
Tak naprawdę początki dziennikarstwa sięgają starożytności. Już 
pierwsi kronikarze i reporterzy w osobach: Swetoniusza , Tacyta czy 
Herodota spisywali ważne wydarzenia i podkreślali ich rangę w historii 
dziejów.  Ogromny wpływ na rozwój dziennikarstwa i rozprzestrzenian-
ie się informacji miał wynalazek druku. Dzięki niemu wieści zaczęły do-
cierać dalej i szybciej, a z biegiem czasu każdy obywatel miał dostęp 
do najświeższych wiadomości. Szybko okazało się, że dziennikarstwo 
nie jest tylko sposobem na podawanie informacji. Liczy się to, jak je 
podajemy, jak  piszemy o tym, co dla nas ważne i  jakie nadajemy 
temu znaczenie. Dziennikarstwo to sztuka – nie tylko umiejętność pisa-
nia, ale sztuka wyboru: tematu, słów, emocji, które chce się przekazać. 
Dlatego zdecydowaliśmy się po raz kolejny wrócić do tradycji szkolnej 
gazetki, którą chce tworzyć wspaniałe grono młodych ludzi. Ludzi 
wrażliwych i pełnych pasji, którzy będą dla Was pisać o naszej szkole, 
o uczniach, ale też o sprawach istotnych w skali regionu, kraju … 
świata. Zapraszamy więc do pierwszego numeru „Wieści z Szóstki”.  
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Prawybory parlamentarne 2019 VI LO 
 W naszej szkole, prawy-
bory parlamentarne odbywały się 
w piątek 11 października od godzi-
ny 9

30 
do godziny 13

20
 w sali nu-

mer 11.Inicjatorką tychże prawy-
borów jest Aniela Bogusz, Człon-
kini Samorządu Uczniowskiego, a 
także wolontariuszka w Lubelskiej 
Lidze Gier Miejskich (LLGM), 
Warsztatach Kultury oraz Fundacji 
Rozwoju Sportu w Lublinie. Aniela 
pracowała też w Młodzieżowej 
Radzie Miasta Lublin i jest Człon-
kinią zarządu Zespołu ds. Dzieci i 
Młodzieży. W tym roku odbywa się 
już trzecia edycja prawyborów w 
Lubelskich szkołach inicjowanych 
przez Anielę. 
 Ideą tego wydarzenia jest 
uświadamianie młodym ludziom 
doniosłości wyborów, pokazanie 
im, że ich wybór ma wielki wpływ 
na całą Polskę. Frekwencja osób 
w przedziale 18 – 29 nie przekra-
cza 30%! Wielu młodych ludzi na-
rzeka na to, w jaki sposób trakto-
wane są osoby młode w naszym 
kraju, a jednak zaledwie 30% mło-
dzieży bierze aktywny udział w 
wyborach. 
 Młodzi ludzie dostają kartę 
do głosowania, na której są  
wszystkie komitety wyborcze oraz 
senatorowie z danego regionu. 
Karta ta jest podobna do tej, z któ-
rej obywatele korzystają podczas 
wyborów i tak jak w niedzielę, 13 
października, głosują na senato-
rów z komitetu z naszego okręgu. 
 Glosowanie odbywa się 
poprzez wstawienie znaku „X” w 
odpowiedniej ramce. Zaznaczmy, 
że osoby biorące udział w prawy-
borach nie przekraczają progu 
prawa wyborczego, czyli 18 lat. 
Prawybory, to uświadamianie mło-
dym, że to ich obowiązek jako 
obywatelski. 
 Pierwsza edycja prawybo-
rów była edycją samorządową. 
Odbyła się w październiku 2018 
roku. Następna edycja to prawybo-
ry europejskie w maju, w których 
młodzi glosowali na komitety star-
tujące do Parlamentu Europejskie-
go (PE). A teraz mamy trzecią 
edycję, czyli prawybory parlamen-
tarne. 
 Aż 22 szkoły wzięły udział 
w wyborach do PE!. W maju przy-
szłego roku odbędzie się kolejna 
edycja prawyborów, będziemy glo-
sowali na prezydenta RP. 
 Młodzi interesują się pra-
wyborami, bardzo chętnie podcho-

