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Kącik 

inspiracji 
 

 

„Nie żył ten, kto nie kochał i nie znał miłości.” 

J. Gawiński 

 

„To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości.” 

Oskar Wilde 

 

„Szczęście to jedyna wartość, która się 

mnoży, jeśli się ją dzieli.” 

Albert Schweitzer 

 

„Rozum i miłość rzadko chodzą w parze.” 

William Shakespeare 

 

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz,  

tym więcej ci jej zostaje.” 

A. de Saint-Exupery 

 

„Piekło to ledwie niemożność miłości” 

Cyprian Kamil Norwid 
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Drodzy Czytelnicy! 

Serdecznie witamy w nowym wydaniu na-

szej Gazetki Szkolnej. Mamy nadzieję,  

że i tym razem każdy z Was znajdzie tu coś 

dla siebie. Staramy się, by artykuły przycią-

gnęły uwagę zarówno uczniów, jak i nauczy-

cieli. W obecnym wydaniu możecie przeczy-

tać o tolerancji, naszych poglądach na temat 

nauki czy przypomnieć sobie Dzień Zako-

chanych w naszej szkole. Znajdziecie rów-

nież inspiracje książkowe i dawkę dobrego 

humoru.  

Życzymy miłej lektury! 

Redakcja Gazetki Szkolnej 

OD REDAKCJI 
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Rozpoczynające się ferie zimowe to 

d l a  w s z y s t k i c h  m o m e n t 

odpoczynku, oderwania się od 

szkolnych obowiązków oraz szansa 

na zebranie sił na drugi semestr 

nauki. Przede wszystkim jest to 

jednak okazja do wykorzystania 

uroków tej pory roku i aktywnego 

spędzenia czasu podczas jazdy na 

nartach, snowboardzie, sankach 

czy łyżwach oraz długich spacerów, 

a w przypadku braku śniegu  

i mrozu - na pływalni czy w halach 

sportowych. 

 

Jednak przerwa zimowa niesie  

ze sobą wiele niebezpieczeństw. 

Dużo młodych ludzi okazuje swoją 

bezmyślność w trakcie ferii. Wiele 

wypadków ma miejsce między 

innymi na stokach narciarskich. 

Dzieci jeżdżą na słabo zamarznię-

tych rzekach lub jeziorach,  
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a to doprowadza co roku do wielu 

ciężkich, a nawet śmiertelnych  

wypadków. Każdego roku słyszymy 

o takich przypadkach w telewizji czy 

radiu. Dlatego właśnie ferie zimowe 

to nie tylko okres wypoczynku  

i zabawy. W tym czasie dzieci  

i młodzież powinna być otoczona 

szczególną troską i uwagą. Rodzice 

powinni dokładnie zapoznać swoje 

dzieci z zasadami, jakie obowiązują 

w trakcie zabawy na lodzie czy też na 

stokach. 

 

Chwila beztroskiej zabawy może 

zakończyć się tragicznie. Dlatego 

każda przyjemność w trakcie ferii 

zimowych musi być przemyślana  

i bezpieczna. 

Kinga Polak, kl. 2a LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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 Kultura hip-hop i jeden z jej 

elementów - rap, jest kojarzony przez 

osoby niewtajemniczone z nienawiścią 

do Policji, wulgarnym językiem  

i  wieloma innymi nagannymi 

zachowaniami. Czy jednak rzeczywiście 

tak jest? Czy rap naprawdę jest tylko 

zwykłym zlepkiem kolokwializmów  

i wyzwisk? Postaram się odpowiedzieć 

na to pytanie w dalszej części artykułu. 

 Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć 

stwierdzenia, że w rapie nie brakuje 

wyżej wymienionych aspektów. Jednak 

szczytem ignorancji byłoby stwierdzenie, 

że to jedyna forma zawierana  

w utworach pisanych i „nawijanych” 

przez raperów. Jestem pewien, że dla 

laika zabrzmi to zaskakująco, ale nie 

brakuje tutaj (w rapie) artystów 

piszących o filozofii (i to nie tej prostej, 

typowej) - ba, zdarzają się nawet tacy, 

którzy są magistrami lub doktorami 

filozofii, nawiązującymi do poezji, 

którzy prześcigają się w technicznej 

zawiłości tekstu (i sposobie jego 

rapowania).  Są pełnoprawnymi 

artystami, często zupełnie odbiegającymi 

od reguły społecznej. Jak jednak 

wiadomo - samym wymienianiem cech 

artystów nic nie udowodnię, w takim 

razie czas na dowody i przykłady!  

 Quebonafide. Brzmi dziwacznie? 

Łacina?! Tak, pseudonim artystyczny 

Kuby Grabowskiego (czyli właśnie 

Que bon af ide ) 

wziął się od 

łacińskiego „bona fide” („w dobrej 

wierze”). Kuba to dwudziestoczterolatek, 

który od około trzech lat jest znany całej 

hip-hopowej Polsce, a od 2008r. 

związany z rapem. Jest magistrem 

filozofii oraz socjologii. Brzmi ciekawie 

- szczególnie, że to przecież tylko "ten 

od obrażania Policji". Daleko mu do 

stereotypowego rapera. W jego utworach 

słychać zawarte emocje, sposób pisania 

jest wyrafinowany i kunsztowny - rymy 

są często kilkukrotne, nie brakuje 

przenośni, metafor i wielu innych 

zabiegów pisarskich  godnych 

Mickiewicza. Poza tym, często zmienia 

styl rapowania, a więc w kręgu hip-

hopowym - flow, co bardzo dobrze o nim 

świadczy. Ale samo pisanie nie 

wystarczy, przyszedł czas na tytuły, 

które polecam wysłuchać. 

 Aby przyjrzeć się temu, o czym 

pisałem wyżej - różnym stylom 

rapowania i pisania, polecam wysłuchać 

kilku utworów Kuby. Filozoficznego, 

spokojnego utworu pt. „Solipsyzm”  

i jego przeciwieństwo - „Jackass”.  

