
Hello wszystkim ! :) 
  
Jak wam się udały ferie ? Mam nadzieję, że były 
super. Zaczął się już drugi semestr, lecz do 
WAKACJI nie zostało już wiele :P W trzecim 
numerze będziecie mogli przeczytać wiele ciekawych 
i nowych rzeczy, opisów oraz artykułów. W ostatnim 
czasie klasy I-III SP uczestniczyły w fantastycznym 
balu przebierańców i zorganizowały Dzień Babci i 
Dziadka. Poza tym odbyła się licytacja a 
wolontariusze zbierali na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. W naszej szkole został 
przeprowadzony konkurs recytatorski, wykład dr 
Jacka Kurka oraz Kamila Kotasa, a także rozegrano 
mecze piłki siatkowej.  
Oj działo się, działo! 
 
Zapraszamy do 
czytania ! 
                                
  Sonia;) 

Walentynki 
 

Walentynki to święto 
zakochanych, które obchodzone 

jest 14 lutego. Chociaż było to już 
dwa tygodnie temu, przypomnijmy 

sobie jego charakter i znaczenie. W tym 
miłym i ekscytującym dniu ludzie wysyłają 
do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo 
wyznanie miłosne. Niekiedy obdarzają się 

upominkami. Walentynki, to święto 
wszystkich zakochanych, zarówno tych 
deklarujących swoje uczucia, jak i tych 

którzy są nieśmiali i obawiają się 
wyznać swoje uczucie. 1 

Suchar  
ZSO w Chałupkach 

 im. Henryka 
Sucharskiego 

 
 Rok 2014/15, nr 3 
 cena: 1 zł 

Półmetek 
Lodowisko 

2 

Podróże– Lublin 2 

Wywiad z p. Andreą 3 

Krykiet 
Jesienna Miłość 

4 

Opowiadanie o Cassidy 5 

Hobbit 
Muzyka GRUNGE 

6 

Rozrywka 8 

Tadeusz Konwicki 7 
ŚWIĘTO KOBIET– 8 MARCA !!! 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 

redakcja gazety życzy wszystkim  

Paniom, tym małym i dużym, aby 

uśmiech rozpromieniał Wasze twarze 

i byście zawsze czuły się doceniane.  

W tym numerze:  



WYDARZENIA 

Lodowisko 
 
Dnia 30 stycznia 2015 r. uczniowie 

klas szóstych, z Chałupek i Zabełkowa poje-

chali na lodowisko do Pszowa. Było to już 

ich drugie spotkanie (przyp. pierwsze - na 

dyskotece andrzejkowej w SP w Zabełko-

wie), tym razem na bardzo „śliskim podłożu”. 

Po sprawnym założeniu łyżew wszy-

scy stanęli na lodowisku. Tylko nielicznym 

pomagały życzliwe pingwinki (kto był na lo-

dowisku, doskonale zna tych pomocników) 

albo też ścianka okalająca obiekt. Łyżwy 

założyły również wychowawczynie opiekują-

ce się uczniami. 

Niektórzy z uczestników integracyj-

nego wyjazdu mieli niepowtarzalną okazję  

przekonać się na własnej skórze albo raczej 

ciele, jak twardy jest lód, chociaż sztuczny… 

Półmetek  
 

Dnia 23 stycznia 2015 roku odbył się 
półmetek klas drugich. Już od południa 
trwały wielkie przygotowania. Bal za-
czął się o godzinie 17.00. Do godziny 
21.00 mieliśmy czas, by wspólnie się 
bawić i świętować to, że przebrnęliśmy 
przez półtorej roku gimnazjum. Na po-
czątku miała miejsce uroczysta przemo-
wa, po której wspólnie zasiedliśmy do 
stołów i zajadaliśmy się pysznymi ciast-
kami, przygotowanymi przez naszych 
rodziców. Nie zabrakło też tańca koty-
lionowego. W środku naszej zabawy 
nadszedł czas na kolację – wyśmienity 
bogracz. Nawet nie zorientowaliśmy się, 
a musieliśmy kończyć naszą zabawę. 
Dziękujemy wszystkim kolegom i na-
uczycielom za te wspaniałe dni w gim-
nazjum. 

Nati&Moniq 
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Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy? 
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.

