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(...) ludzie mają wrodzony talent do 

wybierania właśnie tego, co dla nich najgorsze. 
~Joanne Kathleen Rowling   

 

Kto szuka, ten najczęściej coś znajduje, niestety czasem  

zgoła nie to, czego mu potrzeba. 
~John Ronald Reuel Tolkien  

 
Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę,  

której nie pokazuje nikomu. 
~Mark Twain 

 
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu,  

a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. 
~Andrzej Sapkowski   

 
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki. 

~Krystyna Siesicka   

 
Czasem człowiek dokonuje w życiu wyboru, a czasem  

to wybór stwarza człowieka. 
~Gayle Forman   

 

http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/autor/3216/john-ronald-reuel-tolkien
http://lubimyczytac.pl/autor/6103/mark-twain
http://lubimyczytac.pl/autor/3291/andrzej-sapkowski
http://lubimyczytac.pl/autor/6173/krystyna-siesicka
http://lubimyczytac.pl/autor/30985/gayle-forman


 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ·  

ul. Konopnickiej 2 · 66-530 Drezdenko ·  

tel. (095) 7620355 · zsp.drezdenko@wp.pl ·  

www.zsp-drezdenko.cal.pl 
 

Skład redakcji 
Redaktor naczelny: Eliza Kulak  

Zastępca redaktora: Anna Dalidowicz 

Dziennikarze: Kinga Polak, Aleksandra Suszek, 

Żaneta Protyniak,, Iga Piekutowska, Dominika 

Pikula, Wanesa Rogielska 

Zdjęcie na okładkę: Julia Wasilewska 

Zdjęcia w tle: Iga Piekutowska, internet 

 

Opieka pedagogiczna: mgr Łucja Magdziarz,  

mgr Edyta Grzechowiak, mgr Agnieszka Pucek,  
 

Gazeta szkolna jest zrzeszona w Polskim 

Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej 

 

 
 

SPIS TREŚCI 
 

Czy zawsze "ci niezwykli biorą się z tych 

zwykłych", czyli "Percy Jackson - Złodziej 

pioruna" autorstwa Ricka Riordana 

 str. 4 

 

 Trzy dziwne uzależnienia  

 str.6 

 

„Postawiliśmy na dziennikarstwo...”  

 str.8 

 

Język angielski w biznesie 

 str. 9 

 

Warsztaty telewizyjne  

 str. 10 

  

 Nasza szkołą— szkoła z pasją   

  str.12 

 

 „Chcieć, to móc” czyli wywiad z Jakubem 

Kasprzakiem  

  str. 13   

 

100-lecie objawień fatimskich   

  str. 14 

 

Heroes come and go, our passion stays 

forever 

 str. 16 

 

Chrześcijaństwo  

 str.18 

     

Krzyżówka  

 str.19 

      

Redakcja  

 

Drodzy Czytelnicy! 

Redakcja Gazetki Szkolnej wydaje 

numer 87 po raz pierwszy w nowej 

odsłonie z nowym zespołem redak-

cyjnym. Mamy nadzieję, że zaintere-

sujemy Was naszymi tekstami.  

W tym wydaniu nawiążemy do 

chrześcijaństwa (nowego działu), 

uzależnień oraz recenzji książki. Ga-

zeta będzie wyjątkowa, ponieważ są 

to nasze pierwsze teksty i jesteśmy 

ciekawi Waszych opinii.  

Redakcja 

OD REDAKCJI 
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Zacznijmy od tego, że tak 

naprawdę nie wiem co podkusiło mnie, 

aby przeczytać tę książkę. Myślę jednak, 

iż dużą rolę odegrały dobre opinię 

internautów. Percy Jackson cieszy się 

dobrą sławą, nasuwa się zatem pytanie 

czy słusznie. Postanowiłam to 

sprawdzić i podzielić się z Wami moim 

odkryciem. 

 

Autorem powieści jest Rick Riordan. 

Wikipedia podaje nam informacje, że 

jest to amerykański pisarz książek 

fantasy przeznaczonych zarówno dla 

młodzieży, jak i dorosłych, ponadto 

specjalizuje się w historii i anglistyce. 

