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Święto Niepodległości 
 

Dnia 11 listopada 2014 r. uczniowie naszej szkoły wraz z wicedyrektorem 

p. Januszem Woźniakiem wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. Po 

złożeniu wieńców przed Pomnikiem  Żołnierza Polskiego, poczet sztandarowy 

przemaszerował do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny, gdzie została od-

prawiona uroczysta msza ku czci ojczyzny. 

 

 

P. Janusz Woźniak 

wraz z uczniami 

gimnazjum oraz 

uczniem kl. 6 c 

składają wieńce 

przed Pomnikiem  

Żołnierza Polskiego 

 

 

Przemarsz pocztu 

sztandarowego w 

składzie: p. Janusz 

Woźniak oraz ucz-

niowie kl. 6 c:  Nata-

lia Drobik, Kinga 

Czubak, Konrad Szy-

manek, Jan Żuk 
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Po południu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w organizowanych od kilku lat 

Biegach Niepodległości. 
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Sprawozdanie z wyjazdu klasy  na spektakl  pt. „Tajemniczy ogród” 

 

          W dniu 20 listopada 2014 r. udaliśmy się z klasą  do Lublina do Centrum Kongresowego 

Uniwersytetu Przyrodniczego na spektakl  pt.  „Tajemniczy ogród”. Zebraliśmy się na parkin-

gu przy „okrągłym kościele”, skąd  o godz.8.20 zabrał nas autokar. 

          Autokarem dojechaliśmy do „Miasteczka Akademickiego”. Pieszo  przeszliśmy do bu-

dynku  Centrum Kongresowego UP. Po wejściu do gmachu udaliśmy się do szatni, aby zosta-

wić tam nasze ubrania. Następnie  poszliśmy  na piętro do auli widowiskowej. Po kilku minu-

tach zajęliśmy  miejsca na widowni. Byliśmy nieco przed  czasem, więc upłynęło kilka minut, 

nim rozpoczął się spektakl. 

          Gdy zgasło światło i odsłonięto kurtynę,  zobaczyliśmy  scenę, na której widać było 

ekran, na którym wyświetlano zdjęcia,  w zależności od  granej sceny. Pojawili się aktorzy. Na 

wstępie spektaklu ekran w tle sceny przedstawiał  wnętrze wagonu pociągu pasażerskiego. 

Przedstawienie rozgrywało się w dawnych czasach, o czym świadczyły stroje  aktorów. 

          Główna bohaterka- Mary, jak można było wywnioskować z przedstawianych scen, przy-

jechała z Indii do Anglii po śmierci swych rodziców. Tam zamieszkała w domu pana Archibal-

da. Właśnie tam dziewczynka  odkrywa tajemniczy ogród, który jeszcze dziesięć lat temu 

należał do żony Pana Archibalda. Mary  poznaje również historię syna pana Archibalda, który 

był hipochondrykiem. 

          Cała inscenizacja była barwna dzięki  strojom aktorów i oświetleniu. Oprócz dialogów 

usłyszeliśmy dużo piosenek . Aktorzy świetnie odgrywali swoje role. Moim zdaniem na szcze-

gólne brawa zasłużyła aktorka grająca Mary. Żałuję jednak, że  na scenie był bardzo mało 

rekwizytów i raczej skromna sceneria. 

          Gdy przedstawienie dobiegło końca,  nagrodziliśmy aktorów oklaskami. Po brawach 

opuściliśmy widownię i udaliśmy się do szatni po ubrania. 

          W drodze powrotnej w autokarze rozmawialiśmy  ze sobą na różne tematy. Około 

godz. 12.00 dotarliśmy do Świdnika. Spod  kościoła rozeszliśmy się do domów z nadzieją, że 

pani od języka polskiego nie zada nam napisać sprawozdania z tego  wyjazdu. 

 

    Patrycja Szyba kl. 5 b 
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Na ludową nutę 

Dnia 6 listopada 2014 r. uczniowie kilku klas przygotowani przez p. Jolantę 

Smulską, Beatę Jasielską oraz Małgorzatę Czarnecką zaprezentowali społeczno-

ści szkolnej przedstawienie z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.  
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Uczniowie, którzy wzięli udział w przesta-

wieniu: 

