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Zostawiam tym murom łzy,

Wszystkie rozterki, radości,

Zostawiam tym murom me żale,

Pierwsze przyjaźnie, miłości.

Zostawiam tym murom pytania

I wszystkie wyjaśnienia,

Zostawiam tym murom myśl każdą

I wszystkie moje wspomnienia.

Zostawiam tym murom Początek

I zaraz zostawię też Koniec,

Bo przed płynącym Czasem

Tych murów i siebie

Nie uchronię.

Zostawiam tym murom,

W ostatnim i pierwszym spadku,

Część siebie

I każdy mój szczery uśmiech.

A te mury,

Przynajmniej na chwilę,

Zostawią mi garść wspominek,

A potem

Cichą pustkę.

Zosia Konowalik 8d
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Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem hej - 
nie poszedłem do szkoły w rejonie, bo zapragnąłem 
być pływakiem… Gdy przeszedłem swój pierwszy 
egzamin  w życiu, byłem dumny jak paw – zostałem 
uczniem klasy pierwszej, sportowej, pływackiej!
No i się zaczęło… Uczyłem się, pływałem, 
rozrabiałem i gadałem. Uwag w stylu "Olek na lekcji 
odwraca się do kolegi i rozmawia” nie zliczę ani ja, 
ani moja mama. Gadałem nawet na basenie, ilości 
karnych przysiadów i innych uspokajaczy 
stosowanych przez Panią trener Olę też było 
sporo…Ale co tam – grunt, że koledzy się śmiali. W 
klasie pływackiej chłopaków było 11 i każdy z nas 
miał jakiś „super” pomysł na siebie. 

W piątej klasie zachorowałem na cukrzycę – to 
trochę zmieniło mnie i miało zmienić moich 
kolegów i koleżanki z klasy. Musiałem być 
roztropniejszy, uważniejszy, grzeczniejszy…. czy 
taki byłem? Raczej nie! Klasowo  lepiej się zgraliśmy. 
Po lekcjach można było spotkać sporą grupkę 
chłopaków z 6 s – włóczących się po mieście, czy 
grających w kosza na boisku szkolnym.

Niestety po 6 klasie klasa pływacka przeszła do 
historii.  Niektórzy moi koledzy i koleżanki odeszli 
do innych szkół. Znowu musiałem podjąć decyzje - 
co robić? 

Pływać dalej, w szkole na drugim końcu miasta, czy 
zostać w szkole 28, w której ja znam wszystkich
i wszyscy znają mnie? Zostałem. Pewnie dzięki temu 
już jako uczeń klasy dwujęzycznej zostałem w klasie 
siódmej wice, a w klasie ósmej przewodniczącym 
samorządu szkolnego.

Ten ostatni rok, a nawet ciut więcej to nie był zwykły 
rok. Nauka zdalna, na początku była jak odkrywanie 
nieznanego lądu – bo nikt z nami tego nie 
przećwiczył, wszystko było inne, nowe… Fajnie było 
wstawać za pięć ósma i leżeć na łóżku rozwiązując 
zadania z matematyki czy fizyki... Teraz, po tak 
długim czasie, to wyjście  do szkoły na egzamin 
ósmoklasisty czy spakowanie się na w-f wydaję się 
trochę dziwne. 

Wszystko mija… Nie wiem, kiedy minęły te lata, te 
osiem lat… Teraz po egzaminie ósmoklasisty, gdy 
stres już minął czeka mnie wybór liceum. Na koniec 
pragnę gorąco podziękować wszystkim 
nauczycielom, szczególnie moim wychowawcom
i trenerom – za wiedzę, umiejętności, za życzliwość
i uśmiech i za to, że w czasach, gdy tak dużo 
psociłem nie każda uwaga była wpisywana do 
dziennika… Na pewno kiedyś będę miło wspominał 
ten czas!

Aleksander Romik kl.8D

Osiem lat minęło…. jak jeden 
dzień – czyli wspomnienia 

ósmoklasisty z 
przymrużeniem oka



i czas minął
na początku widziałem przed sobą

nieskończoność
teraz wiem że to było 8

tylko obrócone
teraz jest inaczej niż wtedy

stoję na progu

o krok od wyjścia
o krok od wejścia

kolejny pokój w amfiladzie
wiem że muszę tam wejść
umeblować go od nowa

nie wiem tylko
czy chcę to zrobić

a co mnie  powstrzymuje
to drzwi

otwierające się tylko w jedną stronę

głęboki oddech
stawiam krok

Bartosz Kozak kl. 8A

Amfilada życiaAmfilada życia



Już niedługo zakończy się nasza edukacja w 
szkole podstawowej. Wydawało się to takie 
odległe. Za nami pierwsza trudna decyzja. 
Musieliśmy wybrać trzy szkoły, których oferta 
najbardziej nas zainteresowała. Czy jesteście 
pewni swojego wyboru? Czy może nadal się 
wahacie? Ta decyzja wymaga zastanowienia, a 
wybór profilu, może sprawić kłopot. 