Historia opowiada o życiu  

młodego, nic nie znaczącego chłopca, 

który jak później dowiadujemy  się,  

wcale nie znaczy tak mało. Otóż mały 

Percy od dawna przysparzał problemów 

swojej mamie, ponieważ miał dysleksję  

i nie potrafił trzymać nerwów na wodzy, 

przez co często wdawał się w bójki. 

Wyrzucano go z każdej następnej szkoły, 

aż w końcu poznał Growera - swojego 

najlepszego kumpla. Pewnego dnia, gdy 

wybierają się na szkolną wycieczkę do 

muzeum, Jackson odkrywa, że pomimo 

jego dysleksji nie ma żadnych 

problemów, aby odczytać tekst w  języku 

greckim. Następnie dowiadujemy się, że 

Percy nie jest zwykłym chłopcem, jego 

przyjaciel nie jest zwykłym człowiekiem, 

a jego nauczyciel też nie znalazł się  

w jego szkole przez przypadek. Percy 

Jackson jest młodym herosem, synem 

Posejdona i grozi mu ogromne 

niebezpieczeństwo, dlatego razem  

z satyrem Growerem udaję się do obozu 

herosów... 

Książka jest bardzo ciekawa, pełna 
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Czy zawsze "ci niezwykli biorą się  

z tych zwykłych", czyli "Percy Jackson 

- Złodziej pioruna" autorstwa Ricka 

Riordana 
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zwrotów akcji oraz niesamowicie 

pobudza wyobraźnię. Raczej nie da się 

przy niej przysnąć. Bohaterowie są 

świetnie wykreowani, zarówno ci 

dobrzy, jak i czarne charaktery. 

Szczególnie urzekł mnie satyr Grower, 

ponieważ potrafi rozbawić czytelnika. 

"Złodziej pioruna" jest kierowany do 

dużej grupy odbiorców, zadowoli 

zarówno chłopców ze względu na akcję, 

ale również   dziewczyny. 

 

Anna Dalidowicz, kl. 1a LO 

RECENZJA 
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Wrażenie, jakie wywarła na mnie ta 

książka jest pozytywne, jednocześnie 

muszę stwierdzić, że opinie 

internautów okazały się prawdziwe. 

Serdecznie polecam pozycję  

książkową na ożywienie zimnych, 

jesiennych wieczorów.   

Źródło: internet 
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 dzenie twardych kostek wiąże 

się z konsekwencją jaką są 

częstsze wizyty u dentysty. ;) 

 

 

Syllogomonia – patologiczne 

zbieractwo. Ludzie, którzy cier-

pią na to schorzenie, mają trud-

ności z wyrzucaniem zbędnych 

rzeczy. Góry starych gratów pię-

trzą się w ich domu. „Dziurawy 

sweter, którego nie nosiłam od  

6 lat? Nie wyrzucę, bo jeszcze 

się przyda! A to opakowanie 

bardzo mi się podoba, schowam 

je do szafy, za jakiś czas może 

będę go potrzebować!” 

 

 

 

Coraz częściej ludzie mają 

problemy z nałogami, chorują 

na różne schorzenia. Najpierw 

robią coś raz na miesiąc, po-

tem co tydzień, aż w końcu na-

wet codziennie. Nie zauważa-

ją, że są uzależnieni. Ba! Za-

przeczają, gdy ktoś zwróci im 

uwagę, że coś jest nie tak. Nie 

umieją poradzić sobie z cho-

dzącym jak cień za nimi na-

wykami.  W tym artykule 

przedstawię trzy dziwne, 

rzadko, ale jednak, spotykane 

uzależnienia. 

 

 

 

Gryzienie lodu – wielu leka-

rzy twierdzi, że powodem jest 

niedobór żelaza w organizmie. 

