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Wstępniak 

    Czytelnicy naszej szkolnej gazetki!!! Przed-

stawiamy Wam kolejne wydanie publikacji, 

które przygotowali nasi uczniowie specjalnie z 

myślą o Was. Pełni sił i pozytywnej energii 

"drążyliśmy" wiele ciekawych tematów, które 

związane są z  życiem szkolnym.Wszystko mo-

żecie przeczytać w nowym wydaniu gazetki! 

 

      

 Kamil Szuwarski 



Rok szkolny  i … historia  

Po  dwóch miesiącach odpoczynku trzeba wracać do 

szkoły. 

  Tak też myślała młodzież w 1939 roku. Wszyscy , zbie-

rając się do szkoły , nie byli świadomi tego, co ich czeka. 

1 września cały świat ogarnęły : chaos i panika. Armia 

Trzeciej Rzeszy pod wodzą Adolfa Hitlera wtargnęła na 

teren niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiąz-

kiem każdego człowieka była czynna walka z bronią w 

ręku, wszystkie inne zagadnienia odeszły na plan dalszy 

- jak wspomina Józef Małgorzewski w porannym wydaniu radia owego dnia. 

   Przez kilka lat młodzież nie miała szansy rozwoju, edukacji. Okupacja hitlerowska starała się 

zniszczyć to , co polskie. W trakcie wojny rozwinęła się konspiracja w każdej dziedzinie życia, po-

cząwszy od Armii Krajowej, a skończywszy na potajemnych spotkaniach naukowych i literackich, 

prowadzonych przez pokolenie Kolumbów. Wielu młodych ludzi zginęło za ojczyznę. Walczyli po 

to , abyśmy mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju. Szare Szeregi walczyły o wszystko, co pol-

skie. Patriotyzm i duch polskości były tak silne, ze nic 

nie stało na przeszkodzie w walce o odzyskanie suwe-

renności. 

         Dziś żyjemy w wolnym od konfliktów militarnych 

kraju. Mamy nieograniczony dostęp do nauki, wiedzy 

i zdobyczy cywilizacyjnych całego świata. Tego wła-

śnie brakowało wszystkim młodym, którzy żyli pod-

czas II wojny światowej, jednak to pokolenie tak uko-

chało nas, swoich następców, że poświęciło to, co 

najważniejsze, abyśmy mogli rozwijać się i  być szczęśliwymi .  

    Gdy 1 września, jak co roku wracamy do szkoły, pamięcią sięgamy do wakacyjnych przygód. Jed-

nak czy pamiętamy o tych, którzy z myślą o nas,przyszłych pokoleniach, ryzykowali swoje życie ?  

Nie bądźmy obojętni na to, co działo się podczas wojny. Strzeżmy patriotyzmu przekazanego nam 

przez naszych przodków oraz patrona naszej szkoły. Szanujmy wolność i niepodległość. 

 

                                                            K. SZ. 



Życie z pasją ….czyli o sporcie . 

   Wywiad z  Martinem Sendłakiem 

M. K. : - Martinie ,   chciałbym dziś zadać ci kilka pytań odnośnie Twojej przygody ze sportem.  

M. S.: - Chętnie odpowiem na nie. 

M. K.: -Martin jaki sport trenujesz? 

M. S.:- Judo,  jest to sport walki, który rozwija  ciało oraz umysł. 

M. K . : - Co spowodowało,  że  wybrałeś sporty walki ? 

M. S. :- Judo pokazał mi mój ojciec, gdy miałem trudne chwile i chciałem być sprawniejszy i  bardziej silny od 

innych . 

M. K.: -  Od ilu lat już trenujesz i ile razy w tygodniu? 

M. S.:- Trenuje około 6 lat a treningi teraz mam codziennie. W poniedziałek, środę, piątek na matach, we wtor-

ki i czwartki jest siłownia zaś w sobotę jest  trening techniczny a  w niedziele chodzę na basen. Treningi z maty 

mam na OSIR-ze. Siłownię mam tu w naszej szkole , również tu jest trening techniczny. W niedziele basen mam 

obok naszej szkoły. 

