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   Wtulona pomiędzy wzgórza pasma 

Brzanki chowa się mała stadnina agrotu-

rystyczna. Właścicielem stajni jest pan 

Marek. Głównym celem tego ośrodka, jest 

poznawanie konia, rozwijanie umiejętno-

ści jazdy konnej, a także spokój i wypo-

czynek w pięknym, nie odkrytym przez tu-

rystów ustroniu. Jest to wspaniałe miej-

sce na oderwanie się od codzienności, 

zakosztowanie wolności, płynącej z wia-

trów na polach i powrotu do doskonałej 

formy fizycznej. 

 na noc) i… piękne krajobrazy tamtejszej 

natury. Prawdziwą przyjemnością są 

trudne ćwiczenia na ujeżdżalni, trenowa-

nie skoków, figur i galopu. Niekiedy tak-

że można pojeździć na oklep lub pogalo-

pować po pastwisku.  

 Gdy po pewnym czasie uzyska się 

dostatecznie wysoki poziom, wspaniale 

jest udać się w teren, gdzie (w zależno-

ści od umiejętności) można pospacero-

wać stępem oglądając przyrodę lub nie-

co szybciej, kłusować, galopować, jeź-

dzić cwałem po mniej lub bardziej dzi-

kich ścieżkach leśnych, w których nie 

raz można się zgubić, a także skakać 

przez potoki górskie i zwalone drzewa. 

Jest to prawdziwa przyjemność. W stad-

ninie można także zdobywać odznaki. 

Stajnia Agro Ryglice - to nie tylko konie! 

 Stadnina zawiera dwie stajnie, dwie ujeż-

dżalnie, dwa pastwiska, mały domek (w 

którym na życzenie można zatrzymać się  
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    Myślę, że czas przedstawić  lokatorów 

ośrodka. Szczęśliwy dom znalazło tam 

osiem koni i dwa źrebaki, a także parę 

krów i królików. Jednak ja skupię się na 

koniach. Zdecydowanie jako pierwszego 

wymienię wałacha, pięknego gniadego 

hucuła o imieniu Pers. Jest to spokojny 

konik, ale z humorami, z  którymi pora-

dzić sobie może nieco lepszy jeździec. 

Jako drugiego przedstawię Faraona mur-

insulana z racji tego, że jest jedynym ogie-

rem tej rasy w Polsce. Ma wspaniałą buj-

ną grzywę, jest maści karej. 

Bajadera jest moją ulubioną klaczą. Jest 

rasy małopolskiej i maści kasztanowej. 

Uwielbiam na niej skakać i przeżywać 

przygody w siodle. 
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Fajka jest sroka-

tą klaczą w jed-

nej czwartej czy-

stej krwi angiel-

skiej. Jej źrebak 

Fanta również 

jest srokata i 

liczy sobie na 

razie dopiero 

pół roku. 

Szuba jest ma-

ści myszatej i 

jest hucułem. W 

tej stajni miesz-

kają także jej 

dwie córki: Sza-

firka i Satyna. 

Szafirka jest skarogniada i czasami tro-

chę złośliwa. W wakacje nawet zrzuciła 

dziewczynę podczas galopu, która zo-

stała nieco poturbowana, lecz za kilka 

dni znów siedziała w siodle. 

Nasz wielkolud to 

Satyna, zdecydowa-

nie najwyższa z ca-

łego stadka. Jest 

maści gniadej. 

 Ta druga cór-

ka Szuby także w 

stajni ma swoje 

dwie córki: Flotę i 

Saharę. Flota - mło-

da klacz maści 

kasztanowej podob-

na nieco w wyglą-

dzie do Bajadery, 

jest także fanta-

stycznym koniem. 

Sahara jest rówie-

śniczką Fant: także 

liczy sobie pół roku,  lecz niestety nie zo-

stanie w stajni, gdyż została sprzedana.  

     Uważam, że stadnina Agro Ryglice jest 

szczególnym miejscem. Można tam wspa-

niale spędzić wakacje, nie nudząc się ani 

przez minutę, znaleźć wspaniałych przyja-

ciół, dzięki którym rajdy są o wiele ciekaw-

sze. Myślę, że każdy kto miał okazję odwie-

dzić to magiczne miejsce, będzie mieć ta-

kie same zdanie o nim, jak ja.  
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Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce…  

 30 wrzesień, dzień o którym pamiętają wszystkie 

chłopaki i dla nich jeden z najważniejszych dni w całym 

roku. Jest to oczywiście Dzień Chłopaka!  

   Cała męska część mojej klasy powitała ten dzień w 

szkole z uśmiechem na ustach i chęcią do nauki. Wszy-

scy oczekiwaliśmy, że dziewczyny  przygotowały dla nas 

niesamowitą niespodziankę z okazji naszego święta. 

