
 

Witajcie :)  

 Postanowiliśmy wznowić w naszym gimnazjum tradycję 

wydawania gazetki szkolnej, to niełatwe i pracochłonne zajęcie, 

jednak każdy chciałby pozostawić po sobie kawałek rzeczywistości 

wykreowanej na swój niepowtarzalny sposób… Nasz periodyk będzie 

nosił nazwę Wczoraj… Dziś … Jutro… ponieważ chcielibyśmy pisać 

dla Was o tym, co się już wydarzyło, dzieje się teraz oraz o tym,  

co czeka uczniów naszej szkoły… Zachęcamy Was 

do współredagowania naszej gazetki, prosimy o kontakt z naszą  

redakcją  osobiście lub e-mailowo pod adresem: gazwyrzgim@wp.pl 

Zespół redakcyjny w składzie: 

Agnieszka Staniewska kl. IIc,  Paweł  Nowaczyk IIc, Patrycja Kowalska kl. IIc,  

Aneta Witkowska IIe,  Agata Kutta IIe, Rima Nasrullah IIe. 

Opiekun: pani Katarzyna Jaśkiewicz 
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Klasy II 

Projekt edukacyjny 
 

     Nasi  drugoklasiści pra-

cują nad projektami eduka-

cyjnymi, których efekty po 

zakończeniu działań muszą 

zaprezentować na forum 

szkoły. Już niedługo zoba-

czymy ich prezentacje. Na-

sza gazetka jest również 

przygotowywana w całości 

przez grupę uczniów z klas 

IIc i IIe w ramach projektu 

Jak zredagować gazetkę 

szkolną? Jest to świetna 

okazja do poszerzenia swo-

ich zainteresowań, zdobycia 

umiejętności pracy w grupie 

oraz przeżycia niesamowi-

tych nowych doświadczeń. 

Odzwierciedla on bowiem 

system pracy wielu doro-

słych w swoich firmach. 

W następnym numerze opis  

projektów.  

Klasy III 

Egzamin gimnazjalny 

 
     W dniach 23, 24 i 25 

kwietnia b.r. uczniowie klas 

trzecich przystąpili do Egza-

minu Gimnazjalnego. Jest on 

najważniejszym jak dotąd 

sprawdzianem ich dojrzałości 

i wiedzy zdobytej przez ostat-

nie trzy lata nauki. To prze-

pustka  do przyszłości, 

za chwileczkę trzeba będzie 

wybrać szkołę ponadgimna-

zjalną, zawieźć podania i po-

żegnać się z przyjaciółmi, 

z  którymi dzieliło się rzeczy-

wistość szkolną… w następ-

nym numerze naszej gazetki 

cenne wskazówki dla Was, 

jaką szkołę wybrać, jakie 

dokumenty przygotować? 

Kiedy i gdzie je dostarczyć? 

To już niedługo… będziecie 

absolwentami! 

 

Wczoraj… Dziś… 
Jutro... 

                            PORADNIK GIMNAZJALISTY 

WAŻNE: 

- do końca roku szkolnego 

zostało: 27 dni zajęć  

 

- 21 – 24 maja:  

Dni Języka Polskiego, 

 

- 26 maja: Dzień Matki, 

 

- 31 maja: Dzień Sportu 

połączony z Dniem Dziecka 
 

- 1 czerwca: Dzień Dziecka, 

 

- 28 czerwca 2013 r. : 

zakończenie roku szkolne-

go i WAKACJE :) 

Klasy I 

Testy osobowości 

 
     Zgodnie z nowymi zało-

żeniami uczniowie gimna-

zjum przeszli w szkole te-

sty orientacji zawodowej. 

Ich celem jest określenie 

i poznanie   swoich moc-

nych  stron,  a także 

sprawdzenie predyspozycji 

do wykonywania poszcze-

gólnych zawodów. Już 

w klasie pierwszej bowiem 

warto pomyśleć o wyborze 

szkoły ponadgimnazjalnej, 

rozwinąć swoje zaintereso-

wania i zaplanować przy-

szłość. Tylko bowiem skoń-

czenie szkoły, znalezienie 

pracy zgodnej z zamiłowa-

niami gwarantuje w przy-

szłości wykonywanie swoje-

go zawodu z pasją! 



 

 

              1. Co to jest filozofia ? 
 

 Filozofia to rozważanie na temat podstawowych problemów takich jak 
np. istnienie, umysł, wartość. Pierwotnie oznaczała poszukiwanie, umiłowanie mądrości. Jest to 
zarówno światopogląd, jak i przedstawienie modelu życia. Stanowi ona system poglądów na świat. 
 
   W jaki sposób możemy być naprawdę wolni?  
To pytanie zadaje sobie bardzo wielu ludzi. Stajemy w obliczu osobistej wolności. Jest ona często 
ograniczana, a nawet całkowicie nam odbierana. Ilekroć szukamy wolności na zewnątrz - poza so-
bą - wpadamy w pułapkę; stajemy się niewolnikami. Zniewalają nas idee, marzenia, życiowe plany 
i pragnienia, podążamy za kimś. 

 
,,Drwić sobie z filozofii znaczy naprawdę filozofować" 

                                                                                                           Pascal 

 

 Gdzieś w przestrzeni krąży pytanie o to, czy w świecie dzisiejszej, wyspecjalizowanej nauki 
filozofia może być jeszcze do czegoś potrzebna? Oczywiście na to pytanie odpowiadamy z jak naj-
większym przekonaniem twierdząco. Co więcej, stawiamy tezę, że filozofia to superbohaterka dzi-
siejszych czasów... 
 Niestety, jak każda bohaterka ma ona nie lada kłopot z tożsamością. Niektórzy biorą ją za 
ptaka o dziwnym ubarwieniu, a inni czynią sobie z niej obiekt z innego świata. Takiej filozofii nie 
można dotykać. Można ją tylko obserwować z oddali z należytym szacunkiem. A tym czasem filo-
zofia wiedzie sobie spokojny żywot…, aby pojawić się wtedy, kiedy trzeba udzielić odpowiedzi na 
naprawdę ważne pytania. A  lista tych pytań jest wyjątkowo długa, filozofia nie obawia się, że sta-
nie się niepotrzebną i popadnie w zapomnienie. 

      

 
„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się nawet filozofom” 

                                                                                                                                                      
         Shakespeare     

           
2.  Wszyscy ludzie wiedzą, że jest taka dziedzina - filozofia.  

Jednak tylko uczniowie korzystają z innej dziedziny… fizolofii. 
 

„Człowiekiem każdy się rodzi. Człowiekiem nie każdy umiera” 
Z. Hołodiuk 

 Fizolofię uprawiają tylko tacy uczniowie, którzy twierdzą, że w życiu nie jest ważne, kim je-
steśmy, co myślimy, jaki jest nasz system wartości… po prostu nie zaprzątają sobie głowy „takimi 
głupotami”. Żyją z dnia na dzień, nie martwiąc się o nic, ani nikogo, poza sobą. Starają się w ogóle 
zużywać jak najmniej energii, więc marzą tylko o odpoczynku od razu, jak otworzą oczy… Fizolofia 
jest bardzo rozpowszechniona wśród młodzieży, jej ofiarami padają nieraz nawet całe klasy gimna-
zjum… wmawiają sobie, że nie warto postępować  zgodnie z zasadami, wypracowanymi normami, 
bo odbiera im to  prawo do wolności i … zniewalają swój umysł lenistwem, przekorą, buntem prze-
ciw wszystkiemu. Każdy z zarażonych ma wsączoną w siebie truciznę, która demoralizuje i wpływa 
destrukcyjnie na zachowanie. Stwierdzono, że filozofia stara się znaleźć odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania, a  fizolofia  odbiera nam to typowo ludzkie prawo, w zamian ofiarowując pustkę sa-
motnych chwil, którą jak najszybciej trzeba czymś wypełnić… no właśnie, ale czym? 

 

 

Filozofie życia 
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 
                                                                                Jan Paweł II 

 
„Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! 

Człowiek jest wielki, także w słabości” 
                                                                                 Jan Paweł II 

 
3. Śmierć i co potem ? 