M. K.:- Czy miałeś okresy, w których chciałeś odejść od treningów? 

M. S.:- Były chwile ciężkie, lecz nigdy nie chciałem odejść, ponieważ to ten sport pokazał mi, że staranność, 

chęci i zaangażowanie pozwalają na niesamowite wyniki. 

M. K. :- Martin trenujesz coś jeszcze oprócz judo? 

M. S. : - Trenuje tylko judo, ale uczęszczam na zawody sumo w których mam naprawdę dobre wyniki, ale to 

tylko dlatego , że judo mnie tak wzmocniło, że w sumo nie ma wielu osób z którymi bym przegrał. 

M. K.:- Jakie masz osiągnięcia w judo i sumo? 

M. S. : - Z judo mam wiele medali z zawodów na poziomie międzynarodowym lub ogólnopolskim na przykład 

na  eliminacjach do Mistrzostw Polski 3 razy miałem  pierwsze, drugie i trzecie miejsce a ostatnio z moim klu-

bem mieliśmy 3 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Jako iż zawody z sumo są częściej i są łatwiejsze 

moje osiągnięcia to czterokrotny medal na Mistrzostwach Europy z czego raz mistrzostwo. Jestem również 

dziesięciokrotnym mistrzem Polski, ale dla mnie najważniejsze są osiągnięcia z judo . 

M. K.:- Jakie masz plany na przyszłość, jeśli chodzi o judo? 

M. S. : - Mam plan być najlepszy na czas mojej kariery . 

M. K. :- Kto jest twoim trenerem?  

M. S .: - Moim trenerem jest pan  Bartłomiej Wach i gdyby nie jego zaangażowanie wobec mnie , nie dotarł-

bym tak daleko, dlatego bardzo go szanuje . 

M. K.:- Dziękuję Ci za ten wywiad. Jestem pod wrażeniem Twojej  wytrwałości i Twoich osiągnięć w tym spo-

rcie. 

M. S.: - Miło mi i również dziękuje . 

                M. K. 



Życie z pasją… czyli dalej  o sporcie. 

Wywiad z Jakubem Flakiem. 

 

W. S. :- Jaki rodzaj sportu uprawiasz i od ilu lat ? 

J. F.:-  Dyscypliną sportu,  którą uprawiam są zapasy, ćwiczę je od 8 lat. 

W. S.: - Kuba czy rodzina wspierała Cię w wyborze tej dyscypliny sportu czy 

raczej odradzała jej  uprawianie ? 

J. F.:-  Moja rodzina odradzała mi uprawianie zapasów, ponieważ zapasy to 

sport walki i dochodzi tam do wielu rodzajów kontuzji. 

W. S.:-  Co Cię zafascynowało w uprawianiu zapasów? 

J. F.: - Szczerze to sam nie umiem odpowiedzieć sobie na to pytanie,  polubi-

łem ten sport, kiedy po raz pierwszy poszedłem na trening. 

W. S. :-  Jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia w tej dyscyplinie ? 

J. F.: - Jak na razie udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski oraz 3 miejsce na Mistrzostwach Europy. 

W. S. : - Jakie są Twoje plany związane z zapasami na najbliższy czas i co w przyszłości chciałbyś jeszcze 

zdziałać jako sportowiec? 

J. F. :-  Chciałbym zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy na rok 2020 oraz zdobyć medal na Mistrzo-

stwach Polski, w przyszłości chciałbym wywalczyć medal na Mistrzostwach Świata lub Europy 

W. S.:-  Kto jest Twoim idolem jeżeli chodzi o sport, kogo starasz się naśladować i dlaczego? 

J.F.:-  Moim idolem zdecydowanie jest Damian Janikowski, jest on byłym zapaśnikiem, aktualnie walczy 

w KSW, bardzo staram się go naśladować, ponieważ był to świetny zapaśnik. 