W „Solipsyzmie” Quebonafide opisuje 

siebie, to kim jest (i kim nie jest), za 

kogo się uważa (i za kogo uważają go 

inni) - „wymyślili mnie od A do Z, mam 

albumy pełne hiper-nierealnych zdjęć”; 

w „Jackass” jest to już coś zupełnie 

innego. 

 Mam nadzieję, że tym artykułem 

chociaż trochę przybliżyłem inne 

aspekty rapu niż tylko ten uliczny, 

pełny nienawiści. Mam też nadzieję, że 

będziecie mogli z moimi artykułami na 

ten temat spotykać się częściej.  

 

Mateusz Fuczyło, kl. 2b LO 
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„Życie to mecz” 

Paweł Zagumny 

RECENZJA 

6 

 

R o z g r y w a j ą c y  o p o w i a d a  

o ogromnym wysiłku, godzinach 

wylanego potu na boisku, emocjach 

przeżywanych podczas meczów  

i miłości do swojej pasji. Oprócz 

wspomnień licznych wydarzeń sprzed 

lat, siatkarz przelał na papier 

wszystko, co siedziało w jego głowie 

podczas najważniejszej imprezy  

w historii polskiej siatkówki - 

Mistrzostw Świata 2014. To lektura 

zarówno dla zawziętych kibiców tej 

jakże magicznej dyscypliny, jak i dla 

wielbicieli życiowych historii. 

 

Aleksandra Suszek, kl. 2a LO 

 

  

 

 

Będąc miłośniczką siatkówki, nie 

mogłam oprzeć się zakupieniu tej 

wspaniałej książki, gdy tylko 

zobaczyłam ją na półce w księgarni. 

"Życie to mecz" jest autobiografią 

j e d n e g o  z  n a j b a r d z i e j 

utytułowanych i doświadczonych 

siatkarzy reprezentacji Polski - 

Pawła Zagumnego.  
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Źródło: Internet   



 

 

Jeden z najnowszych filmów 

polskiego kina. Byłam, obejrzałam. 

Śmiało mogę stwierdzić, że dzięki 

tej produkcji wróciła mi wiara  

w dobre, polskie komedie 

romantyczne.  

 

Młoda nauczycielka muzyki 

poszukuje mężczyzny swojego 

ż y c i a  p o p r z e z  r a n d k i 

internetowe. W walentynkowy 

wieczór poznaje showmana, 

który od początku nie robi na 

n i e j  do b r ego  w raż en i a . 

Mężczyzna traktuje Anię jako 

dobry materiał do nowego 

p r o j e k t u  z w i ą z a n e g o  

z programem telewizyjnym. 

Szalone przygody dziewczyny 

szybko s ta ją  s ię  h i tem 

telewizyjnym, a znany showman 

powoli zakochuje się w głównej 

bohaterce swojego programu. 

Dalszej części nie będę zdradzać 

- przekonajcie się sami :) 

  

Obsada: Agnieszka Więdłocha, 

Maciej Stuhr, Piotr Głowacki, 

T o m as z  K a r o l ak ,  W er o n i k a 

Książkiewicz, Michał Czarnecki, 

Danuta Stenka. 

 

Aleksandra Suszek, kl. 2a LO 

RECENZJA 
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Planeta Singli 

(2016) 

Źródło: Internet   



 

 

Love is love 
 W internecie od dłuższego 

czasu panuje dyskusja na temat 

równouprawnienia i tolerancji. 

Użytkownicy Facebooka czy Twittera 

podzielili się na zwolenników  

i przeciwników tej teorii. Jedni 

uważają, że to tylko chory wymysł 

ludzi i choroba psychiczna, którą 

trzeba leczyć, w żadnym wypadku nie 

t o l e r u j ą  o d m i e n n o ś c i  p o d 

jakimkolwiek względem. Drugim 

albo jest to obojętne, albo stają po 

stronie ofiar zamieszania. Dlaczego 

ludzie na wszystko reagują tak 

emocjonalnie? Dlaczego wielu z nas 

nie potrafi zaakceptować drugiego 

c z ł o w i e k a  -  j e g o  w a d  

i niedoskonałości? Nikt z nas nie jest 

przecież idealny, mamy drobne 

minusy, których nie jesteśmy w stanie 

zmienić, więc dlaczego winimy za to 

innych? Spójrzmy chociażby na 

sytuację wokół homoseksualistów. 

Wielu z Was reaguje na te słowa  

z oburzeniem albo wyraża swoją 

pseudotolerancję, nie umiejąc 

zastosować jej w praktyce, prawda?  

Z pewnością nie u wszystkich jest to 

kwestia wiary chrześcijańskiej. Nie 

mam zamiaru podważać pobożności 

dzisiejszej młodzieży, ale spójrzmy 

prawdzie w oczy - mało kto jest dziś 

głęboko wierzący i silnie 

związany z poglądami 

Kościoła. Co innego ze 

starszym pokoleniem, 

które na wszystko patrzy 

inaczej ze względu na 

różnicę wieku. Skupmy 

s i ę  n a  p o g l ąd ac h 

młodych, bo chcąc nie 

chcąc, to my jesteśmy 

przyszłością tego kraju. 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Źródło: Internet   



 

 

Czy jest coś, co tak bardzo Was 

drażni, że potraficie zniszczyć 

drugiego człowieka i upokorzyć go 

do granic możliwości? Dlaczego nie 

jesteście w stanie zaakceptować 

wyglądu, poglądów czy orientacji 

drugiego człowieka? To nie jest 

trudne zadanie, szczególnie, gdy 

spojrzycie na siebie i zauważycie, że 

Wy również popełniacie błędy lub 

macie własne zdanie na dany temat,  

z którym nie każdy musi się zgadzać 

- mimo tego ludzie nie rzucają w Was 

nożami, bo nie podobają im się 

Wasze włosy, ubiór czy głos. Tak 

samo wygląda sytuacja z osobami 

i n n e g o  k o l o r u  s k ó r y  

i obcokrajowcami. W tym przypadku 

jest już trochę lepiej, bo 

Polacy przyzwyczajają się 

d o  p r z y b y ł y c h 

cudzoziemców i zaczynają 

ich akceptować. Wiedzą, że 

tysiące rodaków wyjechało 

za granicę za lepszym 

życiem. Nadal jednak 

znajdą się osoby, które będą 

rzucać obelgami w stronę 

ciemnoskórych ludzi. Nikt  

z nich nie zastanowi się nad 

tym, że ktoś z ich krewnych 

może zawrzeć szczęśliwy 

z w i ą z e k 

właśnie z osobą, którą wcześniej 

się obrażało. Miłość nie wybiera. 

