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Aby do wiosny!      

 

 

 



 

 

Aktualnos ci 

 

O uzalez nieniu od telefono w i social medio w. 

 

Czy zastanawialis cie się kiedys  nad tym jak wyglądałby s wiat 

bez telefono w i social medio w? S wiat w kto rym nie kontaktujecie się 

ze znajomymi przez Messenger’a, nie wstawiacie filmiko w na 

Snapchat’a, oraz nie pozujecie w swoim lustrze (pokazując przy tym 

cały bałagan w pokoju) na Instagrama? Wizja ta jest trudna do 

wyobraz enia. Trudna dlatego, z e na tym opiera się nasz cały s wiat. 

Jestes my w stałym kontakcie ze znajomymi, s ledzimy z ycie znanych i 

lubianych, a kiedy nie mamy co ze sobą robic , Internet jest dla nas 

„zabijaczem” czasu. Smartfon to tak naprawdę pos rednik między nami, 

a s wiatem wirtualnym. Jez eli zabrano by nam telefony, uz ywalibys my 

częs ciej komputero w. Zrobilibys my wszystko, byleby miec  stałe 

połączenie z portalami społecznos ciowymi.                 

W dzisiejszych czasach Internet to rzecz powszechna. Trudno 

jest sobie wyobrazic , z e jeszcze 20 lat temu był on uwaz any za luksus. 

Teraz mamy go wszędzie. W domu, pracy, parku, na szkolnym 

korytarzu czy nad morzem. Telefon to narzędzie, początkowo 

wykorzystywane tylko do przekazu informacji. Wraz z rozwinięciem 

się technologii zmienił on swoje zastosowanie. Aktualnie moz emy 

uz ywac  go do robienia zdjęc , słuchania muzyki, przeglądania Internetu 

no i oczywis cie do wykonywania rozmo w.                                                                                                                                                                                                                                

Jadąc autobusem warto oderwac   wzrok znad telefonu. Us wiadomimy 

sobie wtedy jak z le wygląda nasze społeczen stwo. Kaz dy prezentuje 

się tak samo. Nie waz ne jest to, co ubierzemy. Siedząc z wlepionym 

wzrokiem w telefon stajemy się częs cią tłumu, gdzie nikt nie zwraca 

na nikogo uwagi. Bardzo rzadko spotkamy juz  kogos , kto zamiast 

komo rki, trzyma ksiąz kę. Nawet jadąc ze znajomymi, nie zdajemy 

sobie sprawy, z e podczas rozmowy zdąz ymy przejrzec  parę razy 

Instagrama, czy odebrac  kilka snapo w. Czy nie warto pos więcic  tego 

czasu na prawdziwą rozmowę z rzeczywistym człowiekiem, kto ry stoi 

przed nami?                                                                                                                                       

Powinnis my ograniczyc  korzystanie z telefono w. Nie chodzi tu o 

zaprzestanie uz ywania ich bo w dzisiejszym s wiecie tak się po prostu 

nie da. Jednak jez eli nie macie juz  z kim pisac , przejrzelis cie wszystkie 

portale społecznos ciowe, to moz ecie przyłapac  się na tym, z e 

trzymacie włączony telefon z przyzwyczajenia. Nie zdajemy sobie z 

tego nawet sprawy, ale taka niestety jest prawda. Zaczynamy się 

nudzic  i narzekac  na to, z e „nie ma nic do roboty”. Kompletnie 

zapominamy, z e s wiat nie kon czy się na tym, co jest w telefonie.                                                                                                                                               

Artykuł zostanie podsumowany pytaniem. Czy nie zauwaz ylis cie, z e 

czasem dostaniemy szybciej wiadomos c  od znajomego, niz  się do 

niego dodzwonimy? O czym moz e to s wiadczyc ? 