Osoba uzależniona potrafi jeść 

lód kilogramami, ponieważ od-

czuwa potrzebę chrupania, gry-

zienia lodu. Niestety częste je-
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Pica – inaczej łaknienie spa-

czone. Zaburzenie to polega na 

jedzeniu przedmiotów, które nie 

są żywnością np.  kredy, ziemi, 

drewna. To pojęcie wydaje się 

być abstrakcyjne, no bo komu 

smakuje kreda czy też węgiel?  

A jednak niektórym ludziom na 

widok tych „przysmaków” ciek-

nie ślinka.  

 

Dominika Pikula, Iga Piekutowska, 

kl. 1b LO 

UZALEŻNIENIA 
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Fot. Iga Piekutowska 
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Drezdenku odbywają się zajęcia  

uzupełniające  z dziennikarstwa.   

W roku szkolnym 2016/2017   grupę  

„młodych  dziennikarzy”  stanowią  

uczniowie, którzy  chętnie   zgłębiają  

tajniki dziennikarstwa   telewizyjnego, 

radiowego, prasowego i internetowego: 

D a n i e l  C h e ł s t o w s k i ,  Ł u k a s z 

Wilczyński, Wanesa Rogielska, Agata 

Kalinowska, Natalia Kąkol, Natalia 

Krępuła, Roksana Szymańska, Daria 

Prędki, Wioletta Gil, Emin Żarna, 

W i k t o r i a  M i k o ł a j c z a k ,  A n n a 

Dalidowicz,  El i za  Kulak,  Iga 

Piekutowska, Karolina Sikora, Nikola 

Pieluszczak.  Na  „Dziennikarstwie”  

uczymy się   jak powstaje  tekst 

p r a s o w y ,  r e d a g u j e m y  t y t u ł y , 

konstruujemy lead, przeprowadzamy 

wywiady, jak również podjęliśmy 

współpracę z gazetką szkolną  

„Niecodziennik” czy  z  głosem regionu 

„Drezdenko Bez Cenzury”. Zajęcia   

z  „Dziennikarstwa” odbywają  się   raz 

w tygodniu i stanowią  swoistą  

„odskocznię”  od  tradycyjnych zajęć 

szkolnych. 

                                                                                 

„Młodzi dziennikarze” z kl. 1a i b LO  

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Język angielski  

      w  biznesie 
kolejnych zajęciach będziemy pisać list 

oficjalny, a plany na dalsze lekcje to 

pisanie CV, listu do redakcji czy też 

prowadzenie rozmowy  kwalifikacyjnej.  

Moim zdaniem, te zajęcia są bardzo 

ciekawe, a atmosfera, która panuje 

na lekcji jest świetna. Chodzę na nie 

bardzo chętnie i cieszę się, że z przed-

miotów, które mieliśmy do wyboru 

wybrałam właśnie „Angielski  w biz-

nesie”. Wiadomości, które przyswa-

jam na lekcjach na pewno  przydadzą  

się  w  przyszłości, a co  do tego nie 

mam wątpliwości.  

 

Dominika Pikula, kl. 1b LO  

Język angielski w dzisiejszych czasach 

jest absolutną podstawą rozwoju zawo-

dowego. Bez znajomości tego  języka  

nie  ma  mowy o rozmowie o pracę czy 

też wyjeździe za granicę.  Jest globalny 

i uniwersalny, więc jeśli znamy angiel-

ski możemy kontaktować się  z  całym 

światem.  Dobra znajomość angielskie-

go wpływa na polepszenie naszej karie-

ry zawodowej. Z pewnością, im wyższy 

poziom naszego angielskiego, tym 

atrakcyjniejsi jesteśmy na rynku pracy.  

„Angielski w biznesie”  to przedmiot 

uzupełniający, który prowadzi   pani 

Agnieszka Pucek. Klasa jest zawsze po 

brzegi wypełniona uczniami. Zajęcia są  

ciekawe, odbywają się raz w tygodniu  

i niestety tylko w  klasie  pierwszej.  