Może warto zastanowić się nad 

uszanowaniem drugiego człowieka  

i sposobu jego bycia, którego nie jest 

w stanie zmienić z dnia na dzień? 

Każdy z nas posiada duszę i uczucia, 

które zostają nadszarpnięte przez 

jedno wypowiedziane na głos słowo.  

 

Szanujmy się nawzajem! Okażmy 

więcej tolerancji i empatii wobec 

drugiego człowieka.   

  

Aleksandra Suszek, kl. 2a LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Ways of learning, which one is the best 

for you ? 

People use different ways of 

learning. We can single out 7 major 

learning styles: visual, physical, aural, 

verbal, logical, social and solitary. These 

styles are used by various types of people 

and during studying different subjects. 

The first and the most common way 

is visual. Users usually enjoy reading and 

prefer to see the words that they are 

learning. They also like to learn by looking 

at pictures and flashcards. People using it 

prefer to use colors, pictures, diagrams and 

mind maps. It is the best way to study 

languages, geography, biology and 

chemistry.  

         Do you remember when you were  

a child and you had  a book with a picture 

and there was a task above : find five birds 

in the picture ? At first sight there was only 

a big tree, the ocean and some other things 

but after a while you started to recognize 

birds.  

One was placed upside-down another 

looked like leaves. The ability to perceive  

a particular thing among other distracting 

items is called ‘field independence’.  

However,  ‘field dependence’ has 

the tendency to focus on the whole photo/

thing , not only on a particular item. You 

concentrate not on 

small things like 

eg.: those birds but 

on this tree and its 

background. 

The third way is 

physical. People 

who prefer to 

‘learn by doing’ 

use their body to 

assist in their daily 

learning. They use 

physical objects to 

get to know 

something better. 

They prefer to 

create something 

Z ŻYCIA 
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Fot. Kinga Polak   



 

 

with their bodies. Learning biology the 

users may circumstantially learn how to 

name bones in their bodies. This way is the 

most common among subjects like: 

biology. 

The fourth style is known as aural. 

Auditory learners prefer to learn by 

listening. They do not need to see words 

written down. They enjoy conversations 

and the chance for interactions with others.  

People use sound to familiarize with things 

better. This is the most common strategy to 

learn foreign languages because while we 

listen to a song or we watch a TV show we 

learn new words and new sentences. 

The fifth way is verbal. The verbal 

learner prefers using words. They make the 

most of word based techniques, scripting, 

and reading aloud. They are using words 

both in speech and in writing. Those users 

write everything down because it helps 

them to memorize special words, names 

and dates. It is  commonly used while 

learning languages. 

The sixth style is logical. Those 

people prefer using logic. They try to 

explain different things in a logical way. 

They use “systems” to explain or 

understand concepts. They also find other 

words which can replace the one we need 

eg.: calamity-disaster. This way is the best 

for studying foreign languages, physics and 

mathematics. 

The seventh learning style is known 

as social. Social-style users prefer studying 

in a group. They enjoy socializing with 

others and like to learn from other people. 

The last but not least,  the solitary 

way of studying is used by people who 

prefer to learn alone because they get 

easily distracted by others. They prefer 

to learn on their own because they focus 

more on learning things. They usually 

study in their rooms because they find 

silence and peace behind closed doors. 

 The scientists discovered that most  

people display signs of studying using 

more than two of those ways. There is no 

evidence that one way is better than the 

others. Personally, I use six out of nine 

styles. It is beneficial  for me because  

I understand more when I use more than 

one style.  

I hope it will help you discover your 

learning style. 

 

Katarzyna Kwiatkowska, kl. 3a LO 

Z ŻYCIA 
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dziennikarstwo. 

 Redaktor: Dlaczego wybrała Pani 

Wyższą Szkołę Kultury Społecznej  

i Medialnej w Toruniu? 

 K. Ratkiewicz: Wybrałam tę szkołę, 

ponieważ ma praktykę na bardzo 

wysokim poziomie, o czym przekonałam 

się na własnej skórze. Już na samym 

początku nauki zaangażowałam się  

w pracę w Radiu "SIM", Radiu „Maryja” 

 

 

czy Telewizji "Trwam". Oprócz tego, 

sama staram się szukać różnych źródeł, 

gdzie mogę odbyć praktyki. Na tej 

uczelni mogłam również pojechać do 

Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, 

gdzie byłam asystentką europosła 

Zbigniewa Kuźmiuka. Uważam, że ta 

szkoła daje wiele możliwości i można 

dzięki niej dużo osiągnąć. 

 Redaktor: Jakie trudności napotkała 

Pani na uczelni? 

K. Ratkiewicz: Pierwszą trudnością, 

jaką napotkałam były jak najbardziej 

sesje, wiązały się z  mnóstwem 

obowiązków. Aczkolwiek większym 

w y z w a n i e m  b y ł o  d l a  mn i e 

zaangażowanie się w życie dziennikarza 

czy pogodzenie nauki z praktyką.  

W ostateczności „przeskoczyłam” to  

i dałam radę. 