 
 Czy wszystko pozostanie takie same, kiedy mnie już nie będzie? A ludzie? Przez chwilę 
będą mówić o mnie, będą dziwić się z mojej śmierci - ale ZAPOMNĄ... Nie łudźmy się, przyjacie-
lu. Ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, 

nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zo-
stanie po nich nawet puste miejsce. Każdy z nas w pewnym etapie życia 
zadaje sobie pytanie, dotyczące życia po śmierci.  
 
Co spotka mnie po odejściu z tego świata? 
 
Gdy skończy się oddech, zamilknie serce, ustanie praca mózgu, co po-
zostanie.? 
 
Nasze życie nie kończy się tu, na ziemi… Zmieniamy tylko formę bytu... 
To, co jest po drugiej stronie, fascynuje każdego. 

 
 

 Jeśli kończąc życie rzeczywiście coś tracimy, czyli jeśli śmierć jest prawdziwym złem, to 
jedyne możliwe rozwiązanie to nieśmiertelność. Nie ma różnicy, czy żyjemy osiemnaście, osiem-
dziesiąt czy osiemset lat, skoro czas w obliczu śmierci się nie liczy. Liczy się tylko człowiek i su-
ma jego spojrzeń każdego dnia poza siebie, poza własny egoizm, z tego rozliczy nas Stwórca, 
kiedy staniemy przed nim, nie chronieni już ciałem, staniemy tacy, jacy jesteśmy naprawdę…  
 

„Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy: Jak ten czas szybko mija - a to my mijamy!” 
                                                       S. Jachowicz 

 
 
polecam: filozofy.blox.pl    
W tekście wykorzystano rysunki Leonarda da Vinci     

                                                                      
                   Opracowała: Agnieszka Staniewska IIc 

 
 

 
 

 

UWAGA KONKURS!!! 
 

 Zachęcamy Was do  wzięcia  udziału  w  konkursie  literackim pod nazwą 

,,Moje przemyślenia na temat życia i śmierci". Prace mogą mieć formę wier-

szy, opowiadań, esejów lub zwykłych e-maili. Na teksty czekamy do końca ma-

ja. Prosimy je nadsyłać na adres: gazwyrzgim@wp.pl 

 Najciekawsze odpowiedzi ukażą się w kolejnym numerze naszej gazetki.                                                                                 

           Redakcja 
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 Każdy z nas może być filozofem… Każdy człowiek na pewnym etapie 

swojego życia zadaje sobie ważne pytania i poszukuje swej tożsamości… 

Poniżej zamieszczamy  sentencje słynnych filozofów, może jest wśród nich zda-

nie, które szczególnie Ci się spodobało i chciałabyś/chciałbyś się z nami podzielić 

swoimi przemyśleniami? 

 

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy. — Sokrates 

Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi. — Sokrates 

Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi - próżność. — Sokrates 

Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. — Sokrates 

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i 

słuchali, niż mówili.. — Sokrates 

Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. — Sokrates 

Cóż komu z tego, że zjadł wszystkie rozumy, jeśli nie ma własnego. — Sokrates 

Najmądrzejszy jest ten, który wie, czego nie wie. — Sokrates 

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie. — Platon 

Każdy zakochany jest poetą. — Platon 

Największe zło to tolerować krzywdę. — Platon 

Przyjaciele - jedna dusza w dwóch ciałach. — Arystoteles 

U początku filozofii stoi - zdziwienie. — Arystoteles 

Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny. — Arystoteles 

Korzenie wychowania są gorzkie, ale owoce słodkie. — Arystoteles 

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co się uczyniło innym. - Arystoteles 

S T R .  4  
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Agnieszka Staniewska                  Klaudia Tyburczy 
 
Pamiętam                  Anioł 
 
Pamiętam jak niedawno rozmawialiśmy.   Przyjaciel jest, jak anioł, który podtrzymuje  
Pamiętam jak razem pisaliśmy.    nasze skrzydła, gdy zapominamy latać. 
Pamiętam jak się kłóciliśmy.    Szepcze nam do ucha, pomaga w złych chwilach, doradza. 
Pamiętam jak ze sobą zerwaliśmy.   To osoba, której powierza się swe najskrytsze tajemnice. 
Pamiętam jak się z Tobą dogadywałam.            To ktoś, kto jest częścią nas... 
Pamiętam jak przy Tobie wytrwałam.   To ktoś, kto jest częścią naszych wspomnień… 
Teraz, gdy jesteś wysoko w niebie,   ciągle nieodkryty skarb... 
patrzysz na mnie, 
a ja bez Ciebie…       Klaudia Koszuta 
nie jestem sobą.        
Co dzień, gdy rano wstaję…     Teatr  niezwykłych spektakli 
o nas myśleć nie przestaję. 
Serce Twoje przestało bić… Niebo! Tyś teatrem dla każdego, dla damy i pana, 
i nigdy już nie będzie żyć. dla żebraka i pijaka. 
Twoja ziemska droga się skończyła, Nieważna rasa i  narodowość, dla każdego dostępny ten spektakl. 
teraz wieczność dla Ciebie nastąpiła.      
Kiedy wreszcie dusza moja   Jesteś sceną i aktorem, deszcze łzami twymi, 
z Twoją duszą się spotkają,  a blask słońca uśmiechem. 
przed Sąd Boży powędrują,  Zaczynasz swe występy bez prób,  
to na zawsze już ze sobą pozostaną.  lecz nie ujmuje im to piękna. 
 Tworzysz sztukę, która nigdy się nie kończy, 
 w każdej ulotnej chwili odgrywasz swą rolę. 

 Zachody słońca tworzą codziennie niepowtarzalną scenografię 
 Tak wiele kostiumów tworzonych z wiatru i chmur, 
 które przeplatają ptaki. 
 Rodzimy się w blasku słońca na Twym licu 
 i z nim umieramy, 
 lecz Twa sztuka nigdy się nie kończy… 
 
 
 
 
 
 

 
Aleksandra Kołodziej 
  
Znaki zapytania 
 
Czasem zadaję sobie trudne pytania, 
Trudne pytania bez odpowiedzi,  
Krążą w mej głowie jak planety, 
Które nie potrafią sobie znaleźć miejsca, 
Zadręczają mnie nocami,  
W sumie dniami także,  jak tunel autostrady, który nie ma końca,  
Dążąc do wyjścia znów powracają 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 
  Jeśli wśród Was jest ktoś, kto łapie czasem wenę za warkocz i przychodzą mu 

do głowy niesamowite twórcze pomysły na wiersz, opowiadanie, wywiad, rysunek, ob-

raz, tekst piosenki, zdjęcie lub jakąkolwiek inną formę artystycznego wyrazu  

do współpracy z nami i przesyłanie swoich prac na adres gazwyrzgim@wp.pl 
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Historia mojej kamienicy 

 
MARTA WILCZYŃSKA 

 
I MIEJSCE W KONKURSIE LITERACKIM  

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYRZYSKA 

 

 

 

 

 

Mieszkam w Wyrzysku w kamienicy przy ulicy 22 Stycznia 5. Moi rodzice kupili 

mieszkanie w tym domu (1/6 kamienicy) w rok 1997, tuż po swoim ślubie. Wprowadzili  

się w 1998 roku z moim bratem Mateuszem, a ja urodziłam się w 1999 r., czyli jestem 

pierwszą mieszkanką tej kamienicy z naszej rodziny, która spędziła tu całe swoje dotych-

czasowe  życie. Właściwie historia tego domu nigdy mnie nie interesowała. Lubiłam nato-

miast słuchać opowieści o losach moich przodków. Dopiero niedawno zrozumiałam, że hi-

storia naszej rodziny rozpoczęła się właśnie tutaj. A losy tego domu okazały się bardzo cie-

kawe. 

Postanowiłam udać się do najstarszej mieszkanki tego domostwa, czyli do pani Jani-

ny Łukowskiej. Otóż dom, w którym mieszkam zbudował dziadek pani Janiny – Franciszek 

Jachecki w 1870 roku, bo taka data widnieje na kominie w jednym z pokoi mojej sąsiadki. 

