to za kobieta
Jak się uczysz, 

To się nie kłócisz.
Wycieczki, wyprawy
Z Ela to dzień klawy.

I każdy powie, że wychowawca najlepszy
Ani lepszego
Ani innego

Bo dobry wychowawca,
Matematyk, znawca

Także pomaga,
Lecz wiele wymaga.

Dobry nauczyciel
Naszej klasy przedstawiciel

Piotrek Porzak i Aleks Domonik

O wychowawcy
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Opracowały: Basia Maj, Małgosia Sidor
Zdjęcia: archiwum redakcji

Kilka słów o nas, czyli historia klasy IIIC

W 2015 roku rozpoczęliśmy naukę w gimnazjum. Na począt-
ku klasy były podzielone całkiem inaczej. Dopiero później 

dowiedzieliśmy się, gdzie nas przydzielono. Przez pierwsze dni 
roku szkolnego oswajaliśmy się ze sobą jako klasą i gimnazjalną 
rzeczywistością. Nie wiem czy wszyscy, ale niektórzy stresowali 
się, jak to będzie wyglądało. Nowe osoby, nowa wychowawczyni 
a dla niektórych uczniów również nowa szkoła. Choć towarzyszy-
ło nam wiele wątpliwości, to udało się stworzyć zgraną klasę i za-
przyjaźnić z panią Elą :D
W pierwszej klasie było nas 25 osób. W drugiej, niestety, nie mie-
liśmy tyle szczęścia, ponieważ opuścił nas Robert, ale wciąż mogli-
śmy zobaczyć go na szkolnym korytarzu.
W ciągu tych trzech lat w naszym życiu pojawiło się wielu nauczy-
cieli. Większość z nich była na nas skazana przez całe gimnazjum, 
ale zaszło też kilka zmian. W  pierwszej klasie chemii i  biologii 
uczyła nas pani Jagoda Laskowska. Rok później zastąpiła ją pani 
Joanna Trocka. Przez pół roku w klasie trzeciej uczył nas pan Mi-
chał Zembrzycki. Pan Krzysztof Barszcz również nie uczył nas od 
początku.,, Przejął” naszą klasę od pani Małgorzaty Kot w  2016 
roku. Religii w pierwszej klasie uczył pan Tadeusz Nowak, w dru-
giej – ks. Mariusz Szymaniak, a teraz uczy nas ks. Andrzej Andru-
szak :-)
Nie brakuje u  nas barwnych osobowości, każdy z  nas ma inny 
charakter i pasje. Niektórzy uwielbiają podróże, muzykę, pięknie 
rysują, haftują, interesują się Japonią i Indiami, a jeszcze inni mo-
gliby spędzić cały dzień, jeżdżąc na rowerze czy grając w  piłkę. 
A jeszcze inni potrafią spędzać wolny czas, czytając książki i dzięki 
nim odkrywają tajemnice świata. Mamy też klasowe,, mózgi”, któ-
re bez zająknięcia odpowiedzą na każde pytanie. W naszym gronie 
jest również wiele zdolnych osób, które osiągają sukcesy w kon-
kursach recytatorskich, literackich, plastycznych, wokalnych. Od-
nosimy również osiągnięcia w zawodach sportowych. Niezależnie, 
jakie sukcesy osiągamy, najważniejsze jest to, że razem tworzymy 
zgraną całość, której nic nie rozbije. Staramy się wspierać nawza-
jem i umacniać w drodze do celu.
Ważną część naszego życia klasowego stanowiły wycieczki, które 
umacniały więzi między nami i  sprawiały, że za każdym razem 
odkrywaliśmy w sobie coś nowego. Nie byłoby tego bez pani Eli, 
która dzięki ciekawym zajęciom i godzinom wychowawczym spra-
wiała, że wyjazdy te były dla nas szczególnym przeżyciem.
Gimnazjum już się kończy, pójdziemy do innych szkół. Ciężko bę-
dzie się rozstać. Zżyliśmy się ze sobą i na pewno będziemy tęsknili 
za osobami, z którymi przeżyliśmy tyle wyjątkowych chwil.
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Mistrzem jest cs’a, pozornie spokojny,
Bardzo często pod ławką prowadzi wojny. (Maciek Kurant)
Piłka jej nie straszna, zawsze trafia gola.
Razem z Michasią jest ciągle wesoła. (Anna Baranowska)