Zdolności, które nabywamy podczas 

tych lekcji z pewnością przydadzą  się  

nam w przyszłości. Pierwsze zajęcia 

poświęciliśmy  na powtórkę i utrwale-

nie gramatyki, która jest przydatna m.in. 

do   redagowania podań o przyjęcie na 

studia czy też podań o pracę. Teraz 

uczymy się przydatnych zwrotów, które 

są naprawdę warte zapamiętania. Na 
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3 p a ź d z i e r n i k a  u c z n i o -
wie   uczęszczający  na    zaję-
cia  uzupełniające z Dziennikar-
stw a  w zię l i   udzia ł  
w "Warsztatach telewizyjnych", 
które prowadzili  dziennikarze 
z  Wydziału Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa  Uniwersyte-
tu  im. Adama  Mickiewicza   
w Poznaniu. Panowie: Tomasz 
Kaczmarek,  Jędrzej Markie-
wicz, Maciej Świstoń  przybliżyli 
u c z e s t n i k o m  s p o t k a -
nia  czym  jest dziennikarstwo 
telewizyjne, jak  tworzy się  pro-
gramy "na żywo" i jak  zbudo-

wać dobry wywiad. 

W  czasie  spotkania młodzieży 
został zaprezentowany program 
telewizyjny „Kurier  Akademicki” , 
autorstwa dziennikarzy z WNPiD  
w Poznaniu, a następnie  zapro-
szeni goście  starali się przybliżyć   
młodzieży,  w  jaki  sposób „krok 
po kroku” powstaje  audycja  tele-
wizyjna.  W czasie  spotkania  
młodzież  miała  możliwość  stwo-
rzenia  próbek  dziennikarskiego  
wywiadu (z mikrofonem, przed ka-
merą) , poznać czym jest  „stand 
up” i news. Dodatkowo, jak zacho-
wać  się przed kamerą i   w jaki 
sposób  umiejętnie  uzyskać od  
rozmówcy odpowiedź na  nurtują-

ce  dziennikarza pyta-
nie. 

 Jak  można był za-
uważyć   „stanie”  
z mikrofonem nie jest  
takie   proste, a  do-
d a t k o w o  t r e m a  
„zjadła” niejednego.  

Z o r g a n i z o w a n e  

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Warsztaty 

telewizyjne 

Niecodziennik nr 87 wrzesień, październik  2016 
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 „Warsztaty telewizyjne” miały  za-
chęcić   drezdenecką  młodzież  
do   stawiania  pierwszych kroków  
w roli  profesjonalnych dziennika-
rzy i  wskazać ,  że  zajęcia   
z  Dziennikarstwa w  szkole  po-
nadgimnazjalnej nie  muszą  być 
nudne, sztampowe  i tylko z  ze-
szytem   ręku. Zaproszeni Pano-
wie w sposób sugestywny opo-
wiadali o pracy i zawodzie  dzien-
nikarza, chcąc przekonać mło-
dych ludzi, że  war-
to rozwijać swoje  
zainteresowania. 

 

 

Organizatorkami 
spotkania były Pa-
nie: Edyta  Grze-
chowiak- nauczy-
ciel z ZSP w  Drez-

denku - nauczyciel prowadzący 
zajęcia  z Dziennikarstwa oraz Łu-
cja  Magdziarz - opiekun gazetki 
szkolnej „Niecodziennik”. 

 

Dziennikarze 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Fot. Łucja Magdziarz 
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W dzisiejszych czasach rodzice 

starają się, aby ich dzieci zdobywały 

wiedzę i odnosiły sukcesy we wszystkich 

dziedzinach. A jednocześnie przebywały 

w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu, 

wśród ludzi, którzy otaczają  ich troską  

i opieką. Właśnie tutaj, w naszej szkole, 

młodzież uczy się, rozwija własne pasje  

i wie, jak ważne w życiu jest zrozumie-

nie drugiego 

człowieka i po-

moc w trudnych  

momentach. Dla-

tego w naszej 

szkole powstało 

wiele stowarzy-

szeń takich jak, 

drużyna inteli-

gentnych i wysportowanych dziewcząt, 

grających w siatkówkę pod opieką Pani 

Renaty Jodko. Jest też drużyna przystoj-

nych chłopców pod przewodnictwem 

Pani Anny Pupel. Te stowarzyszenia po-

magają realizować własne marzenia, jak  

i odnosić sukcesy w czymś, co kocha się 

robić. Chłopcy, jak i dziewczynki rozwi-

jają własne pasje i odnoszą niesamowite 

wyniki. Nasze szkolne drużyny, potrafią 

ze sobą wspaniale współpracować.  

