
Widziałem domy o milionach 

okien 

A w każdym oknie czaił się ból 

Widziałem twarze, miliony twa-

rzy 

Miliony masek do milionów ról 

 

Ciemny tłum kłębił się i wyciągał 

ręce 

I wciąż było mało i ciągle chciał 

więcej 

I wciąż nie starczało, ciągle by-

ło brak 

Ciągle bolało, że ciągle jest tak 

 

Strach nie pozwalał głośno o 

tym mówić 

Strach nie pozwalał kochać się i 

śmiać 

Strach nakazywał opuścić w dół 

oczy 

Strach nakazywał cały czas się 

bać 

 

Mieszkańcy miasta i przyjeż-

dżający 

Tacy zmęczeni i tacy cierpiący 

Przeklinający swój codzienny 

los 

Słyszałem także taki głos 
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Jak Pan odnajduje się w sytuacji, gdy szkoła została zamknięta z powodu zagrożenia epidemicznego? Jak 

w tej sytuacji wygląda kierowanie szkołą?  

   Zawieszenie zajęć w szkole to nadzwyczajna sytuacja. Praca wygląda ... dziwnie: brak uczniów, gwaru na kory-

tarzach, brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, nauczycielami ... Wchodząc do szkoły, odczuwa się pewnego 

rodzaju smutek i jest nadzwyczaj cicho. Wiem, że większości uczniom brakuje już szkoły, nauczyciele też mó-

wią, że chcieliby wrócić do swoich normalnych obowiązków. Mam wrażenie, że rodzice również tego by chcieli. 

Wiem, że paradoksalnie nauczyciele mają więcej pracy, gdyż dla nas jest to również sytuacja nowa, nietypowa. 

Dość szybko musieliśmy przestawić się na nowe sposoby nauczania. Z czasem przynosi to nawet pozytywne 

efekty: nauczanie online, korzystanie ze skype’a i innych nowych technologii było potrzebą chwili. Musieliśmy 

przezwyciężyć również problemy techniczne oraz braki w sprzęcie. Fakt, że od tego roku funkcjonuje u nas 

dziennik elektroniczny bardzo nam pomógł. Mówiąc kolokwialnie - jakoś idzie, ale to nie jest to, co zwykle. Uwa-

żam też, że uczniom brakuje kontaktu ze sobą - szkoła przecież to nie tylko nauka. Ważne są relacje między 

młodymi ludźmi, możliwość rozmowy, spotkania się z rówieśnikami. Tego brakuje.  

Dla dyrektora to również nowe zadania, które związane są z nietypowym sposobem zarządzania. Szkoła cały 

czas pracuje, ale w ograniczonym stopniu: nauczyciele pracują zdalnie, pracownicy administracji również, pra-

cownicy obsługi (pracując zmianowo) wykonują różne zadania, polegające na utrzymaniu szkoły cały czas w goto-

wości do pracy, konserwatorzy wykonują prace konserwatorskie, drobne, bieżące naprawy, malowanie, itp.  

Jakie są wady i zalety zdalnego nauczania?  

    Wady zdalnego nauczania to przede wszystkim brak kontaktu z uczniami i dużo pracy przy komputerze, wię-

cej sprawdzania prac, itd. Problemem jest również niewystarczająca ilość sprzętu w domach. Niektórzy ucznio-

wie większość prac wykonują na telefonach lub muszą dzielić się komputerem z rodzeństwem.  Również praca 

wychowawcza pedagogów i wychowawców jest trudniejsza, ale moi nauczyciele wykonują swoje obowiązki nawet 

m i m o  w s z e l k i c h  u t r u d n i e ń . 

Zalety to konieczność szybkiego przeszkolenia się i korzystanie z nowoczesnych technologii zarówno przez 

uczniów jak i nauczycieli.  Zaletą jest również to, że zakupione zostaną laptopy dla najbardziej potrzebujących 

uczniów, które zaraz po świętach (mam nadzieję) będziemy mogli wypożyczyć uczniom do pracy. Szkoła otrzy-

mała bowiem dofinansowanie na zakup tych komputerów w wysokości 60000 zł.  

 Jesteśmy przed egzaminami ósmoklasisty. Jakie są Pana obawy związane z przeprowadzeniem egzaminu?  

    Obawę mam tylko jedną, że egzaminy zostaną przeprowadzone w terminie, czyli 21-23 kwietnia. Liczę jed-

nak, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przełoży lub odwoła te egzaminy, biorąc pod uwagę stan epidemii i 

coraz większe zagrożenia dla młodzieży.  

