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Gdziekolwiek się udam nie będę sam, 

gdzie będę ja ,będzie i tam 

sumienie, które nie pozwoli mi na zwątpienie, 

cień, który niestety pojawia się tylko w dzień, 

wyobraźnia, która niesamowite rzeczy wyjaśnia, 

wspomnienia- na temat wspólnego naszego istnienia, 

dusza, która nawet bez ciała się ,,porusza”, 

natchnienie-niczym iskra rozpalająca płomienie, 

ciało, które taszczyć ze sobą muszę niemało 

oraz serce, które kocha i kochać Ciebie będzie. 

 
 

( „NIGDY SAM” Michał Brzóskowski kl.IVTI ) 



 

 

„SPUŚCIZNA” 
 

~Klaudia Tatarynowicz 

to historia oparta na faktach. 

Nauczycielce Anne Gueguen (Ariane Ascaride) udaje się zachęcić swoją kla-

sę do pracy przy wspólnym projekcie. Uczy on młodzież inaczej postrzegać 

świat. 

Druga klasa licealna uczęszczająca do szkoły w Créteil ,jest uważana za jed-

ną z najgorszych. Uczniowie pochodzą z różnych środowisk. Nie akceptują 

oni żadnych zasad funkcjonujących w szkole, sprawiają trudności wycho-

wawcze. Nauczycielkę historii , a zarazem wychowawczynię tej klasy martwi 

wszechogarniający materializm uczniów, brak ambicji i jawna wrogość mię-

dzy niektórymi z nich. Postanawia ona, zmobilizować uczniów do współdzia-

łania w projekcie przygotowywanym na krajowy konkurs dotyczący dzieci i 

młodzieży przebywających w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Nau-

czycielka poświęca temu projektowi cały swój wolny czas.. Anne zdaje sobie 

sprawę z tego, iż nie zmieni wszystkich uczniów, ani otaczającego ich świata. 

Ma jednak nadzieję, że wpłynie na ukształtowanie odpowiednich postaw i 

rozumienie takich wartości jak wolność czy empatia. 

Współtwórcą scenariusza był Ahmed Drame, uczeń klasy, o której mowa w 

filmie.  

Uważam ,że film jest wzruszający, a niektóre sceny wstrząsające. 



 

 



 

 

WARTO ZWIEDZIĆ…CHEŁMNO, 
 

~Małgorzata Repke 

które leży 40 km na północ od Torunia i 30 km na zachód od Grudziądza. Historycz-

ne centrum Chełmna leży na wysokiej skarpie odległej około 1,5 km od Wisły. Mia-

sto liczy ok. 20 670 mieszkańców. 

Nazwa miasta Chełmno jest bardzo stara i ma charakter topograficzny. Pochodzi od 

słowa chełm, oznaczającego "wzgórze". Chełmno – to dosłownie osada na wzgórzu. 

Chełmno jest wyjątkowo bogate w zabytki, zachowało się tutaj siedem gotyckich 

kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny oraz prawie 

cały obwód murów miejskich, renesansowy ratusz, a także wiele kamienic z XVIII-

XIX wieku. 20 kwietnia 2005 roku Stare Miasto zostało wpisane na listę Pomników 

historii. Zabytki Chełmna znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. 

Układ urbanistyczny pochodzi prawdopodobnie z czasu drugiej lokacji, po 1251. 

 Dawna fara, parafialny kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

zajmujący południowy, narożny przyrynkowy blok zabudowy; zbudowano go 

prawdopodobnie w dwóch fazach w latach 1280-1320. 

 Renesansowy ratusz, przebudowany z gotyckiego XIII-wiecznego w latach 

1567-72 i 1584-96, z rozbudowaną attyką, jeden z najcenniejszych zabytków 

renesansu w północnej Polsce. 

 Pofranciszkański kościół św. Jakuba i Mikołaja, trójnawowy z prostokątnym 

prezbiterium, budowany od końca XIII do początku XIV w. 

 Podominikański kościół św. ap. Piotra i Pawła, gotycki, pierwotnie dwuna-

wowy, przebudowany w XIV w. na trójnawowy (z bardzo wąską nawą północ-

ną), a następnie zbarokizowany w XVIII w. W pierwotnej postaci zachowało się 

prezbiterium. 