dzą do tego wydarzenia. Wiele 
osób, uczniów a i nie tylko, pytało 
Aniele o kolejne edycje tychże pra-
wyborów! Prawybory organizowa-
ne są przez członków Młodzieżo-
wej Rady Miasta (MRM), a za-
znaczmy, że Aniela była radną w 
MRM przez 2 lata. To właśnie w 
Młodzieżowej radzie narodził się 
pomysł i cały projekt. Za 13-stej 
kadencji MRM prawybory zaistnia-
ły oficjalnie w naszym regionie, 
teraz jest 14 kadencja a naszym 
radnym, Bartosz Marzec. 
 Ku zdziwieniu co poniektó-
rych wśród młodzieży jest duże 
zainteresowanie tymi kwestiami 
lecz młodzież, jak to młodzież, w 
pośpiechu i braku staranności nie 
czyta instrukcji kart do glosowania, 
bądź nie słuchając samorządu, 
zaznacza nieważny głos, bowiem 
„X” nie ma prawa wyjechać ani 
mikrometra poza kratkę, inaczej 
głos zostaje unieważniony. 
 11 października około go-
dziny 14-stej zostały podane wyni-
ki prawyborów. 
 Od najmłodszych lat wpa-
jano nam, młodym  to, że wybory 
są naszym priorytetem, obowiąz-
kiem, którego nie wolno zanie-
dbać. Przerażające jest jednak to, 
jak mała jest frekwencja osób w 
przedziale wiekowym 18 - 29, w 
szczególności, kiedy widzimy jak 
młodzi narzekają na rządy w Pol-
sce. 
 Poza prawyborami są tak-
że różne projekty obywatelskie, 
które, niestety, mają mały rozgłos. 
Finansowane są z budżetu obywa-
telskiego a w pod pewnym wzglę-
dem są nawet  łatwiejsze niż pra-
wybory i wybory do parlamentu 
czy samorządowe. Aby zagłoso-
wać na projekt obywatelski wystar-
czy wpisać pesel i swoje dane na 
stronie internetowej, nie trzeba 
wychodzić z domu, a glosować 
może każdy już od 13 roku życia. 
 W Lublinie jest także Mło-
dzieżowy Budżet Obywatelski 
(MBO). Powstał ze względu na 
młodzież, która ma dużo inicjatyw, 
pomysłów, projektów i planów. 
Młodzi nie wiedzą, gdzie się udać, 
gdy mają jakiś projekt więc po-
wstała specjalna komisja, która 
analizuje i dopuszcza projekty na-
pisane przez młodych i nie tylko. 
W MBO można dostać dotacje 
monumentalne jak na młodzieżo-
we standardy takich akcji. Aby 
zgłosić taki projekt, wystarczy wy-

drukować ze strony MBO odpo-
wiedni schemat, można także zna-
leźć wydarzenie na Facebooku. 
Ostatni nabór był w czerwcu, nie-
długo będzie kolejny. 
 Wracając do głównego 
tematu, dlaczego i po co powstały 
prawybory? Powstały one, ponie-
waż frekwencja na wyborach była 
bardzo niska, teraz wynosi ok. 
61%. 
  „A co by było gdyby mło-
dzi ludzie brali udział w takich wy-
borach  już od najmłodszych lat – 
Pyta Aniela – na dodatek byłaby to 
świetna podstawa dla socjologów 
którzy mieli by możliwość dowie-
dzenia się jakie są tendencje lu-
belskiej młodzieży.” 
 Jest to pierwszy tekst jaki 
Aniela pisała do ambasadorów 
szkół odpowiedzialnych za różne 
projekty MRM. W każdej szkole 
znajduje się ambasador. Zada-
niem Ambasadora jest omówienie 
projektu z dyrektorem, aby następ-
nie powiadomić Anielę, w wypadku 
prawyborów, o chęci i możności 
wzięcia udziału przez szkołę. 
Szkołom, które wyraziły się jasno 
o udziale w prawyborach, dostar-
czane są karty do glosowania i 
protokół prawyborczy. 
 W ten oto sposób powsta-
ją młodzieżowe prawybory. W 
skrócie - Młodzież ma głos i po-
winna z niego korzystać, bo kto 
wie czy go znowu nie straci! 
 
    
   
 Kuba Łukaszek 
 
 
 
Materiał został napisany na bazie 
wywiadu z Anielą Bogusz, członki-
nią samorządu uczniowskiego VI 
LO. 



Odpowiedzi ankietowanych z dni 21-25 
października 2019 roku. 