Co Pan chciałby przekazać wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły? 

   Z większością nauczycieli jestem w kontakcie, więc wiem, jak wygląda ich praca, a - powtarzam - jest jej wię-

cej iż zwykle. Chcę jednak przekazać, że wszyscy mają pełne wsparcie dyrekcji, a przynajmniej staramy się to 

zapewnić. Wszystkim jednak życzę szybkiego powrotu do normalnego nauczania, a przede wszystkim zdrowia. 

Uczniom życzę tego samego. Dbajcie też o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin.  

Wiem, że wszyscy czekaliśmy na utęsknioną wiosnę, a jest gorzej. Ale wiem, że wszystko będzie dobrze i jak 

najszybciej będziemy mogli się razem spotkać. Słowa otuchy przesyłam przede wszystkim ósmoklasistom. To 

ostatnie Wasze miesiące w tej szkole. Jest inaczej niż zwykle, ale pamiętajcie, że jako pracownicy jesteśmy 

dla Was. Pamiętajcie, że możecie polegać na swoich wychowawcach, macie wsparcie pedagogów i pozostałych 

nauczycieli oraz pracowników obsługi.  

Czego Panu brakuje w obecnym czasie, jakie pojawiają się obawy, a jakie marzenia?  

    Brakuje normalności. Obawy, że zawieszenie zajęć potrwa do końca roku. Marzenia i plany: wszystkie zapla-

nowane wydarzenia i imprezy nie zostały odwołane, ale przeniesione, np. 2 września planujemy dzień dziecka, w 

październiku 75. rocznicę polskości na ziemiach zachodnich, we wrześniu Turniej Hołuba, itd. Czekajcie i bądź-

cie cierpliwi. 

 

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły.  
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Jak Pani odnajduje się w sytuacji, gdy szkoła została zamknięta z powodu zagrożenia epidemicznego? Jak 

w tej sytuacji wygląda kierowanie szkołą?  

Przychodząc codziennie do pustej szkoły, czuję się trochę jak podczas wakacji –  jednak ta cisza na 

korytarzach  i świadomość, że to wcale wakacje nie są, sprawia, że pracuje się dosyć dziwnie. Całe szczęście, że 

od września funkcjonuje u nas dziennik elektroniczny, co, z pozycji wicedyrektora szkoły, znacznie ułatwia kon-

trolę przebiegu procesu edukacyjnego. Oczywiście to nie to samo, co bezpośredni kontakt z uczniami, nauczy-

cielami, rodzicami, ale daje choć namiastkę normalności w tym trudnym dla wszystkich czasie.   

 

Jakie są wady i zalety zdalnego nauczania? 

Nauczanie zdalne nie jest łatwe dla nikogo. Nauczyciele muszą dużo więcej czasu poświęcić na przygotowanie 

lekcji, natomiast uczniom  znacznie trudniej zdyscyplinować się do systematycznej pracy w domu. Również ro-

dzice w większym stopniu musieli włączyć się w proces edukacji, szczególnie, gdy posiadają dzieci uczęszczają-

ce do klas młodszych. Wadą zdalnego nauczania jest na pewno ograniczony dostęp do nauczycieli – nie zawsze 

da się dopytać o coś, czego dziecko nie rozumie, lub natychmiast uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie. Wie-

lu trudności przysparza też tego typu nauka, gdy dzieci i młodzież ma ograniczony dostęp do komputera i In-

ternetu lub zwyczajnie nie radzi sobie w sprawnej obsłudze programów komputerowych . Ale wszyscy się uczy-

my i na szczęcie coraz lepiej nam to wychodzi. Plusem zdalnego nauczania jest na pewno to, że żadne obowiąz-

kowe zajęcia nie przepadają, np. z powodu nieobecności nauczycieli, a uczniowie według własnych potrzeb mogą 

r e g u l o w a ć  c z a s  s w o j e j  p r a c y . 

 

Jesteśmy przed egzaminami ósmoklasisty. Jakie są Pani obawy związane z przeprowadzeniem egzaminu? 

Obawiam się przede wszystkim o bezpieczeństwo uczniów i wszystkich osób zaangażowanych w jego prze-

prowadzenie. Byłoby straszne, gdyby nawet jedna osoba zachorowała na covid-19  z tego powodu, że wzięła 

udział w tym egzaminie (jako zdający, członek komisji czy osoba sprawdzająca pracę) lub nieświadomie naraziła 

n a  n i e b e z p i e c z e ń s t w o  i n n y c h .  