Pan Franciszek poślubił Marię Maciejewską i mieli dwoje dzieci: syna Jana, który został 

księdzem i córkę Jadwigę. Jadwiga poślubiła Jana Misiaka i zamieszkała z nim w kamieni-

cy przy ulicy 22 Stycznia. Państwo Misiakowie mieli pięcioro dzieci, jednym z nich jest pa-

ni Janina. Wiedli w tym domu bardzo szczęśliwe życie. Miło było posłuchać jak pani Łu-

kowska wspomina swoje radosne dzieciństwo, kiedy to wraz z rodzeństwem biegała po po-

kojach. Mieszkali na pierwszym piętrze, a na parterze znajdowała się cukiernia z kawiarnią. 

Niestety te piękne czasy przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Rodzina państwa Mi-

siaków została wyrzucona z własnego domu przez Niemców. Ostatecznie zamieszkali 

w Polanowie, natomiast w kamienicy „rozgościli się” okupanci. 
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Ciekawa jest również historia pięknej figury Matki Boskiej, która stoi w pokoju pani 

Łukowskiej. Dziadek pani Janiny otrzymał ją od francuskiego budowniczego, pomagające-

go przy budowie kamienicy. Ofiarowując figurę, powiedział dziadkom mojej sąsiadki, aby 

strzegli jej jak oka w głowie, bo jak stanie się coś statule Maryi, to i dom runie. Ta przepo-

wiednia była przekazywana kolejnym pokoleniom. W czasie okupacji hitlerowskiej odpadł 

fragment figury w momencie, kiedy niemiecki burmistrz Wyrzyska kazał zdemontować 

balkon w kamienicy. Z jego polecenia wyciągnięto dźwigary ze środka budynku, co spowo-

dowało, że jest on mocno osłabiony. Pani Janina próbowała potem naprawić tę figurę, która 

liczy sobie około 140 lat. Myślę, że przepowiednia jest prawdziwa – dopóki istnieje posąg 

Maryi, to i dom będzie stał. 

Gdy w 1945 roku zakończyła się druga wojna światowa, kamienica nie wróciła w rę-

ce prawowitych właścicieli. Dopiero 30 lat później ówczesne władze zwróciły dom rodzi-

nie Misiaków. Był on już wtedy bardzo zniszczony i nie przypominał tej pięknej kamienicy 

ze starej fotografii, wiszącej w pokoju pani Janiny. Pamiętam, że w moim pokoju były kraty 

w oknie (od strony podwórza), bo jak wspomina pani Łukowska – na parterze znajdowały 

się  biura i kasa. Czasami żartujemy sobie z bratem, że dorastaliśmy w więzieniu. Dzisiaj 

nie ma już krat, bo moi rodzice w ciągu tych piętnastu lat ciągle coś remontowali i ulepszali 

w naszym mieszkaniu. Myślę, że ten dom skrywa jeszcze wiele tajemnic, których już nie 

poznamy. I trochę żal, że kamienica uważana przed wojną za jeden z najpiękniejszych 

obiektów w Wyrzysku, straciła swój blask. 

Kończąc historię domu przy ulicy 22 Stycznia, chcę tylko powiedzieć, że dla 

mnie, podobnie jak dla pani Łukowskiej – jest to najpiękniejsze miejsce, bo spędziłam tutaj 

cudowne lata swojego dzieciństwa. 
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Historia mojego domu rodzinnego 

BEATA BĄK 

II MIEJSCE W KONKURSIE LITERACKIM TOWARZYSTWA PRZYJACÓŁ WYRZYSKA 

 

Losy mojego domu, położonego przy drodze wojewódzkiej numer 242, charakteryzują się 

ponad czterdziestoletnią historią. Jednak dzieje osiedlenia się na tym terenie mojej rodziny są dużo 

dłuższe. Dlatego w poniższej pracy przedstawię historię dwóch domów skrywających tajemnice 

mojej rodziny.  

W czasie przeprowadzonej po 1925 roku reformy rolnej mój pradziadek – Jan Bąk otrzymał 

gospodarstwo rolne wraz z budynkiem mieszkalnym, składającym się z dwóch izb i kuchni. Dom 

ten, co w dzisiejszych czasach wydaje się nierealne, był połączony bezpośrednio z oborą. Zbudo-

wany został z czerwonej cegły i gliny. Ten stary budynek to szczególne miejsce, będące niemym 

świadkiem radosnych jak i smutnych chwil w życiu mojej rodziny. W czasie drugiej wojny świato-

wej na terenie gospodarstwa ukrywało się kilka osób i dzięki tej kryjówce przetrwały one ten cięż-

ki czas. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego nas odwiedzają i wspominają chwile spędzone u mo-

jego pradziadka. Ze łzami w oczach opowiadają historię odwagi i ogromnego poświęcenia Janka. 

Ryzykował życie, ale nie odmówił im schronienia i jako jedyny nie przeżył. W 1945 roku został 

rozstrzelany przez radzieckiego żołnierza. Stając w obronie swojej córki, poniósł najwyższą cenę, 

ale uratował jej życie. 

W 1953 roku gospodarstwo odziedziczył mój dziadek – Jan Bąk. Wspólnie z żoną oraz swo-

ją matką mieszkali w starym domu. Rok później urodził się wuj Zbyszek, po dwóch latach ciocia 

Zenia a następnie ciocie Benia i Teresa. Wraz z narodzinami kolejnego dziecka, dziadek marzył 

o budowie nowego domu, który bez problemów pomieściłby tak liczną rodzinę. Trudność w dostę-

pie do materiałów budowlanych spowodowała, że tworzenie nowego domu było strasznie utrud-

nione. Jednak rodzeństwo mojego taty z sentymentem wspomina lata dziecięce spędzone w tym 

domu. Wspólne wieczory, historie opowiadane na dobranoc i atmosferę rodzinnej miłości. Nigdy 

nie narzekali, że było ciasno, a malutki pokój trzeba było dzielić z rodzeństwem.  

 W końcu udało się zgromadzić podstawowe materiały budowlane i w 1965 roku rozpoczęto 

budowę wymarzonego domu. Prace murarskie wykonał pan Pogorzelski razem z panem Kuchar-

skim. Wspólnymi siłami i przy pomocy rodziny w ciągu dwóch lat postawione zostały mury. 

Na wiosnę 1968 roku budynek był już gotowy, zostało tylko wykończenie wnętrz.  
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 Do malowania wynajęto pana Jagodzińskiego, który na ścianach stworzył za pomocą pędzla 

prawdziwe arcydzieła. Zawsze zastanawiałam się, jak można było namalować takie wzory bez 

żadnych szablonów. Wymagało to na pewno dużo cierpliwości i pewnej ręki, a dodatkowo spra-

wiało, że każdy pokój miał niepowtarzalny wzór i osobliwy charakter. Ku wielkiej radości mojego 

dziadka, latem 1968 roku dom był już gotowy i zamieszkali w nim moi dziadkowie wraz z czwór-

ką dzieci. W grudniu nastąpiło poświęcenie domu, a rodzina powiększyła się o mojego tatę – Jana. 

 Nowy dom posiadał 7 pokoi, kuchnię i dwie łazienki. Na parterze znajdowała się kuchnia, 

jadalnia, łazienka i dwa pokoje gościnne. Na górze natomiast były cztery sypialnie i łazienka. Bu-

dynek został zaprojektowany z wielkim rozmachem i był jednym z pierwszych domów piętrowych 

w okolicy. Babcia opowiadała, że nawet murarz żartował, że musi go prosto wybudować, bo to bę-

dzie jego pokazowy gmach.  

W 1986 roku gospodarstwo wraz z domem odziedziczył mój tata. Ku wielkiemu zdziwieniu 

większości ludzi - przez ponad czterdzieści lat nie było konieczności przeprowadzenia gruntowne-

go remontu. Naprawy sprowadzały się głównie do malowania ścian, pokrywania dachu nową papą 

czy też zmiany wystroju wnętrz pokoi. Dopiero w 2005 roku wymienione zostały stare drewniane 

okna, które już się wysłużyły. Trzy lata później zmieniono piec centralnego ogrzewania. W tym 

roku należało również ratować dach, który zaczął przeciekać przy kominie. To były wszystkie 

większe usterki, z jakimi musiał zmagać się mój tata w domu mającym już ponad czterdzieści lat. 

