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11 listopada to nasze Święto Narodowe, rocznica odzyska-

nia Niepodległości. W tym dniu pamiętamy o ludziach, któ-

rzy walczyli o wolną Polskę. 

Uczniowie klasy II e zastanawiali się, z czym dzisiaj koja-

rzy się im POLSKA.... 

a z czym Wam kojarzy się nasz kraj? 
Uczniowie klasy 2e  
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*** 

    W Polsce nie żyje się najlepiej. Wiele osób 

wyemigrowało- głównie w poszukiwaniu 

pracy i lepszego życia. Rodacy, którzy żyją w 

kraju i zarabiają poniżej średniej na pewno 

nie czują się najlepiej. Dla nich ojczyzna nie 

jest najważniejsza. Wolą gdziekolwiek wyje-

chać, byleby mieć jakąś lepszą pracę. Inaczej 

jest z osobami, które pieniędzy mają pod do-

statkiem i żyje im się dobrze. Oni dziękują 

swojemu krajowi za dobrobyt. 

    Polacy często są bardzo leniwi, nie kończą 

dobrych szkół. Wielu z nich we wczesnym 

wieku zaczyna pić alkohol, palić papierosy, 

zażywać narkotyki. Później ciężko im to od-

rzucić. Wtedy zostają nałogowcami.  

    Myślę, że są to jedne z najważniejszych 

problemów współczesnych Polaków. 
 Arek Łebkowski  

*** 

    Wielu Polaków wyjeżdża z ojczyzny, wie-

lu z nich nienawidzi swojego kraju i swoich 

rodaków. Dlaczego? Nie jedna odpowiedź na 

to pytanie już padła. Z pewnością wiąże się to 

z sytuacją gospodarczą oraz społeczną w Pol-

sce. Wielu ludzi nie ma pracy. Skończyli do-

bre licea, studia, jednak nie mogą zdobyć za-

trudnienia. A co mają powiedzieć Ci, którzy 

nie mają wykształcenia? 

    Z powodu bezrobocia zwiększa się w Pol-

sce liczba kradzieży, włamań, napaści, mor-

derstw. Wielu młodych ludzi mieszka na uli-

cach lub dworcach. Mają swoje rodzinne do-

my, lecz nie mają tam przyszłości. Myślą, że 

jeżeli wyjdą na ulicę, to czeka ich lepszy los. 

Są w błędzie. 

    Pamiętać też należy, iż jest wielu takich, 

którzy za nic nie wyjechaliby ze swego oj-

czystego kraju. Jest im tu dobrze i poświęcili-

by dla niego życie. Myślę, iż warto zaakcep-

tować naszą ojczyznę taką, jaka jest – z do-

brymi i złymi stronami - a jednocześnie sta-

rać się o lepsze jutro. 
Natalia Łamaszewska  

 

Poznajcie opinie swoich starszych kolegów, ubiegłorocznych trzecioklasistów.  

Teksty O POLSCE powstały w czerwcu 2004 roku. 

*** 

Sławomir Mrożek - w jednym ze swych opowiadań - stwierdził, iż Polska to „mali ludzie 

i mały kraj”. 

   Nie zgadzam się z tym zdaniem. U nas urodziło się i wychowało wielu zdolnych i mą-

drych ludzi m.in. Wisława Szymborska, Lech Wałęsa, Ignacy Mościcki, Kościuszko, Jan 

III Sobieski itd. Może nie jest to kraj wielkich możliwości, bo wielu, by móc tworzyć, 

bądź pracować musiało wyjechać za granicę np. Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk 

Chopin, Gombrowicz, Filipowicz, Hłasko itd., ale nawet nie będąc w Polsce są Polakami. 

    Trudno przetrwać narodowi sto dwadzieścia trzy lata bez możliwości chociażby roz-

mowy w ojczystym języku, bez rządów i bez nauki dzieci historii - a nam się udało! 

    Polska - pod względem geograficznym nie jest małym krajem, bo zajmuje ósme miej-

sce w Europie. W Polsce, tak jak gdzie indziej, żyją ludzie wspaniali, mądrzy, wykształ-

ceni, uczciwi, którzy w życiu kierują się przede wszystkim zasadami. 

  
Daria Felikszowska  
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W czwartek  21  października  dowie-

działam  się   na  apelu, że  tego  wła-

śnie  dnia  w  godzinach  wieczornych  

przyjadą  do  nas  uczniowie  z zaprzy-

jaźnionej  szkoły  polskiej  w  Wilnie. 