 

Co Pani chciałaby przekazać wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły? 

Przede wszystkim życzę dużo zdrowia, optymizmu i wiary we własne możliwości. Wspólnie przetrwamy ten 

trudny czas i, mam nadzieję, wkrótce spotkamy się  jeszcze silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Pamiętaj-

my, że wszystko jest po coś, że to, co się teraz dzieje na świecie, ma nas czegoś nauczyć i wyzwolić w nas po-

c z u c i e  s o l i d a r n o ś c i  i  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  z a  s i e b i e  n a w z a j e m .  

 

Czego Pani brakuje w obecnym czasie, jakie pojawiają się obawy, a jakie marzenia? 

Brakuje mi przede wszystkim normalności, do której wszyscy przywykliśmy. Bardzo obawiam się o zdro-

wie i życie najbliższych oraz, że stan epidemiczny nie skończy się zbyt szybko. Mam jednak nadzieję, że naj-

później po wakacjach wrócimy wszyscy cali i zdrowi do szkoły, a wszystko, co złe, zostanie daleko za nami. 

 

Barbara Tomicz - wicedyrektor szkoły 
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1. Rosną na niej bazie kotki. 

2. Jajka malowane na jeden kolor. 

3. Przynosi dla dzieci drobne upominki. 

4. Wiosenny kwiat. 

5. Ciasto na wielkanocnym stole. 

6. W nim święcimy pokarmy. 

7. Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. 

8. Ustanowiona podczas Ostatniej Wieczerzy. 
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WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA 

          1.                 

        2.                     

    3.                   

            4.               

          5.                 

      6.                   

7.                                 

        8.                         



   To najważniejsze święto w 

wierze katolickiej. W tym roku 

przypada na 12 kwietnia. Ob-

chodzone jest w niedzielę.    

 W Wielki Czwartek we 

wszystkich parafiach celebro-

wana jest tylko jedna msza 

święta, zwana Mszą Wieczerzy 

Pańskiej, na pamiątką ustano-

wienia przez Chrystusa sakra-

mentów Eucharystii i kapłań-

stwa. Rozpoczyna ona Triduum 

Paschalne.   

   W Wielki Piątek wszystkich 

obowiązuje post ścisły, polega-

jący na powstrzymaniu się od 

potraw mięsnych oraz na ogra-

niczeniu ilości posiłków. Tego 

dnia możemy zjeść trzy posiłki, 

ale tylko jeden z nich do syta. 

Wstrzemięźliwość od potraw 

mięsnych obowiązuje wszyst-

kich od 14. roku życia, bez gór-

nej granicy wieku, natomiast 

post ilościowy obowiązuje od 18. 

do rozpoczęcia 60. roku życia. 

Tego dnia na znak smutku i ża-

łoby nie sprawuje się Euchary-

stii. W Wielki Piątek idziemy na 

drogę krzyżową.    Wielka 

Sobota jest dniem wyciszenia i 

adoracji Jezusa Chrystusa w 

grobie, przybywamy do świąty-

ni, aby poświęcić koszyki z je-

dzeniem. Robimy pisanki i babki. 

 W Wielkanoc do dzieci 

przychodzi zajączek z prezen-

tami.  

 To święto jest wesołe, 

ponieważ jak jest napisane w 

Biblii Syn Boży, nasz Pan Jezus 

Chrystus zmartwychwstał. 

Zosia Gryczewska; 

Źródło: www.parafiarecz.pl 

Obrzęd błogosławieństwa po-

karmów na stół wielkanocny 

Prowadzący (np. ojciec rodziny): 

W imię Ojca i Syna I Ducha świę-

tego. 

Wszyscy: Amen. 

Prowadzący: 

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, 

daj nam z wiarą przeżywać Twoją 

obecność między nami podczas 

świątecznego posiłku, w dzień Two-

jego zmartwychwstania, abyśmy 

mogli się radować z udziału w Two-

im życiu. Chlebie żywy, który zstą-

piłeś z nieba i w Komunii świętej 

dajesz życie światu, pobłogosław 

ten chleb (czyni znak krzyża dłonią 

nad pieczywem). 

Baranku Boży, który obmyłeś świat 

z grzechów, pobłogosław to mięso, 

wędliny i wszelkie pokarmy (czyni 

znak krzyża dłonią nad pokarmami), 

które będziemy jedli na pamiątkę 

Baranka paschalnego, którego Ty 

spożyłeś z Apostołami na Ostatniej 

wieczerzy. 