 

 

 Zespół klasztorny ss. Miłosierdzia, dawniej cysterek, następnie benedykty-

nek: kościół śś. Jana Chrzciciela i Ewangelisty, z bogatym wyposażeniem wnę-

trza z przełomu XVI/XVII w. i XVIII w.; klasztor zbudowany od początku XIII 

do XIV w., przebudowany na przełomie XVI i XVII w. i w stylu neogotyckim w 

XIX i XX w., do najstarszych elementów należy tzw. wieża Mestwina, prawdo-

podobnie dawna strażnica krzyżacka z pierwszej połowy XIII w.; na terenie 

klasztoru znajduje się również dawna brama Merseburska. 

 Kościół pw. Świętego Ducha, zbudowany w latach 1280-1290, ceglany o 

drewnianym sklepieniu kolebkowym, pierwotnie kościół szpitalny. 

 Kaplica św. Marcina. 

 Brama Grudziądzka z końca XIII w., z dobudowaną w XVII w. kaplicą 

(tzw. kaplica Na Bramce). 

 Prawie kompletny obwód murów miejskich z basztami (jedne z najdłuż-

szych takich murów w Polsce). 

 Barokowy budynek Akademii Chełmińskiej, przebudowany w XIX w. 

 Dawna poczta z 4.ćwierci XVII w., przebudowana w połowie XIX w. i w 

1911 

 Klasycystyczna rogatka z ok. 1810 

 Arsenał z 1811, przebudowany w 1885 

 Kamienica Cywińskich, gotycka, z drugiej połowy XIII wieku, przebudowa-

na w 1570 i ponownie w stylu klasycystycznym, z wmurowanymi w fasadzie 

fragmentami rzeźbiarskimi dwóch portali renesansowych. 

 Dawne koszary korpusu kadetów z 1776 (ul. 22 Stycznia 16) i szkoła kade-

tów. 

 Kamienica późnobarokowa z drugiej połowy XVIII w. przy ul. Grudziądz-

kiej 36. 

 Spichrze, m.in. spichrz szachulcowy z przełomu XVIII i XIX w. przy ul. 

Podmurnej 7. 

 Pozostałości twierdzy Chełmno na przedpolach miasta. 



 

 

Edukacja miłosna ma w Chełmnie nieba-

gatelną tradycję. Wydany po raz pierwszy 

w 1893 roku nakładem chełmińskiego 

wydawcy Walentego Fiałka „Sekretarz 

Miłosny czyli Podręcznik dla zakocha-

nych zawierający liczne wzory listów mi-

łosnych, powinszowań dla osób ukocha-

nych, wiersze imionnikowe itd.” dla 

współczesnych stanowił zapewne jedną z 

kilku obowiązkowych lektur z dziedziny 

savoir–vivre‘u. Zakochany musiał umieć 

zachować się zgodnie z obowiązującą 

etykietą. Niejednemu absztyfikantowi 

podręcznik ten niczym latarnia wskazywał 

bezpieczną drogę na trasie miłosnych za-

lotów. Zebrano w tej niedużej książeczce 

wzory listów miłosnych, które zachwycają 

współczesnych „lapidarnych kochanków” 

wyszukaną formą. Korespondencje po-

dzielono według statusu społecznego 

ewentualnych adresatów i nadawców. 

Autorzy podręcznika starali się zgroma-

dzić wszelkie możliwe konfiguracje dialo-

gów dotyczących różnych życiowych sytuacji: oświadczyn, ich przyjęcia bądź odrzu-

cenia (kilka wersji, zawsze z wiarygodnymi uzasadnieniami!) i wielu innych. 

Na co dzień w mieście odnajdziemy inne ślady związane z tradycjami miłosnymi i 

walentynkowymi. Są nimi m.in. oryginalne dywany kwiatowe w kształcie serc na 

Nowych Plantach, będących miejscem romantycznym spacerów. Tradycyjnym miej-

scem spotkań są ławeczki dla zakochanych. Jedną z nich wykonano z marmuru i 

umieszczono w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera w pobliżu małej 

fontanny. Kolejną ławeczkę z rzeźbą pary zakochanych ustawiono w sąsiedztwie 

Bramy Grudziądzkiej, a z ulokowanej na przeciwko Urzędu Miasta można przesłać 

swojej sympatii „Pozdrowienia na żywo”. 