Redaktor: Jak wyglądała nauka na 

studiach? 

K. Ratkiewicz: Tak  jak  w  przypadku  

większości studentów „od sesji do sesji”. 

Niemniej jednak są pewne przedmioty, 

których musisz uczyć się na bieżąco, tak 

jak języki obce czy różnego rodzaju 

WYWIAD 
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Podczas wizyty Kingi Ratkiewicz  

w naszej szkole udało mi się 

przeprowadzić z nią krótki wywiad. 

Jest ona absolwentką naszego Zespołu 

Szkół    Ponadgimnazjalnych  

w Drezdenku oraz Wyższej Szkoły 

Kultury Społecznej i Medialnej  

w Toruniu. Pani Kinga Ratkiewicz jest 

dziennikarką w TVP Gorzów Wlkp. 

 

 

Redaktor: Pani  Kingo, dlaczego  

dziennikarstwo? 

Kinga Ratkiewicz: Na początku 

miałam trzy wizje co do mojej kariery, 

c h c i a ł a m b y ć  d z i e n n i k a r k ą , 

prawnikiem albo polonistką. Pomysł 

na dziennikarstwo jednak rodził się we 

mnie już od najmłodszych lat. Zawsze 

lubiłam patrzeć na osoby, które 

występują w telewizji. Uważałam  to 

za bardzo interesujące. Podczas tych 

t r z e c h  l a t  w  l i c e u m ż y c i e 

zwer yf i ko wa ło  moj e   p l an y  

i  o s t a t e c z n i e   w y b r a ł a m  
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Źródło: Internet   



 

 

warsztaty. Względem tego, jeśli chcemy 

umieć dobrze wykorzystać praktykę, 

m u s i m y  z n a ć   t e o r i ę  

i odwrotnie. 

Redaktor: Jaki według Pani powinien 

być dziennikarz? 

K. Ratkiewicz: Moim zdaniem 

dziennikarz musi dążyć do prawdy, to 

jest jego cel, ale powinien również być 

obiektywny. Dziennikarstwo to  

 

 

 

w pewnym sensie misja i zdobywanie  

prawdy. 

Redaktor: Czego się Pani nauczyła na 

uczelni? 

K. Ratkiewicz:  Jeżeli  chodzi  

o człowieka to nabrałam więcej 

pewności siebie, ale także nauczyłam się 

pracy dziennikarza. Poznałam ją od 

podstaw oraz przeszłam jej wszystkie 

etapy. Dziś już nie boję się tej pracy, 

wręcz przeciwnie, sprawia mi ona wielką 

przyjemność. 

Redaktor: Co zrobić, żeby "nie spalić 

się" podczas zadawania pytań? 

K. Ratkiewicz: Najlepiej  jak  umiemy 

przygotowujemy materiały, ale nie 

trzymamy się ich kurczowo, one są dla 

nas tylko pomocą. Jeśli coś nam nie 

wyjdzie, to należy ominąć to pytanie  

z zimną krwią i przejść do kolejnego lub 

inaczej je sformułować. 

Redaktor: Kto jest Pani autorytetem 

jeśli chodzi o dziennikarstwo? 

K. Ratkiewicz: Mam dużo autorytetów, 

ale na pewno jednym z dziennikarzy, 

którego szanuje i którego miałam okazję 

poznać osobiście jest dziennikarz  

W o j c i e c h 

Reszczyński. 

Redaktor: Czym Pani zajmuje się na 

dzień dzisiejszy? 

K. Ratkiewicz: Na dzień dzisiejszy 

pracuję w TVP Gorzów. 

Redaktor: „Małe miasto wielki sukces, 

który nie pyta o adres zamieszkania, 

liczy się talent i pasja”. Czy zgadza się 

Pani z tym zdaniem? 

K. Ratkiewicz: Liczy się, aby iść za 

głosem serca, rozwijać swój  

 

 

t a l e n t ,  k t ó r y 

otrzymujemy od Boga, należy realizować 

Jego plan, który jest zapisany w nas 

samych. Owszem, nie  jest  ważne kto 

gdzie się urodził czy pochodzi  

z wielkiego czy małego miasta. Ważne, 

aby rozwijać się, wyznaczać sobie cele, 

do których chcemy dążyć. Jestem na 

początku drogi swojej pracy zawodowej, 

dlatego czy osiągnęłam wielki sukces 

stwierdzę, kiedy moja droga będzie 

dobiegać końca. 

Redaktor: Dziękuję bardzo za  wywiad. 

Mam nadzieje, że będę jeszcze miała 

przyjemność z Panią porozmawiać. 

K. Ratkiewicz: Ja również dziękuję. 

Na pewno będzie jeszcze taka okazja. 

Redaktor: Do widzenia. 

K. Ratkiewicz: Do widzenia. 

 

Wiktoria Carewicz, kl. 1a LO  
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Zwodnicze są emocje, mylące są ludzkie 

pragnienia. Zbłądził ten, który swe uczucia 

ciągle zmienia. Prawdziwie miłość sobie 

tylko ceni, Ten który wydobył ją spośród 

leków cieni. 

 

Czy kocham? Czy nie zawiodę? Czy 

przetrwam trudności? Czy podołam 

wyzwaniu, wytrwam w swej miłości? Lęki 

znikną, odejdą w niepamięci czeluści, Gdy 

miłość w moim sercu na stałe się zapuści. 

Kiedy Ją ujrzę, będę wiedział, że to właśnie 

Ona. Prawdziwe uczucie wszelkie trudności 

pokona. Ona pierwsza, Ukochana, na zawsze 

Jedyna, Miłość do niej tysiąclecia 

przetrzyma. 

 

Choćbym miał cierpieć dla Niej 

smutki i katusze, 

Dla Jej uśmiechu, dla Jej szczęścia 

wszytko uczynić muszę. 

Wbrew ludzkiej naturze,  

iż ludzie chcą posiadać, brać, 

Ja jestem odmieńcem, jedyne 

czego pragnę to od siebie dać. 