 

1. Spośród wybranych, który przedmiot 
szkolny najbardziej lubisz?  

A. Matematyka  

B. Język polski 

C. Język angielski  

 

 

 

 

 

2. Co sądzisz o ankietach/ sondach szkol-
nych, aby realizować je w naszej szkole? 

A. Chciałbym/Chciałabym, żeby były w szko-
le  

B. Nie podoba mi się ten pomysł 

 

Przygotowała: 

Daria Dawidek 

Sonda Szkolna 

Czyli, ANONIMOWA ANKIETA 



Integracja klas pierwszych 

Oficjalna integracja klas pierwszych odbyła się 
17 września 2019 roku od godziny 9 do 13. W 
tym dniu uczniowie klas pierwszych po podsta-
wówce przyszli do szkoły na godzinę 9, a niedłu-
gą chwilę po tym wszyscy wspólnie wyruszyliśmy 
na wędrówkę aż nad Zalew Zemborzycki. Tam 
czekały na nas liczne zabawy. Na miejscu, w mi-
łej atmosferze, odbyły się konkursy, pozwalają-
ce zarówno na dobrą zabawę jak i wzajemne po-
znanie. Sportową rywalizację zwyciężyła klasa 
Ia. Spotkanie zakończyło się piknikiem i wspól-
nym, pożywnym poczęstunkiem, podczas które-
go mogliśmy porozmawiać i jeszcze lepiej się 
poznać. 

Przegotowała: 

Nina Mioduchowska 



Już po raz 35 młodzi 
maturzyści szkół 
średnich z archidie-
cezji lubelskiej udali 
się na pielgrzymkę 
do Częstochowy na 
Jasną Górę. W 2019 
roku hasłem lubel-
skiej pielgrzymki by-
ły słowa: „JESTEM Z 
WAMI  

W EUCHARYSTII”. 

 

 
fot. Piotr Knap 

RELACJA Z PIEL-

GRZYMKI 
Przyjazd młodych maturzystów 
na Jasną Górę z archidiecezji 
lubelskiej został podzielony na 
II tury.  
I tura - 28 wrzesień 2019r. 
II tura - 12 październik 2019r.   

Nasza „szóstka” pielgrzymo-
wała w II turze.   
Tegoroczna pielgrzymka dla 
„szóstkowiczów” rozpoczęła 
się już o 4.30 rano, gdyż 
pierwszy punkt programu - 
Droga Krzyżowa, zaplanowany 
był na godzinę 11.00. Młodzież 
naszej szkoły okazała zdyscy-
plinowanie i o czasie stawiła 
się na zbiórkę, ku uciesze na-
szym nauczycielom.  
Razem z naszymi maturzysta-
mi udali się nauczyciele (a w 
tym katecheci Jadwiga i Piotr 
Kulesza), pracownicy szkoły 
oraz kilkoro przyjaciół. Prze-
wodnikiem duchowym był 
uczący w szkole katecheta ks. 
Rafał Furtak - wikariusz parafii 
pw. Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Lublinie. 
 
To niezwykłe wydarzenie roz-
poczęła modlitwa różańcowa 
w autokarze. Tym samym mło-
dzież odpowiedziała na we-
zwanie Matki Bożej do odma-
wiania różańca. 
„Życzę sobie, abyście codzien-
nie odmawiali różaniec!” - 
Gietrzwałd, Polska 1877 
„Chciałabym, abyście każdego 
dnia odmawiali Różaniec”  - 
Fatima, Portugalia czerwiec 
1977 

 
Wizerunek Matki Bożej z Tiha-
ljiny w Bośni i Hercegowinie   
fot. Piotr Knap 

Dla wielu osób doświadczenie 
tej modlitwy jest nie zbytnio 
częste. Niekiedy kojarzona 
jest z długą, nudną, niezbyt 
ciekawą… czasami również 
utożsamiana jest tylko ze 
„starszą” częścią Kościoła. 
Pielgrzymka maturzystów po-
kazuje nam zupełnie co inne-
go, tysiące młodych maturzy-
stów trzymających w swoich 
dłoniach różańce staje się do-
wodem, na pełne oddanie ja-
kie chcą przekazać od siebie 
dla Matki Bożej, by wstawiała 
się w ich intencjach. W Czę-
stochowie można było do-
strzec przebywając w różnych 
sklepach z dewocjonaliami 
liczne grupy młodzieży 
„przebierające” w różnych ko-
lorach paciorków i zakupują-
cych różańce.  

„JESTEM Z WAMI  

W EUCHARYSTII”. 