A  jeśli Ty również  uważasz, że Twoją 

pasją jest siatkówka? To serdecznie za-

praszamy do współpracy z naszymi 

szkolnymi sportowcami. 

 

Iga Piekutowska, kl. 1b LO 
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Fot. Aleksandra Suszek 

Fot. Aleksandra Suszek 



 

 

Jakub Kasprzak jest młodym bokse-

rem z Poznania, który mimo wielkich 

osiągnięć dopiero zaczyna swoją ka-

rierę. W tym roku kończy 20 lat 

uczęszczał do Zespołu Szkół Mistrzo-

stwa Sportowego nr 2 w Poznaniu 

oraz należy do Boks Poznań Team. 

 

Ania: Jesteś bokserem z Poznania, po-

wiedz proszę co skłoniło cię do upra-

wiania akurat tego sportu? I ile to trwa? 

 

Kuba: Zaczęło się od tego, że mój tata 

miał kolegę, którego syn kończył swoją 

karierę bokserską i założył klub bokser-

ski. Na początku chciałem poznać jakieś 

techniki  bokserskie i przede wszystkim  

chciałem  schudnąć,  a trenuję  boks już 

9 lat. 

Ania: Co Cię w takim razie motywuje? 

Kuba: Motywuje mnie to, że robię coś 

innego niż inni, robię coś od dawna  

i lubię to. Ponadto niemałą motywacją 

są również sukcesy i możliwości ich 

osiągania. 

Ania: Jakie są zatem Twoje największe 

osiągnięcia? 

Kuba: Mam medale Mistrzów Polski 

Juniorów, ale najważniejsze są dwa brą-

zowe medale z 2016 i 2017 roku Mi-

strzostw Polski Seniorów. 

Ania: Kto jest dla Ciebie inspiracją? 

Kuba: Postaci z boksu nie mam, ale 

inspiruje mnie Sylwester Stalone, po-

nieważ miał bardzo ciężko w życiu,  

a mimo to, walczył o to, by zostać słyn-

nym aktorem i udało mu się. 

Ania: Jak często trenujesz? 

Kuba: Zależnie od możliwości,  ale  

średnio  od 5 do 11 treningów tygodnio-

wo. 

Ania: Czy w takim razie trudno połą-

czyć hobby z obowiązkami? 

Kuba: „Dla chcącego, nic trudnego”. 

Dziękuję za rozmowę! 

Anna Dalidowicz, kl. 1a LO  

Fot. Anna Dalidowicz 

WYWIAD 
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13 maja 2017 roku mija sto lat od wy-

darzeń w Fatimie, podczas których 

Matka Boża po raz pierwszy ukazała 

się portugalskiemu rodzeństwu. 

W 1917 r. w Fatimie Matka Boska sze-

ściokrotnie ukazała się trójce pastusz-

ków: 6-letniej Hiacyncie, jej o dwa lata 

starszemu bratu Franciszkowi oraz ich 

ciotecznej siostrze, 9-letniej Łucji. Jej 

objawienia zostały poprzedzone w 1916 

r. trzema objawieniami Anioła Pokoju, 

który przedstawił się jako Anioł Portuga-

lii. Miał on przygotować dzieci na spo-

tkanie z Maryją. 

Objawienia Matki Boskiej w Fatimie 

m i a ł y 

miejsca kolejno: 13 maja, 13 czerwca, 13 

lipca, 19 sierpnia, 13 września i 13 paź-

dziernika. Ich głównym przesłaniem była 

konieczność nawrócenia, pokuty, modli-

twy o pokój i koniec wojny. 