W piątek  na  pierwszej  godzinie  lek-

cyjnej przywitaliśmy  się,  uczniowie  

z  Wilna  złożyli  na  ręce  Pani  Dyrek-

tor  gościniec- słynny  czarny  chleb  

litewski. 

W  sobotę  mieliśmy  dyskotekę. Jako  

pierwsze  na  parkiet  wyszły  dziew-

czyny  z  Litwy, ale  my  zaraz  dołą-

czyliśmy  do  nich. Bawiliśmy  się  

świetnie. Niestety, czas  szybko  mijał  

i  Pani  Dyrektor  ogłosiła  zakończenie  

imprezy. Nie  dali-

śmy  od  razu  za  

wygraną,  wszy-

scy  krzyczeliśmy  

„jeszcze, jesz-

cze...”i  wybłaga-

liśmy  jeszcze  

jedną  piosenkę.  

Wieczorem  stwierdziłam, że  dziewczyny  z  

Litwy  lepiej  tańczą  i  że... bolą  mnie  sto-

py!  Tego  dnia  bardziej  się  poznaliśmy  i  

wymieniliśmy  się  numerami  telefonów  

oraz  adresami. 

Mam  znajomych  w  Wilnie   
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AKTUALNOŚCI  AKTUALNOŚCI  AKTUALNOŚCI  AKTUALNOŚCI 

Wspomnienia  z  pobytu   w Kostkowie  uczniów 

  ze  Szkoły  Polskiej  im. Szymona Konarskiego  w  Wilnie 

Trzeciego  dnia  ich  pobytu w  niedzielę 

pojechali  na  Hel  oraz zwiedzili  naszą  

gminę  (w  ciągu  poprzednich  dni  poznali  

Łebę  i  Trójmiasto). Po  godz. 1830  znowu  

mieliśmy  imprezę  i  bawiliśmy  się  dosko-

nale! 

W  poniedziałek  rano  jeszcze  mogliśmy  

porozmawiać  ze  sobą. Potem  przyszedł  

czas  odjazdu, musieliśmy  się  pożegnać. 

Obiecywaliśmy  sobie, że  będziemy do  sie-

bie  pisać. Bardzo  im  się  u  nas  podobało, 

niektórzy  nawet  znaleźli  sobie  przyjaciół. 

Teraz  tylko  musimy  czekać, aż  będzie  

wycieczka  na  Litwę!  

 

fot. Justyna Kużma 

fot. Justyna Kużma 

fot. Justyna Kużma 

fot. Justyna Kużma 
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Kropla poezji 

TOYA 

 

W szkole jestem prawie szychą 

Wiecie o mnie prawie wszycho 

TOYA z uśmiechniętą michą 

Beszczel, jeszcze z siostrą ”MYCHĄ” 

                  Dobra CICHO 

Dla niej teraz wielka piona 

Siostra ona, wykręcona 

                  Sorry comback 

Czaisz to miało być o mnie 

Całkiem zgodna treść z tytułem 

I nieprzesiąknięta mułem 

                  Więc ogółem 

To z ogółem  tworzę wypasioną spółę 

                   Znasz gadułę 

A chcesz poznać, TOYA CZEKAM 

Jestem, znowu będzie beka 

Wszędzie, w salach, dyskotekach 

Wszystkich TOYA „bym pojechał” 

 

Sam na Sam z T.Y co ty 

Znów na myśli stos głupoty 

Psoty, figle, pomyśl o tym 

Błędny wzór precz od gabloty 

 

W szkole życie płynie fajnie 

Jednostajnie ale spoko 

TOYA wszystkim ukłon „FOKOM” 

Może którejś wpadnie w oko 

 

 Wciąż radosny naturalnie 

 Tylko w domu trochę marnie 

                                               TOYA 

P.S DLA NICH – TOYA WŁAŚNIE. 