Mądra głowa i geniusz to jej drugie imię.
Nie ma zagadnienia, którego nie umie. (Kornelia Bordzoł)

Wzory na chemii ledwo pojmuje,
Za to ładnie maluje
i seriale z łatwością wyrecytuje. (Weronika Ćwikła)

W grze niejednego pokona wroga.
W życiu długa przed nim jeszcze droga. (Paweł Domin)

Loczki, uśmiech, iskierki w oczach,
taki właśnie jest ten chłopak.
Trzyma się z Piotrkiem i Michałem.
Zawsze są razem na przypale. (Aleksander Domonik)

W jeżdżeniu na jednym kole przoduje
Z Piotrkiem i Aleksem się kumpluje.
Szkoła go troszkę męczy, bo za rowerem tęskni. 
(Michał Domański)

Perfekcyjna jest w każdym calu,
i w każdym najmniejszym detalu.
Jej rysunki budzą podziw,
W czym się każdy z nami zgodzi. (Małgorzata Sidor)

Chłopak nazywany potocznie Husky.
Rysy japońskie, ciemne zaś włosy.
Wydaje się bardzo cichutki,
Choć nie zawsze jest milutki. (Wojciech Golianek)

Do szkoły chodzi w kratkę,
Często zalicza jakąś wpadkę.
Przy oknie zwykle siedzi
I życie pozaszkolne z uwagą śledzi. (Szymon Gawroński)

Chociaż mały, wielki cygan w nim drzemie.
Zawsze zabierze jakiś długopis na przerwie.
Słynie z gościnności i nie lubi samotności. 
(Patryk Stachorzecki)

Drugi z cyganów większy się wydaje,
Nigdy się w działaniach nie poddaje.
Paulinie zabiera co popadnie
I uśmiecha się potem ładnie. (Michał Wójtowicz)

Pewna przeklęta przez 4+ na matmie.
Kiedy upuścisz grosz, ona go dopadnie.
Kiedy kichnie, cała sala się trzęsie.
Przy niej wychowawczyni na zawał zejdzie. (Julia Pietkiewicz)

Muszę przyznać, że jest nietypowa.
Widuję ją z ludźmi dokoła.
Kreatywnością wszędzie razi.
I daje poszaleć swojej wyobraźni. (Paulina Adamczyk)

Angielski to jej pięta Achillesa,
Innych chętnie pociesza.
Stylem poraża tłumy,
bo ma odwagę przekraczać mury. (Sara Drozd)

Dziewczyna swag, cool and fancy.
Nigdy do brata nie ma pretensji.
Zawsze na facebook’u ładne profilowe wstawi.
Bo dobrze się przy tym bawi. (Weronika Wójtowicz)

Długie, rude, piękne włosy.
Zaplecione w cudne kłosy.
Choć jej mądrości nie pojmuję,
To zawsze dobrze się z nią czuję. (Barbara Maj)

Nos w piegach, błękitne oczy,
Odważnie przez życie kroczy.
Mistrzynią jest w siatkówce,
Można ją usłyszeć w pięknej solówce. (Anna Kukiełka)

Chłopak ten nie potrafi siedzieć spokojnie.
Ze wszystkimi nauczycielami jest w ciągłej wojnie.
Każdy sport opanowuje do perfekcji.
Jego życie pobudza do refleksji. (Piotr Porzak)

Małe jest piękne, tak można o niej powiedzieć.
Okulary dodają jej uroku,
Ale nosi w sobie troszeczkę mroku. (Kamila Lewicka)