Emily 



 

 

 

Witamy w naszym zespole redakcyjnym gronie Beniamina Bochnaka, 

Janka Kasprzaka i Alana Wo jcika z klasy 4a SP     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. S. Jaguszewska 

 

 



 

 

Gimnastyka sportowa to nasze hobby, trzeba duz o c wiczyc  aby 

dobrze je wykonac  ale włas nie dzięki wielokrotnym c wiczeniom 

wzmacniamy nasze mięs nie. 

Obozy sportowe - są męczące ale poprawiają kondycję ;) 

Biegamy, odpoczywamy w innym mies cie, ostatnio był to S wierado w - 

Zdro j w grudniu 2017, bardzo podobała nam się jazda na nartach - 

dobrze się bawilis my! 

           J. Kasprzak i A. Wo jcik, 4a SP 

********************************************************************** 

Kochani, za nami Tłusty Czwartek   

 

W szkole odbył się kiermasz ciast w ramach akcji „Słodkie dni”, 

a takz e poz egnalis my karnawał, tym razem jego tematem przewodnim 

były WALENTYNKI  

       B. Bochnak, J. Kasprzak, 4a SP 

 

 

 

Rozruszaj szare komo rki ;) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wybrał Beniamin Bochnak, 4a SP 

 

 

 

 

Co słychać w bibliotece?      

                                                           

 

Kochani, w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU 

CZYTELNICTWA do biblioteki szkolnej zakupiono aż  792 książki!!! 

W ramach programu uczniowie SP wykonywali prace plastyczne i 

literackie – z częścią tych prac zapoznamy Was w 3 numerze gazetki,  

zadaniem gimnazjalistów i licealistów  zaś było stworzenie 

tytułowego opowiadania, złożonego z tytułów zakupionych nowości. 

A spis tytułów wygląda tak:       

 

1.Mechaniczna pomarańcza 

2.Człowiek, który widział więcej  

3.Czerwone i czarne   

4.Gra o tron 

 5.Bal na ugorze  

6.Pokolenie Ikea   

7.Początek wszystkiego  

8 Never Never    

9 November 9     



 

 

10.Ponad wszystko     

11. Zdrada   

12. Mimo wszystko Wikoria   

13. Aleja Siódmego Anioła  

14. Tekst     

15. Cukiernia pod Amorem  

16. Ludzie bezdomni  

17. Anioły i demony  

18.Cyfrowa twierdza  

19. Zaginiony symbol  

20. Zwodniczy punkt  

21. Igrzyska śmierci 

22. W pierścieniu ognia  

23. Kosogłos  

24. Rok 1984  

25.Więzień nieba       

26.Cień wiatru 

27.Gra anioła    

28. Książę mgły  

29.Marina   

30.Pałac północy  

31.Światła września 

32.Książę Parnasu   

33. Nienachalna z urody   

34.Konkurs na żonę  

35.Bilet do szczęścia  

36.Zdążyć z miłością  

37.Wielka księga radości   

38.Pax    

39. To     

40. Eva   

41.Podróż do miasta świateł   

42.Cukiernia pod Amorem  

43.Osobowość  ćmy    

44.Królowie przeklęci  

45.Zapisane w wodzie   

46.Madame   

47.Dżuma  



 

 

48.Tango   

49.Granica   

50.Zdążyć przed Panem Bogiem  

51.Inny świat   

52.Nie – Boska komedia  

53.Lalka  

54.Zbrodnia i kara  

55.Wesele  

56.Przedwiośnie   

57.Ludzie bezdomni   

58.Sto lat samotności   

59.Miłość w czasach zarazy    

60.O miłości i innych demonach   

61.Pracownia dobrych myśli  

62.November 9     

63.Trzydziesta pierwsza  

64.Łaskun   

65.Przeznaczeni   

66.Houston, mamy problem  

67. Trzepot skrzydeł  

68. Kryształowy anioł  

69.Przegryźć dżdżownicę  

70.Sekrety Twin Peaks   

71.Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna  

72.Biurwa  

73. Oskar i Pani Róża   

74. Buszujący w zbożu   

75. Stowarzyszenie umarłych poetów  

76. Osobliwy dom Pani Peregrine  

 77. Miasto cieni  

78. Biblioteka dusz  

79. Tajemnica pociągu  

80. Tajemnica kina  

81. Tajemnica gazety  

82. Tajemnica szafranu  

83. Tajemnica miłości   

84. Tajemnica galopu  

85. Tajemnica zwierząt  



 