O NAS  O NAS  O NAS  O NAS  O NAS 

Pozdrowienia dla p. Kowalewskiej 

od dziewczyn z 1"f" 

 

Pozdrowienia dla Sylwi z 2"e" od 

Biny i Magdy 

 

Pozdrowienia dla Magdy i Biny od 

Sylwi z 2"e" 

 

Pozdrowienia dla Romea od Juli 

 

Pozdrowienia dla p. Papke od 1"f" 

 

Pozdrowienia dla Malminy z 2"c" 

od Gall Anonim 

 

Pozdrowienia dla Kubusia Cz. od 

Madzi i Agaty 

 

Pozdrowienia dla kuzyna od ku-

zynki  

 

Pozdrowienia dla całej szkoły- 

PRĄDZIK 

 

Pozdrowienia dla Izy Keller z 3"d" 

od ??? 

Pozdrowienia dla Marcina Hoeft z 

1"f" od Sandry K.  

 

Pozdrowienia dla p. Katarzyny 

Melcer od 1"f" 

 

  

Pozdrowienia dla Maćkomiaszki 

od Madzi i Biny 

 

Pozdrowienia dla Miki-M.G. 2d 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

 Udany debiut 
 

  Miałem ,,wiersz" , tak do gazetki.  

Był obskurny bez cenzury.  

Nadal tkwi-jest nie sprzedajny 

 wprost trafiony, dla mnie fajny,  

skrajny opis moich myśli.  

Może się to komuś przyśni.  

Puszczę Go gdzieś po znajomych.  

Co tematem Jego-pomyśl. 

Takie wiersze mają szlaban.  

Zawsze idę za parawan.  

Prawda naga im zniewaga.  

Z góry miałbym konsekwencje.  

W szkole chodzi  o komercję.  

Ma być piękne-o miłości,  

od miłości do skrajności.  

Za ,,wiersz" zniszczą mnie dorośli.  

Oni mają większą władzę.  

Mam się poddać? -cóż poradzę.  

TOYA 
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(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Pozdrowienia dla Agnieszki Plac-

kowskiej od Przyjaciółki Agniesz-

ki. 

 

Pozdrowienia dla Agatki B. z 2c. 

Uscher. 

 

Pozdrowieniadla Ani S. przesyła 

Uscher. 

 

Pozdrowienia dla Sabiny i Mate-

usza (super para) od Agnieszki. 

 

Pozdrowienia dla Sabiny od 

Agnieszki. 

 

Pozdrowienia dla Agnieszki od 

Sabiny. 

 

Pozdrowienia dla Przemka Maja 

od Sabiny i Agi. 

 

Pozdrowienia dla Misia od Kotka. 

 

Pozdrowienia dla "super" koleża-

nek Agi, Giny, Edzi i Asi z klasy 

3c. Ania. 

 

Pozdrowienia dla Pawła Ciemnego 

od X. 

 

Pozdrowienia dla Stasia od Rafała. 

 

 

Pozdrowienia dla Krzysia T. od 

wielbicielki. 

 

Pozdrowienia dla Mateusza Bob-

kowskiego od Ani (uspokój się) ! 

 

Pozdrowienia dla Kamila Kacz-

marka od Weroniki z 2c. 

 

Pozdrowienia dla Krzysia Bettin 

od wielbicielki. 

 

Pozdrowienia dla SZCZURKA od 

W.M. i J.R. 

 

Pozdrowienia dla Janka K. od J.R i 

W.M 

 

Pozdrowienia dla Skejcika od 

W.M i J.R 

Pozdrowienia dla Wszego od sio-

stry 

 

Pozdrowienia dla Małwiszki od 

Piki 

 

Pozdrowienia dla Michała Tredera 

od wielbicielki z 3 klasy 

 

Pozdrowienia dla Moniki z 3d od 

Fana (A.D.) 

 

Pozdrowienia dla Ali, Kingi, Nata-

lii z 2e od Aurelii 

 

 

Pozdrowienia dla Szymona od ??? 

 

 

Pozdrowienia dla ''ZYLCA'' 

''KOMÓRKOWCA'' z 1a od R.W 

 

 

Pozdrowienia dla dziewczyn z 2e 

od wielbiciela z klasy 

 

Pozdrowienia dla Basi i Andżeliki 

od chłopaka z 2e 

 

Pozdrowienia dla Janusza K. od 

Aurelii 

 

 

Pozdrowienia dla Rafała W. od 

Aurelii 

 

Pozdrowienia dla Iwony od J.K. 