Uczniem nie jest wzorowym,
ale chłopakiem pomysłowym.
Zawsze możesz z nim o wszystkim pogadać,
A także zagrać „The Binding of Isaac”. (Cyprian Kubik)

Jest tubylcem Zalesia.
Przypomina pluszowego misia.
Z telefonem się nie rozstaje
I sympatyczny się wydaje. (Jakub Bujak)

Osobą jest nieśmiałą,
A bramkarką doskonałą.
Każdego gola obroni
I nikt jej nie dogoni. (Michalina Smolińska)

Jej życiem jest anime,
Z poezji także słynie.
Włosy jej miały kolory tęczy,
Towarzystwo innych bardzo ją męczy. (Magdalena Skolska)

Opracowały: Sara Drozd, Ania Kukiełka

Sami o sobie
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Opracowali: Patryk Stachorzecki i Michał Wójtowicz
Zdjęcia: archiwum redakcjiBeczka śmiechu – A to historia…

85 kilo
Na wycieczce w Grabniaku na działce u Patryka zdarzały się 
różne śmieszne sytuacje. Jedna z nich miała miejsce w nocy 
podczas akcji mycia się. Jak wiadomo, nikt nie lubi myć się 
na końcu, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tym lepszym oka-
zał się Paweł Domin.
W pewnej chwili słyszy, że Piotrek dobija się do drzwi i krzy-
czy: „Paweł, szybciej !!!” Na co Paweł ze stoickim spokojem 
odpowiada: „A ty myślisz, że 85 kilo to łatwo umyć !!!”

Do czego przydaje się krzesło i ławka?
Podczas lekcji historii ktoś nieustannie pukał do drzwi. Sy-
tuacja powtórzyła się kilkakrotnie. Po jakimś czasie kiedy 
wszyscy byli już zdenerwowani, Piotrek i Szymon wybiegli 
z sali, zabierając… krzesło i ławkę?! Chcieli przegonić i na-
straszyć dowcipnisia. Cała ta sytuacja bardzo nas rozbawiła, 
a pan nauczyciel zaniemówił z wrażenia... Kiedy ochłonął, 
prowadził dalej lekcje, w czym już nikt nie przeszkadzał.

Smakowanie Pana Tadeusza

Sytuacja miała miejsce na lekcji języka polskiego. Tego 
dnia recytowaliśmy Inwokację do Pana Tadeusza. Pani 

Ania ciągle nam powtarzała, żeby wyuczyć się jak najlepiej, 
że każdy powinien znać Inwokację, że będziemy smakować 
Pana Tadeusza. Wszystkie te słowa wzięliśmy sobie do ser-
ca. I zaczęło się…
Byliśmy przejęci i skupieni. Pierwszy do recytacji zgłosił się 
Paweł. Chciał mieć to za sobą, obawiał się, że później może 
się pomylić. Mówił płynnie, pani z  zadowoleniem kiwała 
głową. Nagle słyszymy:
’’A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche brzozy siedzą.’’
Ciszę i przejęcie przerwała salwa śmiechu. Nie mogliśmy się 
powstrzymać, pani ze śmiechu nie mogła nic powiedzieć. 
Pan Tadeusz nam smakował – ;)
Jesteśmy dumni, że mamy tak zdolnego i wszechstronnego 
kolegę, który zawsze rozbawi nas do łez.
PS. Właściwa wersja Inwokacji oczywiście brzmi:
’’A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.’’
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Paulina Adamczyk
Zawsze pogodna i uśmiechnięta, dusza towarzystwa. Energiczna, za-
angażowana gospodyni samorządu szkolnego i członkini Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Zna ją każdy uczeń na-
szej szkoły.
Interesuje się japońską popkulturą (głównie anime i mangą), psycho-
logią, sztukami plastycznymi i muzyką – gra na saksofonie oraz śpie-
wa w  szkolnym chórze. Należy do koła polonistycznego, w  ramach 
którego brała udział w wielu konkursach recytatorskich, wieczorkach 
i happeningach. W konkursach odnosiła sukcesy, m.in. jest laureatką 
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej „W hoł-
dzie Świętemu Janowi Pawłowi II” oraz Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego Poezji Patriotycznej „A to Polska właśnie…”.
Dzięki Paulinie i jej wesołej wszędobylskości atmosfera naszej szkoły 
nabiera kolorów.

