
„Świat bez kobiet byłby  
jak ogród bez kwiatów." 

 
Wszystkiego najlepszego  

z okazji Dnia Kobiet!  

 

„Bóg także był autorem: jego proza to mężczy-
zna, jego poezja to kobieta.”  

Napoleon Bonaparte 

Wszystkiego najlepszego  
z okazji Dnia Mężczyzny!  
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 Oto za nami jedno z 

najbardziej komercyjnych 

świąt - Walentynki. Jak 

wam minął ten dzień pełen 

"szczerej" miłości i wyrzu-

cania pieniędzy w błoto na 

każdym kroku? Pomijam 

już fakt, że kochać się po-

winniśmy cały rok, a nie 

t y l k o  1 4  l u t e g o .  

         Jak ktoś ma swoją 

drugą połówkę, to jeszcze 

może się tego dnia dobrze 

bawić. Ale co z tymi, któ-

rzy są samotni (nie ważne, 

czy "z wyboru", czy nie)? Co 

z tą dość dużą grupą osób, 

które nie mają komu dać 

kwiatka?  

Otóż koniec naszej dorocznej 

frustracji! W odwecie na 

"Święto Zakochanych" stwo-

rzono, obchodzony następne-

go dnia, „Dzień Singla”! Kto 

zrozumie Cię lepiej niż Ty 

sam? Kogo kochasz bardziej 

od siebie? Z kim Ci się roz-

mawia lepiej niż z samym 

sobą? To Ty możesz zostać 

swoją Walentynką! A 15 lu-

tego pokaż to całemu świa-

tu! I nawet jeśli chciałbyś 

mieć jakąś bratnią duszę, to 

możesz udawać, że świetnie 

czujesz się w swoim towa-

rzystwie i nie potrzebujesz 

n i k o g o  w i ę c e j .  

          Razem utrzyjmy nosa 

wszystkim zakochanym! 

                                                                                                                                             

Hania 

goliard - śpiewak, poeta 

poboćkować - pocałować 

nowotny - nowoczesny 

pokumać - zaprzyjaźnić się 

wszetecznica - kobieta rozwiązła 

absztyfikant - zalotnik, wielbiciel 

sromota - wstyd, hańba 

kordialny - serdeczny 

onegdaj - wczoraj, dawniej 

         

                                                                                                        

Hania 

          Język się rozwija. Z braku po-

mysłu jak nazwać nowe rzeczy, się-

gamy po zapożyczenia. Ostatnio w 

języku polskim królują słowa za-

czerpnięte z angielskiego. Szczegól-

nie dla nas, młodzieży, oferta pol-

skich wyrazów jest niewystarczająca. 

Ale czy kiedyś nie było słów, które 

idealnie wpasowałyby się w dzisiej-

sze wymagania? Przyjrzyjmy się ar-

chaizmom: 

krotofila - "zabawa", "przyjemność"  

sierdzity - gniewny, zły 

otrok – młodzieniec 

Walentynki? Nie! Dzień Singla? Tak! 

Wskrześmy język 
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 Gdy było się dzieckiem, czas płynął 

jakby wolniej. Wszystko celebrowało się ze 

zdwojoną siłą. Święta, urodziny to był czas, 

w którym mały człowiek był pełen energii, 

szczęścia i zachwytu.  

  Gdy było się dzieckiem, odczuwało 

się emocje dwa razy mocniej. Mały wybryk 

w szkole był powodem do strachu i smutku. 

Za to „głupi” wyjazd poza swoje miasto wią-

zał się z falą ekscytacji i radości.  

  Gdy było się dzieckiem, „misja” od 

rodzica polegająca na przekazaniu listu do 

sąsiadów była czymś wielkim. Czuło się tak, 

jakby wypełniało się zadanie, mające na celu 

uratowanie ludzkości.  

  Gdy było się dzieckiem, zadanie do-

datkowe w 1 klasie podstawówki to było 

jak pisanie matury. Czuło się ten spoczy-

wający na barkach wielki obowiązek. Po-

czucie zapracowania i dumy.  

  Gdy było się dzieckiem, posiadanie 

5 zł, które mogłeś wydać w swoim sklepie 

osiedlowym, było majątkiem. Wybór nie 

był taki prosty. To była decyzja, która miała 

wpływ na twoją przyszłość.  

  Gdy jest się gimnazjalistą (za kilka 

kroków licealistą), to wszystko to nasza co-

dzienność. Nie zwracamy uwagi na takie 

błahostki, po prostu żyjemy. A te 5 zł za-

mienia się w 50 zł. Ale chyba czasami war-

to wrócić do: „Gdy było się dzieckiem…” 

Angelika 

płatki czy mleko, a może 
mleko a potem płatki i czym 
to sie różni. 
Zazwyczaj ten czas spędza-
my na swoich przyjemno-
ściach i wyjeżdżamy, np. do 
Dziadków, żeby, wiecie, 
KASKA wleciała do portfeli-
ka.  
Ale najbardziej ciekawe jest 
to, kiedy kładziemy sie do 
łóżka i śpimy.  
Jestem ciekaw, ile osób idzie 
spać wieczorem, no tak o  
19.00-21.00 
Idziemy spać rano i budzi-
my sie rano 
Kto by tak nie chciał? 