W. S.: - Czy interesujesz się innymi dyscyplinami sportu poza Twoją, jeżeli tak to jakimi? 

J. F.:-  Poza zapasami, bardzo lubię grać w piłkę ręczną oraz oglądać piłkę nożną. 

W. S .: - Co zamierzasz robić, gdy już skończysz swoją przygodę ze sportem? 

J.F.:-  Moja przygoda ze sportem się jeszcze na dobre się  nie zaczęła, więc na razie o tym nie myślę. 

W. S.:  - Kuba jakbyś nie był sportowcem to kim byś był? 

J. F.:- Emm... Sam nie wiem, trudne pytanie, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. 

W. S.:-  Dzięki Kuba , że opowiedziałeś o swojej pasji 

J. F.: - Dzięki również.                                                               

                                                                            W.S. 



Witajcie, moi drodzy, przychodzę do Was z dość świeżym tematem w naszej szkole, a mia-

nowicie z rapem, który stał się dość popularny w ostatnim czasie w Zamościu. Rapowanie 

to rodzaj ekspresji wokalnej polegającej na rytmicznym i ekspresyjnym wypowiadaniu słów 

i ich rymowaniu do tak zwanego „beatu".  

    Wiele osób w naszej szkole tworzy muzykę, a tak mało ludzi  o tym wie, dlatego niedaw-

no postanowiłem przeprowadzić wywiad z jednym z początkujących raperów z naszej szko-

ły, który w internecie posiada pseudonim YNG PATI.  

    Zapraszam do przeczytania, a może dowiecie się wielu ciekawych informacji. 

N:-  Pati, powiedz nam, od jakiego czasu zajmujesz się tworzeniem muzyki i ile zajmuje Ci 

jeden numer? 

R.P.: -Muzyką zajmuje się od 6 miesięcy. Wszystko zależy od tego , ile czasu, poświęcam na 

jej tworzenie. Jeżeli mam wenę pisze tekst i nagrywam piosenkę w ciągu kilku dni. 

N .:- Mógłbyś nam powiedzieć, czym wyróżnia się twój styl?  

R.P.:  -Moje utwory są o miłości, ale także o ludziach i ich zachowaniach.  

N. - Co najbardziej cenisz w muzyce?  

R.P.: - To, że mogę przelać całe swoje emocje na beat.  

N. :- Kogo uważasz za autorytet ?  

R.P.: -Głównym autorytetem dla mnie są raperzy z „podziemia”, ponieważ mimo braku do-

brych profesjonalnych sprzętów potrzebnych do nagrywania piosenek i młodego wieku , 

robią dobrą robotę, trafiając swoją muzyka do bardzo dużego grona odbiorców. 

N. :-Chciałbyś dalej to robić czy jednak wybrać  inny kierunek w swojej przyszłości ? 

R.P.:-Tak jak najbardziej chciałbym iść w tym kierunku i z każdym dniem zdobywać nowe 

doświadczenia potrzebne do rozwoju kariery. 

 

                                                                                    P4XER 

Muzyka jest wszędzie 



‘’Samotność’’ 

 

[…] Był zimowy poranek, za oknem padał śnieg, a po szybach płynęły malutkie strugi deszczu.     Powoli 

nadchodziły święta i jak zwykle, ludzie byli ogarnięci szałem kupowania prezentów, strojenia choinek, wie-

szania bombek i innych takich. No i w tym wszystkim jestem ja, siedząca w tym pokoju, zupełnie bez po-

mysłu i sił na dalsze życie. 

    Właśnie przed chwilą się obudziłam, podniosłam głowę i spojrzałam w stronę okna, śnieg majestatycz-

nie spadał na ziemię, zasypując drogi i chodniki. Panowała cicha, dość ponura atmosfera, ludzie przecho-

dzili przez pasy wpatrzeni w telefony, dzieci spieszyły się do szkoły, a reszta przebijała się samochodami 

do pracy. No cóż, codzienna szara rzeczywistość.  Odwróciłam głowę w prawo by sprawdzić, która jest go-

dzina co już po dziewiątej, kurczę, długo spałam, chyba najwyższy czas wstać- Wymamrotałam sama do 

siebie. Z pośpiechu nie pościeliłam nawet łóżka, bo nawet i po co, żeby znów je  wieczorem zaścielać? 