Pobłogosław naszą sól, aby chroniła 

nas od zepsucia. Chryste, życie i 

Zmartwychwstanie nasze, pobłogo-

sław te jajka, znak nowego życia. 

Daj nam wszystkim dojść do wie-

czystej uczty Twojej, tam, gdzie 

Ty żyjesz i królujesz na wieki wie-

ków. Amen. 

Udzielający błogosławieństwa kropi 

w milczeniu pokarmy wodą święco-

ną. 

re mamy w domu. Ale myślę, że 

każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wystarczą chęci i odrobina wy-

obraźni. Wydmuszka z jajka, 

resztki wstążek, włóczek i pięk-

ne jajko gotowe. Rolki od papie-

ru toaletowego, papier koloro-

wy, resztki waty lub końcówki 

od patyczków kosmetycznych i 

mamy  baranka, zajączka. Nie 

nudź się w domu. Wymyśl wła-

sne ozdoby lub skorzystaj z in-

spiracji w internecie.  

Julia Emilianowicz 

 Okres przedświąteczny, 

który tym razem dodatkowo 

musimy spędzić w domu, może-

my zamienić w magiczny, pełen 

kreatywności czas . Internet 

jest pełen inspiracji w tym za-

kresie . W tym roku jesteśmy 

trochę ograniczeni, wszak musi-

my skorzystać z artykułów, któ-
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Jak zrobić ozdoby na Wielkanoc?  
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Serdecznie zapraszam do 

przeczytania książki pt.,, 

Chłopiec, kret, lis i koń”. Au-

torem jest Charlie Mackesy. 

Utwór opowiada o czterech 

przyjaciołach, którzy mają 

swój cel. Rozmawiają oni o 

swoich wartościach,.  

,,Ta książka jest jak uścisk 

przyjaciela, który przyszedł, 

by wesprzeć Cię w najgor-

szym momencie.”- Charlie 

Mackesy 

To wzruszająca i uniwersalna 

l e k c j a  ż y c i a . 

Połączenie Kubusia Puchatka 

oraz  Małego  Księc ia . 

 

„Daleka droga przed nami”, 

w e s t c h n ą ł  c h ł o p i e c . 

„Tak, ale pomyśl, jak daleko 

zaszliśmy”, powiedział koń.  

Str. 6 SZORTY 

Polecam 

 Zagraj w planszówkę wraz z  rodziną 

 Przygotuj piknik w domu 

 Porysuj coś 

 Poczytaj jakiś magazyn lub gazetę 

 Posłuchaj muzyki 

 

Mamy nadzieję, że nasze sposoby na nudę 

podczas siedzenia w domu Ci się spodobały 

    Życzymy zdrowia.  

Zosia Gryczewska i Hanna Gryczewska 

                         

 

Co robić, gdy nie ma co robić? 

 

 Zrób porządek w swoich ubraniach, 

butach lub po prostu zrób porządki. 

 Poczytaj książki 

 Obejrzyj jakiś serial ( najlepiej przy 

herbatce) 

 Poucz się, to na pewno się przyda 

( chyba nie chcesz mieć zaległości) 

 Podszkol się w gotowaniu, zrób jakieś 

ciasteczka owsiane lub pomóż rodzi-

com w robieniu obiadu 

 Przygotuj prezent. Pomyśl o kimś bli-

skim i spraw mu przyjemność 

 Zadzwoń do znajomego 

 Zdrzemnij się 

 Ugotuj lub upiecz coś 

Sposoby na nudę w kwarantannie domowej 



Co to jest netykieta? 

Netykieta to zasady zachowania, 

które odpowiadają na pytanie: jak 

zachowywać się w internecie? Re-

guły zmieniają się tutaj z roku na 

rok, tak jak zmienia się internet. 

Zasady właściwego zachowania w 

sieci wywodzą się z netykiet, które 

obowiązywały na grupach dyskusyj-

nych, forach czy kanałach IRC. O 

ile kanały IRC znają dziś tylko nie-

liczni, o tyle większość korzysta z 

serwisów społecznościowych. To do 

nich odnosi się dzisiejszy kodeks 

zachowań – netykieta w interne-

cie. 

Podstawowe zasady netykiety:  

1.Szanuj innych i traktuj ludzi 

tak, jak chcesz aby traktowali 

Ciebi 

2. Sprzeciw się hejtowi  

HEJT - słowo pochodzące z języka 

angielskiego (hate). Jest to obra-

żanie ludzi w internecie. Hejterzy 

najczęściej mają słabą samoocenę.  

