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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Dzień bez plecaka! 
Jak wszyscy wiemy, 21 marca obchodzimy nie tylko pierwszy dzień 

wiosny, ale i Dzień Wagarowicza. Pierwszym, co nam się z tym dniem kojarzy 

to, jak sama nazwa wskazuje, są wagary. W naszej szkole dzień ten spędziliśmy 

bardzo wesoło. Każdy z chętnych do wzięcia udziału w zabawie musiał wykazać 

się kreatywnością, albowiem zorganizowaliśmy Dzień bez plecaka. Cała zabawa 

polegała na tym, by przynieść do szkoły książki, zeszyty i potrzebne przybory, 

ale nie w plecaku. 21 marca na szkolnych korytarzach można było zobaczyć 

pudełka, walizki, poduszki, wózek dziecięcy, zakupowy koszyk z marketu, 



koszyk na pranie, garnek, lodówkę przenośną, transporter dla zwierząt, futerał na 

gitarę, a nawet szufladę! Wyobraźnia uczniów nie zna granic!!!    
 

Julia Bubiło, Wiktoria Madej 

 

 

 

 

 

 

11 marca klasy VIII oraz klasa VII a wybrały się do Zamojskiego Domu 

Kultury na spektakl pt. Dziady cz.2, który był oparty na dramacie Adama 

Mickiewicza. Obok kunsztownej gry aktorów, którzy rewelacyjnie wcielali się 

w odgrywane przez siebie role, mogliśmy podziwiać także przepiękne stroje 

i rekwizyty.   

Pasterka Zosia, oprócz zwiewnej, białej sukienki, zachwycała śpiewem 

w piosence o swoim wcześniejszym życiu. Donośny głos Guślarza można było 

usłyszeć z samego końca widowni, zachowania potępionego Złego Pana też nie 

dało się przeoczyć. Józio i Rózia nawiedzili widzów jako cienie, wywołując 

w oglądających współczucie. Przez cały spektakl atmosferę grozy wzmagał 

Chór, a pod sam koniec na scenie pojawiła się tajemnicza postać Widma, którego 

nawet Guślarz nie był w stanie przepędzić. Całą dramaturgię spektaklu 

uzupełniał dym wydostający się ze sceny.   

Zdaniem widzów warto przyjść na spektakl jeszcze raz. Jest to dobra forma 

przypomnienia sobie materiału na kartkówkę lub sprawdzian. 
 

Wiktoria Madej, Wiktoria Zawrotniak, Dominika Gałan  

Cicho wszędzie, ciemno 

wszędzie… 



Ósmoklasiści na start! 

Drugie próbne egzaminy już za ósmoklasistami. Chociaż czekają na nich 

jeszcze jedne, to zdecydowanie majowe testy budzą największe emocje. Istnieje 

wiele sposobów na przygotowanie się do nich, a nauka radzenia sobie ze stresem 

jest chyba najważniejszym. 

 Przystępując do egzaminów, zawsze trzeba pamiętać, że ich wynik nie 

decyduje bezpośrednio o przyszłości. Mimo że może przyczynić się do przyjęcia 

do konkretnej szkoły, wcale nie świadczy o całej naszej wiedzy. Pokazuje 

jedynie, jak przygotowani byliśmy danego dnia. 

 Do egzaminu przygotowujemy się niejako od rozpoczęcia edukacji, więc 

niemożliwym byłoby powtórzenie wszystkiego, czego się do tej pory 

nauczyliśmy.  Jednak zaczynając powtórki, warto najpierw zapoznać się 

z aktualnymi informacjami Centralnej Komisji Edukacyjnej. Między innymi 

dlatego, bo okazuje się, że niektóry materiał został wykluczony z wymagań 

egzaminacyjnych. Ta wiedza może nam oszczędzić powtarzania niepotrzebnych 

zagadnień. 

 W przygotowaniach ważne jest także dobre planowanie. Zanim zabierzemy 

się do nauki, powinniśmy przeanalizować, jakie działy nie sprawiają nam 

problemu, a jakie umiejętności trzeba jeszcze dopracować. Wtedy można 

rozsądnie gospodarować czasem na powtórki. 

 Kilka dni przed samym egzaminem dobrym pomysłem jest  przerwa od 

nauki i odpoczynek, w tym wypadku głównie psychiczny. Dzień przed tym 

wydarzeniem koniecznym jest długi, niezakłócany niczym sen, a rankiem 

naprawdę warto zjeść śniadanie i wypić sok lub witaminę C. Lepiej nie pić wtedy 

kawy, która pobudza organizm tylko na jakiś czas, za to wskazanym jest 

zjedzenie kostki gorzkiej czekolady. Magnez w niej zawarty wspomaga pracę 

mózgu. 