 

 

Pozdrowienia dla uroczych chłopa-

ków z 3d od Moniki I Anki 

Pozdrowienia i całusy dla mojej 

najukochańszej przyjaciółki Moni-

si-kurczaczka . Od Anki 

 

Pozdrowionka i buziaczki dla mo-

jej psiapsiółki Deci-Anka z 3d 

 

Pozdrowienia dla Betty od Gosi i 

Marty z 2d 

 

Pozdrowienia dla Ani i Patrycji od 

Marty 

 

Pozdrowienia dla Magdusi z okazji 

urodzin od Agatki 

 

Pozdrowienia dla Doroty Czaja od 

cichego wielbiciela(bardzo cię 

lubię) 

 

Pozdrowienia dla Martyny M.od 

Aleksandry K. 

 

Pozdrowienia dla dziewczyn z 3''b'' 

od chłopaków z 1"e" 

 

Pozdrowienia dla pani Rohde od 

klasy 1"e" 

 

Pozdrowienia dla Janka od wielbi-

cielki 

 

Pozdrowienia dla p. Jacka Stawia-

sza od chłopaków z 2"e" 

 

Spóźnionego wszystkiego najlep-

szego z okazji 15 urodzin Kindze 

życzą koleżanki z klasy. 

 

Pozdrowienia dla pani Arlety 

Rohde od klasy 2"e" 

 

Serdeczna pozdrowienia dla p. 

Kowalewskiej od klasy 3"a" 

 

Pozdrowienia dla chłopaków z 

3"a" od dziewczyn z klasy. 

 

Pozdrowienia dla mafii z Jęczewa 

od Szczura, Długiego, Janosika i 

reszty mafii. 

 

Pozdrowienia dla Lucyny Okrój od 

Długiego(niedługo przyjadę). 

 

Pozdrowienia dla Patrycji Nadol-

skiej od Mateusza Miszke

(zakochałem się). 

 

Pozdrowienia dla wszystkich kok-

sów z Jęczewa oraz dla Kaczora. 

 

Pozdrowienia dla Janka Kaczmar-

ka od wielbicielki. 

 

Pozdrowienia dla Mateusza Kolb 

od Marzeny. 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

POZDROWIENIA c. d. 

Str. 5 

POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA 



Pozdrowienia dla Kamili W. od są-

siadki. 

 

Pozdrowienia dla p. Justyny Pieńkow-

skiej od wielbicieli. 

 

Pozdrowienia dla p. Ilony Kowalczyk 

od dziewczyn z kółka. 

 

Pozdrowienia dla Marty Petrow od 

Agaty i Magdy 

 

Pozdrowienia dla Agaty i Magdy od 

Julka. 

 

Pozdrowienia dla Iwony od cichego 

wielbiciela. 

 

Pozdrowienia dla Sabiny od Mate-

usza. 

 

Pozdrowienia dla Agatki z 2"c" od tej 

którą kochasz (wielbicielka) 

 

Pozdrowienia dla Magdy z 2"c" od 

Romea. 

Pozdrowienia dla Natali Hojnackiej 

od cichego wielbiciela. 

 

Pozdrowienia dla Beaty R. od Mate-

usza S. 

 

Pozdrowienia dla Mateusza Kolb od 

Patryka R. 

 

Pozdrowienia dla Agnieszki P. od 

Mackap. 

 

Pozdrowienia dla Sandry P. od ciche-

go wielbiciela. 

 

Pozdrowienia dla Moniki P.OD ciche-

go wielbiciela. 

 

Pozdrowienia dla p. Terleckiej od 

klasy 1"f"(postaramy się być grzecz-

niejsi!). 

 

Pozdrowienia dla Iwony i Sylwii od 

Moniki. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) Pozdrowienia dla Kreta od Madzi. 

 

Pozdrowienia dla kl 1"f",1"e" i San-

dry P. od Natali K. 

 

Pozdrowienia dla kochanego Marcin-

ka z 1"f" od dziewczynyb z klasy. 

 

Pzdrowienia od Julka dla dziewczyn z 

1"f" i 2"c". 

 

Pozdrowienia dla ziomala Bartka 

przesyła Szczur. 

 

Pozdrowienia od Julka dla Sandry i 

Moniki. 

 

Pozdrowienia dla Małgosi Lange od 

Julka. 

 

Pozdrowienia dla p. Terleckiej od 

ukochanej klasy 1"f" 

 

Pozdrowienia dla dziewczyn z 2"c" 

'Buziaki' 
Zebrały Anna Bałamucka, Aurelia Styn 

i Natalia Macholl 

Pozdrowienia c.d. 

Nasze komiksy 
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