Podróże, te małe i duże 
 
 Byłam ostatnio w pięknym i interesującym mieście o którym chcę wam 
opowiedzieć. Jest to miejsce wyjątkowo urokliwe, bardzo ważne historycznie 
dla polaków a zarazem nieznane dla nas, ponieważ jest oddalone na wschód o 
400 km ( to około 6 godzin jazdy samochodem). 
 Lublin jest największym miastem w Polsce po wschodniej stronie Wisły. 
Najważniejszym punktem miasta jest neostylowy zamek lubelski obok średnio-
wiecznej Bramy Krakowskiej (przez nią prowadził trakt z Krakowa do Wilna). 
Budowę grodu na wzgórzu zamkowym przypisuje się Bolesławowi Chrobremu. 
W zamku znajduje się przepiękna kaplica św Trójcy w której każdy fragment 
ścian jest wymalowany obrazami z biblii, a także najstarsza budowla w mieście 
czyli donżon (baszta) z której widok na całą okolicę zapierał dech w piersiach. 
 W 1569 została tu zawarta unia lubelska czyli umowa międzynarodowa 
pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Świadczy o 
tym wiele pamiątek historycznych takich jak pomnik Uni Lubelskiej czy obraz 
Jana Matejki „Unia Lubelska” w muzeum. Poza tym, znajduje się tu wiele zabyt-
kowych pałaców, kościołów, kamienic oraz archikatedra. Na peryferiach Lublina 
powstał niemiecki obóz koncentracyjny zwany potocznie Majdankiem. Jest bar-
dzo podobny do obozu w Auschwitz-Birkenau. Na Krakowskim Przedmieściu, w 
pobliskich kawiarenkach i ruinach fary był kręcony serial „Wszystko przed na-
mi”. Z Lublina pochodzą kabarety Ani Mru Mru oraz Smile. Mieszka tu także 
znany polityk Janusz Palikot. Gorąco zachęcam do zwiedzania !!!! 
 



 

Wywiad z Panią Andreą —  
sekretarką naszej szkoły 

 
Dziennikarki: Na czym polega Pani praca? 
Pani Andrea: Moja praca przede wszystkim polega na prowadzeniu dokumentacji szkolnej 
m.in.  księgi uczniów, księgi inwentarzowej, księgi materiałowej. Zajmuję się także odbiera-
niem telefonów, e-maili i obsługą petentów. 
 
Dz: Czy lubi Pani swoją pracę? 
P.A: Bardzo lubię swoją pracę. Otoczenie przyjaznych i życzliwych osób sprawia, że moja 
praca jest przyjemna. 
 
Dz: Co Pani się w tej pracy najbardziej podoba? 
P.A: Wszystkie zadania sprawiają mi przyjemność. 
 
Dz: Czy denerwują Panią dzieci, które przychodzą dzwonić? :D 
P.A: Nie, nie denerwują mnie dzieci, które przychodzą dzwonić, bardzo lubię kiedy mnie 
odwiedzają, wtedy mam chwilkę przerwy od pracy. 
 
Dz: Czy lubi Pani dzieci? 
P.A: Tak bardzo lubię dzieci, wszystkie dzieci i te małe i te duże. 
 
Dz: Czy zdarzyła się Pani jakaś wpadka w szkole? 
P.A: Nie, nie zdarzyła mi się żadna wpadka w szkole. 
 
Dz: Kim Pani chciała zostać w przyszłości, jak była mała? 
P.A: Chciałam zostać sprzedawcą w sklepie. 
 
Dz: Jakie są Pani zainteresowania? 
P.A: Muzyka, a przede wszystkim taniec. Bardzo lubię tańczyć, tańczyłam 12 lat w zespole 
„Uśmiech”. 
 
Dz: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? 
P.A: Moimi ulubionymi przedmiotami była geografia, matematyka i język niemiecki. 
 
Dz: Jakie są według Pani wady, a jakie zalet w pracy jako sekretarka? 
P.A: Nie dostrzegłam jeszcze żadnych wad, praca sprawia mi ogromną satysfakcję. 
Dz: Dziękujemy za  wywiad !!!                         

W NASZEJ SZKOLE 
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Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?  
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso. 

Dwóch świrów ucieka 
dachami. Nagle pojawia 
się duża przepaść. Jeden 
mówi do drugiego:  
- Nie uda się, za daleko.  
- Uda się! Posłuchaj, ja 
zapalę latarkę, a ty 
przejdziesz po promie-
niu światła.  
- Ty, ja nie jestem taki 
głupi, jak będę przecho-
dził, to zgasisz latarkę.  



CIEKAWOSTKI 
Krykiet  
 – są dwa, zupełnie odmienne rodzaje tej gry. 
 