Czas  od rana do długiej przerwy, w której dziewczyny 

miały się objawić ze swoją niespodzianką, mijał bardzo powoli. Niestety, długa przerwa 

minęła i nic takiego się nie stało. Postanowiliśmy nie tracić głowy, bowiem pomyśleliśmy, 

że dziewczyny będą szykowały coś po lekcjach.  

     Po ostatnim dzwonku kończącym zajęcia, wszyscy wybiegliśmy z budynku. Dziewczy-

ny, ku naszemu zaskoczeniu, jak gdyby nigdy nic rozeszły się do domów. Straciliśmy  

ostatnią nadzieję, myśląc ze smutkiem, że koleżanki z klasy o nas zapomniały. Pomyśle-

liśmy, że chyba za mało starań włożyliśmy w przygotowanie Dnia Kobiet i teraz poniesie-

my tego konsekwencje. 

 Następnego dnia nie było nam już tak wesoło. Pogoda też nie nastrajała optymi-

stycznie. Ranek był szary i ponury. Staraliśmy się nie rozmawiać z dziewczynami, czego 

przyczyną był wczorajszy dzień. Jednak w ciągu dnia zza chmur wyjrzało słońce i nagle 

wszystko się zmieniło. Na początku najdłuższej przerwy wszystkie dziewczyny uciekły do 

sali od polskiego, gdzie mieliśmy mieć lekcję wychowawczą. Próby pukania do drzwi nie 

skutkowały ich otwarciem. Wiedzieliśmy, że coś się dzieje. Po dzwonku wszyscy zbiegli-

śmy ze schodów  do sali. W tym momencie naszym oczom ukazały się szklane kufle z 

„Tymbarkami” równo ustawione na ławkach.   

 Dziewczyny miały na sobie krawaty i coś do nas krzyczały, ale my z wrażenia nie 

zwracaliśmy na nie uwagi. Cala sala wyglądała inaczej. Na środkowej ławce była sterta 

różnych materiałów, krawatów, igieł i nici, a na tablicy były różne rysunki z życzeniami. 

Otóż, dziewczyny przygotowały dla nas różne konkurencje, które miały m.in.  sprawdzić 

naszą dojrzałość i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach… awaryjnych.. Jedną z nich 

było prawidłowe przyszycie guzika do materiału.  Zmierzyliśmy się również z zawiąza-

niem krawata, co nie było wcale takie proste. Potem odpowiadaliśmy na pytania z dzie-

dziny sportu, motoryzacji, gotowania. Pojawiły się także zagadki, które musieliśmy roz-

wiązać. Ostateczną konkurencją było jak najszybsze wypicie  pełnego kufla „Tymbarka”. 

Jak się okazało na koniec, za każdą konkurencję były przyznawane punkty dla każdego 

chłopaka. Ten kto wygrał dostawał tytuł najlepszego młodego mężczyzny w klasie. Naj-

więcej punktów otrzymali: Krzysztof Mrozik , Piotr Piszcz i Konrad Reperowski. 

    Pomysł, wykonanie i starania dziewczyn naprawdę nam się podobały. Przygotowane 

atrakcje były lepsze niż słodki poczęstunek. Babeczki zjemy i o nich zapomnimy, a ten 

dzień zapadnie w naszej pamięci na długo. Cała ta niespodzianka tylko utwierdziła nas 

w przekonaniu, że nasze dziewczyny z klasy są najlepsze na świecie i  trudno byłoby 

gdzie indziej takie znaleźć.  

Bardzo im dziękujemy za tak wspaniały Dzień Chłopaka.  

.  

 

     

Niezapomniany Dzień Chłopaka 
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W naszej szkole działa zespół muzyczny prowadzony przez panią Malwinę Misiak – 

nauczycielkę muzyki. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 15:20 w sali 

religijno - muzycznej. Na kółko może uczęszczać każdy kto lubi śpiewać, umie grać na 

jakimś instrumencie, nie stresuje go występ publiczny (np. podczas mszy św. czy w cza-

sie różnych szkolnych uroczystości). Na zajęciach panuje miła atmosfera, przyjazna dla 

każdego uczestnika.  

W skład naszego zespołu wchodzą osoby gra-

jące na kilku rodzajach instrumentów.  Pod-

stawę stanowią gitarzyści, czyli Antek z klasy 

2b i Janek z klasy 2a, którzy z wielkim zapa-

łem uderzają w struny. Ważną rolę w zespole 

pełni także pani Malwina, wspaniale grająca 

na pianinie. Na próbach możemy spotkać 

również Martę z klasy 2a, grającą na flecie 

poprzecznym. Nasz zespół instrumentalny ce-

chuje  profesjonalność, muzykalność i odpo-

wiedzialność za resztę członków grupy. 

   Teraz chciałabym napisać kilka słów o osobach odpowiedzialnych za śpiew. Wszyscy 

uczestnicy podzieleni są na dwie grupy: soprany – wyższe głosy i alty – niższe. Dzięki te-

mu podziałowi, często udaje się nam zaśpiewać coś na dwa głosy, pokazując tym sa-

mym poziom zaawansowania i dobrą technikę wykonawczą, jaką może poszczycić się 

nasza trupa. Niekiedy ten podział ulega zmianie (czasem ze względu na wyłowienie soli-

stów), lecz w miarę możliwości staramy się trzymać wyznaczonego schematu.  