Kamila Lewicka
Osoba miła i towarzyska – ma mnóstwo znajomych w szkole i poza nią. Talentów, tak jak przyjaciół, jej nie brakuje. Wraz 
z Pauliną należy do kółka polonistycznego, dzięki któremu osiąga sukcesy: jest laureatką Międzyszkolnego Konkursu Re-
cytatorskiego Poezji Religijnej „W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II” oraz Międzynarodowego Konkursu Literackiego 
„Z Orędziem Fatimskiego Zawierzenia”. Poza tym śpiewa – nagrywa covery, które umieszcza na swój kanał na YouTubie 
oraz uczęszcza na zajęcia chóru.
Dziewczyna do tańca i do różańca.

Opracowała: Kornelia Bordzoł
Zdjęcia: archiwum redakcji

Osobowości klasy IIIC
O uczniach zgłoszonych do plebiscytu „Osobowość 2018”
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Indywidualności i osobliwości
Klasa IIIC jest 24 – osobowym zbiorem indywidualności i osobliwości. A oto kilka z nich:

Opracowały: Julka Pietkiewicz, Kamila Lewicka
Zdjęcia: archiwum redakcji

BASIA MAJ
Fanka kultury indyjskiej, a zwłaszcza tej filmowej, ze szczególnym naciskiem na 
jednego z tamtejszych aktorów. O dziwo, zaprzeczenie stereotypu o rudych oso-
bach. Bez względu na jej subiektywną opinię o Twojej osobie, zawsze będzie pró-
bować się z Tobą dogadać. Unika sporów i słynie z wielkiej cierpliwości. (zwłaszcza 
do mnie). Myślę, że to dzięki temu, większość osób bardzo ją lubi. Idealna znajo-
ma dla ludzi, pragnących otaczać się osobami wrażliwymi na ich potrzeby. Basia 
wykazuje się wielkim optymizmem i jeszcze większym taktem. To wzór dobrych 
manier i kultury osobistej (rzadki gatunek!). Poza tym pracowita, zorganizowana, 
odpowiedzialna i godna zaufania. Zawsze staje na wysokości zadania.

KORNELIA BORDZOŁ
Dosyć specyficzny rodzaj człowieka, bowiem jest w niej wiele sprzeczności. Kornelia szczyci się dużym dystansem do sa-
mej siebie, jeśli chodzi o opinię innych. Wie że jest dobrą marką i nie dotknie jej personalnie żadna nieuzasadniona kryty-

ka. W przypadku zagrożenia, lubi zdejmować ludzi z łokcia. „Tak dla 
zasady”. Królowa pokémonów i internetowych memów. Spędza przy 
komputerze cały swój wolny czas, ale i tak znajduje go na naukę. Mą-
dra, oczytana, elokwentna. Klasowy mózg. Ma rozległą wiedzę chyba 
we wszystkich dziedzinach nauki. Potwierdziła to, gdy została laure-
atką gminnego konkursu Primus Inter Pares. Uparcie odmawia zdra-
dzenia swoich 
sekretów. Jedno 
jest pewne: jeże-
li tylko zechce, 
zajdzie daleko.