Wersja 1.  Trochę przypomina baseball. Mecze krykietowe roz-
grywane są na trawiastym boisku o zbliżonym do owalnego 
kształcie, w środku którego znajduje się płaski pas. Na jego 
końcach ustawione są bramki—trzy wbite w ziemię drewniane 
słupki. Gracz jednej z drużyn rzuca twardą piłkę z korka obłożo-
nego skórą, w kierunku przeciwległej bramki, tak aby w nią 
trafić, a gracz drugiej drużyny broni jej przed uderzeniem za 
pomocą drewnianego, płaskiego kija. W grze są dwie fazy. W 
jednej drużyna punktuje, a w drugiej się broni. Punktowanie polega na bieganiu przez dwóch 
zawodników wzdłuż oznaczonego prostokąta. Gdy zawodnik uderzy piłkę po rzucie miotacza 
drużyny przeciwnej, biegnie wraz ze swoim partnerem wzdłuż prostokąta. Liczba przebiegnięć 
oznacza liczbę punktów. To jedna z najstarszych gier zespołowych świata mająca obecnie za-
równo charakter masowej dyscypliny sportowej, jak i zamkniętych klubów tylko dla elit.  
 
Wersja 2. Sport zwany też krokietem, jest uprawiany na trawiastym boisku i przypomina golf. 
Potrzebne są: 2 drewniane słupki, 10 bramek,4 różnokolorowe kule, 4 drewniane młotki. Zasa-
dy gry: Każdy gracz ma prawo do jednego uderzenia w kolejce. Zawodnik ustawia na linii star-
tu swoją kulę i stara się nią trafić w słupek początkowy, jeżeli się to nie uda, podnosi kulę i po-
nawia próbę w drugiej kolejce. Po dotknięciu kulą słupka zawodnik zyskuje prawo do dodatko-
wego uderzenia w kolejce, jego zadaniem jest pokonanie pierwszej bramki, czyli przetoczenie 
kuli przez światło bramki. Zawodnik, który pokonał bramkę bez jej dotknięcia kulą, zyskuje 
prawo do dodatkowego uderzenia. Jeżeli jednym uderzeniem pokonał czysto dwie bramki, ma 
dwa dodatkowe uderzenia. Bramka uznawana jest za zaliczoną także wtedy, gdy kula jej do-
tknie.  
          D@vD 
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Jesienna miłość 
 
Autorem powieści jest Nicholas Sparks. 
Głównymi bohaterami są Jamie Sallivan i 
London Carter, czyli 17-latkowie 
zaczynający naukę w ostatniej klasie szkoły 
średniej w Beauford w Karolinie Północnej. 
London jest typowym nastolatkiem: 
beztroski, dziecinny, żyjący w świecie, do 
którego poważne problemy nie miały 
dostępu. Nie myślał o przyszłości, chociaż tę 
dokładnie zaplanował jego ojciec - 
kongresmen. London nie wie, jak szybko 
będzie musiał dorosnąć i z jakim problemem 
się zmierzyć. Los postawił na jego drodze 
delikatną Jamie, dziewczynę, która nie 
pasuje do jego świata i rzeczywistości. To 
wyizolowana, smutna osoba, której jedynym 
celem w życiu jest niesienie pomocy innym. 
Opiekuje się owdowiałym ojcem, pastorem. 
Jest bardzo oddana Bogu i ludziom 
cierpiącym. Sama również bardzo 
potrzebuje wsparcia.  
 Miłość miedzy dwojgiem bohaterów 
rodzi sie długo. Jest wystawiana na liczne  
 

próby, na szyderstwa rówieśników, 
sprzeciwy rodziców czy wreszcie ich 
wewnętrzne opory. W końcu miłość 
zwycięża, ale przegrywa z losem.  
 Książkę czyta sie jednym tchem. 
Sprawia to również język Sparksa: 
błyskotliwy, niosący wiele wzruszeń, 
melancholii i smutku, ale przeplatany także 
dowcipem i subtelną ironią. Ta opowieść 
przywraca gdzieś w naszym świecie 
zagubioną hierarchię wartości. Dla 
niektórych może być zbyt podniosła, albo 
uroczysta, a dla innych będzie romansidłem. 
Można się nią zachwycić i samemu poczuć 
uczucia głównych bohaterów. Efekt smutku 
i radości można wzmocnić poprzez 
obejrzenie filmu pt. "Szkoła uczuć". 
Tematyka filmu jest bardzo podobna, ale 
trochę bardziej rozbudowana, mimo to także 
wyciska łzy. 
 Naprawdę warto przeczytać. 
Polecam książkę, bo to, co przytrafiło się 
Londonowi i Jamie może spotkać każdego z 
nas, każdy może nieszczęśliwie się 
zakochać, albo stracić najbliższą sercu osobę 
w najmniej oczekiwanym momencie. 
                                                    Karolina...                  