   Myślę, że warto napisać  jeszcze kilka słów o repertuarze zespołu. Na kółku ćwiczy-

my różnorodne utwory, zarówno pieśni na mszę, jak i na inne okazje (np. na Święto Od-

zyskania Niepodległości), kolędy, a także piosenki, które często słyszymy w radiu i śpie-

wamy dla własnej przyjemności.  Każdy znajdzie tu repertuar dla siebie. W tym roku 

szkolnym zespół wystąpił już dwa razy: podczas rozpoczęcia roku szkolnego (1 września) 

i z okazji Dnia Edukacji Narodowej (15 października). Najbliższy koncert będzie dotyczył 

pieśni patriotycznych. Zapraszamy! 

  Kółko muzyczne jest naprawdę wspania-

łym sposobem na spędzenie wtorkowego 

popołudnia. Nie dość, że rozwijamy swoje 

umiejętności i zainteresowania, to uczymy 

się pracy w grupie, a także wzajemnej po-

mocy. Jeśli umiesz grać na jakimś instru-

mencie lub lubisz śpiewać - przyjdź! Na 

pewno nie pożałujesz!  

Kółko  muzyczne - czy to tylko śpiew? 
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W piątkowy słoneczny ranek, 10 paź-

dziernika, gdy wszyscy jeszcze słodko 

spali, członkowie Klubu Turystyki Rowe-

rowej, spragnieni nowych przygód, cze-

kali na pociąg do Częstochowy. Podróż 

mijała spokojnie na oglądaniu prześlicz-

nych widoków do czasu, kiedy przyszła 

kolej na sprawdzanie biletów przez kon-

duktora.  

Po godzinie jazdy w mieście znaleźliśmy 

szlak Orlich Gniazd i od razu na począ-

tek zdobyliśmy pierwszą górkę, a potem 

jeszcze jedną i jeszcze jedną…  aż prze-

staliśmy liczyć i tak do samego Krako-

wa…  

 Mimo wszystko piątek był dniem, 

w którym pobiliśmy wszelkie rekordy 

awarii rowerów – poszło kilka dętek, zła-

mała się przerzutka, a jednemu z rowe-

rzystów uszkodziła się nawet klamka od 

hamulca. Do naszego nieszczęścia bez-

pośrednio przyczynił się szczególnie 

trudny teren – kamieniste, piaszczyste i 

usłane korzeniami drogi. Po paru godzi-

nach prawdziwej męczarni wreszcie zo-

baczyliśmy Olsztyn, zamek i - co było dla 

nas dodatkową radością - mogliśmy na-

reszcie odpocząć!  

Okazało się, że nie dość, iż trójka z 

uczestników ma niepodstemplowane 

legitymacje, to jeden z biletów jest źle 

wydrukowany i nieważny! Po długiej dys-

kusji, na szczęście, wybrnęliśmy z kło-

potów. 

Już o 10.00 dotarliśmy do Częstochowy, 

nie mogąc doczekać się rozpoczęcia 

rajdu. Na początku wjechaliśmy na Ja-

sną Górę, przez chwilę pomodliliśmy się 

i ruszyliśmy dalej.                        .  

Reportaż z rajdu szlakiem Orlich Gniazd 

 Jedyną myślą, która podtrzymywa-

ła nas na duchu w dalszej drodze było 

to, że zostało nam jedynie kilka kilome-

trów do miejsca noclegu. Niestety, oka-

zało się, że byliśmy w błędzie. Musieli-

śmy przejechać jeszcze co najmniej 15 

km, a noc nadchodziła dużymi krokami. 

Wycieńczeni, pokonywaliśmy w mroku 

ostatnią część naszej trasy. Kiedy na-

reszcie ok. godziny 20.00 dojechaliśmy  
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do hostelu, poczuliśmy napływające  

szczęście. Po sytej kolacji zrobionej 

przez nas samych, położyliśmy się do 

łóżek, zaś sen znużył nas szybciej niż 

myśleliśmy. 

 Drugiego dnia, po zjedzonym 

śniadaniu, wyjęliśmy rowery z garażu i 

przygotowaliśmy je do jazdy.  

Po chwili rozpoczęliśmy kolejny etap po-

dróży. Na początku było bardzo przyjem-

nie. Jechaliśmy po płaskich terenach, 

ale tak było tylko przez chwilę... Po oko-

ło 20 minutach pani Kozak pękła dętka, 

a z jej zmianą wiązały się dodatkowe 

problemy… Między innymi okazało się, 

że jedna z zapasowych dętek była dziu-

rawa :-(. 

 

 W oczekiwaniu na naprawę dzwo-

niliśmy do naszych kolegów i koleżanek 

z klasy. Niektórzy z nich jeszcze spali. 