 

Po czym rozpoznam że znalazłem Jedyną? 

Skąd będę wiedział, iż Ona jest ze snów 

dziewczyną? Odpowiedź znajduję się 

wewnątrz mojej duszy. Tylko Bóg wie, której 

przeznaczone, me serce poruszyć. 

 

Historia wszechświata niech znów się spełni. 

Odnajdzie się para, która wzajemnie się 

uzupełni. Ona czy On nie będą siebie 

posiadać czy mieć. Będą dla siebie żyć, o ile 

miłość pozwoli im chcieć. 

Piotr Kałuziak, kl. 3a LO 

POEZJA 

 

Jedno spojrzenie, by serce poruszyć  

Jeden uśmiech, by smutki ukruszyć  

Jedno słowo, by intencje 

wyjawić  

Jeden uścisk, by oddanie 

przejawić  

Jedno marzenie, by 

uczuciem uraczyć  

Jeden pocałunek, by miłość 

zobaczyć  

 

Historia miłości jest stara niczym świat, 

Powtarza się ona nieustannie od lat. 

Żył sobie chłopak, była też piękna 

dziewczyna. 

Od tych dwóch czynników, zwykle się 

zaczyna. 

 

Nie widziałem, nie poznałem, ale śniłem. 

O tej jedynej już od dawna marzyłem. 

Nie pamiętałem imienia, a wygląd ulegał 

zmianie. 

Niczego nie byłem pewien gdy serce znów 

popadło w drganie. 
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  Najpotężniejsze uczucie 
 

Człowiek jest bardzo prostym słowem. 

Nosi tak wiele uczuć w sobie. 

Najbardziej jednak rozkwita mając miłość. 

Ludzki azyl-mieć kogoś, kto jest naszą siłą. 

Potężna więź łącząca dwoje ludzi- 

-mieć kogoś blisko, gdy rano się budzisz. 

Nawet spoglądając w te oczy niewyspane, 

dla Ciebie są piękne i błyszczą jak diament. 

Od razu pojawia się uśmiech na twarzy 

i ta myśl, że jest wszystkim o czym marzysz. 

Patrząc na całość-to twój marzeń wzorzec, 

ideał wszystkich snów, który stanął na 

twej drodze. 

Oczy żyją i pragną 

największego piękna. 

Powiększenie się 

źrenic i podwyższenie 

tętna. 

Niesamowite ruchy wprawiają  

w zachwyt, 

każde dotknięcie, pocałunek każdy. 

Ciarki na skórze na ten widok jeden. 

Kolejny wieczór razem, zawsze koło Ciebie. 

Czujesz tak bardzo, że ożywa dusza. 

Będzie twą ochroną gdy nadejdzie burza. 

Jest tarczą broniącą przed wielkim złem. 

Odpędza czarne chmury, daje Tobie tlen. 

Nie pozwoli by coś złego Ci się stało. 

Poukłada panujący w życiu chaos. 

Bicie serca twej miłości-najpiękniejszy 

dźwięk. 

Słuchasz go, od razu znika każdy lęk. 

Wsparciem będzie, pomocą Ci służy. 

Jest obok, gdy coś się wali i burzy. 

Odskocznia od natłoku własnych myśli  

w głowie. 

Wystarczy, że 

usłyszysz głos, gdy coś powie. 

Chcesz słyszeć zawsze ten jedyny głos. 

Będzie tutaj wiecznie, nie odejdzie stąd. 

Nie chcesz nikogo innego mieć blisko. 

Gdy jest z Tobą to masz już wszystko. 

Chcesz widzieć ten ideał przez cały czas. 

Daje oczom piękno i wewnętrzny blask. 

Nikt Ci nie zastąpi tej jednej osoby. 

Bez niej ciężko jest pokonać nawet schody. 

Kochać do dać absolutnie wszystko, 

nie opuszczać, lecz darować bliskość. 

Miłość jest najpotężniejsza. 

Miłość jest najsilniejsza. 

Miłość żyje we wszystkich 

sercach. 

Nikt miłości nie zabije, 

nawet morderca.  

 

Katarzyna Paprota,  

kl. 1 THB 

 

 

„Przez mroki kątów umysłu mego, Przez 

morze potu, łez i lamentu, Doliny depresji  

i szczyty porażek, Wszystko się miesza, mąci 

i marze. 

 

Lecz gdy ty jesteś przy mnie tak blisko, 

Niczym jak pryzmat zmieniasz to 

wszystko, Smutki odchodzą, nikną też żale, 

Zmartwienia znikają i nie widać ich wcale. 

 

Dlatego cię kocham i nie chcę cię stracić, 

Razem wszystkiemu możemy zaradzić, 

Nie chcesz niczego i skromnością 

jaśniejesz, Dziękuję Bogu za to,  

że istniejesz. 

Mateusz Wróbel, kl. 1a LO 
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Wciąż jesteś przy mnie 
 

Oj kochany! 

Bardzo miły, romantyczny i niezwykle 

sympatyczny. 

Nie wiem co ostatnio ze mną dzieje się, Ale 

chyba w tobie zakochałam się. 

W jednej chwili, w jednym 

momencie me życie 

Diametralnie 

zmieniło się. 

Jesteś jak 

pierwiosnek, który 

rozkwita i 

Pięknością swą 

niebywałą Me oczy 

zachwycasz. 

Masz to coś czego nie ma żaden 

inny, 

Uroczy uśmiech, przychylne spojrzenie, 

Wystarczy twego oka mgnienie, 

A wszelkie swe smutki odrzucam  

w zapomnienie. 

Gdy cię widzę to mym??? nie wierzę, 

Że taki obiekt mych westchnień nieopodal 

Mnie kręci się. 

Pragnę twej obecności, 

Mam już dość samotności! 