 Potem trzeba tylko uzbroić się w kilka czarnych długopisów, pozytywne 

myślenie i nadzieję, że nie trafi się akurat to, czego nie powtórzyliśmy   
 

Dominika Gałan, Magdalena Grzyb 

 

 



Kwietniowe klimaty… 

 

 

 

 Tradycją naszej szkoły jest organizowany co roku przez Szkolne Koło 

Caritas kiermasz wielkanocny. Czekają na Was ciasta i ciasteczka domowej 

roboty oraz wykonane przez uczniów naszej szkoły ozdoby świąteczne na 

wielkanocny stół. Zapraszamy 12 i 13 kwietnia!!! 
Julia Bortacka 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Rys. Wiktoria Zawrotniak 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. Wiktoria Zawrotniak 



 
 

 

 

 

 
Jak Wielkanoc spędzają pracownicy naszej szkoły? O to zapytaliśmy Panią 

Katarzynę Adamczuk, Panią Annę Rut, Panią Joannę Górny oraz Pana 

Krzysztofa Nowaka. 

Jak Pani/Pan spędza Święta Wielkanocne? 

Wielkanoc spędzam zawsze w rodzinnym domu, u moich rodziców. Spotyka się 

cała moja rodzina. Wspólnie jemy śniadanie, wcześniej przed śniadaniem 

oczywiście jedziemy na Mszę Św. Potem spędzamy wspólnie czas w gronie 

rodzinnym. 

Święta spędzam z rodziną, spotykamy się przy wielkanocnym śniadaniu, 

dzielimy jajkiem i jemy wielkanocne potrawy. 

Właśnie z rodziną. Przygotowuję posiłki sama, piekę ciasta. Jadę do rodziców 

z tymi posiłkami, rodzice przyjeżdżają do mnie. Tak rodzinnie! 

Święta Wielkanocne zawsze spędzam z rodziną, jeżeli tylko sytuacja na to 

pozwala. Z moją żoną i dwójką moich dzieci, jeżeli jest możliwość przyjazdu, bo 

dzieciaki mam trochę daleko od siebie. Córka jest w Genewie i nie zawsze może 

przyjechać, a syn jest w  pobliżu - zwykle zawsze bywa z nami. Mam jeszcze 

rodzeństwo. 

Z czym kojarzą się Pani/Panu Święta Wielkanocne? 

Święta Wielkanocne kojarzą mi się przede wszystkim z poranną mszą, na którą 

trzeba wstać bardzo wcześnie oraz ze świątecznym śniadaniem. 

Nie wiem co mi się kojarzy. Pisanki, dzielenie się jajkiem, wiosna. 

Święta kojarzą mi się z rodziną, bo spędzam je zawsze z rodziną - z synami, 

z rodzicami. Kojarzy mi się także z dobrym jedzonkiem (szczególnie z kiełbasą 

swojską, bo zawsze robię swojską kiełbaskę ).  



Zawsze z pisankami. Kiedy ja byłem jeszcze mały, rodzinnie malowaliśmy 

pisanki. Moja ciocia była w tym bardzo dobra. Pamiętam, jak gotowała jakiś 

specjalny wywar, dokładnie nie wiem z czego to było, w każdym razie gotowało 

się w nim jajka, stawały się wtedy fioletowe. Wówczas bez problemu można 

było wydrapać na nich dowolny wzór. 

Jak Pani/Pan przygotowuje się do przyjścia wiosny? 

Przygotowania do wiosny trwają u mnie od końca zimy i tak naprawdę to 

zaczynam je od przygotowania swojego roweru do sezonu rowerowego. 

Przygotowanie do wiosny zaczynam również od zadbania o siebie, czyli staram 

się jak najwięcej ruszać na świeżym powietrzu. Z takich bardziej codziennych 

rzeczy to podejrzewam, że jak większość Polaków, robię różnego rodzaju 

porządki i w domu i dookoła siebie tak, żeby w ten ładny oraz ciepły czas wejść 

w pełni gotowości. 

Głównie to poprzez wiosenne porządki, czyli wyrzucanie rzeczy niepotrzebnych, 

mycie okien, porządkowanie działki, przycinanie drzewek, sadzenie wiosennych 

kwiatów. 

Robię porządki w domu po zimie, takie jak mycie okien, wymianę ubrań, 

sprzątanie balkonu. 

Ja wiosnę zazwyczaj zaczynam obserwować jako pierwszy, bo zajmuję się 

paralotniarstwem- ten sport jest moją pasją w życiu. Nawet teraz jest taki czas, 

kiedy pogoda pozwala na to, żeby polatać, (bo oczywiście muszą być 

odpowiednie do tego warunki), tą budzącą się do życia przyrodę zauważam, 

wszelkie zmiany udaje mi się zobaczyć. Ja uwielbiam wiosnę, te soczyste barwy, 

te widoki, jak przyroda zaczyna żyć na nowo. A specjalnie się jakoś nie 

przygotowuję do wiosny. Uwielbiam ten stan, kiedy mogę zrzucić z siebie trochę 

ciepłych, zimowych ubrań - to chyba tylko w ten właśnie sposób. 

Serdecznie dziękujemy za rozmowę. 

Julia Bubiło 

 

 

 

 
 

 

                                                                  

Rys. Wiktoria Zawrotniak 



Patroni roku 2022 
 

W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę rodzin Marii 

Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, twórczyni 

literatury dziecięcej. 