35 PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBEL-
SKICH NA JASNĄ GÓRĘ 



Pierwszym wspólnym punktem 
programu pielgrzymki była 
Droga Krzyżowa na Wałach 
Jasnogórskich. 
Zebrani maturzyści wsłuchiwali 
się w słowa rozważań Męki 
Pańskiej, które każde z 
„czternastu” stacji niosły za 
sobą pewne refleksje. Rozwa-
żania były przeplatane piękny-
mi pieśniami młodzieży z para-
fii pw. św. Antoniego Padew-
skiego w Lublinie. 

 

fot. Piotr Knap 

Po zakończonej drodze krzyżo-
wej można było skorzystać z 
sakramentu spowiedzi, zwie-
dzić „obiekty” Jasnej Góry lub 
spędzić miło czas w gronie 
przyjaciół.  
Nie sposób było nie dostrzec 
licznych kolejek do konfesjo-
nałów, niektórzy jak sami 
przyznali czekali około 2h, by-
ło to swego rodzaju wyrzecze-
niem. Ojcowie Paulini nie spo-
wiadający w aktualnej chwili 
zgadzali się na prośby o spo-
wiedź zdeterminowanych mło-
dych ludzi, którzy nie zdążyli-
by przed Eucharystią się wy-
spowiadać. Każdemu zależało 
by przystąpić z czystym ser-
cem do Eucharystii i ofiarować 
przyjęcie Komunii Świętej w 
intencjach, w których przyje-
chali się modlić.   

Podczas „Godziny Ewangeliza-
cji” miała miejsce adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 
Młodzi wpatrzeni w Pana Jezu-
sa obecnego w Najświętszym 
Sakramencie modlili się i śpie-
wali wspólnie pieśni. 

Ostatnim punktem programu 
pielgrzymki a zarazem najważ-
niejszym była EUCHARYSTIA. 
Eucharystię koncelebrował ks 
bp Józef Wróbel SCJ. 
Ksiądz biskup wygłosił homilię 
dla zebranych wiernych. Pod-
czas Mszy Świętej młodzi odno-
wili swoje przyrzeczenia 
chrzcielne. Na koniec młodzież 
oddała się  
w akcie zawierzenia w macie-
rzyńską opiekę Niepokalanej i 
udała się na powrót do domu. 
 

 

fot. Piotr Knap  

Uczniowie naszego liceum, po-
kazali piękne świadectwo kul-
tury osobistej, wzajemnego 
szacunku i uczestniczyli w uro-
czystościach w sposób szcze-
gólny im poświęconych i dali 
świadectwo umiejętności wy-
rzeczeń. 

 

 

 

 

 

„2xM”- czyli modli-
twa maturzysty! 

Modlitwa maturzysty 

Przyjdź Duchu Święty, 

otwórz moje serce i umysł 

na czas zdawania egzaminu 
dojrzałości. 

Duchu Święty, 

potrzebuję Twojego światła, 

które rozproszy mroki mojej 
niewiedzy, 

oddali niepotrzebne lęki 

i pokusę nieuczciwości. 

Duchu Święty, 

spraw, by moja wiedza 

była rzetelna i użyteczna. 

Niech nauka przyniesie radość 
i mądrość 

odkrywania dzieł Bożych i Bo-
żej miłości. 

Duchu Święty, 

zabierz egoizm i pychę, 

bo wszystko, co wiem jest Bo-
żym darem. 

Duchu Święty, 

orzeźwij moją duszę i umysł, 

gdy słabną siły i wola. 

Duchu Święty, 

daj moc, pokój 

i nie pozwól poddać się, 

gdy przyjdzie porażka. 

Duchu Święty, 

oddaję Ci całego siebie. 

Chcę służyć moją wiedzą 

Tobie i braciom. 

Przyjdź Duchu Święty! 

Amen! 

Autor: Piotr Knap 



20 września w naszym mieście 
oraz w tysiącach innych miastach 
na całym świecie młodzież straj-
kowała dla klimatu. Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny to inicjatywa, 
którą zapoczątkowała szwedzka 
aktywistka Greta Thunberg, która 
zaledwie rok temu, w sierpniu 
apelowała pod szwedzkim parla-
mentem o działania zapobiegające 
kryzysowi klimatycznemu. Jej 
apel został usłyszany w Szwecji, 
w Europie, a nawet na całym 
świecie. Zmobilizowała setki ty-
sięcy młodych osób do działania 
na rzecz klimatu. 