Obecnie na parterze znajduje się kuchnia, pokój telewizyjny, salon oraz łazienka, natomiast na pię-

trze są umiejscowione sypialnia rodziców, pokój mojej siostry Marty, pokój brata Jaśka i mój.  

 Do dzisiaj na terenie naszego gospodarstwa znajduje się również dom mojego pradziadka. 

Teraz jest to budynek gospodarczy, w którym znajduje się pasza dla zwierząt. Pomimo remontu 

zachowany został układ pomieszczeń starego domu, co ułatwia powrót do historii. 

Minęło wiele lat, wraz z wybudowanym w 1968 roku domem starzeli się moi dziadkowie, 

rodzice, ja i moje rodzeństwo. Dlatego musimy pamiętać, że jesteśmy spadkobiercami wielkiego 

dorobku ludzi, którzy tworzyli w przeszłości oblicze tego miejsca i dzięki nim toczy się dziś życie 

mojej rodziny. 
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Historia mojej rodziny  
 

AGNIESZKA STANIEWSKA 
 
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE LITERACKIM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ  

WYRZYSKA 

 
Nie ten szczęśliwy, co w pałacu mieszka.                                               

Nie ten szczęśliwy, co bogaty jest. 

Lecz ten szczęśliwy, co kogoś kocha  

i wzajemnie kochany jest.             

 

  Wszystko zaczęło się kilka lat temu, ale pamiętam, jakby to było wczoraj... 

    Gdy bawiłam się z młodszą siostrą w chowanego, weszłam na strych. W najdalszym rogu domu 

stała ogromna skrzynia. Trochę się bałam, jednak podeszłam do niej i otworzyłam ją. Okazało się, że 

w środku znajdują się stare zdjęcia sprzed ponad siedemdziesięciu lat. Miałam nadzieję, że więcej 

informacji zdobędę od mojego dziadka. Kiedy schodziłam ze strychu okazało się, że już jest wieczór. Nie 

zwracając uwagi na domowników, schowałam zdjęcia do szafy i położyłam się spać. 

    Następnego dnia, czyli w piątek, od razu po lekcjach pobiegłam do dziadka, który zaczął zadawać 

mi pytania: 

- Gdzie to znalazłaś? Jak to jest możliwe? 

- Fotografie wyszukałam wczoraj wieczorem na strychu, w starym kufrze. Pomyślałam, że mógłbyś 

mi przybliżyć te historie - odpowiedziałam. 

- Dobrze. Zacznijmy od początku. Zdjęcie, które masz w dłoni, zrobiono mi, gdy miałem dwa latka. 

Kobieta, która trzyma mnie na rękach, to moja mama, a twoja prababcia Klara. A ten przystojniak to mój 

najstarszy brat. Pamiętam jak często się kłóciliśmy, ale zawsze dochodziliśmy do zgody i rozumieliśmy się 

jak nikt inny. Tę fotografię pamiętam bardzo dobrze. Tego dnia pierwszy raz poszedłem do szkoły. Ubrany 

w granatowy mundurek i czapeczkę z daszkiem wyruszyłem do budynku, który trochę mnie przerażał. 

Pierwsza lekcja była dla mnie wielkim wyzwaniem. Nasza pani posadziła mnie obok osoby, którą dobrze 

znasz. Jak myślisz o kogo chodzi? Podpowiem ci, że była to dziewczyna. 

- Mówisz o babci Zosi! - wyrwało mi się. 

    Dziadek parsknął śmiechem i zaczął kontynuować swoją opowieść. 

- Zosia miała dwa warkocze, za które bardzo lubiłem ciągnąć. Nie wiedziałem, jak mam się do niej 

odezwać. Ona pierwsza się wyrwała:  

- Mam na imię Zosia. A ty? 

- Je... jestem Staś - wyjąknąłem.  

  - Od tamtego czasu staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi. Byliśmy nierozłączni. Wszędzie chodziliśmy 

razem i zawsze się ze sobą dogadywaliśmy. 

- Ach  tak - przerwałam. - A dlaczego tak spochmurniałeś? 

- Spojrzałem na kolejne zdjęcie. To, na którym znajduje się trumna. Tę historię chciałbym zapomnieć, ale 

zawsze gdzieś w myślach do mnie wraca. Ta fotografia była zrobiona, gdy miałem dwanaście lat. 

Wiedziałem już, czym jest śmierć, a czym życie. W listopadzie, tuż po moich urodzinach, zmarła twoja 

prababcia Klara. Tego dnia nie spotkałem się z Zosią jak to codziennie robiliśmy. Ona, nie wiedząc 

o niczym, czekała na mnie, a ja nie dałem jej żadnego znaku, że się nie spotkamy. Zezłościła się i odeszła. 

W czasie pogrzebu, stojąc przy tacie, szukałem jej wzrokiem, ale się nie pojawiła. Świadom powagi 

sytuacji przemilczałem swoje uczucia. Wiedziałem, że od teraz nic już nie będzie takie samo. 

- Czyli babcia nic nie wiedziała o pogrzebie twojej mamy? - zapytałam. 

- Absolutnie nic - odpowiedział. 

- A co działo się dalej? - zadając mu to pytanie wierzyłam, że wszystko będzie dobrze. 

- W wieku siedemnastu lat ni stąd, ni zowąd zakochałem się. Do tej pory nie przypuszczałbym w ogóle, 

że coś takiego mnie spotka.  

    Pewnego dnia Zosia weszła do klasy zupełnie inaczej ubrana. Do tej pory nosiła długą spódnicę aż 

po kostki  i białą  bluzkę z  kołnierzykiem,  a włosy miała spięte w dwa warkocze.  Jednak tego dnia miała 

S T R .  1 0  

W C Z O R A J …  D Z I Ś …  J U T R O . . .  



na sobie krótką spódniczkę i kolorową bluzeczkę. Jej włosy także były inne. Opadały 

na ramiona jak łany zbóż. Nadal nie miała ochoty ze mną rozmawiać, ale ubłagałem ją i spotkaliśmy się 

po zajęciach, ale to już inna historia.  

- Dziadku! Proszę, opowiedz mi ją! 

- Nie dzisiaj, wnusiu. Zobacz, która jest godzina - odparł. 

   Trochę posmutniałam i poszłam do swojego pokoju. Zastanawiałam się, dlaczego wcześniej nie 

opowiadano mi tych historii. Zawsze dobrze mi się rozmawiało z dziadkiem, ale tym razem czułam, że coś 

przede mną ukrywa. Nie chciałam go już dzisiaj budzić, więc pomyślałam, że spytam go jutro.  

   Następnego dnia rano, gdy wstałam, pobiegłam prosto do dziadka. Zadałam mu pytanie, które mnie 

dręczyło: 

- Dziadku, wszystko w porządku? Gdy mi opowiadasz, nie mogę sie odnaleźć w twoich słowach. 

- Słuchaj skarbie, gdy przypominam sobie te wszystkie historie, czuję się, jakbym nadal żył w tamtych 

czasach - odpowiedział ze łzami w oczach. - Opowiem ci dalszy ciąg moich przygód.  

    Po naszym spotkaniu pogodziliśmy się z twoją babcią.  

- Cudownie! - wykrzyknęłam. 

- Wnusiu nie przeszkadzaj mi. 

- A co trzymasz w ręku? - zapytałam. 

- To jest niespodzianka, prezent dla ciebie. Miałaś go dostać na swoje osiemnaste urodziny, ale jak już tutaj 

jesteśmy i wiesz o wszystkim, to dam ci go teraz. Otwórz! 

    Trochę się bałam, ale otworzyłam czerwone pudełko, a w środku na białym płótnie leżał srebrny 

łańcuszek z diamentowym sercem.  

- Dziadku, jakie to piękne - zachwycona podniosłam się i ucałowałam go. - A co to za zdjęcie? 

- Tę fotografię zrobiono mi w czasie osiemnastych urodzin. Tego dnia oświadczyłem się twojej babci, 

która dostała ode mnie właśnie ten wisiorek. Nigdy wcześniej nie wyobrażałem sobie życia bez zabawy 

i przyjaciół. Jednak tego dnia wszystko inne przestało istnieć. Liczyła się tylko ona. 