Motyle mam w brzuchu, 

Głęboko wierzę w duchu, 

Że nić miłości połączy nasze dusze, 

Ale ja nic na siłę nie muszę. 

Lecz to jest silniejsze ode mnie. 

Jakaś niespotykana siła przyciąga mnie do 

ciebie, Jak magnes, aż wreszcie 

znajdziemy się koło siebie. 

Leżąc na pastwiskach, 

Nie myśląc o dolinach i paskudnych 

blokowiskach. 

Wsłuchując się w ćwierk wróbelków oraz 

Zajadając się stosem pysznych wafelków, 

Wpatrując się będziemy w błękit 

bezchmurnego nieba, Oddając się chwili 

wytchnienia. 

Tak bardzo chcę być przy tobie, 

Lecz wyznać to co do ciebie czuję 

Nie jest łatwo. 

Myślę, że czas wyjawić 

to co czuję, 

Bo ja tak dalej żyć nie 

umiem. 

Ciąży ten balast na mnie 

okropnie i 

Czuje się często zbyt 

samotnie. 

Dość tego cierpienia  

i uczuć tłumienia! 

Czas już przyszedł słów 

wypowiedzenia, 

Że kocham cię i pragnę ciebie ponad 

wszystko. 

Z tobą zawszę przebywać i 

Kroczyć przed siebie chcę. 

Przy tobie zawsze 

Bezpieczna będę czuła się. 

Ty moim wytchnieniem, 

Ty mym od problemów zapomnieniem, 

Ty mą opoką, 

Ty mym rycerzem. 

Z tobą zawsze być chcę, aż po mojego życia 

kres. 

 

Eliza Klekota, kl. 1THB 
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Uzależnienie to coraz częstszy pro-
blem wśród współczesnej młodzie-
ży. Z roku na rok liczba uzależnień 
u młodych osób rośnie. 
 

Głównym problem jest bardzo łatwy 

dostęp do środków odurzających. Na rynku 

pojawia się coraz więcej rodzajów narkoty-

ków i dopalaczy, po które sięgają nawet dzie-

ci. Najczęściej jednak wybierają alkohol. Być 

może dlatego, że jest on powszechnie dostęp-

ny i zakup tej używki nie jest wyczynem. 

Powodem sięgania po niego mogą być pro-

blemy w szkole czy też w domu. Na począt-

ku są to małe ilości. Wielu nastolatków robi 

to dla ''szpanu'' lub po prostu dla zwrócenia 

na siebie uwagi. Człowiek uzależniony naj-

częściej nie jest świadomy 

swojego problemu. Takiej oso-

bie powinno się pomóc, za nim 

popadnie w większy nałóg. 

Wizyta u specjalisty lub roz-

mowa z bliskimi osobami jest 

bardzo ważna w leczeniu. Tak 

samo jest z narkotykami czy 

dopalaczami, ponieważ po 

spróbowaniu jest duże ryzyko 

przejścia w ciąg. Niestety tak 

samo częstą używką są papie-

rosy, po które 

sięgają coraz 

młodsze osoby. Od nikotyny człowiek 

uzależnia się bardzo szybko. W ciągu ostat-

nich lat bardzo popularna stała się marihu-

ana. Jest w naszym kraju nielegalna, co wią-

że się z mniejszym dostępem do niej. Jednak 

to nie przeszkadza by ją zdobyć. Osobiście 

uważam, że osoby przejawiające chęć do 

zdobycia tego środka odurzającego znajdą do 

niego drogę. Wielu uważa, że marihuana jest 

nieszkodliwa. Jej działanie z pewnością spra-

wia najmniej problemów ze wszystkich nar-

kotyków, ale od niej również można się uza-

leżnić. Tak zwane „grubsze narkotyki” są o 

wiele poważniejszym problem. Zachowanie 

po ich zażyciu często doprowadza do wypad-

ków, a nawet do śmierci. 

 

Różnego rodzaju dopalacze z upływem 

czasu stają się coraz groźniejsze i poważ-

niejsze w skutkach. Coraz więcej nastolat-

ków nie radzi sobie z młodzieńczym ży-

ciem i sięga po używki. Jednak z każdego 

nałogu można wyjść, ale do tego potrzebna 

jest silna wola, a przede wszystkim ogrom-

ne chęci uzależnionego. 

 

Kinga Polak, kl. 2a LO 
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Mój budzik zawsze dzwoni o tej 

samej porze. Zawsze, gdy wstaję, na 

dworze jest ciemniej, niż w późniejszych 

godzinach. Zwłaszcza jesienią - wtedy 

ponury widok za oknem nie przynosi nic 

dobrego. Od samego rana dobija, odbiera 

chęci i energię. Zawsze wykonuję te 

same czynności - ubieranie, odświeżenie, 

spakowanie plecaka, przygotowanie 

śniadania. Wsiadam do samochodu 

punktualnie, zegarek wskazuje tę samą 

cyferkę, co zawsze. Wchodzę do 

budynku 7 minut przed dzwonkiem  

i pędzę na lekcje z myślą, że kolejny 

dzień będzie tym dobrym. Codziennie 

wracam do domu tą samą drogą, po 

powrocie wykonuję te same czynności. 

Nic ciekawego. Rutyna. Rutyna, która 

potrafi zmęczyć i wycisnąć ze mnie 

resztki sił. Nie mówiąc już o nauce, 

której ilość wręcz przytłacza. Czasami 

jest jej aż tyle, że nie wiem od czego 

zacząć - najlepiej nie zaczynałabym od 

niczego. Chodzę spać zmęczona, resztę 

wieczoru myślę tylko o ciepłej pościeli 

i śnie. Zawsze kładę się o tej samej 

godzinie, mając nadzieję, że rano 

obudzę się pełna życia. Jeszcze nigdy 

mi się to nie zdarzyło. Monotonia 

dobija chyba każdego. Dopada też 

mnie. 