3. Nie nadużywaj CAPS LOCKA  

4. Pisz po polsku  

5. Sięgnij do słownika  

6. Nie przesadzaj z emotikonami  

7. Nie trolluj  

Trollowanie- otwiera się w nowym 

oknie to publikowanie zaczepnych 

treści wyłącznie po to, by wywołać 

reakcję. Nie rób tego: dyskutuj 

merytorycznie, elegancko i kultu-

ralnie. Trzymaj się faktów. Za-

miast kogoś poniżyć, zostań lepiej 

mistrzem retoryki. Nawet jeśli 

trollowanie przynosi popularność, 

będzie to tylko krótkotrwały roz-

głos. 

8. Uważaj na fake newsy 

9. Szanuj prawo do własności w 

sieci  

10. Dbaj o prywatność swoją i 

innych  

11. Użyj wyszukiwarki na forum 

lub Google  

12. Respektuj zasady grupy  

13. Postuj odpowiedzialnie  

14. Uważaj z ironią i sarkazmem 

 15. Miej umiar  

Str. 7 SZORTY 

NETYKIETA (ŹRÓDŁO: https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta ) 

buteleczka z dozownikiem (np. 

po mydle w płynie)  

 

 

 Wszystkie składniki 

umieszczamy w buteleczce i 

mocno potrząsamy, aż do wy-

mieszania składników. Ponie-

waż jest to żel odkażający 

domowej roboty i tylko z na-

turalnych składników, może 

się rozwarstwiać ( w kupnych 

żelach dodaje się składniki 

„zawieszające”, które powo-

dują, że żel ma cały czas 

jednolitą konsystencję). Gdy 

więc twój żel się rozwarstwi, 

potrząśnij nim ponownie przed 

użyciem. 

 

  Myślę, że żel dezynfeku-

jąc domowej roboty przyda 

się nam w tym trudnym okre-

sie występowania koronowiru-

sa, gdzie nie możemy go do-

stać ani w drogerii i w aptece 

. Wiesz dokładnie z czego 

jest zrobiony, nie zawiera 

sztucznych barwników, czy 

środków zapachowych. Możesz 

go przelać do mniejszej bute-

leczki i zabrać wszędzie ze 

sobą . 

 

Maja Dziadak 

żel aloesowy – 200 ml (posiada 

działanie antybakteryjne, nawil-

ża, pielęgnuje – kupisz w droge-

rii) 

 

gliceryna – 1 łyżeczka ( nie jest 

konieczna, nawilża – kupisz w 

aptece) 

 

spirytus (może być Amol) – 4 

łyżki – (odkaża) 

 

olejek eteryczny – lawendowy – 

10 kropli (daje zapach, działa 

antybakteryjnie – kupisz w 

sklepie zielarskim) 

 

olejek eteryczny z drzewka 

herbacianego – 30 kropli (działa 

antybakteryjnie) 

 

witamina E – 5 kropli 

(konserwuje żel , odżywia skórę 

– kupisz w aptece) 

Jak zrobić żel antybakteryjny! 

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/trollowanie-czyli-jak-nie-zachowywac-sie-w-internecie
https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/trollowanie-czyli-jak-nie-zachowywac-sie-w-internecie
https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta


Składniki:                                                                                                       

 250g mąki pszennej 

 90g cukru pudru                                              

 1 żółtko 

 190g masła (zimnego) 

Sposób przygotowania: 

 Składniki na ciasto kruche zagnieść na jednolitą masę. (Masło pokroić 

uprzednio na małe kawałki). Owinąć w folię spożywczą i wstawić do lo-

dówki na ok. 1 godzinę. 

 

 Schłodzone ciasto krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką 

blacie na grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać dowolne kształty fo-

remką i układać je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pie-

czenia. (Wychodzą 3 blachy ciasteczek). 

 

 Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut, jedną blachę po drugiej, w 

temperaturze 180°C (grzałka góra - dół), aż ciasteczka lekko się przy-

rumienią. Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. 

 

 Uwaga! 

 Masło i jajko powinny być zimne, prosto z lodówki. 

Maja Dziadak 
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Str. 9 SZORTY 

Z przymrużeniem oka ... 

Kornelia Bożacka 

nem 

uczniów i 



 Jak co dzień  z samego rana Monika wyszła do szkoły na zajęcia. Jak co dzień czeka-

ła na nią przed szkołą Zosia. 