 Ferie - WOLNE OD 
SZKOŁY- dni, które może-
my spędzać, jakkolwiek 
chcemy.  
Dni Typowego Nastolatka, 
czyli nasze … 
Początek - rano — każde-
mu zdarza się tak, że budzi 
się wcześnie i zdaje sobie 
sprawę, że nie musi się bu-
dzić i ODPOCZYWA.  
Ale jak juz raczymy się 
podnieść,  to idziemy zjeść 
posiłek, który się zwie śnia-
daniem. Popularne są płatki 
śniadaniowe. Myślę, że 
wielu, tak jak i ja, ma pro-
blem z tym. co pierwsze: 

Najgorszym dniem tego 
okresu jest jego koniec.  
Juz sama myśl o tym, że już 
niedługo wracamy do szkoły 
sprawia, że spanie jest jak 
walka w klatce z lwem.  
Nie wiesz, czy wałczyć z nim, 
czy sie poddać.  
Moim zdaniem najlepiej 
wyjść z klatki. 
 

Sebastian 

Gdy było się dzieckiem… 

WOLNE OD SZKOŁY 
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Jakim pączkiem jesteś? 
1. Ile zjadłeś pączków w Tłusty Czwartek? 

A) 0-2 
B) 3-6 
C) 7+ 
 

2. Co sądzisz o Tłustym Czwartku? 
A) ten dzień jest bez sensu 
B) to dobra wymówka do zjedzenia pączków 
C) to moje ulubione święto 
 

3. Co bardziej lubisz? 
A) chrusty 
B) donuty 
C) tradycyjne pączki 
 

 4. Czy lubisz próbować nowe smaki? 
A) nie, wolę tradycyjne smaki 
B) zależy 
C) taak, to moje ulubione zajęcie 
 

5. Czy jesteś na diecie? 
A) tak 
B) nie 
C) zależy od dnia i humoru 
 
 

6. Jakie smaki preferujesz? 
A) ostre 
B) słone 
C) słodkie 
 

7. Z kim spędzałeś tłusty czwartek? 
A) sam 
B) z rodziną 
C) ze znajomymi  
 

8. Jak często jadasz na mieście? 
A) prawie nigdy 
B) od czasu do czasu 
C) kilka razy w tygodniu 
 

9. Gdzie robisz najczęściej zakupy? 
A) osiedlowy sklep 
B) Stokrotka 
C) Biedronka 
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10.Czy jadasz na co dzień słodycze? 
A) nie 
B) czasami 
C) no pewnie! 

 
Większość odpowiedzi „A” 
Jesteś badziewnym pączkiem z 
różą. 

 

 

 

 

 

Większość odpowiedzi „B” 
Jesteś słodkim, małym pączusiem. 

 

 

 

 

 

 

 

Większość odpowiedzi „C” 
Jesteś czadowym pączkiem z czekoladą i z lukrem. 

 

 

 

 

 

 

 

Hania i Angelika 
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Cwane chłopaki z IIIa 

 

Filip do noszenia krzesełek się rwie, 

Daniel krzyczy, że to źle, 

Karol mówi, że ma to w zadzie, 

Kamil myśli o obiedzie, 

Mareczek biegnie za chłopakami, 

Remigiusz ledwo rusza nogami. 

Pani Pedagog zadowolona z ekipy 

Opowiada im dowcipy. 

Oni wielce uradowani, 

Że z lekcji zostali zabrani. 

Morał bajki tej taki, 

Że to cwane są chłopaki. 

Szanowni Państwo! 

Przygotowujemy kolejną uroczystość wspo-

mnieniową pt. „Recz. Niezapomnia-

ne!”(29.03). Chcemy przypomnieć miejsca, 

które były w Reczu, a już nie istnieją. 

Jeśli ktoś z Państwa ma w swoich albumach 

zdjęcia: Restauracji „Hetmańskiej”, mleczarni, 

serowni, rozlewni, dawnych sklepów (SAM, 

masarnia, księgarnia, chemiczny, pasmante-

ria, odzieżowy), cukierni p. Flejtra, starego 

kina, rzeźni, centrali telefonicznej, fabryki Re-

mor, itp., prosimy o kontakt i wypożyczenie 

fotografii.  

Jeśli są Państwo posiadaczami ciekawych zna-

lezisk i chcielibyście, aby Wasze fotografie, 

pamiątki znalazły się na przygotowywanej 

ekspozycji, prosimy o kontakt ze Szkołą Pod-

stawową tel. 95 765 40 67 (sekretariat lub p. 

Monika Olender – Zań i p. Aleksandra Gry-

czewska) . 

ORGANIZATORZY  