Zaraz, zaraz... przecież to same 

negatywne strony. A czy szkoła 

może mieć w ogóle jakieś pozytywy? 

Może, nawet więcej niż nam się 

wydaje.  

  

Przychodzę do szkoły niewyspana, 

wyglądam, jakbym właśnie wróciła  

z ringu bokserskiego. Jestem już pod 

klasą i witają mnie uśmiechy ludzi,  

z którymi spędzam monotonne dni. Co 

dziwne, ich uśmiechy nigdy mi się nie 

znudziły. Nigdy nie znudziły mi się 

rozmowy z nimi, wspólne śmiechy  

i załamania nerwowe. Przy nich dni lecą 

tak szybko. Chwile są ulotne, nawet jeśli 

są bardzo rutynowe. Za chwilę będą 

wakacje. Później kolejny rok. Matura i... 

pożegnania. Zdecydowanie tego nie 

lubię. Jak pożegnać się z ludźmi,  

z którymi spędziło się tyle wspaniałych 

momentów? Jak powiedzieć im 

„żegnajcie”, wiedząc, że każde z nas 

pójdzie w inną stronę? 

  

Nauka. To, czego większość z nas 

szczerze nie lubi. Wkuwanie na blachę 

dzień w dzień regułek i definicji,  

o b l i c z a n i e  t y s i ę c y  z a d a ń 

matematycznych, pisanie rozprawek, 

nauka słówek z języków obcych. 

Prezentacje na nudne tematy, zadania 

domowe z historii, których tak bardzo 

nienawidzę. Siedzenie do wieczora przy 

lampce i powtarzanie po raz setny tego 
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samego wyrazu, by nie pomylić 

kolejności literek. Przed snem ponowne 

powtórki, by czasem na sprawdzianie nie 

popełnić gafy. To wszystko ma swoje 

plusy. Nawet, gdy dostanę ocenę niższą, 

niż oczekiwałam i złoszczę się przez 

kilka kolejnych godzin, czasem poleci mi 

łza, bo przecież tak bardzo się staram... 

nawet wtedy mam świadomość, że się 

nauczyłam. Nie przygotowałam 

karteczek z mikroskopijnymi literami, 

nie chowałam telefonu pod ławką. Mam 

czyste sumienie, bo użyłam wiedzy, nie 

ściąg. Większość tego, czego się 

uczymy, w życiu nam się nie przyda (bo 

przecież funkcja kwadratowa nie służy 

do obliczania procentów) - zgodzę się, 

niewątpliwie. Ale to nasza wiedza. To 

wiedza, którą posiadamy i nikt nigdy 

nam jej nie odbierze. 

  

Każdy z nas wiecznie tylko 

narzeka na natłok informacji, nauki, 

zadań domowych, projektów.  

Wszyscy opieramy się  na 

negatywnych stronach i tym się 

kierujemy. Nie zwracamy uwagi na 

pozytywy, które tak wiele dla nas 

znaczą.  Może warto zacząć doceniać 

to, co mamy właśnie dzięki szkole, póki 

nie jest za późno? 

 

Aleksandra Suszek, kl. 2a LO 
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Fot. Kinga Polak   



 

 

Jestem za wysoka, dlaczego równam 

się wzrostem zawodowego koszykarza? 

Moja stopa jest o dwa rozmiary za duża. 

Nie wspominając już o zniszczonych 

włosach, które nigdy nie chcą się układać. 

Do tego nos jak ziemniak, małe oczy  

i wiecznie różowe policzki. Wszystko jest 

nie tak, jak być powinno. Nienawidzę 

siebie. 

Czym sobie zawiniłam, że jestem 

najniższa w klasie? Zawsze muszę wspinać 

się na palcach, żeby nawiązać z kimś kontakt 

wzrokowy. Moja figura też zostawia wiele do 

życzenia. Gdybym tylko miała w pasie te 

sześć centymetrów mniej... I nogi mogłyby 

być odrobinę szczuplejsze. Dlaczego mam 

rude włosy? To najgorszy kolor, jaki mogłam 

mieć. Do tego jeszcze kręcone, to już  

w ogóle abstrakcja. A dłonie? Lepiej nie 

mówić - krzywe palce, brzydkie paznokcie. 

Nienawidzę siebie. 

 

 

Zrobiłabym wszystko, by przybrać na 

wadze. Chętnie przyjęłabym kilka 

dodatkowych kilogramów. Mam bardzo 

krótkie rzęsy, a jakby tego było mało - 

wieczne sińce pod oczami. Nie 

pogardzi łabym większymi  ustami  

i błękitnymi oczami. Marzę o długich, 

kręconych włosach. Nie podobają mi się 

proste, są takie nudne. Gdyby tylko udało się 

usunąć tę bliznę na łydce, byłoby wspaniale. 

A teraz? Nienawidzę siebie. 

 

I tak w kółko, i tak w kółko.  

Z pewnością te sytuacje wydają Ci się 

znajome. Niewątpliwie sama borykasz się  

z kompleksami, które nie dają Ci spokoju. 

Ale... zastanawiałaś się, czy warto? Czy 

warto tracić swój cenny czas na narzekanie  

i wyliczanie niedoskonałości? Do niczego to 

nie prowadzi. Każdy z nas ma w sobie coś 

złego, niezbyt atrakcyjnego i beznadziejnego 

- według własnej perspektywy. Rzecz w tym, 

że to, co nam się nie podoba, może być 

marzeniem innego człowieka. Masz zadarty 

nos? Ktoś inny śni o właśnie takim. Nie 

lubisz swoich nóg? Niektórzy właśnie takich 

pragną. Zacznij zwracać uwagę na swoje 

plusy, zamiast gromadzić same wady. Gdy 

zaczniesz zauważać dobre strony, inni 

również się do nich przekonają. Drzemie  

w Tobie pewna siebie, interesująca  

i pozytywna osoba z wieloma zaletami. 

Wystarczy, że ją obudzisz, a przekonasz się, 

jak bardzo jej potrzebowałaś. 