NASZA TWÓRCZOŚĆ 

jednej drużyna punktuje, a w drugiej się broni. Punktowanie polega na bieganiu przez dwóch 
zawodników wzdłuż oznaczonego prostokąta. Gdy zawodnik uderzy piłkę po rzucie miotacza 
drużyny przeciwnej, biegnie wraz ze swoim partnerem wzdłuż prostokąta. Liczba przebiegnięć 

, jest uprawiany na trawiastym boisku i przypomina golf. 

wego uderzenia w kolejce, jego zadaniem jest pokonanie pierwszej bramki, czyli przetoczenie 
kuli przez światło bramki. Zawodnik, który pokonał bramkę bez jej dotknięcia kulą, zyskuje 
prawo do dodatkowego uderzenia. Jeżeli jednym uderzeniem pokonał czysto dwie bramki, ma 

  [ … ] Wiatr stawał się coraz silniejszy 
i chłodniejszy. Po krótkim czasie straciłam 
ową małpkę z oczu. W tym momencie zorien-
towałam się, iż stoję w samym środku gąszczu 
a nad sobą mam tyle liści, że nie widzę ani 
skrawka błękitnego nieba. W ciągu kilkudzie-
sięciu minut moje pole widzenia gwałtownie 
się obniżyło. Doszło do tego w skutek pokry-
cia całego, górującego słońca przez ciemne 
chmury. Atmosfera stawała się coraz niebez-
pieczniejsza. Nie miałam pojęcia, w którą 
stronę biec. Zupełnie nic nie widziałam. Na-
gle usłyszałam dosyć niespodziewany szelest i 
przestraszona, nie patrząc przed siebie bie-

głam ile sił moich nogach. Oczywiście nie 
miałam czasu rozglądać się więc potknęłam 
się o wystający korzeń. Upadłam na ziemię i 
od tego czasu kompletnie nic nie pamiętam. 
 Po przebudzeniu, moim oczom uka-
zał się niesamowity blask słońca. Tuż po 
przyzwyczajeniu wzroku do jasności, zauwa-
żyłam, iż ponownie znalazłam się całkowicie 
gdzie indziej. Zobaczyłam gałęzie uginające 
się pod ciężarem ogromnych owoców. Skoro 
nic nie jadłam przez trzy dni bez najmniejsze-
go zastanowienia rozpoczęłam konsumpcję. 
Jeszcze nigdy w życiu brudne owoce tak bar-
dzo mi nie smakowały. Zajadałam się wszyst-
kim, co było w zasięgu mojej ręki. Śmiejąc się 
przy tym bez powodu. Najbardziej z pośród 
wszystkich skarbów buszu do gustu przypadły 
mi niebieskie kuleczki przypominające bryły 
geometryczne. Jeszcze nigdy w życiu nie wi-
działam czegoś takiego. Rosły jednak zbyt 
wysoko abym mogła je dosięgnąć.  

 Postawiłam nogę na złamanej gałęzi, 
oparłam rękę wyżej i złapałam za roślinę 
przypominającą lianę. Po chwili odepchnęłam 
nogę od ziemi i tym sposobem znalazłam się 
na gałęzi wyżej. Wyciągnęłam rękę wysoko w 
górę, wspięłam się na obolałe palce i w mo-
mencie, gdy już miałam zerwać błękitny 
owoc, gałąź na której stałam uległa gwałtow-
nemu złamaniu. Przestraszyłam się i uciekłam 
w kierunku rzucających się w oczy kwiatów. Z 
tego wszystkiego rozbolał mnie brzuch, więc 
postanowiłam położyć się w cieniu drzew. 
Nagle ku moim oczom ukazała się ta sama 
małpka. Rozpoznałam ją po charakterystycz-
nej, białej plamce nad prawym okiem. Patrzy-
ła na mnie tak samo jak wtedy. Chciałam ją 
pogłaskać, ale brakowało mi odwagi. Wyglą-
dało na to, że chce mi coś przekazać, ale to 
tylko wyobraźnia zagubionej na obcej wyspie 
desperatki.  