z kl. 6 d: Aleksander Król, Zuzanna Chinek, 

Hanna Stachyra, Klaudia Witkowska, Ma-

teusz Kulczyński, Zuzanna Jackowska, Na-

talia Kosiarska, Aleksandra Giza, Julia Kais, 

Zuzanna Stachyra, Alicja Niziołek, Wiktoria 

Matysiewicz, Eryk Pachuta, Amelia Gor-

czyca, Dagmara Komorowska, Natalia To-

boła, Julia Zdunek, Aleksandra Mularczyk, 

Jakub Korzan, Wiktoria Marzec 

z  klasy 6 b: Bartłomiej Tyburek, Angelika 

Więckowska, Patrycja Grochecka, Natalia 

Śmiarowska, Klaudia Błaszczak, Julia Rudz-

ka 

z  klasy 5a: Dominika Koperda, Martyna 

Samolej, Weronika Samolej, Julia Jędrych, 

Aleksandra Czerwińska 

z  klasy 5 e: Bartłomiej Kasprzak, Helena Chinek, Karolina Kuc, Natalia Włodar-

czyk 

z klasy 5 b: Amelia Zaniewska, Emilia Kopeć 

z klasy 4 d: Amelia Wójcik, Patrycja Zielińska 

z klasy 4 c Aleksandra Kwitek, Nikola Gałkowska, Ewa Wawszczak 

z klasy 4 e Aleksandra Smolińska, Oliwia Jaremek, Olga Krauze 

z klasy 5 c: Zuzanna Michalik 

z klasy 6 c: Kinga Czubak Aneta Chwedczuk 

Oraz uczniowie z klasy 3 b. Mamy nadzieję, że żadnego z artystów nie pominęli-

śmy, ale gdyby się tak zdarzyło, to bardzo przepraszamy. 
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Twórczość młodych poetów 
*************************************** 

Samotnoś ć  

Kiedyś 

kiedy byłem mały 

nie wiedziałem, co znaczy to słowo. 

Teraz 

jestem już starszy 

i wiem, jakie ono ma znaczenie. 

Samotność 

straszna, 

a jednak nie taka zła. 

Przygnębiająca, 

a jednak daje wolność 

Myślę i 

przypominam sobie, 

kiedy pierwszy raz 

zostałem sam w domu 

Strach! 

Lęk. 

Pustka. 

Nigdy tego nie zapomnę. 

 

 

Mateusz Kulczyński 6 D 

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

Przyjaźń 
 

Przyjaźń to więćej niż, 
spotkania, wyjazdy, rozmowy... 
Przyjaciel to nie tylko kolega, 

to ćzłowiek, 
z którym przeżyło śię najlepśze ćhwile w żyćiu. 
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Z przyjacielem rozmawiasz, 
jak z właśnymi myślami. 
On nigdy nie zawiedzie, 

on zawśze wyćiągnie pomoćną dłoń. 
Bo przyjaciel, 

to ktoś, 
kto krótkim śpojrzeniem, 

wywoła uśmiećh na twarzy... 
 

Zuzia Jackowska 

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

 

Nagłe wzruszenie 

 

Porusza mnie  

światło wschodzącego słońca, 

mgła nad ranem na łąkach, 

iskra w oczach psa. 

Widzę piękno  

w jesiennych liściach, 

w wiosennych kwiatach, 

w zimowych płatkach śniegu. 

Pragnę dobra 

w oczach drugiego człowieka, 

w dłoniach i gestach 

moich przyjaciół. 

Będę szła 

ku słońcu, przed siebie, 

wznosząc dłonie. 

dziękując za każdy dzień. 

Klaudia Witkowska 

*************************************************************************** 
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Wiersz 
 

Dziś nad wierśzem śobie śiedzę 
Podśumuję śwoją wiedzę 

Bez pomyśłu 
Od umyśłu 

 
Moja dysleksja i moja dysgrafia 

Bywa podśtępna dla mnie jak mafia 
Choćbym śię śtarał 
I ćhoćbym próbował 

Dziwne i krzywe wyćhodzą mi śłowa 
 
 

Alekśy Król 
 

 

Sprawozdanie z wyjazdu do Teatru im. Juliusza 

Osterwy na spektakl pt. Książę i żebrak 

     
                W czwartek 11 grudnia 2014 roku klasa 6c, 6 d i 5 a wybrały się na wycieczkę 

do teatru imienia  Juliusza Osterwy na spektakl pod tytułem  „Książę i Żebrak”. Zbiór-

ka odbyła się na parkingu obok kościoła NMP Matki Kościoła w Świdniku o godzinie 

7:45. Do w Lublina dotarliśmy około godziny 8:35, a spektakl rozpoczął się o godzinie 

9:00. Teatr był piękny. Miał duże balkony i głęboką scenę z ogromną kurtyną. W cza-

sie przedstawienia scenografia zmieniała się kilkukrotnie, a była ona zbudowana w 

większości ze starych ram okiennych. Na wszystkich zrobiło to wrażenie. Na scenę 

wyszli specjalnie ubrani aktorzy. Jeden miał na sobie strój kata, a drugi garnitur i dy-

by. W czasie przedstawienia można było zobaczyć, jak aktorzy poruszają się nie tylko 

po scenie, ale po całym teatrze. Pod sceną było pomieszczenie z klapą, z którego wy-

chodził narrator. Aktorzy grali znakomicie. W czasie spektaklu można było wyróżnić 

śmieszne momenty. Muzyka występowała tylko 2 razy w całym przedstawieniu, ale 

dodawała napięcia i bez niej byłoby dużo gorzej. Sposób poruszania się aktorów też 

dodawał uroku temu przedstawieniu. Oświetlenie było skierowane na postać, o której 

była mowa. Bez niego nie można byłoby odróżnić aktora, który w danej chwili gra 

główną rolę. Spektakl wszystkim bardzo się podobał. Do Świdnika dojechała wrócili-

śmy około godziny 11:45 i wszyscy rozeszli się do swoich domów. Na mnie ten spek-
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takl wywarł ogromne wrażenie, szczególnie, że była to moja pierwsza wizyta w praw-

dziwym teatrze. 

 
 

Bartek Żukowski, kl. 6c 
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