 
W Lublinie strajk klimatyczny 

zgromadził setki młodych osób, z 
większości lubelskich szkół, które 
pod ratuszem miasta żądały real-
nych działań w sprawie klimatu 

takich jak: ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych, wprowadze-
nie polityki klimatycznej przez 
Polski rząd w oparciu o raporty 
naukowe Międzyrządowego Ze-
społu ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
powołanego przez ONZ. Na straj-
ku klimatycznym nie zabrakło 
uczniów naszej szkoły. Byliśmy 
tam, aby wreszcie nasz apel został 
usłyszany przez polityków, których 
nie interesuje przyszłość ich sa-
mych, ich dzieci, wnuków, ale co 
najważniejsze nie interesuje ich 
nasza przyszłość, o którą musimy 
walczyć my sami.- tak skomento-
wała swoją obecność Gosia z kla-
sy Ibg. Podczas manifestacji nie 
obyło się bez wzruszających prze-
mówień, niekiedy były one przy-
tłaczające, że czas na działanie się 
kończy, ale również pełne nadziei, 

że to właśnie my – młodzi ludzie, 
zaprowadzimy zmianę na lepsze. 

 
W pewnym momencie, wszyscy 

zgromadzeni położyli się na zie-
mię skandując „wymieramy!”. Był 
to symboliczny gest, który symbo-
lizował, że zostało nam mało cza-
su. Według naukowców do 2050 
roku nasza cywilizacja może 
upaść, ale my „jakoś” przetrwamy. 
Ta prognoza może się sprawdzić, 
jeżeli ludzkość nadal będzie postę-
powała, tak jak postępuje. Waż-
niejsze są dobra materialne, za-
miast prawdziwej troski o jutro, 
aby ono stało się lepszym jutrem. 
Dorośli pokazali, że los jest w na-
szych rękach. Czas działać! 

 
Bartosz Marzec 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

OTWIERAMY SZKOLNY  FANKLUB CEZARE-
GO KOŁACZA! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 

Cezary Kołacz (ur. 1994) to absol-

went naszego Liceum. Ukończył 

słynną łódzką PWST i obecnie 

możecie go zobaczyć w wielu 

znanych serialach i filmach. Nie 

ma co ukrywać …jesteśmy z nie-

go dumni! Dlatego chcemy zało-

żyć rodzaj szkolnego fanklubu – 

kółka, które pozwoli nam nie tyl-

ko zapoznać się z twórczością 

młodego aktora, ale także będzie 

możliwością do okazania mu na-

szego wsparcia na dalszej drodze 

kariery! Aktor wie już o naszych 

planach i na pewno nie raz zdarzy 

się okazja by móc z nim porozma-

wiać o jego wyjątkowej i wyma-

gającej pracy! Chcemy spotykać 

się, by podyskutować o filmach 

i o rolach, które odegrał, założyć 

specjalne konta w mediach spo-

łecznościowych, móc porozma-

wiać z nim o jego pracy, potre-

nować wspólnie techniki aktor-

skie, recenzować filmy i seriale 

z udziałem Cezarego Kołacza. 

Zapraszamy wszystkich chęt-

nych! Kto chce zgłosić się do 

naszego fanklubu – proszę o 

kontakt! 

Izabela Kasperek 



Dnia 8 listopada mieliśmy oka-
zję zobaczyć i wziąć udział w 
apelu, dotyczącym kolejnej 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Wszystkie klasy prezen-
towały się wyśmienicie. Każde-
mu uczestnikowi tego wyda-
rzenia towarzyszył kotylion, 
przypięty na piersi. Uczniowie 
angażujący się w występ ogól-
ny dopilnowały, by wszystko 
było dopięte na ostatni guzik 
tego dnia. 

Gdy już wszystkie klasy zasia-
dły na swoich wyznaczonych 
miejscach, tuż obok wycho-
wawców, rozpoczęło się prze-
mówienie pani dyrektor - Pani 
Marzeny Kamińskiej. Po krótce 
opowiedziała o planach na dzi-
siejszy dzień, po czym zostały 
wywołane poszczególne osoby 
do odebrania nagród z konkur-
su Recytatorskiego oraz Lite-
rackiego Poezji i Prozy patrio-
tycznej. 