    W pewnym momencie dziadek się uśmiechnął i zaczął dalej opowiadać: 

- To był najlepszy dzień mojego życia. Właśnie wtedy wszystko miało się zmienić. Przygotowywaliśmy się 

do ślubu. Wiedziałem, że w tamtej chwili wszystko zaczęło się od nowa. Byłem bardzo szczęśliwy. 

     Nie wiedziałam, co się dzieje. Dziadek zaczął płakać. Nigdy go takiego nie widziałam. 

- Wszystko w porządku? - zapytałam. 

- Tak, tak - odparł. - Kilka lat po ślubie miała przyjść na świat twoja mama. Przypomniała mi się pewna 

anegdota związana z tą historią. 

    Zawsze chciałem mieć syna. W dzień narodzin twojej mamy położne powiedziały, że mam syna. 

W tamtym momencie byłem wniebowzięty. Pobiegłem po kwiaty i czekoladki, aby podziękować żonie. 

Gdy wróciłem, poinformowano mnie, że mam córkę. Wściekłem się tak mocno, że aż wykląłem położne. 

Po kilkudziesięciu latach twoja mama wyszła za mąż. Niedługo potem urodziłaś się ty. Od twoich narodzin 

znowu wszystko się zmieniło. Dotąd w domu było tak cicho, jakby nikt w nim nie mieszkał. Danka 

przeprowadziła się do Złotowa, Krysia nadal mieszkała w Gromadnie, ale u męża, a Marylka przeniosła się 

do Świętej - małej miejscowości niedaleko Złotowa. Dzięki tobie w domu znów zapanowały radość 

i szczęście. Dalsze losy już znasz. 

- Dziękuję ci dziadku. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Nadal po tylu latach uważasz, że miałeś 

szczęśliwe życie i wokół siebie tylu kochających cię ludzi? - zapytałam. 

- Słuchaj dziecko. Nie jest ważne to, czy będziesz w przyszłości bogata czy biedna, zawsze znajdziesz 

kogoś, dzięki komu będziesz szczęśliwa. Popatrz na moją historię. Ja znalazłem prawdziwe i jedyne 

szczęście z twoją babcią. 

- Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Gdy opowiadałeś mi tę historię, wymyśliłam krótki wierszyk dla ciebie 

i może nie tylko:  

  Czasami warto pomyśleć o innych,  

zanim zaczniesz myśleć o sobie. 

    Mam nadzieję, że dzięki tej opowieści stanę się lepszym człowiekiem i docenię, czym jest życie. 

Nieważne jest, jak wyglądamy, ale kim jesteśmy w środku. To dzięki mojemu dziadkowi zrozumiałam, jak 

to jest być kochanym i szczęśliwym. 
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- Witam, szukam Exenla, maga z Północy. 
Mężczyzna starał się ukryć zaniepokojenie, ale słabo mu to wychodziło. 
 - Nie mogę pani pomóc – powiedział, po czym pośpiesznie odszedł. 
...Zawsze reagują tak samo, czego oni się boją? Chyba nigdy nie dowiem się, gdzie go szukać. Najwyż-
szy czas wrócić do gospody, a poszukiwania dokończę jutro. Avelan ruszyła wąską uliczką. Po obu stro-
nach znajdowały się grube, drewniane pale, na których stały budynki. Miasteczko położone było przy oce-
anie, na plaży z dziwnym, czarnym piaskiem. Domy uniesiono, aby przypływy ich nie zalewały. Kobieta 
zmierzała do schodów, które od dołu, podobnie jak pale były zielone. Jednak drewno doluku  nie próchnia-
ło, więc nie było potrzeby, aby stopnie lub podpory wymieniać. Avelan weszła po schodach prowadzących 
do szerokich drzwi i nacisnęła klamkę. W pomieszczeniu przed nią było wiele ludzi bawiących się lub piją-
cych kerm, miejscowy alkohol. Na środku znajdowało się palenisko z obracanym przez muskularnego 
mężczyznę rożnem. Pod tylnią ścianą była lada, za którą stał barman i wycierał kufle. Kobieta podeszła 
do baru i poprosiła o klucz do jej pokoju, a następnie zeszła do piwnicy. 
Drzwi do jej lokum znajdowały się na lewo od schodów. Po wejściu do pomieszczenia zdjęła szary 
płaszcz, który miała na sobie i powiesiła go na krześle. W łóżeczku pod ścianą coś się poruszyło. 
 - Witaj Aulein - powiedziała czule kobieta. 
Nie usłyszała odpowiedzi, więc podeszła bliżej i podniosła małą, brudnawą dziewczynkę, mającą około 
roku. 
 Dziecko spojrzało na swoją mamę i zaczęło płakać. 
 - Widzę, że zgłodniałaś. Cóż, pora cię nakarmić. 
Avelan usiadła na łóżku i zaczęła karmić dziewczynkę. Po kilkunastu minutach  Aulein znowu spała 
w swoim łóżeczku. Kobieta siedziała przy biurku z zapalaną świecą, pochylała się nad kartką papieru, 
po której zgrabnie przesuwała piórem. 
 

Drogi przyjacielu, chciałabym poinformować cię, że kolejny dzień moich poszukiwań 
zakończył się niepowodzeniem. Nie wiem, co mam robić, jeśli nie uda mi się go znaleźć, 
będę musiała uciekać z kraju. Ludzie nie chcą ze mną rozmawiać na temat osoby, którą  

szukam. Zawsze albo od razu uciekają, albo udzielają wymijającej odpowiedzi 
i wtedy uciekają. 

Kończą mi się pieniądze i nie wiem,  jak długo będę mogła jeszcze zostać w gospodzie. 
Wybacz, ale nie mogę się rozpisywać, jako że mam ograniczoną ilość papieru i atramentu. 

 
 

                                          Uciekinierka 
 
 Odłożyła pióro, a kartkę włożyła do koperty i starannie zakleiła. Avelan podeszła do miski z wodą 
stojącej na jednej z szafek i obmyła twarz. Następnie przebrała się w wygodne ubrania do snu, wzięła 
dziecko z łóżeczka i położyła się razem z nim na większym łożu. 
 
  Avelan obudziła się, ale dziewczynka nadal spała. W pokoju było ciemno, co ją zdziwiło, bo świeca 
powinna wystarczyć od wczoraj. 
 - Witaj – odezwał się głos z ciemnej części pokoju. 
Kobieta zbladła, jej ciepłą  przed chwilą skórę przebiegł mroźny dreszcz... Zabije mnie, zabije mnie i moje 
dziecko – pomyślała . 
 -  Spokojnie, nie przyszedłem tu, żeby cię skrzywdzić – odezwał się męski głos. 
 -  Nie? Więc kim jesteś? – zapytała cicho kobieta z podejrzliwością w głosie. 
 - Jestem tu w sprawie Exenla. 
 - Znasz go?  
 - Tak mi się wydaje. 
 - Wydaje?  
Mężczyzna wyszedł z cienia. Miał na sobie czerwoną szatę z kapturem. 
 - To  ja - odparł hipnotyzując ją swym przenikliwym spojrzeniem (…) 
KONIEC CZĘŚCI I 

  

 Paweł  Nowaczyk IIc 
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Dubaj, 16.09.2012r. 

Drogi przyjacielu! 

  

Postanowiłem opisać Ci mój pobyt w pewnym pięknym i zarazem strasznym miejscu. 

 Jak wiesz, wypłynąłem na głęboką wodę, gdzieś w świat! Znalazłem się tutaj, w Dubaju. 

Miasto straszne, budynki wysokie jak 20 naszych kościołów i chyba jeszcze bardziej kłują szczy-

tami w niebo... Mrowisko! Mnóstwo ludzi biegających w pogoni za pracą. Jakby mieszkali z tymi 

wielkimi potworami od setek lat. Jeżdżą tu samochody, które kosztowały pewnie tyle, ile nasza 

wioska. Bestie pożarły całą przyrodę i pozostał tylko rozjechany asfalt. Po środku znajduje się 

matka- Burj Khalifa, straszne imię. Wznosi się po księżyc, rozkazując paskudom. Nie mogę po-

rozmawiać z ludźmi, bo nie każdy zna angielski. Codziennie wieczorem matka zamienia się 

w łabędzia i śpiewa we wszystkich językach, woda przy tym tańczy! Każdy wieczór jest majesta-

tyczny. Kocham to miasto. Jest tu tyle rozrywek, tak tolerancyjni  ludzie i taka piękna plaża! 