ANIA BARANOWSKA
Cechuje się wiecznie uśmiechniętą buzią, choć czasem w  środku 
wszystko w  niej się gotuje. Nieśmiała i  raczej zamknięta w  sobie. 
Realizuje się w sporcie. Jest graczem w GKS Górnik Łęczna. Swoją 
przyszłość wiąże z piłką nożną. Bieganie za piłką nie przeszkadza jej 
w… próbach poetyckich. O tym, że są to udane próby świadczy wy-
różnienie w Międzynarodowym Konkursie Literackim „Z orędziem 
fatimskiego zawierzenia”. Pewnie o niej jeszcze usłyszymy…

MICHAŁ DOMAŃSKI
Jest naszym klasowym wariatem. Zawsze uśmiechnięty i  pogodny, 
ma łatwość nawiązywania kontaktów i bardzo dużo kolegów. Chętny 
do różnych działań, byle nie do nauki-;), z którą się nie zaprzyjaźnił. 
Interesuje się stuntem (ogólnie rowerami). Rower nie ma przed nim 
tajemnic, robi z nim i na nim różne akrobacje.
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Elżbieta Kotelba
Zdjęcia: archiwum redakcji

Broniłam się rękami i nogami, żeby nie mieć wychowawstwa. 
Ale, że mam za krótki zasięg – stało się. Postanowiłam więc, 
że przynajmniej zwieję na wagary i nie przyjdę do pracy na 
początku roku szkolnego.
 – Jaka twoja klasa jest fajna – zachwalały przez telefon kole-
żanki. – Sympatyczni, zorganizowani, chętni do współpracy, 
ogarnięci…
Pomyślałam, że może nie będzie tak źle i po tygodniu posta-
nowiłam stawić się w pracy. Już w październiku ogarnęły mnie 
jednak wątpliwości. Podczas wycieczki do Garbowa, gdzie 
mieliśmy badać środowisko wodne, moja klasa, zamiast sie-
dzieć cicho, jak przystało na pierwszaków, rządziła w autobu-
sie. Ekipa bawiła się w najlepsze, wydzierając się na całe gardło 
„Ruda tańczy jak szalona…”.
-Ja się ich boję! – pomyślałam.
Przez następnych kilka miesięcy próbowałam dotrwać do 
wakacji. Dowiedziałam się, między innymi, dlaczego rodzice 
zabiegali o to, aby uczniowie w takim składzie nie znaleźli się 
w  jednej klasie. Tylu indywidualistów, jedni za cisi, drudzy 
za głośni, z  różnymi doświadczeniami życiowymi i  szkolny-
mi. Ta płacze, bo dostała jedynkę, ten nie przejmuje się, choć 
ma już osiem pał… Zauważyłam też, że moi wychowankowie 
najwyraźniej byli różnych płci i na tym polu rysowała się co-
raz wyraźniej linia podziału. Męskie osobniki nie szczędziły 
swoim koleżankom złośliwości i wulgarnych żartów, uznając 
dziewczyny za dzikie i sztywne. Jednocześnie chłopcy zaczęli 
pojawiać się w  towarzystwie obcych koleżanek, coraz dłużej 
i coraz bardziej wylewnie witając się z nimi i żegnając na każ-
dej przerwie. Trzeba działać! – pomyślałam. Jak tak dalej pój-
dzie, ktoś kogoś może uszkodzić, albo trzeba będzie wyprawić 
chrzciny.
Przeprowadziłam lekcje wychowawcze o różnicach płci, wza-
jemnym szacunku i publicznym okazywaniu uczuć. Postano-
wiłam pokazać Paniom i  Panom z  mojej klasy jak wygląda 
prawdziwy, prymitywny dzik z lasu, żeby więcej nie mylili go 
z  kolegami. W  tym celu zaprowadziłam ich do leśniczówki. 
W Starym Tartaku spędziliśmy całą noc. To tam pierwszy raz 
siedzieliśmy przy ognisku, prowadząc nocne Polaków rozmo-
wy i tam pierwszy raz moi wychowankowi grali w butelkę – 
w mieszanym składzie! Zrozumiałam, że dużo lepiej dogadują 
się poza salą lekcyjną i już zaczęłam planować, gdzie by tu wy-
brać się następnym razem.
Ponieważ lubię Bieszczady, zwłaszcza w jesiennej szacie, po-
myślałam, że połączę przyjemne z pożytecznym. Moja klasa 
okazała się być wrażliwa na piękno natury – widoki wyłania-
jące się zza kolejnego zakrętu kwitowali gromkim „Łał!!!” Kie-
dy po godzinie oczekiwania na mnie pod szczytem Połoniny 
uczniowie autentycznie ucieszyli się, że nie umarłam na szla-
ku, pomyślałam, że oto zrodziła się między nami prawdziwa 

