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Z ŻYCIA SZKOŁY  
 

Zakończenie roku szkolnego już 

niedługo, a co się z tym wiąże – wakacje prawie za rogiem! Ilu uczniów, tyle jest 

pomysłów na ich spędzenie, a każdy z nich jest tym odpowiednim. Niektórzy 

wolą odpoczywać w mieście, a niektórzy wyjeżdżają daleko w poszukiwaniu 

miejsca na świecie, w którym uczczą te wolne dni. Tutaj jednak skupimy się na 

tych pierwszych i przedstawimy atrakcje naszej Padwy Północy! 



 

 
 Już dzień po zakończeniu roku szkolnego w Zamojskim Domu Kultury 

rozpoczną się przedstawienia, które trwać będą do 10. lipca.  

 

— 25. czerwca o godz. 13.00 na Rynku Wodnym w Zamościu odbędzie się 

spektakl uliczny pt. Wesoła bajka o smutnej królewnie w wykonaniu 

Kijowskiego Teatru Ulicznego Highlights. Historia opowiada o Czarnym 

Księciu, który podjął się wyzwania rozbawienia smutnej księżniczki. 

 

— Musical Kongo opowiada o problemach młodzieży, która staje przed wieloma 

wyzwaniami współczesnego świata. Spektakl odbędzie się 2. lipca w Zamojskim 

Domu Kultury o godz. 19.00. Przedstawienie przygotowuje Grupa Idea Mia, 

Teatr Capitol w Warszawie. 

 

 Aby znaleźć jeszcze więcej świetnych spektakli, zapraszamy na stronę 

ZDK-u.  

 

 

 
Książnica Zamojska, Stowarzyszenie Czerwony Smok oraz Fundacja Ku 

przeszłości organizują spotkania z autorami książek science-fiction i fantasy, 

stoiska wydawców literatury fantastycznej oraz Fantastyczne Koło Fortuny. 

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 7-13 sierpnia na Rynku Wodnym 

w Zamościu. 

 

 

 
Na miłośników seansów z popcornem czekają premiery, takie jak: 

 

— Thor: Miłość i Grom. Film, który z pewnością zainteresuje wszystkich fanów 

produkcji Marvela, będzie dostępny od 8. lipca. 

 

— Elvis. Produkcja Baza Luhrmanna przyciągnie osoby obeznane z postacią 

Elvisa Presleya, którą podczas tego seansu mogą jeszcze lepiej poznać. Premiera 

nastąpi 24. czerwca. 

 



 Inne seanse zostaną jeszcze ogłoszone na stronie kina Stylowy, dlatego 

warto na nią zajrzeć, planując tegoroczne wakacje. 

 

 W miarę nadchodzących dni, będą pojawiały się kolejne atrakcje. 

Holi Festival czy Wakacyjna Trasa Dwójki to tylko nieliczne z nich. Życzymy 

Wam wakacji bezpiecznych, udanych i pełnych odpoczynku, zarówno 

fizycznego, jak i psychicznego. Takich, które będziecie pamiętać przez cały 

kolejny rok szkolny. 

Dominika Gałan 

 

Marzyć zawsze można… 

 

Miejsca warte odwiedzenia w wakacje: 

 

 

, jako najbardziej „węgierskie” miasto Rumunii 

 

 

w Indiach                        

 

 



 

- Peru                   

 

 

 

                                                                     

w Brazylii i Argentynie 

 

 

 

w Japonii                         

 
 

Magdalena Grzyb 

 

 



Szkoła średnia za rogiem! 

Koniec roku szkolnego zwykle przynosi radość i zadowolenie, jednak 

każdy ósmoklasista czuje także stres i oczekiwanie względem nadchodzących 

miesięcy. Nadchodzi czas pożegnań i zmiany otoczenia. Co jednak można zrobić 

zawczasu, żeby zredukować ten niepokój? 

 Warto zadbać o terminy i dopełnić wszystkich formalności. Rekrutacja 

rozpoczęła się już w połowie maja i w większości szkół trwać będzie do 

zakończenia tego roku szkolnego. Jest to okres, w którym należy złożyć podanie 

do wymarzonej szkoły. Placówki publiczne umożliwiają kontakt przez internet, 

jednak niektóre z nich mają inne wymagania – niekiedy szkoły prywatne 

oczekują przyniesienia dokumentów do szkoły, a żeby dopełnić rekrutację do 

technikum, potrzeba wykonać wcześniej odpowiednie badania lekarskie. 

 Ważnym elementem wyboru kolejnego etapu edukacji jest także 

przemyślana decyzja względem profilu, od którego będzie zależało to, do czego 

będziemy przykładali najwięcej uwagi, i to, z czym wiążemy naszą przyszłość. 

Złym pomysłem w tej sytuacji będzie więc sugerowanie się wyborami 

znajomych, ponieważ oprócz spędzenia kilku lat z danym kolegą czy koleżanką 

w jednej klasie, kryje się pod tym też konieczność napisania matury czy 

szkolenia się w danym fachu, który może nie być odpowiedni dla nas. Dlatego 

warto zastanowić się wcześniej, co oferuje nam dany profil – czy chcemy uczyć 

się konkretnie tych przedmiotów i jaki zawód będziemy mogli po ukończeniu 

szkoły wykonywać. 