A jednak… nie mogę znaleźć swojego miejsca, ogarnia mnie czasem taka panika, łapie za gardło 

i ściska jakiś wewnętrzny, niezidentyfikowany ból… duszę się! Metro jeździ z niezwykłą punktual-

nością. Dwie bramy do miasta ostrzegają przed wjazdem do innego świata, do współczesnej, be-

tonowej Narnii. Z wieżowców rozciąga się widok na falowany piach - uwielbiam zanurzać się 

w meandry zatoki. Miasto jest żywe, swoją kulturę zawdzięcza właśnie bogactwu. Czasami nawet 

beton bywa piękny, uwierz! Oddech daje wybrzeże, plaże pełne są luksusowych willi. Widoki 

godne wszystkiego. A jednak tak samo, jak kocham, tak i nienawidzę tego miasta... Nie ma tu 

nawet lasu... To dziwne, że tak pomyślałem, ale trudno tu o śnieg, chłód i piękno zimowego  po-

ranka iskrzącego się mrozem... Jak można tu mieszkać? Nie wiem, trwam i pozostanę w paszczy 

tego molocha poza czasem…  

 Brak mi Ciebie, Twojej obecności...  

Michał 

  

List osamotnionej osoby w wielkim mieście.  

Michał Wróblewski IIc 
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Czuwaj” Agata Kutta rozmawia z panią Lidią Troczyńską... 
 

A. K. : Dlaczego Pani zdecydowała się założyć gimnazjalną drużynę harcerską w naszej szkole? 
 
L. T. : Po pierwsze, ponieważ w zeszłym roku uczniowie prosili mnie o to. Po drugie, bo już kilka lat 
temu próbowałam założyć drużynę harcerską, nie powiodło się to ze względu  na brak pomocy z Ko-
mendy Hufca w Chodzieży, a więc teraz postanowiłam zadanie dokończyć. 
 
A. K. : Słyszeliśmy, że Pani także była kiedyś harcerką, jak podobała się Pani ta przygoda? 
 
L. T.: To też jest jeden z powodów, dlaczego rozpoczynam działalność harcerską w naszym gimnazjum. Pragnę powrócić do tych 
czasów, kiedy to ja byłam harcerką, gdy miałam fantastyczne przygody i wyjeżdżałam na obozy, zloty harcerskie. Harcerstwo 
kształtuję charakter, uczy pokory do życia, pracowitości i rozwija osobowość. 
 
A. K. : Czy nasi gimnazjaliści chętnie wstępują do gromady? 
 
L. T. : Wielkie opory napotkaliśmy w miesiącu wrześniu, wręcz niechęć gimnazjalistów, lecz kiedy pierwsi harcerze postanowili, 
że piątek będzie dniem mundurowym, coraz więcej osób ma chęć wstąpić. W tej chwili nasza gromada liczy 13 osób, ale pojawia-
ją się już następni kandydaci. 
 
A. K. : Na czym polega idea harcerstwa? 
 
L. T. : Idea harcerska polega na postępowaniu według prawa harcerskiego. Jest to 10 ważnych punktów, ale przede wszystkim 
rozwijanie własnej osobowości, kształcenie samodzielności oraz pracy w zespole. Każdy harcerz może zdobywać pewne spraw-
ności, stopnie harcerskie. Myślę, że taka praca pomoże zrozumieć harcerstwo wszystkim gimnazjalistom. 
 
A. K. : Jak często się spotykacie i o czym rozmawiacie? 
 
L. T. : Zbiórki odbywają się raz w tygodniu, już teraz przedłużają się do godzin zegarowych. Cały czas urządzamy harcówkę, czyli 
takie miejsce gdzie będziemy się spotykamy jako gromada, jest to sala 03. Opracowujemy plan działania  i realizujemy go przez 
cały rok szkolny.  Na początku każdy harcerz musi zaopatrzyć się w mundur. 
 

A. K. : Czy pani drużyna uczestniczyła już w jakimś spotkaniu harcerzy, które miało za zadanie pogłębiać wiedzę i umie-
jętności harcerskie? 
 
L.T. : Harcerze uczestniczyli w obchodach 100 – lecia ZHP w Pile. Na każdej zbiórce omawiamy punkty prawa harcerskiego. Po-
znajemy stopnie oraz wymagania, jakie należy spełnić. Zbiórka to: ciut wiedzy harcerskiej, odrobina praktycznych umiejętności , 
mnóstwo zabawy, śpiewu i pląsów w gronie znajomych. 

A. K. : Czy praca z drużyna przynosi satysfakcję?  
 
L. T. : Tak, jest to wielka satysfakcja, bo młodzież nie zna metody harcerskiej i decyduje się podjąć wyzwanie, zrobić coś nowego. 
To bardzo inspiruje mnie do dalszych działań, do wymyślania coraz ciekawszych zbiórek. Jestem pełna wiary w młodych i podą-
żam  za słowami Jana Pawła II  do młodzieży: ,,W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przy-
szłość do Was należy.” Harcerstwo jest sposobem na godną przyszłość dla każdego młodego człowieka. 
 
A. K. : Jakie macie plany na wakacje? 
 
L.T. : To trudne pytanie,  gdyż mamy wiele zadań do realizacji i jeszcze nie zaplanowaliśmy podsumowania roku harcerskiego. 
 
A. K. : Co sprawiło pani w tym roku największą radość ze strony drużyny? 
 
L.T. : Radością jest  dla mnie wszystko: po pierwsze fakt, że choć ta nasza drużyna jest mała, to nadal  jest. Także energia,  ra-
dość i zapał harcerek  napędza  mnie  do pracy. Cieszę się, że udała się organizacja Dnia Myśli Braterskiej - Brawo! Brawisimo! 
Jestem z nich dumna! Moją radością jest również przygotowywanie harcówki i  to, że w każdy  czwartek  spotykamy się, że pra-
wie  w każdy piątek  harcerze są w mundurach… 
 
A. K. : Czy istnienie drużyny  przyniosło szkole, jej członkom pozytywne skutki? 
 
L.T. : Wielki  ,,szacun” kieruję do wszystkich gimnazjalistów, którzy ciepło przyjęli nasz program z okazji Dnia Myśli Braterskiej.  
Czasami coś nowego zostaje wyśmiane, a tu miłe zaskoczenie, że większość uczniów potrafi się  bawić wtedy,  kiedy jest do tego 
okazja. Jesteśmy jedną z niewielu drużyn starszo harcerskich na terenie powiatu pilskiego, więc jest to rodzaj  promocji szkoły. 
     
A. K. : Dziękuję bardzo za rozmowę! 
 
L. T. : Dziękuję również! 
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Harcerski TELEEKSPRES 

                           
 

22.09.2012 r.  nasza drużyna wzięła udział w I  Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez  
6 DH im. Franciszka  Muracha w Wyrzysku. Byliśmy uczestnikami biegu patrolowego i miło spę-
dziliśmy  czas  w gronie harcerzy z innych drużyn. 

 

14.10.2012 r. podczas uroczystej Mszy św. z okazji Święta Edukacji Narodowej  pełniliśmy war-
tę honorową przy sztandarze szkoły i uczciliśmy święto nauczycieli i pracowników oświaty 
dniem mundurowym. 

 

27.10.2012 r. uczestniczyliśmy w Zlocie Harcerzy  powiatu  pilskiego z okazji  100-lecia ZHP.  

 

29.10.2012 r.  wraz z zuchami  i  harcerzami ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku sprzątaliśmy 
cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej oraz obelisk.  

 

1.11.2012 r.  ochotniczki z naszej drużyny pełniły wartę  na cmentarzu i przy obelisku podczas  
uroczystości  Wszystkich Świętych. 

 

2.11.2012 r. zorganizowaliśmy kiermasz słodkości z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY. 

 

11.11.2011 r.  ochotnicy  z naszej drużyny wzięli udział w  gminnych obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości. 