 Małpka złapała do rąk coś przypomi-
nającego orzecha i pobiegła w stronę ogrom-
nego drzewa. Wyglądało ono niczym wierzba 
płacząca. Tym razem, po nabraniu sił z poży-
wienia, którego nabrałam do spodni ile tylko 
mogłam, nie miałam zamiaru odpuścić. Podą-
żając za małpką ku moim oczom ukazało się 
niesamowite miejsce. Pod moimi stopami le-
żało mnóstwo maleńkich, kolorowych, prze-
zroczystych, błyszczących w świetle słońca 
kamyczków. Wyglądały jak miliardy wypłuka-
nych przez wodę diamentów. Poczułam po-
wiew morskiej bryzy. Spojrzałam w dal i uj-
rzałam niesamowicie czysty zbiornik wodny 
przypominający falujące jezioro. W życiu nie 
widziała podobnie pięknego miejsca!  

                                                  Lili :* 
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MYZYKA I FILM 

Grunge to podgatunek muzyki rockowej. Jest połączeniem hardcor punka, heavy 
metalu i indie rocka. W tym gatunku muzyki figuruje zniekształcony dźwięk gitar elektrycz-
nych, kontrastując z dynamicznymi utworami. W porównaniu od innych odmian rocka, 
gunge prezentuje inną okrojoną i zaniedbaną formę. Charakterystyczne dla tego stylu są 
też klimaty autodestrukcji i nienawiści do samego siebie. Skłonności te są czasami wyra-
żane w tekstach i muzyce pełnej agresji, buntu i ostrych brzmień, czasem wręcz przeciw-
nie w formie powolnych, naładowanych rezygnacją i zniechęceniem ballad.  
 
NIRVANA 
Amerykański zespół grung'owy założony przez wokalistę i gitarzystę Kurta Cobaina i basi-
stę Krisa Novoselica w Abeerden. Zespół został założony 1987, sławę przyniosła im płyta 
Nevermind na którym jest singiel "Smells Like Teen Spirit". Zespół rozpadł się po śmierci 
Cobaina w 1994 lecz popu-
larność Nirvady wzrosła. W 
2002 wydano nieukończone 
przez zespół demo "You 
Know You're Right", które 
okazało się międzynarodo-
wym hitem i wzrosło na 
szczyty list przebojów. Do 
marca 2009 zespół sprze-
dał ponad 25 milionów albu-
mów w Stanach Zjednoczo-
nych oraz ponad 50 milio-
nów na całym świecie.  

HOBBIT 
Ostatnio do kin weszła ostatnia część filmowej trylogii „Hobbit”. Niektórzy 
uczniowie z naszej szkoły wybrali się na filmową adaptację J. R. R. Tolkie-
na, będącej wstępem do słynnej powieści fantastyczno-przygodowej 
„Władcy Pierścieni”. Zobaczyli oni dalsze przygody Bilba Bagginsa, jego 

przyjaciół i wrogów. Film przedstawił 
odwieczną walkę dobra ze złem. Po 
wielkim sukcesie pierwszych dwóch 
części trylogii – "Hobbit: Niezwykła 
podróż" oraz "Hobbit: Pustkowie Sm-
auga", nadszedł czas na część za-
mykającą niezwykłe dzieło Petera 
Jacksona: "Hobbit: Bitwa Pięciu Ar-
mii". Jeżeli jeszcze nie zobaczyłeś/
łaś tego filmu to nie trać więcej czasu 
i weź się na oglądanie –  
n a p r a w d ę  w a r t o . 
 
                                                                                                                         
Stempel 
 

6 



KULTURALNIE 

7 stycznia 2015 roku w Warszawie 
zmarł Tadeusz Konwicki- polski prozaik, 
scenarzysta i reżyser filmowy. 
 