 

86. Tajemnica meczu  

87.  Tajemnica pływalni  

88. Tajemnica szpitala  

 89. Tajemnica urodzin   

90. Tajemnica wyścigu  

91. Tajemnica pożarów  

92.  Tajemnica więzienia  

93. Bardzo biała wrona   

94. Lewy…  

95. Pazdan. Chłopak…   

96. Neymarur   

97. Nigdy nie będziesz sam…   

98. 19 razy Katherine   

99. W śnieżną noc   

100. Will Grayson, Will Grayson   

101. Pan Mercedes   

102. Sklepik z marzeniami   

103. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach 

104. Harry Potter i Przeklęte Dziecko cz. I i II   

105. Dziewczyna z pomarańczami   

106. Ósmy cud świata  

107. Zimowe panny  

108. Balladyna  

109. Początek   

110. Inferno   

111. Labirynt duchów   

112. To co możliwe   

113. Mam na imię Lucy   

114. Bracia Burges   

115. Ewa  

116. W cieniu prawa   

117. Czarna madonna   

118. Tarapaty   

119. Czerwień rubinu   

120. Błękit szafiru   

121. Zieleń szmaragdu   

122. Furia mać   

123. Kobieta dość doskonała  



 

 

124. Ósme życie 

125. Ósme życie (dla Brilki) 

126. Talent do życia  

127. Noc ognia  

128. Pieśń jutra  

129. Czas żniw  

130. Zakon mimów  

131. Tego lata w Zawrociu  

132. Góra śpiących węży  

133. Maska Arlekina   

134. 4 rzęsy nietoperza   

135. Obudź się Kopciuszku  

136. Rok 1984 

137. Granica 

138. Ludzie na drzewach   

139. Dzikie łabędzie. Trzy córy Chin   

140. Katedra w Barcelonie   

141. Bosonoga królowa  

142. Drugi   

143. Michał Jakiś tam  

144. W krainie kota   

145. Anna In w grobowcach świata   

146. Włoskie szpilki   

147. Zdążyć przed Panem Bogiem 

148. Inny świat 

149. Konrad Wallenrod 

150. Nie – Boska komedia 

151.  Lalka 

152. Zbrodnia i kara 

153. Wesele 

154. Przedwiośnie  

155. Ogon Kici   

156.  Niewzruszenie    

157. Dwie Marysie    

158. Niebieskie migdały   

159. Bransoletka  

160. Szukając Alaski  

161. Milion odsłon Tash   



 

 

162. Dziewczyna z pociągu  

163. Cuda i cudeńka  

164. Dziewczyna z porcelany  

165. Apetyt na więcej  

166. Miłośc z nutą imbiru  

167. Maybe Someday  

168. Wymarzony dom  

169. Wymarzony czas  

170. Tajemnica bzów  

171. Anioł do wynajęcia   

172. Baśniobór  

173. Hel 3   

174. Baśnie Barda Beedle’a   

175. Mitologia nordycka   

175. Operacja złoto    

176. Operacja cyrk      

177. Operacja posąg   

178. Operacja reklamówka   

179. Operacja  podmuch wiatru   

180. Operacja wyspa   

181. Operacja zachód słońca    

182. Operacja żonkil   

183. Operacja burzowa chmura   

184.Operacja człowiek w czerni   

185. Dziedzice ziemi   

186. Dziady 

187. Czerwone dziewczyny   

188. Rudowłosa  

189. Niksy   

190. Jak pokochać centra handlowe   

191. Co nas nie zabije   

192. Mężczyzna, który gonił swój cień   

193. Diuna    

194. Diuna. Dżihad Butleriański   

195. Diuna. Bitwa pod Corrinem   

196. Kapitularz Diuną   

197. Damy, dziewuchy, dziewczyny    

198. Kordian    



 