Nic dziwnego, przecież to była sobota! 

Mimo problemów udało się założyć no-

wą dętkę. Dalsza droga nie była już tak 

prosta, gdyż coraz częściej trzeba było 

pokonywać wzniesienia, co zajmowało 

nam sporo czasu, ponieważ nie wszyscy 

dawali radę. Nierówne tempo jazdy po-

wodowało, że byliśmy jeszcze bardziej 

zmęczeni.  Gdyby udało nam się porząd-

nie rozpędzić, a potem utrzymać to tem-

po jazdy, byłoby zdecydowanie łatwiej. 

Ale - jak to określiła pani Kozak: "Nie je-

steście na rajdzie, żeby odpoczywać. 

Odpoczywają ci w szkole".  

Zwiedziliśmy również zamek w Pod-

zamczu., a właściwie jego ruiny. 

 Po trzech godzinach licznych zjaz-

dów i podjazdów dojechaliśmy do celu. 

Przejechaliśmy 10 km mniej niż było za-

planowane, ale radość po dojechaniu 

była niezmierna, zwłaszcza gdy dowie-

dzieliśmy się, że na kolację zjemy pizzę! 

To właśnie w Rabsztynie obejrzeliśmy 

historyczny mecz Polska-Niemcy, który 

wygraliśmy po bramkach Mili i Milika. 
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 Niedziela była ostatnim dniem na-

szej wyprawy. Po sytym śniadaniu wyru-

szyliśmy w drogę. Po długim zjeździe 

mieliśmy skręcić w lewo. Niestety, na 

skrzyżowaniu musieliśmy poczekać aż 

przyjedzie jakiś samochód i zapali się 

zielone światło. Mimo trudności udało 

się, ale nie długo cieszyliśmy się z suk-

cesu, gdyż pani Marcie pękł łańcuch. 

Naprawialiśmy go razem z księdzem. 

Siłowaliśmy się z nim jakieś 15 minut, 

ale udało się i pojechaliśmy dalej. 

 

  

Trasa mijała nam szczególnie spokojnie, 

bez większych wysiłków.  

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy nagle ujrzeliśmy tabliczkę infor-

mującą, że dojechaliśmy do Krakowa - 

poczuliśmy się bardzo szczęśliwi! Udało 

się! Po kilku pamiątkowych zdjęciach 

ruszyliśmy dalej przez miasto Kraków, 

skąd późnym wieczorem pociągiem wy-

ruszyliśmy w drogę powrotną do War-

szawy. 

 

  

Po kilku godzinach już mogliśmy podzi-

wiać najpiękniejszą część Jury - urokli-

we skały i piękne ostańce, które ideal-

nie komponowały się z jesiennym krajo-

brazem. 
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Zestawienie w głosowaniu na zastępcę 

przewodniczącego 

Głosy zbierała i liczyła trzyosobowa ko-

misja, w której zasiedli:  

(od lewej) Justyna Kamińska, Iga Wrzo-

sek i Krzysztof Woźniak. 

 Tr z e c i e g o 

października od-

było się głosowa-

nie, w którym wy-

bieraliśmy prze-

wodniczącego Sa-

morządu Szkolne-

go i jego zastępcę, 

a także sekreta-

rza. Myślę, że o 

wyborze w więk-

szości zadecydo-

wały plakaty wy-

borcze, a także 

debata, w której 

lepiej poradził so-

bie Filip Malinowski. 

Zestawienie wyników w głosowaniu na 

przewodniczącego szkoły 

 

  

Zestawienie w głosowaniu na sekreta-

rza: 
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Nowemu Samorządowi gratulujemy i 

czekamy na spełnienie wyborczych 

obietnic :-). 

Wybieramy Samorząd Szkolny 
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14 października przypada dzień Edu-

kacji Narodowej, w którym obchodzimy 

święto wszystkich nauczyciel i pedago-

gów. W tym roku był to wtorek i ku ogól-

nemu zadowoleniu – był to dzień wolny. 

Obchody tego święta zorganizowaliśmy 

następnego dnia – 15 października. 

W naszej szkole obowiązywał wówczas 

strój galowy. Większość uczniów dostoso-

wała się do tego wymogu. Całe przedpo-

łudnie przeszło nam na próbach kółka 

muzycznego, teatralnego i lekcjach, któ-

re odbywały się według planu.  

O godzinie 11:50 młodzież naszego  

gimnazjum przeszła do dolnego kościoła, 

by tam uczestniczyć we mszy św. sprawo-

wanej przez Księdza Dyrektora.  

Liturgię upiększał zespół muzyczny, któ-

ry w czasie jej trwania wykonywał różne 

pieśni kościelne. Nasi artyści wypadli na-

prawdę wspaniale! 

Po zakończonej eucharystii wszystkie 

klasy przeszły do auli szkoły, gdzie mło-

dzież z kółka teatralnego zaprezentowała 

niezwykle ciekawe przedstawienie pt. 