Wbiegłam do kuchni, aby zrobić sobie coś do jedzenia. W domu panowała cisza, może dlatego że, miesz-

kam sama, choć niezupełnie, bo z psem. Mój czworonóg wabi się Aleks, jest to mieszanka labradora z ow-

czarkiem. Przyznam, że jest to naprawdę mądry pies, czasem wydaję mi się, że jest mądrzejszy od niektó-

rych ludzi. Zawsze, gdy coś mnie trapi, jest przy mnie i potrafi rozweselić. Podczas śniadania, znów mój 

wzrok powędrował w stronę okna. Nic szczególnego się nie zmieniło, ludzi tłum jak to bywa w wielkim 

mieście. Podeszłam  bliżej i ukradkiem spojrzałam , zobaczyłam idącą parę zakochanych, wyglądali na-

prawdę wspaniale krocząc tak w tym śniegu, który dodawał im tylko uroku.  Trzymali się za ręce, śmiali się 

i rzucali w siebie śnieżkami. W końcu dotarło do mnie, że nie mogę już tak dłużej żyć. Jestem osobą zrzę-

dliwą, wszystkich odpycham, nie mam przyjaciół, z rodzicami się pokłóciłam, najbliższe osoby postanowiły 

się ode mnie odwrócić. Zostali tylko moi dziadkowie, do których to zawsze miałam sentyment i szacunek. 

Byli  kimś naprawdę ważnym w moim życiu. Zawsze powtarzają bym dążyła do swoich marzeń, nie zwra-

cała uwagi na tych, którzy chcą bym się w swoich dążeniach potykała. Kiedy tak zamyślona spoglądałam w 

to okno, zadzwonił telefon. Któż mógłby do mnie dzwonić? Ku mojemu zdziwieniu był to dziadek, odebra-

łam bez najmniejszego wahania.  Był to chyba najgorszy telefon w moim życiu. Słyszę w słuchawce  głos 

dziadka:  

- ‘’Kochanie! Z Babcią chyba jest coś nie tak!  Chyba ma zawał! W tle słyszałam zamęt, krzyki babci i naj-

prawdopodobniej sąsiadki. Zesztywniałam, a dreszcze przeszyły całe moje ciało. Przez dłuższą chwilę nie 

byłam w stanie się odezwać, ale kto jak nie ja, musiał zachować zimną krew, bo przecież toczyła się walka 

o życie  bliskiej mi osoby.    

- Dziadku, wezwałeś pogotowie?                                                                                                                         

 -Tak!                                                                                                                                                                           

-Kiedy?                                                                                                                                                                       

-Jakieś dziesięć minut temu.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 

Próby literackie 



Powiedziałam, że zaraz będę. Po chwili wybiegłam z domu. Nie mogłam zrozumieć, że coś mojej babci się 

stało, przecież ona nigdy nie chorowała.       Może to przeze mnie? Jestem tak zapatrzona w swoją samot-

ność, że nie widzę ludzi wokół siebie. Pospieszyłam na najbliższy przystanek, drżałam z zimna, bo z pośpie-

chu nie wzięłam kurtki. Dzwoniłam do dziadka, nie odbierał. Usiadłam na ławce i zaczęłam płakać. Nagle  

wydało mi się , że widzę  dziwną postać. Tak świeciła swym blaskiem, że nie dało się jej rozpoznać. Pode-

szła  do mnie bliżej, była to kobieta.  Była  piękna, a jej  twarz  zaskakiwała  doskonałością i ...światłością . 

Nie ukrywam, na początku się wystraszyłam i nie wiedziałam co mam ze sobą począć. Wokoło  nikt nie 

przechodził, nie można było dostrzec żadnego przechodnia, a jeszcze kilka minut wcześniej ulica tętniła 

życiem. Niezwykła kobieta podeszła do mnie i usiadła obok,. Chwilę milczałyśmy. Drżącym głosem zapyta-

łam :                     

-Kim jesteś ? 