więź. Dlatego na wieczornych warsztatach, postanowiłam po-
rozmawiać z nimi „przy flaszce” wody. Mam nadzieję, że to 
spotkanie zapamiętają na całe życie.
To właśnie w  drugiej klasie niektórzy chłopcy uznali, że 
w gimnazjum jest całkiem fajnie i postanowili poczekać w nim 
do dorosłości. Wspólnie z rodzicami i innymi nauczycielami 
stwierdziliśmy jednak, że budżetu kraju nie stać na takie wy-
datki. Robiliśmy wszystko, co tylko możliwe, aby przejście do 
następnej klasy odbyło się bez strat w ludziach (jeden jednak 
postawił na swoim).
 Aby odpocząć po całorocznej pracy (w końcu to „18” godzin 
tygodniowo), postanowiłam w czerwcu poopalać się nad je-
ziorem. Zabrałam więc wychowanków na biwak. Swoje na-
mioty rozbili u stóp mojej kwatery, będąc na każde wezwanie 
dzwonka. Trzy dni i dwie noce przygotowywali dla mnie po-
siłki, a zwłaszcza pilnowali, żebym się nie nudziła. Przywieźli 
z  domu wielki telewizor, aby mógł się odbyć seans filmowy 
pod gwiazdami. Rozegrali też zawody sportowe, podczas któ-
rych panowały tak wielkie emocje, że biedne petunie nie wy-
trzymały ciśnienia. Kiedy wspomniałam, że kocham wyprawy, 
zaplanowali taką „Podróż Marzeń”, że chociaż była tylko hi-
potetyczna (mam nadzieję!), wywołała wypieki na twarzach. 
Na zlecenie Cesarza (Mnie – a  co?!…) zbudowali Pomnik 
Miłości. Ze zdumieniem odkryłam wtedy, że moi uczniowie 

O wychowaniu, naleśnikach i Dżemie
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są zgodni, współdziałają w  zespole, mają mnóstwo różnych 
talentów i  świetnie się uzupełniają. Potrafią też dyskutować 
(nawet na bardzo poważne tematy), prezentować swoje zdanie 
i bronić swoich racji.
– Mają coś wspólnego ze mą! – pomyślałam wtedy nieskrom-
nie. Potwierdziło się to także na rozpoczęciu kolejnego roku 
nauki, kiedy okazało się, że wszędzie ich pełno. Poczet sztan-
darowy – IIIC. Recytacja – IIIC. Chór – IIIC. Orkiestra – też 
z  IIIC! Moi wychowankowie przywitali się ze mną wstając 
z miejsc z wesołym okrzykiem. Byłam bardzo dumna – posta-
nowiłam im się odwdzięczyć. W październiku wzięłam więc 
3 tygodnie urlopu, żeby mogli trochę ode mnie odpocząć. 
Nawet przeszło mi przez myśl, że może powinnam ten urlop 
wydłużyć o parę miesięcy, ale trafiłam wreszcie na prawdzi-
wego orzecznika, człowieka powołanego (nie mylić – że niby 
z powołaniem), który wyleczył mnie z głupich pomysłów no-
watorską metodą niskonakładową. Na pomysły te moja klasa 
zareagowała emocjonalnie, po czym odetchnęła z  ulgą. Ale 
może dzięki temu zrozumieliśmy swoją wzajemną wartość 
i  przeżyliśmy najbardziej spontaniczne i  niezwykłe klasowe 
spotkanie wigilijne. W  dowód przywiązania zabrałam moją 
IIIC do kina, na kręgle i na łyżwy.
Gdzieś około półrocza ktoś wspomniał, że w kwietniu będą 
egzaminy końcowe. Nie mając innego wyjścia, zabrałam 
się wreszcie do pracy. Jak zawsze mogłam liczyć na moich 
uczniów. Na lekcji sami wiedzieli, co mają robić, do tablicy 
biegali na wyścigi, po kilkoro, poprawiali błędy, zbierali i roz-
dawali karty pracy. Pracowali jak mróweczki, w  skupieniu, 
z zaangażowaniem. Nigdy nie oburzali się na niezapowiadane 
z  tygodniowym wyprzedzeniem sprawdziany, ani na ogrom 
prac domowych.
-Ale ich wyszkoliłam! – myślałam, siedząc z tyłu klasy.
Na egzamin przyszli zestresowani, ale jacy ładni! Garnitu-
ry, spódniczki, bluzeczki… Widać było, że to dni wyjątko-
we, choćby dlatego, że dają pyszne kanapki. Ale… egzaminy, 