 

30.11.2012 r. zorganizowaliśmy kolejny kiermasz ciastek z wróżbami oraz  pomagaliśmy na-
uczycielkom wyrzyskiego przedszkola w organizacji balu andrzejkowego dla maluchów. 

 

W grudniu 2012 r. przeprowadziliśmy mały remont sali 03 na potrzeby naszej drużyny. 

 

13.01.2013r. członkowie naszej drużyny włączyli się w zbiórkę pieniędzy w ramach akcji WOŚP. 

 

25.01.2013 r. wraz z harcerzami i zuchami ze Szkoły Podstawowej udaliśmy się na zimowisko 
do Zakopanego. To był  ciekawy  wyjazd integracyjny i turystyczny. 
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           Niepełnosprawny ewangelizator 

 
 „To naprawdę boli, kiedy niespodziewanie coś tracimy np. dobre samopoczucie, 

sprawność w zdrowej ręce albo nodze. Ale jak żyć, kiedy ta nie chce wrócić lub nigdy jej nie 

doświadczyliśmy? Nie wystarczy pozytywne myślenie, tu potrzebna jest nadzieja…”     

            - Nick Vujicic 

 

 Nick Vujicic pochodzi z Australii.  Jest ewangelizatorem i motywatorem.  Wielu 

z nas nie wyobraża sobie życia bez ręki czy nogi. Jednak on od urodzenia nie posiada tych 

części ciała. Ma jedynie zdeformowaną stopę. Nauczył się nią pisać, czesać, telefonować 

itp. Nie był akceptowany. Jako siedmioletnie dziecko nie mógł doczekać się chwili, gdy 

pójdzie do szkoły. Niestety system oświaty w Australii nie przewidział takiej sytuacji i nie 

wyraził zgody na jego uczestnictwo w lekcjach. Rodzice Vujicic’a – Bora i Duška- nie pod-

dawali się i walczyli przez ponad rok o jego prawa. Udało im się. Miała być to jedna z naj-

szczęśliwszych chwil w życiu Nicka. Tyle że w szkole nie spotkał się z akceptacją uczniów, 

ani nauczycieli. Już jako ośmiolatek chciał popełnić samobójstwo poprzez utopienie się 

w wannie… 

 Później mama pokazała mu tekst o niepeł-

nosprawnym mężczyźnie i Nick zrozumiał, 

że może też pomagać oraz dawać wiarę innym.  

W wieku ok. 17 lat został przewodniczącym 

szkoły i prowadził różne akcje charytatywne. 

W dalszym ciągu działa społecznie. Przemawia 

w różnych miejscach,  do różnych ludzi. Zawsze 

obwiniał się, że żadna dziewczyna nie będzie go 

chciała. Jednak 12 lutego 2012 roku ożenił się 

z pełnosprawną Kanae Miyaharą. Można go 

uznać za godnego  naśladowania. Mało kto był-

by tak radosny i szczęśliwy w jego sytuacji. Jest 

to wspaniałe z jego strony, że daje wiarę innym 

ludziom. 

Czasami nie wierzymy w siebie, zapominamy, 

ze Bóg również nam dał jakiś talent,  a  naszym 

zadaniem jest go odkryć i rozwijać niosąc szczę-

ście innym ludziom… a Ty, jaki masz talent? 

 
 

Na podstawie artykułu z „Przewodnika Katolickiego” 

opracowała  Weronika Bąk If 
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Polecana literatura 

 
I. "Igrzyska śmierci", autor: Suzanne Collins, opis: 

na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się państwo 

Panem, z imponującym Kapitolem otoczonym przez dwana-

ście dystryktów. Okrutne władze stolicy zmuszają podległe 

sobie rejony do składania upiornej daniny. Raz w roku każdy dystrykt musi dostarczyć 

chłopca i dziewczynę między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział 

w igrzyskach śmierci, turnieju na śmierć i życie, transmitowanym na żywo przez telewi-

zję. Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss Everdeen, 

która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym z najbiedniejszych dystryktów nowe-

go państwa. Katniss po śmierci ojca jest głową rodziny, a musi troszczyć się o młodszą 

siostrę i chorą matkę. To jest prawdziwa walka o przetrwanie... 

Informacje - strona internetowa: lubimyczytac.pl 

 

II. "Gra Endera", autor: Orson Scott Card 
opis: wobec śmiertelnego zagrożenia z kosmosu Ziemia przygotowuje swoją broń ostat-

niej nadziei. Jest nią chłopiec, w którym odkryto zalążki niezwykłego geniuszu wojsko-

wego. Czas nagli, a przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w rękach dziecka... 

Informacje - strona internetowa: lubimyczytac.pl 

 

 

 

III. "Jutro, kiedy zaczęła się wojna”, autor: John Marsden 

opis: mam na imię Ellie. Kilka dni temu wybraliśmy się w siedem osób do samego Pie-

kła. Tak nazywa się niedostępne miejsce w górach. Wycieczka była próbą naszej przy-

jaźni. Niektórych z nas połączyło nawet coś więcej. Szczęśliwi powróciliśmy do domu, 

ale to był powrót do piekła. Znaleźliśmy martwe zwierzęta, a nasi rodzice i wszyscy 

mieszkańcy miasta zniknęli. 

Okazało się, że naszego świata już nie ma. 

Że nie ma już żadnych zasad. 

A jutro mamy stworzyć własne... 

Informacje - strona internetowa: lubimyczytac.pl 

 

opracowała: Rima Nasrullah IIe 
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 PREZENTUJEMY WAM PONIŻEJ PRACE KAROLINY ŚRON, UCZENNICY KLASY I…,  MOŻNA JE 

NA ŻYWO ZOBACZYĆ NA TABLICY KORYTARZA PRZY SALI 104. JEDNOCZEŚNIE ZACHĘCAMY WAS 

DO PRZESYŁANIA NAM WŁASNNYCH DZIEŁ, MOGĄ TO BYĆ RYSUNKI, ZDJĘCIA, FORMY PRZESTRZEN-

NE. SFOTOGRAFUJCIE JE LUB ZESKANUJCIE I PRZEŚLIJCIE NAM POCZTĄ E-MAILOWĄ, A UKAŻĄ SIĘ 

W KOLEJNYM NUMERZE.  

            REDAKCJA 
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Zapraszamy na ciekawy film 

„Intruz” 
Film przedstawia historię  o przetrwaniu siły miłości i ludzkiego ducha 

w  zasach wojny. Nasz świat został zaatakowany przez niewidzialnego wroga.  

Ludzkie ciała stały się gospodarzami dla najeźdźców, którzy przejęli ich 

umysły.  Ludzkość powoli zaczyna wymierać... 

 

  
 
 
 
„Szybcy i wściekli 6” 
Na skoku w Rio ekipa Doma i Briana zarobiła 100 milionów dolarów. Nieste-

ty, jako ścigani przez prawo, nie mogą wrócić do kraju. Tymczasem gliniarz 

Hobbs ściga po całym świecie inną grupę przestępców. Jej szefowi Owenowi 

Shaw pomaga bezwzględna kobieta o imieniu... Letty. Ta właśnie Letty, była 

dziewczyna Doma, która podobno zginęła w wypadku dawno temu. Nie ma 

innej możliwości pokonania Owena, niż dorwanie go gdzieś w terenie, przy 

pomocy świetnych, nie bojących się ryzyka kierowców. Dlatego Hobbs prosi 

Doma i jego ludzi o pomoc. Zapłata? Pełne uwolnienie od ciążących na nich 

zarzutów. Ale nikt nie przypuszcza, że jeśli Shawa uda się schwytać, to będzie 

to dopiero początek... 

 
 

„Niepamięć” 
Akcja filmu będzie się toczyć w przyszłości, w której ludzie żyją w chmurach, 

ze względu na napromieniowanie Ziemi. Główny bohater – Jack, znajduje 

w rozbitym statku kobietę. Światopogląd Jacka zostaje wystawiony na pró-

bę... 

Opracowała: Agnieszka Staniewska IIc 
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Monika Brodka – 23.05.2013r., Juwenalia w Poznaniu 

 
Afromental – 07.06.2013r., Blue Note Jazz Club w Poznaniu 

 
Nowości płytowe : 

 

Rafi – „10” (premiera 06.05.2013r.) 