Nie   uzyskałam odpowiedzi . Siedzieliśmy tak przez dłuższą chwilę, aż w pewnym momencie postać złapa-

ła mnie za rękę, przez moment poczułam dziwną  energię przeszywającą  serce . Usłyszałam jak  do mnie 

mówi:           

- Witaj, nazywam się Maria, a ty jak masz na imię?. 

- Maria?! Zupełnie jak moja babcia,- krzyknęłam z emocji. Po chwili dodałam -mam na imię Ola. - Nie 

chciałam cię przestraszyć,  zauważyłam, że cierpisz – stwierdziła  Maria. -  To prawda cierpię, ale co ty o 

tym możesz wiedzieć. - O cierpieniu? Wiem wystarczająco dużo... Muszę ci powiedzieć, że obserwowałam 

cię już od dłuższego czasu i wydajesz się zupełnie inna, niż ci wszyscy ludzie  . Wiem, że jesteś samotna, 

ale to tylko i wyłącznie twoja wina, to ty do tego doprowadziłaś. A teraz, jeszcze śmierć twojej babci... Tyl-

ko że nie niestety nie mogę ci w niczym pomóc.                                                                                           

-Skąd ty to wiesz? Jak to moja babcia zmarła? Kłamiesz, ty nic nie wiesz! Odejdź i zostaw mnie w spokoju! 

Słyszysz?! - krzyczałam emocjonalnie.  

- Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe, że cię opuściłam.- szepnęła .  

- Jak to opuściłaś? O czym ty do mnie kobieto mówisz? - rozhisteryzowana  krzyczałam dalej.  

- Wybacz, muszę już iść, chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś się nie poddawała, przed tobą cudne życie,  

pełne niespodzianek. A babcia , jak i inni bliscy zawszę, będą cię kochać . 

  Po tych słowach  dziwna postać zniknęła. Nic już nie rozumiałam . Wtem mój telefon zadzwonił i odezwał 

się zapłakany głos dziadka:                                                                                                                                                                                                                        

- Ona... Ona nie żyje, kochanie babcia zmarła. - po czym się rozłączył.                                                          

     Moje łzy pociekły po policzkach. Dopiero po chwili połączyłam fakty i uświadomiłam sobie, że cały czas 

rozmawiałam z babcią, która chciała się ze mną ostatecznie pożegnać.  Może widziałam anioła, anioła mo-

jej babci...   Było mi tak źle, nawet nie umiałam z nią rozmawiać. 

    Minęło dwa miesiące, wszystko już do mnie dotarło. Myślę, że  trochę się zmieniłam.  Zaczęłam odkry-

wać w moim życiu dotąd niedostrzegalne wartości. Pogodziłam się z rodzicami.  Otworzyłam swoje serce 

na świat. Zrozumiałam, że nigdy nie pozostanę bez niczego, a tym bardziej bez rodziny. Na zawsze zapa-

miętam pewne słowa: ‘’ Nie poddawaj się, nie jesteś sama’’.  Uzmysłowiły mi, że nadzieja umiera ostatnia 

i warto ją czasem w sobie odkryć.   W końcu nie jestem samotna, mam ludzi ,którzy mnie kochają i  … na-

dzieję w sercu  na dalsze lepsze życie .                                                                                                                                 



Tułaczka 

Przemierzam ten zawiły labirynt, 

Teraz to, ja szczęścia szukam 

Przemierzając świat 

Raz wbiegam w życia swój cień 

Raz się ocucam we własnym śnie. 

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, 

Pełen zdziwienia sam się nie postrzegałem 

Szczęście bywa tak blisko, mam je w zasię-

gu ręki 

Ażebym cierpiał i płakał do zgonu, 

Miłość 

Tak szukana, tak potrzebna 

Dla każdej duszy i każdego serca, 

Raz szczęśliwa, raz tchórzliwa 

Czasem nawet urodziwa. 

Miłość to szczęście 

Choć czasem ból i rany, 

Każdy pragnie kochać 

I chcę być kochanym. 

Śmierć 

Bywa cicha, czasem szybka 

Niespodziewana i brzydka 

Zajęta zabijaniem 

Robi to cicho i niezdarnie. 

Pełno jej wszędzie 

Gdzie nie spojrzysz zawsze złą będzie. 