egzaminy i  po egzaminach. Zaczęliśmy więc wraz z  moimi 
uczniami planować przyjemniejsze zajęcia. Na przykład taki 
bal gimnazjalny… Podczas prób poloneza doznałam dziwne-
go wzruszenia i dumy. Moje „dzieci” wytrwale i w skupieniu 
ćwiczyły kroki, trzymając się za ręce. Uświadomiłam sobie, 
że w  pierwszej klasie byłoby to niemożliwe. I  zrozumiałam, 
jak bardzo się zmienili. Wydorośleli, zmądrzeli (prawie wszy-
scy), nabyli doświadczenia (w różnych dziedzinach). Ale też 
jak bardzo zmieniły się relacje między nimi. Najwięcej radości 
sprawia mi to, że pomimo tylu różnic pomiędzy nimi, potra-
fią uszanować swoją odmienność, są tolerancyjni i potrafią się 
świetnie ze sobą bawić.
I są to na pewno zmiany na lepsze.
-Są gotowi, aby ich wypuścić w świat – pomyślałam.
Jeszcze tylko, żeby zabić nudę w oczekiwaniu na koniec roku 
szkolnego, wyjeżdżamy na biwak. pooglądamy filmy w świetle 
gwiazd, pośpiewamy przy ognisku, zjemy truskawki i babecz-
ki. Powspominamy szkolne dni i  poznamy swoich Aniołów 
Stróżów (mam nadzieję, że pozostaną nimi dla siebie nawza-
jem na zawsze). A potem w drogę! Pójdziemy każdy w swoją 
stronę. A że Ziemia jest okrągła (podobno), nasze drogi kie-
dyś znów się spotkają. Mnie od września można będzie (chy-
ba) spotkać w szkole, gdzie rękami i nogami będę bronić się 
przed kolejnym wychowawstwem…
PS. Za akceptowanie i  sponsorowanie moich szalonych wy-
padów z  klasą (za każdego usmażonego naleśnika, każdego 
ulepionego pieroga i całą resztę ekwipunku na nasze wypra-
wy…), za wiele spotkań i rozmów telefonicznych, za okazane 
mi zaufanie – dziękuję Rodzicom moich wychowanków. Było 
dla mnie ważne, że nasze wspólne działania zmierzały w tym 
samym kierunku. Patrzę z dumą na efekty tej pracy.
Moim gimnazjalistom dedykuję piosenkę „Do kołyski” zespo-
łu Dżem. Ile razy będziecie słuchać tej piosenki wspomnijcie 
cieplutko nasze wspólne szkolne dni. Pozdrawiam i  życzę 
Wam wszystkiego najlepszego.
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Ale to już było...