 Żeby mieć pewność dostania się do danej szkoły, można aplikować na kilka 

profili w danej placówce. W takiej sytuacji w razie niedostania się na konkretny 

kierunek, łatwiej jest przepisać się na początku roku na inny, zważywszy na to, 

że często trafiają się osoby, które zmieniają zdanie o swoim wymarzonym 

profilu. 

 Mimo wszystko prawdopodobnie najważniejszą radą tutaj będzie 

zwyczajnie nieprzejmowanie się aż tak wynikami rekrutacji. Mimo że jest ona 

dość ważna, to nie definiuje nas jako ludzi i nie określa naszych umiejętności ani 

naszej wartości. Każdy jest w stanie osiągnąć wiele, jeśli tylko ma do tego 

odpowiednią motywację, niezależnie od rodzaju szkoły czy też tego, na którym 

miejscu jest ona w krajowym rankingu. 

 Dlatego też te wakacje niech będą czasem na ułożenie sobie wszystkich 

planów związanych z przyszłością i określeniem własnych marzeń – a ciężka 

praca, która nas czeka, będzie tylko narzędziem do ich osiągnięcia. 
 

Dominika Gałan 

 



Poetycko… 
 

Pieśń zagubionych 

 

Pamiętaj mnie w zapachu tej zimy. 

W śniegu skrzypiącym pod nogami. 

W lodzie, który martwą nocą lśni siny. 

W pryzmacie skrzącym się barwami. 

 

Pamiętaj mnie w cieple tej wiosny. 

W złoto-srebrnych kwiatów płatkach. 

W krzyku ptaka nad rzeką donośnym. 

W radośnie zielonych warzyw natkach. 

 

Pamiętaj mnie w horyzoncie tego lata. 

W słońcu, które czerwone niby krew. 

W westchnięciu żałosnym: „Och, strata!”. 

W księżycu wydającym swój ostatni dech. 

 

Pamiętaj mnie w zmianie tej jesieni. 

W liściach zmarnowanego trudu. 

W bursztynie, co w błysku się mieni. 

W cieniu niedoczekanego cudu. 

 

Pamiętaj mnie w pęknięciu tego poranka. 

W świecie powstającym do swego bycia. 

W miejscu, gdzie zawiść to żalu kochanka. 

W śmierci, która sierpem budzi do życia. 

 

Pamiętaj mnie w załamaniu tej nocy. 

W ciemności, która cichą kołysanką koi. 

W kruka tryumfu pieśni w pełnej mocy. 

W sercu, którego już nikt nie obroni. 

 
                                                                                                  Dominika Gałan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co czytamy, co polecamy… 
 

Książka Tusz autorstwa Alice Broadway jest debiutancką opowieścią 

pisarki. Zdecydowanie przypadnie do gustu miłośnikom fantastyki oraz tajemnic. 

Na początek trzeba pochwalić grafika, który zaprojektował okładkę książki. Jest 

przepiękna i cudownie lśni w słońcu. Przejdźmy do treści książki. Autorka 

w mistrzowski sposób połączyła fantastykę z tajemnicą, wplatając w nie 

odwieczne pragnienie człowieka do bycia dobrym, genialnie przeplatając wątki 

opisami sztuki tatuażu i rysunku. Historia głównej bohaterki Leory zmusza do 

przemyśleń, czy życie jest tylko czarno-białe i czy nie ma w nim odrobiny 

szarości. Czy jest tylko dobro i zło. Powieść jest wspaniale napisana, jednak 

przestrzegam wrażliwców przed szczegółowymi i bardzo realistycznymi 

opisami! Uważam, że książka spodobałaby się większości nastolatków 😊 

 
Wiktoria Zawrotniak 

 

 

 

Krótka recenzja filmu 
 

 Doktor Strange, Scarlet Witch oraz America Chavez to główne  postacie 

filmu Doktor Strange w Multiwersum Obłędu.  

 Strange często śni koszmary z którymi  będzie musiał się zmierzyć 

w rzeczywistej przyszłości. Sprawczynią zamieszania w fabule jest w dużej 

mierze Chavez, która posiada moc przemieszczania się po multiwersum. Nie 

potrafi ona jednak zapanować nad swoją umiejętnością, co w konsekwencji 

ciągnie za sobą odwiedziny Wandy Maximoff. Wiedźma jest w stanie zrobić 

wszystko, aby tylko spotkać ponownie swoich synów. Ale czy to „wszystko” 

wystarczy? Jak potoczą się losy bohaterów? Zapraszamy do obejrzenia filmu! 
 

Magdalena Grzyb 



Trochę muzyki… 
 

 Zbliżają się wakacje. Z pewnością duża część uczniów wyjedzie na 

upragniony odpoczynek. Aby umilić Wam godziny spędzone w samochodzie czy 

autokarze, przygotowaliśmy muzyczną rozrywkę. Proponujemy Wam twórczość 

dwóch artystów: 

 

  - zdobył popularność dzięki programowi X Factor.  

 

Najbardziej znane jego utwory: 

Nie ma fal 

Małomiasteczkowy 

I Ciebie też, bardzo 

 

 

- dziewiętnastoletnia amerykańska piosenkarka, która 

zyskała popularność dzięki występom w serialach dla młodzieży na kanale 

Disney Chanel.  

 

Olivia jest autorką m. in. takich dzieł: 

Deja vu 

Good 4 you (mój faworyt 😊) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wiktoria Madej 
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