,,Jak to z nauczycielem było... ‘’. 

Dzień Edukacji Narodowej 



S TR .  1 2  

 Spektakl opowiadał o pewnym na-

uczycielu (granym przez Olę z klasy 

2a ), któremu Bóg powierzył uczenie 

dzieci z Raju.  

Niestety, metody wychowawcze peda-

goga nie odpowiadały Stwórcy i po nego-

cjacjach, zwolnił go z tej zaszczytnej 

funkcji. Smutny nauczyciel udał się do 

piekła, mając nadzieję, że tam znajdzie 

zatrudnienie. Nie pomylił się – Lucyfer 

zatrudnił naszego bohatera, jednak po 

pewnym czasie król diabłów ze zdziwie-

niem spostrzegł, że dzieci piekielne sta-

ją się coraz grzeczniejsze, mądrzejsze     

i kulturalniejsze. Nie spodobało się to 

władcy podziemi i również pozbawił na-

uczyciela pracy. 

 Nasz bohater udał się zatem do agen-

cji pracy, w której przydzielono mu jedy-

ną dostępną placówkę, w której mógł na-

uczać. Zesłano go na ziemię i to wcale 

nie do wspaniałych miast, takich jak Pa-

ryż, Wiedeń, ale do Ożarowa Mazowiec-

kiego w Polsce – do Gimnazjum Pallottie-

go! 

Okazało się, że uczniowie tej szkoły są 

inteligentni, kulturalni, pomocni i cierpią 

na pracoholizm – nauczyciele siłą muszą 

odrywać ich od nauki :-) . 

Podczas całego spektaklu panowała 

bardzo miła atmosfera. Przedstawieniu 

towarzyszyły częste wybuchy śmiechu, 

gdyż tekst był humorystyczny i opowiadał 

w części także o naszej szkole. Po zakoń-

czonym spektaklu aktorzy dostali brawa i 

gratulacje za wspaniałe odegranie swo-

ich ról.  

Niestety, był to koniec tegorocznych 

obchodów Dnia Edukacji Narodowej. 

Wszyscy we wspaniałych nastrojach po-

biegli na dwie ostatnie lekcje.  

   Myślę, że każdemu uczniowi naszej 

szkoły bardzo podobał się ten dzień. 

Mam nadzieję, że zostanie w naszej pa-

mięci na długo, by móc wspominać cu-

downe chwile spędzone w Gimnazjum 

Pallottiego.  

P AL LO T T UŚ  



  

 

 

S TR .  1 3  

Nowe szaty … Szekspira, 
                                                                                                                          

czyli o krawieckich talentach uczniów Pallottiego 

Niedawno na jednej z lekcji języka polskiego mogliśmy oglądać 

niezwykły pokaz… mody. Wszystko za sprawą zadania, jakim 

było uszycie stroju dla Szekspira zgodnie z kanonami szesna-

stowiecznej mody. Jeszcze przed wakacjami osoby chętne, któ-

re chciały zmierzyć się z tym niecodziennym zadaniem i spró-

bować swych sił w sztuce krawieckiej, zgrupowały się w odpo-

wiednie cechy, wybrały swoje nazwy i podpisały umowy, w któ-

rych zobowiązały się do „wykonania kostiumu historyczno-

literackiego dla wielkiego i przesławnego poety angielskiego, 

Williama Szekspira, poddanego Jej 

Królewskiej Mośći Elżbiety I.” 

W wakacje prace ruszyły pełną parą. 

Najpierw musieliśmy dowiedzieć się 

co nieco o dawniejszym sposobie ubierania się. W ruch po-

szedł więc Internet, czasopisma poświęcone modzie, leksyko-

ny malarstwa itp. Nie lada wyzwaniem okazało się także po-

szukiwanie materiałów, z których mogliśmy uszyć nasze sza-

ty. Stare szafy babć i mam kryły wiele skarbów, ale czasem 

warto było wybrać się także do „ciucholandów”, które ofero-

wały bogaty asortyment różnego rodzaju tkanin. 

Kiedy wszystko zostało już zebrane, przystąpiliśmy do pracy 

właściwej, czyli szycia! Przydatne okazały się tu umiejętności 

manualne (np. nawlekanie igły) i praktyczne – w tym najważ-

niejsze – obsługa maszyny do szycia! Dla niektórych spotka-

nie z tym sprzętem było ciekawym doświadczeniem, a próba swych w wykonaniu podsta-

wowych ściegów maszynowych prawdziwą gratką i… wcale nie taką łatwą sprawą :-). Do-

brze, że w pobliżu zawsze krzątała się czyjaś mama lub babcia, która zawsze służyła do-

bra radą i pomocą. Dziękujemy Wam z całego serca!!! :-) 

Wszystkie stroje kosztowały nas wiele pracy i 

cierpliwości. Może nie zawsze każdy element 

wyszedł tak, jak chcieliśmy, ale… trening czy-

ni mistrza! Nagroda za nasz wysiłek były oce-

ny celujące z języka polskiego - i to wcale nie 

w pomiernym sercu naszej Pani  :-) - lecz w 

dzienniku! Jesteśmy z nich bardzo dumni i 

zadowoleni. A jeśli chcecie obejrzeć efekty 

naszej pracy, zapraszamy do galerii! 