W maju 2022 r. będziemy obchodzili także 100. rocznicę utworzenia 

Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, którego założycielką i patronką 

jest Maria Grzegorzewska – działaczka społeczna, naukowiec, pedagog. 

30 lat temu, w maju 1992 r., w drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik 

zaginęła Wanda Rutkiewicz – himalaistka, pierwsza Polka i trzecia kobieta 

na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest.  

120 lat temu, 1 kwietnia 1902 r., w Petersburgu urodził się wybitny polski pisarz, 

publicysta, działacz emigracyjny – Józef Mackiewicz.  

W styczniu br. przypada 140. rocznica śmierci, a w marcu 200. rocznica 

urodzin Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego  

i działacza niepodległościowego. 

200 lat temu, w marcu 1822 r., zmarł Józef Wybicki, autor polskiego hymnu 

narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji 

Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator 

Insurekcji Kościuszkowskiej. W 2022 r. będziemy obchodzić także 225-lecie 

powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.  

Rok 2022 to również rok Romantyzmu Polskiego, ustanowiony 

w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.  

Wiktoria Madej, Wiktoria Zawrotniak 

Żródło: www.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ignacy-lukasiewicz-patronem-roku-2022


Poetycko… 

 
Hej, niebiosa szkarłatne! 

 

 Czy ktoś kiedyś, kiedykolwiek,  

kazał nam przyjąć jedne zasady?  

Hej, istoto nierozumna! Człowiek  

Decyduje bez etycznej wprawy. 

 

 Czy niebo jest czerwone?  

A może jednak odcienia nie ma. 

 Hej, chmury wspomnieniami barwione! 

 Widziałyście pierwsze i ostatnie tchnienia. 

 

 Wczoraj zima, jutro lato, 

 wiosny wciąż nie dostrzegamy. 

 Hej, ludzie mocy! Co wy na to? 

 Czasów porozumienia wciąż nie mamy. 

 

 Grunt nasz niezgodą wypełniony, 

 powietrze ostre niczym zdrada. 

 Hej, zamęt niosące ludzi miliony! 

 Nawet zwierzętom to nie wypada. 

 

 Dzień za dniem, rok za rokiem. 

 Ziemia rozwija się niczym kwiat. 

 Hej, my idący po niej czarnym krokiem! 

 Kto powiedział, ze to tylko nasz świat? 

 
                                                                                           Dominika Gałan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co czytamy, co polecamy…    
 

Wszyscy poszukujący fantastycznej książki z fabułą ulokowaną 

w średniowiecznych czasach - dobrze trafiliście! “Zwiadowcy - Ruiny Gorianu” 

Johna Flanagana, to opowieść, która zabierze Was w podróż wśród nieznanych 

lasów Araluenu, nauczy Was, jak doskonale posługiwać się łukiem i udowodni, 

że nieważne, skąd pochodzicie, zawsze możecie odnieść sukces. Przez całą tę 

drogę towarzyszył Wam będzie Will, niepozorny chłopak, któremu odebrano 

szansę na zostanie rycerzem. Ale co, jeżeli okaże się, że spełnienia swoich 

marzeń nie musi szukać w Szkole Rycerskiej, lecz w małej chatce w lesie? Jeśli 

chcecie poznać zakończenie tej historii, przyjdźcie do naszej biblioteki. Jednak 

pamiętajcie - strzeżcie się kalkarów!  

 
Dominika Gałan 

 
 

 

 

 

Krótka recenzja filmu 
 

Forrest Gump  

 

        Historia przedstawiona w filmie może pozytywnie nastroić w wiosenny 

wieczór. Z pewnością należy go obejrzeć przynajmniej raz w życiu, chociażby po 

to, by przypomnieć sobie, ze marzenia należy realizować. Tytułowy bohater 

(nieoceniona rola Toma Hanksa) to łatwowierny, chory człowiek z wrodzoną 

łagodną odmianą autyzmu. Mimo iż od najmłodszych lat był niedoceniany 

i wyśmiewany, nie zatracił dążenia do bycia wartościowym. Ciężką pracą nad 

sobą osiągnął swój cel. Stał się bohaterem wojennym, mistrzem sportu, a także 

wielkim businessmanem. Przy tych wszystkich sukcesach przez cały czas 

pamiętał, co w życiu najważniejsze. Nigdy nie zatracił uczciwości i szacunku do 

drugiego człowieka. Największym jednak marzeniem dla Forresta była miłość ❤. 

Czy się spełniła? Musisz obejrzeć film, aby poznać odpowiedź. 



        Śledząc historię Gumpa rozmyślamy o naszych powodzeniach 

i niepowodzeniach, a także czy i dla nas miłość i szczęście są najważniejsze. 

Zapewne od bohatera możemy się nauczyć zasady, by nikogo nie osądzać, ani 

nie oceniać. 

        Czy jesteś podobny do Forresta Gumpa? Zapewne większość z nas słyszała 

słowa, które już przeszły do historii „nie jestem może mądry, ale wiem, co to 

miłość”. Czy ty też to rozumiesz? 
 

 

Magdalena Grzyb 
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