 

199. Szóstka wron   

200. Królestwo kanciarzy  

201. It ends with us  202. Córka czarownic    

203. Lustro Pana Grymsa  204. Samotność Bogów 

 

    

    

 

 

 

Wiosennie i poetycko  

 

„Cel” – Julian Kornhauser 

Chłopczyk przykłada ucho do ziemi… 

Wie, że zaklęty ogród w niej rośnie, 

Chciałby tam wejść i rączką, małą jak liść, dotknąć wiatru. 

Dziewczynka podnosi wzrok w stronę chmury… 

Ona wie, że tam wysoko zakwita światło, pragnęłaby wzlecieć jak 

najwyżej i włożyć paluszek w poszewkę nieba. 

Chłopczyk i dziewczynka trzymając się za ręce, biegną po różowej 

trawie. 

 

 „Wiosna” – Czesław Kuriata 

Tyle jest łagodności w wiośnie… 

A jednak, ta wiosna przepędza zimę bezlitośnie. 

A kiedy wszystko się zazieleni 

I nie będzie już końca kwiatom, 

Dojrzała wiosna się zmieni… 

Jak zawsze - w lato. 

 



 

 

 „Powitanie wiosenki” – Maria Konopnicka 

Leci pliszka 

Spod kamyszka: 

- Jak się macie dzieci! 

Już przybyła 

Wiosna miła, 

Już słoneczko świeci! 

Poszły rzeki 

W kraj daleki, 

Płyną het – do morza; 

A ja śpiewam, 

A ja lecę, 

Gdzie ta ranna zorza! 

 

Wszystkim spragnionym wiosny przypominamy jakie są pierwsze jej 

oznaki: 

- przebiśniegi 

- mniej śniegu 

- słońce mocniej grzeje 

- dłuższe dni, krótsze noce 

- wszystko kwitnie 

-przylatują ptaki z ciepłych krajów 

- trawa zieleni się  

A zatem… miłego ich szukania   

Wybór wierszy na podst. „Życzę Ci…” Z. Trzaskowskiego 

 Oliwia Wszoła, 3b GM 

 

Zbiór wierszy na różne okazje - „Życzę Ci…” jest dostępny w szkolnej 

bibliotece – zachęcamy do korzystania!!! 

 

 

 

 

 



 

 

Nasze próby literackie 

,,Waleczne dzieci''  

Widzę dzieci, dzieci bawiące się w wodzie.  

Biegające w swobodzie.  

Słyszę piski i śmiechy  

Na twarzach same uśmiechy.  

Rodziny, duże i kochające  

Miłość i uczucia dorastające. 

 Nagle huk! Otwieram oczy... 

 Dźwięk naboi i krzyków nabiera mocy. 

 - Zabierzcie nas stąd! 

 Wszyscy wołają. 

 Lecz nie wiedzą, że nic nie zdołają.  

Jeden wybuch i drugi  

Następny przypływ żeglugi.  

Trzeci i czwarty  

Zbyt blisko, już nos zdarty.  

Mija miesiąc i rok  

Słychać wroga krok. 

 Karabin w rękę i granat do dłoni  

Strzelając ktoś łzę uronił.  

Zaraz, to nasz!  

Czyżbyśmy wojnę wygrali? 

 Lepsze życie dostali?  

Mijają lata i wieki  

Znów bawią się dzieci.  

Widzę jak to się wszystko zmienia,  

bo w życiu się tylko raz wybiera. 

 Dobry jest pokój na świecie, 

 Lecz bez poświęcenia go nie dostaniecie. 

 

Julia Borowska, 2a GM 

 

Wiersz „Waleczne dzieci” został nagrodzony I miejscem w 

Ogólnopolskim Konkursie ,,Mój świat - świat praw dziecka 

dotyczącym życia  dzieci w czasie II wojny światowej.  