 

 



 

 

KĄCIK LITERACKI 

Rozdział III 
 
Trzy tygodnie wcześniej 
Miasto budzi się do życia. Ludzie wychodzą ze swoich domów, idą do pracy lub 
szkoły. Jedno dziecko śpi jeszcze w łóżku nie przejmując się niczym.Druga godzi-
na lekcyjna skończyła się. Dzwoni budzik. Wspomniany wcześniej chłopiec powoli 
wstaje i przebiera się. Ubranie nocne ląduje na podłodze obok łóżka. Przed prze-
kroczeniem progu spogląda na pokój- reszta łóżek jest zaścielona, odzież ułożona, 
panuje porządek, nie licząc jednego miejsca, w którym on spał. Wzruszył bezrad-
nie ramionami i poszedł w kierunku wyjścia. Mijając zamknięte drzwi poruszał się 
na palcach, ostrożnie stawiając krok po kroku, aby nie zwrócić niczyjej uwagi. Za-
trzymał się słysząc rozmowę dwóch osób: 
-...nasze... ? 
-sa już w ... . 
-jesteś pewna że nie zapomniałaś o ... ? 
Przyłożył ucho do drewnianej powierzchni, gdyż trudno było zrozumieć dalszą 
część rozmowy. 
-Idę sprawdzić co... 
„Nakryją mnie i nici z dzisiejszego wypadu.“- zauważył młodzieniec. 
Parę dłuższych skoków i znalazł się przy frontowych drzwiach. Poczuł ulgę opusz-
czając podwórze. Teraz mógł spokojnie rozpocząć codzienny spacer. Trzy ulice 
dalej znajdował się kolejny dom szeregowy. Dla niego było to miejsce, w którym 
bardzo dobrze się czuł. Zapukał do drzwi. W wejściu ukazał się dorosły mężczy-
zna: wiek ok. 30 lat, czarne włosy, trochę rozczochrane. Krótka gęsta broda po-
krywała dolną część jego twarzy. Miał na sobie dziwne, ciemnoniebieskie spod-
nie,oraz biały podkoszulek. Zauważając gościa uśmiechnął się życzliwie i powitał go 
słowami: 
- Witaj Konradzie znowu urwałeś się rodzicom, by przyjść poczytać? 
Odpowiedź była ,dla Piotra oczywista, ucieszył się jednakże widząc jak dziecko z 
entuzjazmem przytakuje głową. Poprowadził go do małego, skromnie urządzonego 
pomieszczenia. W kącie obok okna stało biurko z lampką nocną.  

Fragmenty opowiadania napisane przez tegorocznego maturzystę- Michała 

Brzóskowskiego ucz.kl.IVTI 



 

 

Po lewej stronie pokoju znajdował sie regał z różnymi książkami (wiele z tytułów 
chłopiec znał na pamięć). Były to krótkie dzieła w sam raz dla osoby w jego wieku. 
Dorosły powiedział, żeby zajął się sobą i poczekał na niego. 
- Wrócę za chwilę, muszę porozmawiać o czymś ważnym z Marią. Po tym wszyst-
kim przekażę ci dobrą wiadomość, więc bądź cierpliwy. 
- Się wie. 
Piotr pogłaskał go po głowie i wyszedł zostawiając go samego. Chłopiec wybrał z 
półki książkę i rozpoczął lekturę od ostatniego fragmentu. Piętnaście minut minęło 
bardzo szybko. Po tym czasie wrócił Tomasz. 
-Wiem, że jesteś zafascynowany przygodami książkowych bohaterów - powiedział 
mężczyzna - więc pomyślałem, że może chciałbyś wyruszyć w podróż do Afryki? 
Przedstawiona oferta okazała się dla Konrada miłym zaskoczeniem. Możliwość 
przeżycia przygody życia i do tego w tak młodym wieku była lepszą opcją niż prze-
czytanie nawet najbardziej ciekawej książki. Nie zamierzał zaprzepaścić takiej 
szansy. 
- Gotowy od zaraz kapitanie! - wstając z krzesła i wykonując ruch ręką zgłosił się 
na ochotnika. 
-Nie tak szybko amatorze przygód - uspokoił go Tomasz - wyruszamy dopiero ju-
tro - w tym miejscu zrobił pauzę- nie ja będe twoim kapitanem. Będzie nim czło-
wiek, który organizuje tą wspaniaaałą wypraaawę (zwrot „wspaniaaałą wypraaawę“ 
wypowiedział wyższym tonem). 
-Kochanie zejdź proszę na dół, musimy porozmawiać! - dało się słyszeć głos docho-
dzący z parteru. 
-Jak widzisz nie mam dzisiaj za dużo czasu, co chwilę mam coś do zrobienia ,więc 
chodźmy, odprowadzę cię przed dom-powiedział do gościa. Maria siedziąc na sofie 
z założonymi rękami patrzyła wrogo na swego męża. Konrad rozglądając się napo-
tkał na jej wzrok, ale jak by zobaczył meduzę, skamieniał z przerażenia. Uświado-
mił sobie, iż lepiej tutaj nie zostawać. Odwrócił się w miejscu i szedł posłusznie za 
odprowadzającym. 
-Straszna! Nigdy nie widziałem jej tak zdenerwowanej! - w myśli podsumował 
przestraszony. Stojąc przed posiadłością Tomasz rzekł: 
-Widzimy się jutro „majtku“. Zabierz ze sobą potrzebne rzeczy, nie wiadomo jak 
długo będziemy w drodze. 
-Możesz na mnie liczyć vice kapitanie- pomachał nowemu dowódcy na pożegnanie i 
pognał do domu, mając w głowie tylko myśli związane z wyjazdem. 
Dopiero teraz zorientował się- minęło o wiele więcej czasu. Trwała pora kolacji. W 
domu panował nieporządek. Dzieci biegały między kuchnią a jadalnią nosząc pro-
dukty, które miały być użyte do przygotowywania dań. Konrad podszedł do lodów-
ki. Zostało w niej niewiele rzeczy:bita śmietana, chrzan, pasztet pomidorowy i 
śmietanka do kawy.  