- Hej - powiedziała Monika zadowolona ze spotkania z przyjaciółką. 

-No witam - odparła Zosia. - znowu się spóźniłaś.  

-Sorki, ale budzik mi się zepsuł... Wczoraj rano trzepnęłam nim o ścianę, bo zaspałam... My-

ślałam, że moje zmysły mnie obudzą wcześniej.. - zaczęła się tłumaczyć Monika  

Nagle tę miłą pogawędkę przerwał dzwonek na lekcje. Dziewczyny znowu się spóźniły na 

lekcje matematyki. 

   Po uporczywych zajęciach pełnych rozczarowań, śmiechu, odpowiedzi przy tablicach, 

kartkówkach i innych bzdetach (które według autora tego tekstu są kompletnie nie po-

trzebne do życia) nareszcie przyszedł czas na powrót do domu. 

-Wiesz co? - zapytała Monika.- Może spotkamy się dzisiaj na placu zabaw przy aptece?  

- Chciałabym, lecz muszę się uczyć na sprawdzian - powiedziała Zosia 

-Ale w tym tygodniu nie mamy żadnego sprawdzianu ani kartkówki.. 

- Pa! - powiedziała Zosia, uciekając, gdzie pieprz rośnie 

-Wow... -pomyślała Moniczka - Ale to była słaba wymówka. Nie przekonałaś mnie coś tą gad-

ką oraz biegiem niczym z deja vu. 

    Następnego dnia, kiedy nasza bohaterka NIE spóźniła się ( congratulations) na poranne 

spotkanie z Zosią przed szkołą, nie zastała tam swej przyjaciółki. Kiedy szła pod salę języ-

ka polskiego, zobaczyła śmiejącą się Zosię z najpopularniejszymi babsztylami w całej szko-

le, aż ją wmurowało.  

-Nie za bardzo za nimi przepadam, gdyż śmieją się ze mnie, rozpowiadają fałszywe plotki 

na mój temat, a że są popularne wszyscy im wierzą. Mam tylko Zosię....- Pożaliła się  autor-

ce Monia. 

- Co ona wyrabia!? - pomyślała Moniczka. 

- O witaj Monia! - odezwała się Zosia 

- Hej - odpowiedziała Monika patrząca się dziwnie na dwie szkolne „gwiazdy”. 

Chociaż jak teraz stanęła obok nich Zosia, nie wyglądały one jak duet, tylko jak trio. 

Kiedy te dziwadła poszły, Monika już miała zacząć krzyczeć na Zosię. Ale ona widząc jej mi-

nę, obawiała się tej rozmowy pełnej krzyków, łez, smutku, rozpaczy (znowu mnie poniosło). 

Lecz szczęście uśmiechnęło się do bohaterki drugoplanowej, bo zadzwonił dzwonek. 

 

Czemu Zosia trzyma sztamę z „gwiazdami”? 

Czy Monika odkryje ukrywany od paru tygodni sekret Zosi? 

Czy „gwiazdy” okażą się fałszywymi koleżankami Zosi? 

 

TEGO I WIĘCEJ DOWIECIE SIĘ W NASTĘPNYM ODCINKU 
 

Pozdrawiam Julia Maciejewska 

(Zbieżność imion przypadkowa, tekst autorski) 

Dopiski narratora dla śmiechu 
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Z ostatniej chwili 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice; Drodzy Nauczyciele. 

W związku z komunikatami przekazanymi przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji 

Narodowej w dniu dzisiejszym informuję, że: 

1. Zawieszenie zajęć w szkołach zostaje przedłużone do 26 kwietnia br. 

2. Termin egzaminu ósmoklasisty został przełożony na drugą połowę czerwca. Konkretne daty zo-

staną podane na ok. 3 tygodnie przed egzaminem. 

Drodzy Ósmoklasiści! 

Wykorzystajcie te ok. 2 miesiące na pełne i rzetelne przygotowanie się do egzaminów. Już nieba-

wem nauczyciele, którzy sprawdzali wasze próbne egzaminy poinformują Was o wynikach tej pró-

by. 

Tymczasem wszystkim: Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom życzę wszystkiego co dobre z okazji 

świąt. Spokoju, odpoczynku i przede wszystkim zdrowia. 

         Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły  

Z okazji Świąt Wielkanocnych: 

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,  

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się być dalekie, 

Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi, 

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża.  

Tego oraz wiele więcej życzy całym sercem redakcja gazetki szkolnej 
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