Serdecznie gratulujemy!!!   

 

 



 

 

 

,,Piękna zima w pewnym mieście” 

 

W pewnym mieście co roku była piękna zima, 

mimo, że arktyczna mróz nie trzymał, 

trawniki pokryte śnieżnym puchem. 

Gdzieniegdzie  policjanci sterujący ruchem. 

Białe chodniki posypane piaskiem, 

który wydawał się niepotrzebnym drobiazgiem. 

Na ulicach lisy, norki, niedźwiedzie, 

 więcej osób taksówkami jedzie. 

Okna w budynkach oszronione, 

w niektórych witraże zrobione, 

Kły z dachów wystają, 

nigdy nie spadają. 

W głównym parku istna Arktyka, 

jezioro pod lodem się zamyka, 

pustynia w kolorze kredy, 

nawet drzewa całe w śniegu niekiedy, 

pomalowany przez naturę mostek, 

kolorem ludzkich kostek. 

Okruszki chmur spadają na ziemię, 

na auta, ludzi i Ciebie, 

stoisz przed otwartym lodowiskiem, 

odurzając się cudnym środowiskiem. 

Siadasz na ławkę, 

i nagle w rękach masz ciepłą, ulubioną kawkę, 

spokój i cisza, 

jakiej nigdy nikt nie słyszał. 

Wiesz, że to chwila tylko dla siebie, 

Chwila w śnieżnym niebie. 

 

                                                                           Dominik Pawlisiak, 3c GM 

 

 

 

 

 



 

 

Kącik językowy 

My favorite vlogger and blogger is EniiaBlog. Her full name and 

surname is Edyta Prusinowska. She wrote her first blog when she was 

13 years old and her first video on YouTube appeared three years ago 

when she was about 14 years old. Since then, she knew what she 

wants to do in the future.  

I am sure that each of her viewers, just like me who is watching 

or reading her blog, noticed that everything what Edyta says and does 

is honesty and a great passion. I also admire her for sharing positive 

energy with the fans.Her hobby is creating-recording, sculpting and 

painting. Edyta wrote a book, but she never published it. Her book was 

read only by the nearest people so work which made that  she gained 

fame, we can name her previous activity on the Internet – YT channel, 

personal blog and Instagram to which Edyta has a huge fondness.  

She has a new idea for each video, so her channel is not 

monotonous. It was enough that I watched her one movie that 

attracted my attention and I stayed with Edyta on the way to her 

further career. I also recommend you her YouTube channel and blog. 

Laura Grzybowska, 3b GM 

 

 

 

 

 

Przeczytaj ciekawą książkę,  artykuł w czasopiśmie lub obejrzyj 

ciekawy film  

 

Bezpiecznie w Internecie. „Kumpel” 2018 nr 2 s. 26 - 27 

Korzystając ze stron internetowych musimy pamiętać o 

ważnych zasadach – zapamiętajcie je: 

- nie ufamy osobom poznanym w sieci - nigdy nie wiemy kto siedzi po 

drugiej stronie komputera; 

- nie podajemy w Internecie żadnych informacji o sobie – szczególnie: 

imienia, nazwiska  i adresu domu; 

- chronimy swoje hasła i loginy; 

- nie otwieramy plików od nieznanych osób; 

- w Internecie posługujemy się swoim nickiem; 

- pamiętamy o tym aby wylogować się  ze stron i serwisów 

 

Beniamina Bochnak, 4a SP 

 

 

 

 



 

 

Książka miesiąca!!! 

Książką stycznia jest „Obudź się Kopciuszku”  

Natalii Sońskiej  

 

 

Książką lutego jest „Jak pokochać centra handlowe” 

 Natalii Fiedorczuk 

 

 

 

 

Książki zostały zakupione do biblioteki szkolnej  w ramach 

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA. 

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nowościami 

kupionymi do biblioteki w ramach tego programu  

 

 

 

 



 

 

Korespondencja z zagranicy!!! 