 

 

Nie mając dużego wyboru wziął ze sobą wszystko. Zamykając drzwiczki usłyszał 
jak matka mówi do niego: 
-Patrzcie państwo jakiego łakomczuszka mamy w naszej rodzince. Znasz zasady 
Kondradzie- wskazała na tablicę zawierającą wypisane „przykazania"- przeczytaj 
proszę na głos punkt 8. 
-Dobrze mamo... ehhh... punkt ósmy: podczas śniadania i kolacji każde dziecko 
może posiadać maksymalnie dwa produkty, które zostaną zwrócone na 
miejsce lub zamienione na inny przedmiot za pozwoleniem drugiej osoby KROPKA. 
Był przed nim trudny wybór. Pozbył się chrzanu i pasztetu -przedmiotów, które 
nie nadają się do handlu stołowego (bo kto by chciał jeść kanapkę z chrzanem lub 
pasztem). Gdy wreszcie usiadł przy stole najmłodszy z rodzeństwa powiedział 
(miał 5 lat i ledwo co dosięgał do blatu): 
-Nie możesz jeść bitej śmietany. Jutro robimy z mamą i tatą ciasto. Jak zjesz 
bitą śmietane to mama będzie na ciebie zła i ja się obrażę. 
-Ehh.. - westchnął i schował kolejną rzecz. 
Dzieci głośno rozmawiały więc aby zostać zauważonym stanął na krześle. Podniósł 
ręce w górę trzymając jedną rzecz co mu pozostała i kiedy miał zamiar wykrzy-
czeć „Mam na zamianę śmietankę do kawy!“ wszedł do pomieszczenia zaspany oj-
ciec, zabrawszy od niego ów przedmiot. Nie zwrócił uwagi ,że dziecko stoi na wy-
sokości. Podziękował żonie za to, że jest tak pomocna (?) i wyszedł. Chłopiec nie 
mogąc ukryć zdziwienia i zażenowania usiadł i ukrył twarz w dłoniach. Całą sytua-
cję obserwował Bartek. 
-Nie przejmuj się , że nie masz nic do handlowania. Pożyczę ci moją. 
Konrad popatrzył przez palce i zobaczył na swoim talerzu kanapkę z szynką i se-
rem. 
-Dziękuję bardzo- podziękował. 
-Tylko następnym razem się nie spoźniaj. Czemu nie chodzisz do szkoły? Zdarza ci 
się to coraz częściej. 
-Obiecuję, że był to ostatni raz. Zamieniłeś się z kimś (...) - zmienił temat. 
Konrad bardzo go lubił , ale nie mógł wyjawić dlaczego nie uczy się. Bartek był 
prawdomówny, nie potrafił kłamać nawet jeśli chodziło o chronienie kumpla. 
Nadszedł wieczór. Wszyscy młodzi posłusznie udali się do sypialni. Konrad nie mógł 
zasnąć i obserwował gwiazdy przez zamknięte okno. Na zewnątrz poruszały się 
samochody, ludzie, którzy nie spali bawili się w klubach, pili piwo w barach, wyda-
wali ciężko zarobione pieniądze w kasynie mając nadzieję, że dorobią się fortuny. 