 

 

 

 

 

Paramore – „Paramore” (premiera 08.05.2013r.) 

 

 

 

 

Ewelina Lisowska – „Aero-Plan” (premiera 07.05.2013r.) 

 

             Przygotowała: Aneta Witkowska II e 

 

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE KONCERTY W OKOLICY 
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TROSZKĘ HUMORU… :))) 

„Scenka o tym, jak mężowie wykorzystują przysłowia do odpierania argumentów 

żon” 

Żona: Witaj Feliksie! Chciałam z Tobą porozmawiać, ale Ty jak zwykle nie masz czasu. 

Mąż: Czas to pieniądz. 

Ż: Jeśli już mówisz o pieniądzach: chciałabym, abyś dał mi 300zł na suknię. 

M: Nie suknia zdobi człowieka. 

Ż: Moje przyjaciółki mają lepsze ubrania ode mnie. 

M: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

Ż: Moja lewa rękawiczka jest dziurawa. 

M: Nie wie lewica, co knuje prawica. 

Ż: Mam dziurawy kożuch. Nie chcę go nosić! 

M: Dla świętego ducha nie zdejmuj kożucha. 

Ż: Jeśli nie masz pieniędzy na kożuch, to pożycz. 

M: Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. 

Ż: Ale z Ciebie samolub. 

M: Jeszcze się taki nie narodził, który by każdemu dogodził! 

W C Z O R A J …  D Z I Ś …  J U T R O . . .  

I TROSZKĘ SŁODYCZY ….  

DESERY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH 

 Pianka Czekoladowa 
Składniki: 
- 100 g czekolady 
- 250 g śmietany 30% 
- 100 g serka mascarpone 
- łyżeczka kawy  
- 2 łyżki cukru pudru  
- łyżeczka żelatyny (można zrezygnować)  
- łyżka mleka 
 
Dekoracja: 
- bita śmietana 
- wiśnie, maliny, truskawki  
- posypka czekoladowa  
 
Przygotowanie:  
      Czekoladę pokrusz, umieść w garnuszku (albo miseczce), dodaj kawę. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej (albo w ku-
chence mikrofalowej), wymieszaj i odstaw do przestudzenia. W tym czasie ubij śmietankę. Gdy już będzie gęsta, dodaj cukier 
puder oraz serek mascarpone i delikatnie wymieszaj. Następnie, ustawiając mikser na średnie obroty, dodaj schłodzoną cze-
koladę. Mieszaj, aż do połączenia się składników. Żelatynę rozpuść w kuchence mikrofalowej (albo w kąpieli wodnej, wsta-
wiając miseczkę do większej miski z gorącą wodą). Mikser ustaw na średnie obroty, rozpuszczoną żelatynę wlej cienką struż-
ką do musu. Oczywiście z żelatyny można zrezygnować, mus nie będzie miał konsystencji gęstej pianki, tylko ubitej śmietan-
ki, ale będzie równie pyszny jak z żelatyną. Następnie mus czekoladowy przełóż do pucharków i wstaw do lodówki. Przed 
podaniem udekoruj bitą śmietaną i owocami. SMACZNEGO!  
Opracowała: Agata Kutta IIe 
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HUMOR ŻYCIOWYCH SYTUACJI… CZASAMI ZDARZA SIĘ TAKI DZIEŃ, ŻE NAPRAWDĘ 

NIC CI NIE WYCHODZI, CHOCIAŻ STARASZ SIĘ, JAK MOŻESZ I WSTAŁEŚ Z NASTAWIE-
NIEM POZYTYWNYM, A NA KAŻDYM KROKU KTOŚ LUB COŚ CIĘ PRZEŚLADUJE, MOŻE 

ZAMIESZKAŁ U CIEBIE... 

GŁUPOLUS NUDNAWY czyli Potwór Nudy i Głupich Pomysłów 
 

 GŁUPOLUS tylko czeka na moment, gdy zaczy-
nasz się nudzić podczas zabawy czy odrabiania lekcji. To 
z jego winy rzucasz się z pięściami na Bogu ducha winne 
rodzeństwo, napełniasz wannę wodą, pół na pół z szam-
ponem, powodując potop i celnym strzałem trafiasz w za-
bytkowy wazon, bo zachciało ci się zagrać w piłkę w salo-
nie. GŁUPOLUS nie znosi świeżego powietrza, więc gdy 
tylko poczujesz coś w rodzaju nudy, natychmiast leć 
do parku - to jedyna sprawdzona metoda samoobrony. 
 
 

 

DECYZELLA PORANNA  
czyli Potworzyca Garderobiana  

 
 DECYZELLA tylko czeka, aż rano otworzysz 
oczy i podejdziesz do  szafy. Najbardziej ją cieszy, 
kiedy spieszysz się do szkoły. Buszuje wtedy 
po szafach i komodach, sprawia, że w każdym 
ciuchu, który wybierzesz - wyglądasz okropnie. 
Przymierzasz po kolei całą zawartość garderoby, 
ciskając łaszki na nieposłane łóżko. Po półgodzinie 
pokój wygląda tak, jakby przeszedł przez niego taj-
fun. Jedynym sposobem na DECYZELLĘ jest przy-
gotowanie sobie wieczorem ubrania. 
 
 

   Na podstawie pomysłu Stanislava  Marijanovica Mała encyklopedia domowych potworów 
          opracowała: Rima Nasrullah II e   
 

Czy znacie te potwory? Na wasze historie spotkań trzeciego stopnia z podobnymi bestiami cze-
kamy pod naszym adresem emailowym:  gazwyrzgim@wp.pl. 
Na autorów najzabawniejszych opisów czekają słodkie niespodzianki :) 

1)                                               2)     
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W C Z O R A J …  D Z I Ś …  J U T R O . . .  

Jak rozwiązywa 
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Obrazek logiczny składa się z białych pól i liczb – z lewej strony każdego rzędu i u góry każdej kolumny. 

Każda liczba określa długość grupy zamalowanych pól w danym rzędzie (kolumnie). Pomiędzy grupami zamalowanych 

pól musi być co najmniej jedno pole puste. 

Kolejność liczb mówi o kolejności zamalowanych pól. 

 

 

 

 

W przykładzie powyżej liczby 4.1.1 z lewej strony rzędu oznaczają, że w rzędzie  

należy umieścić grupę 4 zamalowanych pól, a po niej mają nastąpić dwa  

pojedyncze zamalowane pola, rozdzielone co najmniej jednym polem pustym. 

 

Wskazówki: 

używaj zawsze miękkiego ołówka, który łatwo się ściera, 

zacznij od dużych liczb, 

pola, co do których masz pewność, że nie będą zamalowane  

            (tzn. będą na pewno puste), oznacz niewielką kropką. 

Uwaga! Każdy obrazek ma dokładnie jedno rozwiązanie! 

Obok zamieszczony jest przykład rozwiązania obrazka, który powinien  rozwiać wątpliwości. 

Obrazki logiczne? 

Na osobę, która jako pierwsza pojawi się u  pani Katarzyny Jaśkie-

wicz z gotowym obrazkiem, czeka czekolada z orzechami! 

(ta, z okienkiem :) ) W C Z O R A J …  D Z I Ś …  J U T R O . . .  



1  4  8 5 3 9 6 

3   6 4   7  2   

8 5   9 6 3 1 7 4 

4 1  5 2 8 6 3 9 

  3  7 4 1   5 2 

2  5 3  6 4  7 

7  1 8  2  6 3 

 6 3   7 4 2  5 

5   8 6 3 9 7    

 Opracowanie:  Weronika Bąk I f i Paweł Nowaczyk II c 

SUDOKU……. 

 

Jak uzupełniać sudoku? 

Wszystkie pola należy wypełnić cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby cyfry nie powtarzały 

się w wierszu, kolumnie ani w kwadracie 3x3 oznaczonym grubszą linią.  

 

Pierwsza  osoba, która dostarczy rozwiązane prawidłowo sudoku do naszego opiekuna,  

pani Katarzyny Jaśkiewicz, otrzyma słodki upominek :) 
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