Drodzy czytelnicy, od mojego poprzedniego artykułu minęło 

trochę czasu  

Po pierwsze, mam nadzieję, że spędziliście bardzo bezpiecznie 

ferie i że wszyscy wróciliście do szkoły w stanie 'nienaruszonym' ale 

przede wszystkim spędziliście ten czas z rodziną i znajomymi! 

A jak to wygląda w Anglii? Zostały 3 tygodnie do przerwy 

świątecznej... W szkole doszliśmy do okresu gdzie wszystko jest 

BARDZO, BARDZO, BARDZO szalone, dosłownie testy na testach i 

jeszcze do tego 16 godzin tygodniowo, które trzeba zrobić samemu w 

domu po lekcjach w ramach pracy domowej. Jest to zalecane, żeby 

zdać egzaminy w 2019, także sami widzicie,  życie studenta w Anglii 

nie jest spełnieniem marzeń i tak przyjazną rzeczą, ale też nie jest 

najgorzej... Wiem, że w Polsce maturzyści mają matury próbne, więc 

życzę im  powodzenia!!! 

Jeśli chodzi o Wielkanoc w Anglii to nie jest to święto, które jest 

bardzo celebrowane. Wielkanoc też jest bardzo krótkim świętem więc 

może to dlatego?  Powiedziałabym wręcz, że Święto Zakochanych jest 

bardziej celebrowane niż Wielkanoc! Brytyjczycy też nie święcą 

koszyczka lub palmy więc jest to trochę inne  niż w Polsce i oni też nie 

mają tylu jajek ile my mamy ;) ale w każdym razie wciąż jest to ważne 

Święto tylko nie tak bardzo obchodzone. 

Przypuszczam, że wszyscy już nie mogą się doczekać 

Wielkanocy, bo prezenty, dużo jedzenia, spotkanie z rodziną i 

oczywiście przerwy świątecznej już chyba upragnionej, ale oczywiście 

zasłużonej! :) 

Ja na końcu już chciałam podziękować Pani Sylwii za naszą  

prawie 5 -  letnią współpracę, zaczynałam jako nieświadoma i 

nieprzekonana 'pisarka' kącika ortograficznego, a teraz jestem bardzo 

świadomą autorką.  Myślę, że bardzo mnie to otworzyło, więc zatem 

bardzo dziękuje Pani Sylwii za zaproszenie mnie do tej przygody 5 lat 

temu! 

   Aleksandra Walasek 

Kochani, Ola chodziła do nas do Gimnazjum nr 11 do klasy z 

szermierką, po skończeniu 2 klasy wyjechała z rodziną do Wielkiej 

Brytanii, będzie dla nas pisać korespondencje dot. Wielkiej Brytanii, 

tego jak tam się żyje, uczy itp. Jeżeli mielibyście pomysły na tematykę 

Jej artykułów to zostawiajcie je w bibliotece szkolnej u p. Sylwii 

Jaguszewskiej  

 

 

 

 



 

 

Starych wspomnień czar… 

Kochani,  w każdym z numerów ECHA SZKOŁY będziemy Wam 

przedstawiać fragmenty gazetek szkolnych, które ukazywały się 

dawniej w naszej szkole. Dzisiaj sięgamy do gazetki „Vagabundus 

33.XII” numer promocyjny i czytamy wiersz  umieszczony w kolumnie 

debiuty literackie: 

 

 

Cóż z tego, że Twoje zdjęcie 

Stoi na moim biurku 

Cóż z tego, że uśmiechasz się 

Gdy mnie mijasz… 

Nigdy nie odbierasz telefonów 

Nie odpowiadasz na listy 

Jeśli mnie nie kochasz – powiedz 

Wolę prawdę niż Twoją grę 

Myślisz, że będę płakać – nie 

Moje serce jest już obojętne 

na ból 

A wiesz dlaczego? 

Przy Tobie się zahartowało 

Monika M. 