Śmierć przychodzi – znowu za szybko 

Człowiek odchodzi – a z Nim wszystko. 

Złote myśli…... 

 

"Życie jest jak róża, potrafi kłuć tych, 

Którzy nie korzystają, z niego dobrze'' 

 

''Człowiek to naprawdę mądra istota, 

Potrafi zostawić, ale niekoniecznie poko-

chać'' 

 

''On był Twoją pierwszą miłością... 

Ja zamierzam być twą ostatnią, 

Jakkolwiek to długo potrwa..." 

 

 

''Mówią, podążaj za głosem serca... 

Ale jeśli Twoje serce jest w milionie kawał-

ków... 

To za którym kawałkiem masz podążać?'' 

Wiersze 



Wywiad z przewodniczącym Samorządu Uczniowskie-

go  Technikum Nr. 3 – Pawłem Marczukiem. 

M.M. : -Co skłoniło cię do startu w szkolnych wybo-

rach? 

P.M. :-Do startu w wyborach skłoniła mnie chęć zmia-

ny naszej szkoły na lepsze i uczynienie jej przyjaźniej-

szej uczniom. 

M.M .: -Co wiąże się z z Twoją funkcją ? 

P.M.:-Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Wymaga ono pełnego za-

angażowania i rozpoznania problemów szkoły. 

M.M. : -Właśnie , co chciałbyś zmienić w szkole? 

P.M.:-Przede wszystkim chciałbym , żeby nasza szkoła była   przyjazna ucz-

niowi . Pragnę aby stała się ona drugim domem, oraz aby każdy czuł się w 

niej bezpiecznie i dobrze.   

M.M. :-Jak oceniasz współpracę z innymi członkami Samorządu Szkolnego? 

P.M.:-Współpraca z innymi członkami samorządu układa się bardzo dobrze. 

Naszym wspólnym celem jest dobro szkoły i to nas łączy. 

M.M. :- Jak myślisz ,czemu zawdzięczasz swoje zwycięstwo w wyborach? 

P.M.:-Myślę, że  ciekawym pomysłom, które przedstawiłem podczas wybo-

rów. 

M.M. :Dziękuję za rozmowę. 

                                                 M.M. 

Szkolni samorządowcy 



Dzisiaj mam zaszczyt przeprowadzić wywiad z przewodniczą-

cym  

Samorządu Uczniowskiego  liceum w ZSP Nr . 3 - Gabrielem 

Jurkiewiczem.  

 

J.S. : - Co chciałbyś zrobić dla szkoły? 

G.J. :- Chciałbym, żeby w szkole były: zawsze miła atmosfera 

oraz  

jakieś kolejne kółka zainteresowań. 

 

J.S.:- Dlaczego zgłosiłeś się do wyborów na przewodniczącego? 

G. J.: - Po prostu chciałem stać się bardziej odpowiedzialny i podjąć   

wyzwanie czy sobie poradzę z taką funkcją. Bardzo lubię się angażować  

w życie szkoły. 

 

J.S.: - O czym marzysz,  co  chciałbyś zrealizować w naszej szkole? 

 

G.J.: Bardzo chciałbym, aby z mojej  inicjatywy zostało zrealizowane 

 kilka dodatkowych kółek przedmiotowych  a także , by odbyła się chociaż  

jakaś dyskoteka  dla rozluźnienia ścisłej atmosfery.  

 

J.S.:- Czy społeczność szkolna akceptuje twoje pomysły i rozwązania? 

G.J.: Nie jestem tego do końca pewien ale mam nadzieję, że akceptują 

 moje pomysły, ponieważ staram się jak tylko mogę. 

 

J.S.:- Czy za rok będziesz znowu kandydować na przewodniczącego  

Samorządu Uczniowskiego liceum w naszej szkole ? 

G.J.:- Jak będę miał taką opcją to z miłą chęcią . 

 

J.S.: - Dziękuje Gabryś za wywiad . 

G.J.: -Także dziękuje, i polecam się na przyszłość . 

                                                                                    J.S. 

Szkolni samorządowcy 