Na początek naszym oczom 
ukazała się grupa teatralna, 
która zaprezentowała swój 

spektakl o charakterze patrio-
tycznym. Zaprezentowali oni 
scenki nawiązujące do czasów 
wojny. Po nim, nastąpiła pro-
jekcja filmu przygotowanego 
przez klasę dziennikarsko - 
prawną. W niej zawarli sondę 
na temat rozumienia patrioty-
zmu w owych czasach oraz 
sposobie jego przekazywania. 
Następnie na scenie pojawiła 
się Aniela Bogusz, która recy-
towała wiersz. Nawiązywał on 
do powrotu walecznego patrio-
ty do domu. Emocje jej towa-
rzyszące wstrząsnęły widow-
nią. Kolejne uczestniczki za-
śpiewały utwór nawiązujący do 
wiersza poprzedniczki. Dzięki 
niej, atmosfera w pomieszcze-
niu była zdecydowanie bar-
dziej melancholijna. Tuż po 
nich, Julia Septuch zaprezen-
towała kolejną piosenkę. Była 
ona bardzo przekonująca i po-
pisała się swym anielskim gło-
sem. Można powiedzieć, że 
słowa utworu wychodzące od 
niej, trafiały prosto w serca. 
Później na scenie pojawił się 

Maciej Zelent-Lipiński, który 
przedstawił dwie piosenki. 
Uczeń bardzo wczuł się w rolę 
oraz słowa utworu. Głęboko 
wiedział, o czym śpiewa i mo-
im zdaniem – swoim wokalem 
przekazał nam uczucie nie-
złomności narodu polskiego.  

 Na koniec prezentowały się 
klasy, wraz ze swoimi 
„smaczkami”, by podkreślić 
zaangażowanie wszystkich 
wtedy obecnych. Pojawiły się 
bardzo ciekawe pomysły, które 
spodobały się większości 
uczniów. Efekty dźwiękowe 
użyte podczas niektórych wy-
stąpień nadawały wojenny kli-
mat. Sprawiały one kompozy-
cje wytworzoną przez nauczy-
cieli i uczniów bardziej wyrazi-
stą. Całość prezentowała się 
znakomicie. Byłam pod wraże-
niem każdego ukazanego tam 
występu. Cieszę się, że jako 
uczennica również mogłam 
brać udział w tak pamiętliwym 
wydarzeniu. 

Autor: Oliwia Wilgos 

Obchody Święta Niepodległości 

W dniu 18 listopada 2019 klasa 
ICG pod opieką wychowawcy 
Piotra Kuleszy i nauczyciela 
Jacka Wojtowskiego, odwie-
dziła centrum szkoleń strze-
leckich SHOOTER na ulicy Dro-
gi Męczenników Majdanka 74K. 
Uczniowie pod okiem doświad-
czonych instruktorów, uczyli 
się bezpiecznego posługiwania 
się bronią, oraz mieli możli-
wość postrzelenia do tarczy z 
różnych typów broni. 

Na szczęście nikt nie skończył 
ranny i obeszło bez jakichkol-
wiek ofiar. Nie można niestety 
o tym samym powiedzieć o su-
ficie, który został tak mocno 
poturbowany przez jednego z 
uczniów klasy za pomocą kara-
binu snajperskiego, że spora 
część tynku opadła na ziemię, 
a ślady postrzałowe pozostaną 
z pewnością na jeszcze długo. 
Jednak nie był to pierwszy raz, 
kiedy sufit ucierpiał podczas 

ćwiczeń strzeleckich, więc 
biorąc pod uwagę, że poza 
tym żadne inne szkody nie zo-
stały dokonane, cała klasa zo-
stała wypuszczona bez żad-
nych przeciwwskazań. 

Autor: Katarzyna Ceglarz 

Zastrzelony sufit 



 

Zasłyszane na lekcji: 

„Dlaczego uciekłaś z połowy roku szkolnego ?” 

„Uspokoić się, bo ręka, noga, mozg na ścianie, oko na widel-
cu” 

 

Podejrzane w wypracowaniach: 

„Bohater dopiero po śmierci zrozumiał, że źle zrobił” 

„Zdanie to popycha do refleksji" 

"Gdy wymiera jakiś gatunek to nie ma po sobie przodków" 

"Przykładem postawy, która udowadnia, że praca może być 
pasją jest postać Macieja Boryny, który w sposób teatralny 
umiera na polu" 

 "Bohater odznacza się szczególnym zamiłowaniem do swo-
ich czynów". 

 "Henryk Sienkiewicz posiadał wiele odsłon." 

"Orzeszkowa przedstawiła Jana Bohatyrowicza i Anzyla". 

„Młody lekarz pragnął zmienić oblicze higieny osobistej" 