P AL LO T T UŚ  
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 Minęły dwa miesiące nauki. Pierwszaki poznały już szkołę i jej oby-

czaje. „Pallottuś” postanowił dowiedzieć się, co myślą nowi uczniowie o 

naszej szkole. Pomogła nam w tym uczennica klasy 1a – Gabriela Mi-

chalak, która przeprowadziła wywiad z koleżankami z klas pierwszych.  

 

Dwa miesiące za nami…, czyli Pallotti     

oczami Pierwszaków  

Pierwszą  rozmówczynią była Julka. 

Gabrysia: Dlaczego wybrałaś Gimna-

zjum im. Św. Wincentego Pallottiego? 

Julka: Wybrałam to gimnazjum, ponie-

waż słyszałam o nim bardzo dobre opi-

nie. Wszyscy moi znajomi, którzy już je 

ukończyli, bardzo je chwalą. Są pełni 

uznania dla uczących w nim nauczycieli 

oraz warunków, w jakich odbywa się na-

uka. Uważam, że ta szkoła jest bardzo 

fajna. 

G: Co najbardziej podoba Ci się w na-

szej szkole? 

J: Najbardziej podobają mi się różne 

kółka zainteresowań, 

przedstawienia organizo-

wane w auli, wiele kon-

kursów oraz fantastyczni 

nauczyciele. Podoba mi 

się to, że obchodzone są 

urodziny. 

G: Na co - Twoim zdaniem - w szkole kła-

dzie się szczególny nacisk ? 

J: Uważam, że na naukę i zachowanie. 

G: Czy będąc w tej szkole zauważyłaś, 

że więcej czasu poświęcasz nauce ? 

J: Tak, zauważyłam. W szkole podstawo-

wej tej nauki było mniej. A teraz nagle 

zrobiło jej się więcej i doszło dużo no-

wych przedmiotów, ale uważam, że to 

dobrze. 

G: Czy uważasz, że ilość zajęć dodatko-

wych jest wystarczająca? Jakie zajęcia 

chciałabyś dodać? 

J: Sądzę, że jest ich bardzo dużo i jest w 

czym wybierać. Nie wiem, co bym doda-

ła. Wydaje mi się, każdy kto tylko chce, 

znajdzie coś dla siebie. 

G: Czy zadawala Cię sposób, w jaki oce-

niają nauczyciele? 

J: Zadawala, ponieważ sądzę, że wszy-

scy mają szansę na dobrą ocenę. 

G: Którego nauczyciela najbardziej lu-

bisz i dlaczego ? 

J: Lubię wszystkich nauczycieli. Mają 

oni bardzo dobre podejście do uczniów, 

ciekawie prowadzą lekcje, nigdy nie ma 

nudy na zajęciach. 

G: Czy uważasz, że w naszej szkole jest 

bezpiecznie? 

J: Uważam, że tak. Tutaj bardzo duży na-

cisk kładzie się na zachowanie, więc są-

dzę, że w tej szkole jest bardzo bez-

piecznie. Uczniowie są dla siebie bardzo 

mili i pomocni. 

G: Czy podoba Ci się Twoja klasa? 

J: Tak, bardzo. Uważam, że wszyscy są 

dla siebie mili. Jesteśmy taką rodziną. 

G: Czy poleciłabyś to gimnazjum młod-

szym kolegom i koleżankom? 
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J: Oczywiście. Starsi koledzy polecali mi 

to gimnazjum. Gdybym ja miała ją ko-

muś polecić i wyrazić swoją opinię, na 

pewno poleciłabym. 

G: A teraz taka moja mała refleksja: 

Ksiądz Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Pa-

ni Sekretarka i personel szkoły są bar-

dzo miłymi i uprzejmymi osobami, zaw-

sze pomagają w potrzebie. Czy Ty też 

tak uważasz ? 

J: Tak. Zawsze błyskawicznie rozwiązują 

wszelkie problemy lub konflikty między 

uczniami. Potem panuje zgoda. Sądzę, 

że są to przemiłe osoby i mają bardzo 

dobre podejście do uczniów. Ogólnie w 

szkole daje się wyczuć bardzo miła, cie-

pła atmosfera. 

G: Dziękuję za rozmowę. 

Podobne pytania Gabrysia zadała dru-

giej uczennicy. 

Gabrysia: Co skłoniło Cię do wybrania 

tego właśnie gimnazjum? 

Uczennica: Wybrałam je, ponieważ sły-

szałam o nim bardzo wiele pozytywnych 

opinii. Moim zdaniem jest to najlepsze 

gimnazjum w mojej okolicy. 