Szkoły oferują klasy z różnymi rozszerzeniami. 
Do najpopularniejszych należą: mat-fiz, klasa 
humanistyczna i biol-chem, chociaż coraz 
częściej spotykamy się z ciekawszymi 
propozycjami. Czy wzięliście pod uwagę takie 
profile jak psychokryminalistyka, dziennikarstwo 
czy technik weterynarii? Warto wziąć też pod 
uwagę, które przedmioty najbardziej lubimy i w 
czym czujemy się dość dobrzy. Nie należy się 
jednak zniechęcać, jeżeli ostatnio ulubiony 
przez nas przedmiot okazał się być trudniejszy. 
Prawdziwą satysfakcję daje przezwyciężanie 
swoich słabości i podejmowanie wyzwań. 
Bądźmy odważni! 

WyboryWybory

Czasami, żeby osiągnąć swój cel, potrzeba 
wysiłku. Czym NIE powinniśmy się kierować? 
Znajomymi! Brzmi to brutalnie, ale znajdziemy 
dla siebie czas i po lekcjach. Prawdziwy 
przyjaciel to zrozumienie, a wzajemne dzielenie 
się wrażeniami z różnych szkół i poszerzenie 
grona kolegów na pewno nam nie zaszkodzi. 
Druga sprawa to ambicja bliskich. Rodzice chcą 
dla nas, jak najlepszego startu w dorosłość i 
czasami starają się narzucić swoje pomysły. Dla 
wielu ludzi problemem może być również 
nawiązanie przyjaźni z nowo poznanymi 
osobami z klasy i przyzwyczajenie się do 
nowego miejsca. W szkole podstawowej znamy 
się od wielu lat.  Najlepiej pozostać sobą, a na 
pewno znajdzie się ktoś, kto to doceni. 
Nauczyciele? Naszych pedagogów znamy już 
dość dobrze i wielu z nich zapewnia, że 
możemy ich odwiedzić i poradzić się, jeżeli 
będziemy mieć problem. Nowi nauczyciele na 
pewno też będą równie empatyczni, 
wyrozumiali i cierpliwi. Jedną nogą w liceum,  
ale to dopiero po zasłużonych wakacjach...

Julia Tomecka kl. 8DJulia Tomecka kl. 8D



Czas okrutny

Czas przeklęty

Dzieli życie na momenty

Moment złudny

Czy moment to jest aż chwila?

Czy moment to tylko teraz?

Ta zagwozdka, tak niemiła

Męczyła mnie nieraz

Czas okrutny, strasznie męczy

Wszystko zmieni i odbierze

Lecz w niczym ci nie poręczy

Przez co ja ciągle go mierzę

Czas ten mierzę i odmierzam

Zrobić nic z tym nie zamierzam

On tylko okłamuje nas

Obietnicą jest ten czas

Czas zmian

Obietnicą bardzo słodką

„Masz mnie dużo, moje złotko

Każdy mnie tak bardzo łaknie 

I nikomu nie zabraknie”

Nie chcę czasu, bo on zmienia!

Nie chcę rdzy oraz starzenia

Czas nie wnosi szczęśliwości

Tylko próchnienie kości

Po co robić rzeczy teraz

Zjawią się w mym życiu nieraz

Ludzie, którzy to zrobią za mnie

Lub rzecz zniszczą nieodwracalnie

Ten okres niepewności

W kalendarzy zaglądanie

Nierobienie, lecz czekanie

Zabrania mi szczęśliwości

Paweł Furtak, 8D



                Za dziesięć lat widzę się 

    jako pani weterynarz,właścicielka 

hotelu dla psów oraz psia behawiorystka. 

W dodatku planuję założyć małą  

               hodowlę piesków.

Chciałabym zostać

 projektantem wnętrz 

i założyć rodzinę.

Za dziesięć lat chcę 

mieszkać we własnym 

domu, mieć 2 psy, kota 

i królika.

Za dziesięć lat chcę być 

architektem. Chcę mieć 

psa i własny dom.

Mam nadzieję, że za 10 

lat skończę studia.

MY ZA 10 LAT…
NASZE MARZENIA
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