 

 

Rozdział IV 
 
Padające promienie słoneczne oraz napływające gorące powietrze zbudziło mło-
dzieńca. „Błazen“ zaczyna swoje poranne przedstawienie. Stojąc nad starcem 
krzyczy: 
-Burza piaskowa nadchodzi! 
Po tym wysypuje na niego piasek. Andrzej wstaje szybko, łapie się za pierś i wy-
pluwa to co niespodziewanie dostało się do ust. Dyszy głośno i dalej będąc w tej 
pozycji mówi: 
-Oszalałeś? Mogłem przez ciebie dostać ataku serca. Już nie jestem taki młody 
jak ty - zmęczony położył się z powrotem na koc. Przez powstałe zamieszanie bu-
dzi się Piotr. Nie za bardzo wie co się dzieje: 
-Co? Gdzie? Jaka piaskowa <ziew>- nie zdążywszy zamknąć buzi poczęstowany 
został chrupką niespodzianką. 
-Blee...- wytarł język, spojrzał wrogo na sprawcę czynu i pognał za nim w pościg- 
Jak cię dorwę to nawpycham ci całą pustynię za koszulę. 
Początkowo biegali w kółko. Chłopiec postanowił zgubić pościg. W tym celu wspiął 
się na wysoką wydmę i zniknął za nią. Przekoziołkował w dół stromego stoku i wylą-
dował (jakoś magicznie) na boku. Kapitan zsunął się powoli po zboczu i miał zamiar 
go osypać jednak coś przykuło jego uwagę. 
-Moja noga jest chyba złamana! - Konrad turlał się po ziemi trzymając się za koń-
czynę. 
-Na pewno jej nie złamałeś- odparł bez zastanowienia kapitan- jesteś za młody, 
aby wiedzieć co to ból. Wstawaj i się nie wygłupiaj. Tak też zrobił. Mężczyzna 
wskazał na odciski butów przed nimi. 
-Zwróć uwagę, że osoba, która zostawiła te ślady poszła w innym kierunku niż my 
się akurat udajemy. Co do tej osoby to chyba jestem pewny. Jest nią podróżnik. 
Porównując odciski ze znalezionymi wcześniej, te znajdowały się w nierównej odle-
głości. 
-Wracajmy migiem do dziadka i powiedzmy mu o tym znalezisku- biegając prawie 
w miejscu mówił chłopiec. 
-Sprawdzimy również czy nie zszedł na zawał przez twoje wygłupy. 
Oboje biegną jak najszybciej do starca przekonać się czy wszystko z nim w po-
rządku. 
Zastają go leżącego bez ruchu w tym samym miejscu, w którym znajdował się 
wcześniej. Buzie ma otworzoną, ślina spływa mu po policzku. 
-O nie! Pozbawiłem życia tego przemiłego starca!- rozpacza Konrad. 
Kapitan nie wygląda na zdziwionego, w spokoju przypatruje się wydarzeniu. 
-Jesteś jego kapitanem i nawet nic nie powiesz? Jakim był wspaniałym człowie-
kiem... . 



 

 

Andrzej budzi się podirytowany całym zamieszaniem wokół swojej osoby. 
-Skąd tu takie zachowanie?- przeciągając się- odpocząć człowiekowi w podeszłym 
wieku nawet nie dadzą. 
Wpatrywał się z niedowierzaniem na chłopca. 
-Zaraz, zaraz, nie jestem pewny czy się nie przesłyszałem, czy to moja wyobraź-
nia płata mi figle ale czy nie powiedziałeś, że jestem „przemiłym starcem“ i 
„wspaniałym człowiekiem“? 

HUMOR Z ZESZYTÓW 
 

~Kinga Głuszek 

->Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

 - Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do 

szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

 - Kłamstwem, panie profesorze! 

 

->-Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

 - To trza było przeczytać? 

 - Tak, na dzisiaj. 

 - Kurna, a ja przepisałem... 

 

->Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie było szkieletu, to mięso ciągle spada-

łoby na ziemię. 

 

->Wolski przyłożył ucho do ziemi i usłyszał tupot niedźwiedzich kopyt. 

 

->Konrad ściągnął szaty i powiedział : oto grzechy mego żywota. 

 

->Chopin tęsknotę za ojczyzną wylewał na fortepian. 

 

->Kaci nosili kiedyś maski, aby skazany nie mścił się na nich. 

 

->Bogumił kochał Barbarę przez całe noce i dnie Dąbrowskiej. 

 

->Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa. 



 

 

Zespół redakcyjny: 
 

Kinga Głuszek - klasa III TDS  

Klaudia Tatarynowicz - klasa III TDS 

Małgorzata Repke - klasa III TDS 

Ernest Sadowski - klasa IV TI 

Seweryn Szpot - klasa I TI 

 

Opiekun: p. Beata Przytarska 

 

Adres redakcji: 
 

ZST w Słupsku  

76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego 5 

e-mail : sekretariat@drzewniak.slupsk.pl 