W pierwszym objawieniu, Maryja za-

pewniła dzieci, że przychodzi z nieba  

i poleciła im odmawiać różaniec, aby 

wyprosić pokój dla świata. Poprosiła je 

także, aby przychodziły w to samo miej-

sce przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13  

o tej samej godzinie. 

W drugim objawieniu Matka Boża po-

wiedziała Łucji, że Pan Jezus pragnie 

posłużyć się jej osobą, by ustanowić na-

bożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. 
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Obiecała przy tym, że dusze, które ofia-

rują się Niepokalanemu Sercu Maryi, 

otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je 

szczególną łaską. Ponadto Maryja zapo-

wiedziała zabrać wkrótce do nieba Fran-

ciszka i Hiacyntę, co też się stało – Fran-

ciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., Hiacynta 

10 lutego 1920 r. 

Trzecie objawienie przedstawiało wizję 

piekła i zawierało prośbę o odmawianie 

różańca. Matka Boża wyznała wówczas, 

że ratunkiem dla grzeszników jest nabo-

żeństwo do Jej Niepokalanego Serca.  

Czwarte objawienie miało początkowo 

odbyć się 13 sierpnia, ale dzieci zostały 

aresztowane i przebywały w więzieniu. 

Ukazała się im dopiero sześć dni później. 

Matka Boża prosiła o Różaniec i ofiary 

wynagradzające za grzeszników idących 

do piekła. Zapowiedziała także paździer-

nikowy cud. 

 W piątym objawieniu, 13 września, 

Matka Boża ponowiła prośbę o odma-

wianie różańca, żeby uprosić koniec woj-

ny. 

Szóste, ostatnie objawienie. Miał wów-

czas miejsce cud, który oglądało blisko 

sto tysięcy ludzi. Był to tzw. cud słońca – 

w pochmurną i deszczową pogodę nagle 

ukazało się słońce, które zaczęło wiro-

wać po niebie jak ogniste koło i zbliżać 

się do ziemi, rzucając promienie koloro-

wego światła. To niezwykłe zjawisko 

trwało około 10 minut. W tym krótkim 

czasie ziemia została całkowicie osuszo-

na, a przemoczone ubrania wyschły. Bi-

skup Fatimy  

w oficjalnym liście pasterskim na te-

mat cudu pisał: Tysiące ludzi widziało 

ten taniec słońca... Widziały go osoby  

z różnych grup i klas społecznych, wie-

rzące i niewierzące, dziennikarze głów-

nych portugalskich gazet, a nawet ludzie 

przebywający poza miejscem zgromadze-

nia. 

Podczas szóstego objawienia, Matka Bo-

ska Różańcowa wypowiedziała również 

słowa: Przyszłam upomnieć ludzkość, 

aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga 

ciężkimi grzechami. Niech ludzie co-

dziennie odmawiają różaniec i pokutują 

za grzechy.  

 

Eliza Kulak kl.1aLO 
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           For years people have 

been playing football. Sometimes 

for their needs and sometimes for 

fun. Undeniably, football is a very 

popular, exciting and pivotal game 

for people who love it.  

              A legendary manager Bill 

Shankle said that ‘Some people 

believe that football is a matter of 

life and death. I’m very 

disappointed with that attitude. I 

can assure you it’s much, much 

more important than that.’  

             There is doubt that 

football teaches humility, peace 

and love.  

Mohamed Zidan claims ’Football 

is full of love and I love football.’ 

People often postulate that in 

football it is not important who you 

are and how you play. Bill 

Shankle said ‘Lot of football 

success is in the mind.’ People 

must believe that they are the 

best and then make sure that they 

are.  
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             Passion and commitment 

to football is substantial. Without 

passion, our soul dies. 

 To my mind, football is like life. 

Every match makes us much 

stronger. When we do something 

special, it creates positive 

outcome and memories for the 

rest of our lives. A good footballer 

is like a musician who always hits 

in the right sound. What is  more, 

he has got a perfect timing. 

Whenever football is played, one 

takes advantage of it. 

             Your life is 

your work, your work is 

your life. If you ache 

for something, you can 

do it. Referring to what 

Arsene Wenger said, 

’If you don’t believe 

that you can do 

something, you have 

no choice to do it.’ 