G: Co chciałabyś zmienić w naszej szko-

le? 

U: Tak naprawdę to jeszcze o niej nie 

wiem za wiele, więc nie wiem też, co 

można tutaj poprawić lub  zmienić. 

G: Które przedmioty lubisz najbardziej i 

dlaczego ? 

U: Nie mam swojego ulubionego przed-

miotu. 

G: Co twoim zdaniem jest w szkole naj-

ważniejsze? 

U: Nauka. 

G: Czy korzystasz z szerokiej gamy zajęć 

pozaszkolnych, jakie oferuje nasza szko-

ła? 

U: Uczęszczam na kółko teatralne. Chcia-

łabym uczęszczać na kółko muzyczne, 

ale niestety są w tym samym czasie.  

G: Który nauczyciel jest najbardziej wy-

magający? 

U: Pani Agnieszka Rysz. 

G: Czy uważasz, że nauczyciele dużo za-

dają? 

U: Niektórzy tak. Np. Pani Katarzyna Ku-

racka, Pani Agnieszka Rysz. 

G: Czy uważasz, że nasza szkoła jest ka-

meralna? 

U: Tak. Uważam, że jest kameralna. W 

naszej szkole jest około 120 uczniów. 

Nie jest to aż tak ogromna liczba. Nie 

tak, jak w mojej poprzedniej szkole, 

gdzie było 300 uczniów. 

G: Czy dobrze czujesz się w swojej kla-

sie? 

U: Czuję się dobrze. 

G: Czy zaprzyjaźniłaś się z kimś ze swojej 

klasy? 

U: Tak. Poznałam wiele osób. 

G: W naszej szkole co miesiąc organizo-

wane jest wyjście do teatru. Uważam, że 

dzięki Pani od języka polskiego możemy 

przenieść się w świat kultury i sztuki. Czy 

Ty też tak sądzisz? 

U: Tak. Byłam już na jednym wyjeździe i 

zamierzam jeździć na większość z nich, 

oczywiście jeśli będę mogła. O ile to nie 

będą wyjazdy na balet. 

G: Dziękuję za wywiad.  
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panowała nad swoim głosem. - Mówi-

łam wam chyba, że macie zamknąć się 

w moim pokoju i nie wyściubiać stam-

tąd nosa. 

- Ależ dziewko, nie mogliśmy zostawić 

ciebie samej. Nie godzi się dobrze uro-

dzonej panience chodzić po mieście 

bez ochrony. 

- Mów ciszej, głupku. Nie widzisz, że 

wszyscy się na nas gapią?! Znowu będę 

miała przez was problemy. 

- Więc ktoś chce ci zaszkodzić, dziewko? 

Powiedz, który to. Już ja się z nim rozli-

czę. 

- Nie!! Jak chcesz mi pomóc, to siadaj i 

się wreszcie zamknij! Gdzie jest Budzi-

gniew? 

- Mego pana więzi ta niecna komnata - 

wyznał Dziadumił, wskazując  dłonią na 

łazienkę. 

- Zatrzasnął się w toalecie? Wspaniale.  

  Zza drzwi rozległ się głos rycerza. 

- Jesteś tam, Dziadumile? 

- Tak, zacny panie. Zaraz wywarzę te 

drzwi, nie bój nic.  

- Wiernyś ty sługa. Wiedz, że nigdy ci te-

go nie zapomnę.   

 Rosalina patrzyła chwilę w ich 

stronę, a potem zrezygnowana opadła 

na siedzenie. Nie był to jeszcze koniec 

nieszczęść na dzisiaj. Los nie oszczę-

dzał jej ani trochę, bowiem w tym wła-

śnie momencie do przedziału wkroczył 

kontroler biletów. 

- Teraz już po mnie - pomyślała. 

  Mężczyzna spojrzał w stronę giermka, 

który właśnie zamierzał się do uderze-

nia mieczem w drzwi. 

- Co się tu wyrabia? 

  Roze najchętniej zakopałaby się pod 

ziemię. Sytuacja nie wyglądała obiecują-

co. 
   

  Była szósta nad ra-

nem. Rosalina skoń-

czyła odrabiać ostat-

nie zadanie z mate-

matyki i w pośpiechu 

pakowała książki do 

plecaka. Przez całą 

noc ani na chwilę nie 

zmrużyła oka. Musiała zająć się nowymi 

gośćmi. Średniowieczni rycerze zdecydo-

wanie nie mogli odnaleźć się we współcze-

snych czasach. Dziewczyna przez kilka go-

dzin próbowała wytłumaczyć im, jak 

wszystko funkcjonuje w XXI wieku. Nieste-

ty, bezskutecznie. Teraz pozostawało tylko 

mieć nadzieję, że Dziadumił i Budzigniew 

zechcą zamknąć się w domu, dopóki Roze 

nie wymyśli, co z nimi zrobić. Szczerze mó-

wiąc, sama Rosalina najchętniej postąpi-

łaby podobnie. Jakoś nie miała ochoty na 

ponowne spotkanie z dyrektorem Kwasi-

grochem. Z drugiej strony wiedziała, że 

prędzej czy później będzie musiała odbyć 

tę trudną rozmowę. Odwlekanie jej nie jest 

najlepszym rozwiązaniem. Lepiej załatwić 

to szybko i bezboleśnie. Z tym przeświad-

czeniem dziewczyna udała się w kierunku 

stacji.  