 Tadeusz Konwicki urodził się 
22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce, 
po wybuchu II wojny światowej praco-
wał, między innymi, jako pomocnik elek-
tryka w szpitalu w Nowej Wilejce i robot-
nik kolejowy jednocześnie uczęszczając 
na tajne komplety, co pozwoliło mu w 
1944 roku zdać konspiracyjną maturę. 
Po tym, przez niecały rok był żołnierzem 
podziemia niepodległościowego. Wal-
cząc dla AK brał udział w akcji "Burza" i 
walczył w partyzantce antyradzieckiej. 
 Po rozwiązaniu oddziału przed-
ostał się do Gliwic, gdzie pracował jako 
urzędnik niskiego szczebla, a później 
studiował filologię polską na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, następnie na Uni-
wersytecie Warszawskim. Ostatecznie 
studiów nie ukończył. Zrezygnował w 
ostatnim roku 
nauki. 
 J a k o 
reportażysta i 
rysownik po raz 
pierwszy zaistniał w 1946 roku ilustrując 
tekst pod tytułem "Szkice z Wybrzeża" 
będący dodatkiem do "Dziennika Pol-
skiego". W tym samym roku zaczął też 
pracować dla tygodnika "Odrodzenie" w 
Krakowie jako korektor, a później redak-
tor techniczny oraz recenzent literacki i 
techniczny, a także rysownik. Jednocze-
śnie ogłaszał się także w innych pi-
smach, na przykład "Nurcie", "Świecie 
Młodych" czy "Wsi" pisząc opowiadania 
o tematyce wojennej (np. "Kapral Kozio-
łek i ja") i kondycji jego pokolenia po 
wojnie (np. "Ogródek z nasturcją"). 
 Na przełomie lat 40-tych i 50-
tych Konwicki stał się jednym z głów-
nych pisarzy i publicystów socrealistycz-
nych, to znaczy radykalnych entuzja-
stów podporządkowania swojej twórczo-
ści literackiej wymogom ideologii partii 

komunistycz-
ne j .  Swoją 
pierwszą po-
wieść "Rojsty" 
napisał w 1948 
roku, lecz z po-
wodu cenzury 
została ona 
wydana dopie-
ro osiem lat później. W tym samym ro-
ku, w którym stworzył swoją pierwszą 
powieść, T. Konwicki ukończył także 
kurs pisania scenariuszy filmowych, lecz 
wiedzę tę wykorzystał dopiero sześć lat 
później będąc współtwórcą scenariusza 
do filmu "Kariera". 
 Na tym jego praca się jednak nie 
zakończyła. W ciągu swojego życia 
Konwicki napisał wiele powieści, opo-
wiadań i reportaży. Nie trzymał się jed-
nak ściśle tematyki wojennej. "Dlaczego 
k o t  j e s t  k o t e m "  o r a z 
"Zwierzoczłekoupiór" to utwory porze-

znaczone dla 
dzieci, "Nic 
albo nic" jest 
p rzyk ładem 
kryminału, a 

"Kronika wypadków miłosnych" to ro-
mans. Natomiast do jego najsławniej-
szych filmów należą "Ostatni dzień lata", 
"Jak daleko stąd, jak blisko" oraz 
"Dolina Issy" będąca adaptacją powieści 
Czesława Miłosza oraz "Lawa" nakręco-
na na podstawie "Dziadów" Adama Mic-
kiewicza. 
 Jego wkład w literaturę i kinema-
tografię polską oczywiście nie pozostał 
niedoceniony. Konwicki otrzymał wiele 
nagród branżowych i państwowych, 
między innymi: Medal „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”, Nagrodę Literacją im. 
Władysława Reymonta czy Polską Na-
grodę Filmową "Orzeł". 
                                 J.K 
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Tadeusz Konwicki-  
"Polak, jak ponarzeka, zaraz zdrowszy." 

„ Dzisiaj sukces łatwo 
 przychodzi  

i jeszcze łatwiej odchodzi”. 

„Przyjaźń to strach przed samotnością, a miłość  
to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.”  



ROZRYWKA 

Odczytaj szyfr z podanych znaków :) 
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Po rozwiązaniu krzyżówki 
wpiszcie hasło w dolnym rogu, 
wytnijcie i przynieście. Zbiera-
nie haseł oraz losowanie od-
będzie się 13 marca (piątek). 

N P R S A E J Z I C L Y 
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Przychodzi inspekcja do domu wariatów.  
Wchodzą na pierwsze piętro a tam wszyscy wariaci 
liżą czerwone ściany.  
- Co robicie? - pyta jeden z inspektorów.  
- Jemy jabłka.  
Wchodzą na drugie piętro, a tam wszyscy chorzy liżą 
żółte ściany.  
- Co robicie?  
- Jemy gruszki.  
Wchodzą na trzeci 
piętro, a tam 
wszyscy siedzą na 
krzesłach obok 
zielonej ściany.  
- A wy co? Nie 
jecie jabłek?  
- Nie, czekamy aż 
dojrzeją.  

UŚMIECHNIJ SIĘ! :)  

 
Imię i nazwisko:  _________________________________ 
Klasa:   
HASŁO  _________________________________ 