Although one must live 

long to learn it, in real 

life you should 

Z ŻYCIA 

remember that if you are first, 

you are first, if you are second, 

you are nothing. If you want to 

win, you always have to give it  

all. Faith in your abilities is of 

great importance. 

 

 

Żaneta  Protyniak, kl. 3b LO 
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Witam, CHRZEŚCIJAŃSTWO to 

nowy dział w naszej gazetce szkolnej. 

Został on stworzony, aby szerzyć wiarę. 

Drugim zamiarem tego działu jest 

pokazanie, że nie trzeba wstydzić się 

Jezusa, a wręcz przeciwnie. Możemy 

chodzić dumnie właśnie dlatego, że nasz 

TATA (tak będę nazywać Boga) zesłał 

Swojego Jedynego Syna, aby On umarł 

za nasze grzechy. I tu UWAGA!!! Zmarł 

za NASZE grzechy (moje i Twoje drogi 

Czytelniku, mimo to, że grzeszysz  

i najprawdopodobniej uważasz siebie za 

totalnego grzesznika, to On Ci wybacza 

wszystko). 

Trzecim celem, jaki chciałabym 

osiągnąć pisząc o chrześcijaństwie  

w naszej gazetce jest głębsze 

uświadomienie Wam, że Bóg jest 

nieskończoną miłością i kocha każdego  

z osobna, najbardziej jak potrafi. Wierzę, 

że są w szkole osoby, które naprawdę 

kochają Jezusa, ale nie okazują tego, 

ponieważ się wstydzą. Wiem też, że są 

takie osoby, które mają pytania odnośnie 

wiary i właśnie dlatego na końcu artykułu 

będzie podany mój e-mail, na który 

możecie śmiało zadawać pytania oraz 

poruszać kwestie, które Waszym 

zdaniem powinny znaleźć się w gazetce. 

Pod tekstem także postaram się 

dodawać krzyżówki oraz wylosowane 

cytaty. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły, 

pamiętajcie, że możecie napisać. Mój  

e-mail: eliza.kulak124@wp.pl 

 

Cytat  na  dziś :  „Mojżesz 

odpowiedział ludowi: <Nie bójcie się! 

Pozostańcie na swoim miejscu,  

a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie 

zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których 

widzicie teraz, nie będziecie już nigdy 

oglądać. Pan będzie walczył za was,  

a wy będziecie spokojni>.” Wj 14,13-14 

 

Eliza Kulak, kl. 1a LO 
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Co wiesz o postaci z hasła? 

    

1. Brat Abla. 

2. Stworzony na obraz i podobieństwo 

Boże. 

3. Statek Noego. 

4. Miejsce, z którego zostali wygnani 

Adam i Ewa. 

5. Miejsce, gdzie przechowywany jest Najświętszy Sakrament. 

 

Eliza Kulak, kl. 1a LO 
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W gimnazjum: 

- Pani profesor, jak się pisze słowo "ciąża"? 

- Ewa, już mówiłam, że dziś piszemy o Mickiewiczu, nie o wakacjach. 

 

* 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dzisiaj na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła… 

 

* 

Polak, Czech i Niemiec spotkali diabla. Kazał im przynieść jakąś roślinkę.  

Polak przyniósł tulipana, Niemiec dziką różę a Czecha jeszcze nie ma...  

Diabeł nie czekając kazał im to zjeść. Polak zjadł bez problemu. Niemiec 

natomiast je, i płacze i śmieje się jednocześnie.. - Czemu płaczesz - spytał  

diabeł - Bo muszę zjeść dziką różę, to boli! - A czemu się śmiejesz? -  

Bo Czech idzie z kaktusem. 

 

* 

 

Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, więc na początku lekcji 

zamiast w ławce siadają na kaloryferze. 

- Chłopcy - mówi nauczycielka - kiedy już wysuszycie bieliznę usiądźcie na swoich 

miejscach.  

 

* 

- Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Matematyka. 

- Sama? 

- Nie, z zagrożeniem  