Aleksandra Suszek, kl. 2a LO 
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Fot. Aleksandra Suszek   



 

 

ś w i a t o w e g o 

odbędzie się także 

azjatycki turniej interkontynentalny. 

Awans uzyskają trzy najlepsze drużyny  

z turnieju światowego oraz triumfator 

turnieju azjatyckiego.  

W pierwszej grupie znalazły się 

reprezentacje Polski, Francji, Kanady, 

Wenezueli, Japonii, Iranu, Australii i Czech. 

Do drugiego "koszyka" trafiły zespoły  

z Tunezji, Algierii, Meksyku i Chile. 

Do tej pory zagwarantowany występ na 

igrzyskach mają: Brazylia (gospodarz), 

Argentyna (najlepsza drużyna kwalifikacji  

w Ameryce Południowej), USA i Włochy 

(dwa pierwsze miejsca w Pucharze Świata), 

Rosja (zwycięzca europejskiego turnieju 

kwalifikacyjnego) oraz Kuba (najlepsza 

reprezentacja w strefie NORCECA). 

Polacy rozpoczną batalię już 28 maja. 

Siatkarze swój pierwszy mecz zagrają  

o godzinie 8:30 czasu polskiego z Kanadą. 

Jak sądzicie - może warto byłoby poprosić 

Waszych nauczycieli o śledzenie meczu na 

bieżąco w czasie lekcji? Przecież 

kibicowanie drużynie narodowej jest oznaką 

patriotyzmu! :) 

Aleksandra Suszek, kl. 2a LO 
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Wielkimi krokami zbliża się Turniej 

Kwalifikacyjny Siatkarzy w Tokio. Jest to 

ostatnia szansa dla biało-czerwonych na 

uzyskanie przepustki do Rio de Janeiro, by 

zagrać na Igrzyskach Olimpijskich, więc  

z pewnością wielu z Was będzie kibicować 

naszym. Warto jednak znać zasady  

i wiedzieć co nieco o owych rozgrywkach. 

Turniej Kwalifikacyjny rozpocznie się 28 

maja w stolicy Japonii i będzie trwał do  

5 czerwca. W rozgrywkach weźmie udział aż 

dwanaście reprezentacji z całego świata -  

w tym reprezentanci Polski, którzy 

zdobywając trzecie miejsce w Pucharze 

Świata jako jedyna drużyna na podium nie 

zakwalifikowała się bezpośrednio na 

igrzyska.  

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy ze 

względu na to, że w trakcie turnieju 

Turniej 

Kwalifikacyjny 

Siatkarzy w Tokio 

SPORT  
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Fot. Aleksandra Suszek   



 

 

 

 

 Redakcja gazetki szkolnej 

„Niecodziennik” przygotowała 

konkurs dla uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Drezdenku. Na przed 

ostatniej stronie gazetki,  

w każdym numerze, będzie 

znajdowała się „Zagadka 

Logiczna”, na rozwiązanie jej 

jest czas do dwóch tygodni po 

ukazaniu s ię  numeru. 

Odpowiedzi prosimy wrzucać 

na kartkach do skrzynki 

„Gazetka Szkolna”. Raz na 

dwa mies iące spośród 

prawidłowych odpowiedzi 

będą wybierane 2 osoby, 

które będą mogły użyć 

„dziennej  karty  bez 

kartkówek i odpowiedzi 

u s t n y c h ” .  Ż y c z y m y 

powodzenia! 

 

Redakcja Gazetki Szkolnej 

  

 

 

Zagadka logiczna nr 1 

Jaka liczba powinna 

zastąpić znak 

zapytania? 

38276:47185 

23514:14623 

76385:85476 

28467: ? 
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Na rozprawie sędzia pyta oskar-

żonego: 

- Dlaczego uciekł pan z więzienia? 

- Bo, chciałem się ożenić! 

- Ma pan dziwne poczucie wolności. 

*** 

W koreańskiej restauracji: 

- Panie Kim, to danie jest re-

welacyjne. Mógłby mi pan po-

dać przepis? 

- Tak. To. 

- Naprawdę? Ale ja tu widzę 

mięso. 

- Przecież mówię „czi psy”. 

*** 

U wspólnych znajomych Kowalski 

poznał miłą panią. 

- Ilekroć pan się uśmiecha, 

mam ochotę zaprosić pana do 

siebie. 

- Pani mi pochlebia. 

- Och, pan mnie źle zrozu-

miał. Ja jestem dentystką. 

*** 

Żona do męża: 

- Kochanie, musimy zwolnić 

naszego szofera. 

- Ależ dlaczego? - pyta mąż. 

- Wyobraź sobie, że dzisiaj  

o mało mnie nie zabił! 

- Zaraz zwolnić... Dajmy mu 

drugą szansę. 

*** 

Blondynka ma nowe mieszka-

nie. Przychodzi do niej koleżanka. 

- Niezła chata. 

- Urządzałam według własnej gło-

wy! 

- To dlatego jest takie puste. 

*** 

- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż 

faceci? 

- Bóg doliczył im czas na 

parkowanie! 
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Fot. Aleksandra Suszek   



 

 

 

 

 

 Konkurs piosenki walentynkowej pn. „Crazy Walenty” 12.02.2016 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 19.02.2016 

Konkurs na Najpiękniejszy Wiersz o Miłości 17.02.2016 

Fot.  Łucja Magdziarz 

Spotkanie z dziennikarką 29.02.2016 

            Fot. Łucja Magdziarz 

Bal studniówkowy 16.01.2016 

Fot. Iwona Świekatowska  Fot.  Małgorzata Malewicz 

Nietypowa lekcja  historii 24.02.2016 

            Fot. Łucja Magdziarz 

 Fot.  Wiktoria Carewicz  Fot. Łucja Magdziarz   

Fot.  Małgorzata Malewicz 

Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 10.01.2016 