  Ostatnie kilka metrów biegła. Weszła do 

pociągu w ostatniej chwili i opadła na fo-

tel. Miała przed sobą jeszcze kilkanaście 

minut drogi. Postanowiła spożytkować je 

na sen. Jej marzenia prysły, gdy tylko usły-

szała  znajome głosy. Nie miała żadnych 

wątpliwości. To byli dwaj rycerze! Zerwała 

się i pobiegła w ich kierunku.  

  Dziadumił w stroju z epoki stał przed toa-

letą i wymachiwał mieczem. Zszokowani 

pasażerowie wpatrywali się w niego z 

otwartymi ustami. Roze próbowała opano-

wać sytuację. Podeszła do giermka i odcią-

gnęła go na bok. 

- Co ty tu robisz, idioto?! - Z trudem  

„Rosalina w opałach” 
Kraków 2014 
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  - W najgorszym przypadku przymkną 

nas na 24 godziny – próbowała się uspo-

koić. 

 Tymczasem kontroler podszedł do 

Dziadumiła. 

- Kim pan jest i co pan robi? - zapytał. 

- A pan coś za jeden? - odparł giermek. 

- Proszę nie stroić sobie ze mnie żartów. 

Niech mi pan poda bilet. 

-  Co? 

- Proszę okazać mi bilet do kontroli i odło-

żyć ten miecz. W przeciwnym razie będę 

zmuszony zawiadomić policję i wysadzić 

pana na następnej stacji. 

- Ach, więc to ty za tym wszystkim stoisz, 

podstępna żmijo. Ale powiadam ci, nie 

poddam się! Będę walczył do ostatniej 

kropli krwi! – wypowiedziawszy te słowa, 

Dziadumił ściągnął z dłoni rękawicę i ci-

snął ją w twarz mężczyzny. 

  Rosalina wciągnęła powietrze.  

- O nie, tego już za wiele! Wzywam policję! 

– wydzierał się rozwścieczony kontroler. – 

Proszę natychmiast… - urwał w połowie 

zdania, gdyż tuż przed jego nosem świ-

snęła szpada. To Budzigniew przebił się 

przez drzwi. Rycerz zaczął robić w nich 

dziurę. Gdy osiągnęła oczekiwany roz-

miar, Budzigniew wetknął w nią głowę i 

wydał potworny ryk. Drzwi urwały się i 

mężczyzna wyszedł z toalety.  Jego twarz 

nadal była uwięziona. Bynajmniej nie 

przeszkadzało mu to. Razem z Dziadumi-

łem ruszyli na przerażonego kontrolera. 

Reszta pasażerów wpadła w panikę. Za-

częli biegać i  krzyczeć.                                                                                                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                                                                        

Jeden z nich złapał telefon i zadzwonił 

na numer alarmowy.  

 

Rosalina obserwowała całe zajście z co-

raz większym przestrachem. Po chwili 

zastanowienia rzuciła się na pomoc 

biednemu kontrolerowi. Zaczęła okła-

dać Budzigniewa swoim plecakiem. Na 

szczęście pociąg dojeżdżał już do kolej-

nej stacji. Drzwi otworzyły się, a spani-

kowani pasażerowie zaczęli uciekać na 

dworzec. Do środka weszła policja i za-

częła odciągać  

Do środka weszła policja i zaczęła od-

ciągać rycerzy. Roze nie miała pojęcia 

co robić. Gdy funkcjonariusze zaprowa-

dzili porządek, cała uwaga skupiła się 

na niej. 

- Uciekaj półki możesz, dziewko – zawo-

łał Dziadumił. 

- Ty ich znasz? – zapytał policjant. 

- Ja? Skądże – zaczęła się jąkać dziew-

czyna. 

- Jak to nie? – teraz do głosu doszedł 

Budzigniew – Przecie wczoraj sama nas 

przyjęłaś do swego domu, nie pamię-

tasz już? 

- Wcale nie, chyba mnie z kimś pomyli-

łeś – zaczęła Roze. 

- Dobrze, będziecie się tłumaczyć na ko-

misariacie. Wasza trójka idzie ze mną…  

 

                                                c.d.n. 

 

                                                                                                                                             

Ola      

Piasecka 
                                                                                                                                                                                        

Jesteśmy w sieci Web! 

www.szkola-ozarow.pl 
Zespół redakcyjny:Aleksandra Piasecka, Marta Solarz, Justyna 

Kamińska, Janek Rokicki 
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