     Wybrała  Sylwia Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz 

 
Aforyzmy, złote myśli… 

,,Żaden dzień  się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch 

tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy’’(Wisława 

Szymborska) 

,,Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. 

Dojrzała miłość mówi : potrzebuje cię, ponieważ cię kocham’’(Erich 

Fromm) 

,,Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie 

odejdą’’(Jan Twardowski) 

,,Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego 

człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jak 

bolesnymi wyborami stajesz’’ (Nicholas Sparks) 

,,Serce kobiety to ocean tajemnic’’(Paulo Coelho) 

,,Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych 

ludzi jesteś całym światem’’(Gabriel Garcia Marquez) 

,,Świat bez miłości jest światem martwym’’(Albert Camus) 

,,Kochaj żeby żyć i żyj żeby kochać’’(Dionisios Solomos) 

                         Wybrała  Julia Zimna na podst. Naszemiasto pl, Lovetime 



 

 

Okiem absolwenta XII LO 

Jako rodzeństwo naukę w XII LO zaczęliśmy (Marcin) w 2007 w 

klasie o profilu turystycznym i (Sara) w 2009 w klasie o profilu 

językowym. Wydawałoby się że 3 lata to tak dużo, ale tak szybko 

minęły, że zdążyliśmy już skończyć studia i zacząć poważne życie. 

 

Wspomnienia z liceum kojarzą nam się przede wszystkim z 

czasochłonnymi dojazdami do szkoły (mieszkaliśmy  w Skolwinie), z 

zapachem czekolady, który unosił się nad szkolnym boiskiem, z  

rajdami (organizowanymi co tydzień przez Pana Macieja 

Krzakowskiego), z lekcjami, z nauczycielami oraz naszymi 

wychowawczyniami (P. Maria Kubiaczyk– wychowawczyni Marcina, 

Honorata Derda-Kierzkowska – wychowawczyni Sary). Wspominamy 

również bardzo miło nauczycieli bibliotekarzy -  Panią Sylwię i Panią 

Aldonę, u których na przerwie zawsze można było miło spędzić czas i 

porozmawiać.  

Po ukończeniu liceum zaczęliśmy studiować na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Marcin – geografię (geografię morza), a Sara – filologię 

rosyjską. Tak jak liceum, studia również szybko minęły, obecnie 

pracujemy i mieszkamy w Szczecinie pracując wspólnie w tej samej 

firmie. 

Obecnie również działam (Marcin) w Radzie Osiedla jako radny 

i dodatkowo pracuję w jednej ze szczecińskich restauracji. Z 

zamiłowania i pasji piekę i jeśli mam czas publikuję wypieki na 

Facebook (facebook.com/slodkadolinawypiekow) i Instagramie 

(instagram.com/slodkadolina) – chętnych zapraszam do odwiedzin   

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich nauczycieli którzy nas 

uczyli!!! Mamy nadzieję, ze nas również miło wspominają ;)  

Marcin i Sara Błańscy 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych Marcina Błańskiego 



 

 

A na koniec – coś śmiesznego ;)  

 

Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone 

zajęcia i może iść do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 

- Ja. Dziękuję, do widzenia. 

 

 

Babcia zaczepia idącego sobie chodnikiem studenta fizyki i pyta: 

- Szukam dworca PKP. Czy to dobry kierunek? 

- Tak. 

Babcia odeszła, a student po cichutku: "Kierunek dobry, ale zwrot 

przeciwny..." 

Jak się nazywa najlepsze warzywo w ogródku? 

- BESTseler ;)  

 

 

 

 

 

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną 

krew w sytuacjach dramatycznych? 

- Tak synu, to prawda. 

- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek czy rachunek za 

nowe futro mamy? 

 

Wybrała J. Zimna, 2b GM 

 

 

 

Do zobaczenia w następnym numerze!!! 

Do zobaczenia w następnym numerze!!! 

Do zobaczenia w następnym numerze!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


