
Wesołych Świąt

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
rodzinnej biesiady, stołu zastawionego,

mokrego dyngusa, smacznego ze święconki jajka
i niech te święta będą dla Was jak bajka!

Symbole 
w wielkanocnym
koszyczku.

Co roku dekorujesz wielkanocny Co roku dekorujesz wielkanocny 
koszyczek i wkładasz do niego te 
same potrawy. Wędlinę, chleb i parę 
pisanek zakrywasz ażurową 

serwetką. Zapewne jednak nigdy nie 
zastanawiałaś się nad tym, dlaczego 
akurat one muszą znaleźć się 

w święconce...w święconce...

Czytaj więciej na str. X

Wielkanoc
na świecie.

Wielkanoc to najważniejsze święto 
chrześcijańskie. Dobrze znamy 
polskie tradycje i obrzędy związane polskie tradycje i obrzędy związane 
z tym okresem. A jak jest w innych 

państwach?

Czytaj więciej na str. X
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Rozmowa z Panią Marią Kurman

Czy przygotowanie ucznia do 
turnieju wymaga dużo pracy?

Dużo pracy i dużo chęci, zarówno 
ucznia, jak i mojej. Konkurencja jest 
duża. Jeśli ktoś się decyduje na start 
w turnieju, to trzeba ,,iść na całość” 
i coś zdobyć. Walenty Stańczyk i coś zdobyć. Walenty Stańczyk 
w ubiegłym roku, będąc dopiero 
w II klasie, również zajął I miejsce. w II klasie, również zajął I miejsce. 
Pierwszy raz w historii szkoły 
mamy ucznia, który uzyskał 
najwyższe podium dwa lata pod 
rząd. Czy to trudne? Na pewno tak. 
Corocznie wybieram kandydatów 
do startu w turnieju na podstawie 
próbnych testów, obserwacji próbnych testów, obserwacji 

i rozmów z uczniami. Później to już 
dużo pracy. Trzeba poświęcić sporo 
wolnego czasu na dodatkową naukę. 

Jakim uczniem jest Walek?

Sumiennym i zdyscyplinowanym, 
choć zdarza się, że lubi 

poleniuchować i trzeba go mocno 
motywować do pracy. 

Najważniejsze, że chciał się 
przygotować do turnieju i system-
atycznie pracował – sam, ze mną, 
z p. Puchalską i p. Skowronkiem.

Jak zaczęła się Pani kariera 
zawodowa?

Ukończyłam studia dzienne na Ukończyłam studia dzienne na 
Wydziale Budownictwa i Architek-
tury Politechniki Łódzkiej – 

specjalność: Drogi, ulice i lotniska 
oraz Konstrukcje budowlane 
i inżynierskie. Po studiach 

pracowałam w Dziale Technicznym 

piotrkowskiego szpitala, a później 
w naszej Budowlance.

Jakie ma Pani zainteresowania i co 

Pani robi w wolnym czasie?

Lubię oglądać programy muzyczne. Lubię oglądać programy muzyczne. 
W wolnych chwilach haftuję, 
szydełkuję lub spaceruję z psem.

Czy mogłaby Pani opowiedzieć 
nam o swojej rodzinie?

Typowa rodzina: mąż, dwie córki 
i pies. Jedna z córek jeszcze stui pies. Jedna z córek jeszcze stu-
diuje, druga pracuje jako informatyk 
programista w Łodzi – moim 
rodzinnym mieście.

Dziękuję za rozmowę.
    

                                            

Rozmawiała Ania Kowalewska
    

Gratulujemy sukcesu Pani uczniów w XLIII edycji Turnieju 
Budowlanego! Walenty Stańczyk zajął I miejsce w Polsce 
w zawodzie murarz, a Kamil Kostanek miejsce V.
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Rozmowa z Panią Wiolettą Puchalską

Czy przygotowanie ucznia do 
turnieju wymaga dużo pracy?

Przygotowanie ucznia do turnieju 
wymaga dużo pracy 

i zaangażowania. Sprawia to jednak i zaangażowania. Sprawia to jednak 
niesamowitą satysfakcję i zadowole-
nie. Praca do turnieju to tygodnie 
przygotowań tj. poznanie nowego 

materiału (podstawy 
przedsiębiorczości), omówienie 

testów.

Jakim uczniem jest Walek?

Walenty Stańczyk to uczeń miły, 
koleżeński, pracowity i ambitny. 
Mimo tak wielkich sukcesów- 
I miejsce w kraju w turnieju „Złota I miejsce w kraju w turnieju „Złota 
Kielnia” jest niezwykle skromny. 
Sukces w Olimpiadzie to początek 
jego dalszej drogi zawodowej.

Jak zaczęła się Pani kariera za-
wodowa?

Moja kariera zawodowa rozpoczęła 
się po maturze. Plany swoje 

wiązałam z moimi zainteresowani-
ami. W 1999r. rozpoczęłam studia 
na Akademii Świętokrzyskiej na ki-
erunku historia, a w 2000r. na Po-
litechnice Radomskiej- kierunek ad
ministracji. Podczas nauki na stu-
diach wyższych, podjęłam praktyki 
w gimnazjum, co utwierdziło mnie 

w przekonaniu, że praca 
z młodzieżą daje mi wielką 

satysfakcję. Był to moment zwrotny 
w dalszej drodze zawodowej. Praca 
z młodzieżą to ciągłe wyzwania, ale 
i wielka radość z dzielenia się ich 

sukcesami. Ich sukces to również 
własne zaangażowanie i trud, nieus-
tanny rozwój, podnoszenie kwali-

fikacji. Stąd w 2004r. 
kontynuowałam naukę- studia mag-
isterskie uzupełniające na UMCS 
w Lublinie, kierunek administracja.

Jakie ma Pani zainteresowania 
i co robi w wolnych chwilach?

Od dziecka interesują mnie taniec 
i muzyka. Mając 13 lat i muzyka. Mając 13 lat 

uczęszczałam do zespołu tanec-
znego „Mały Scat” w MOK. Tam 
zgłębiałam tajniki tańca estradowe-
go- rumba, cha-cha. W wolnych 
chwilach czytam książki, lubię 
także dobre kino- filmy fantastyc
zne, sensacyjne: „Awatar”, 

„Ścigany” czy historyczne „Lech 
Wałęsa. Człowiek z nadziei”.

Jak zamierza Pani spędzić 
Święta Wielkanocne?

Tradycja Wielkanocna w mojej 
rodzinie to źródło radości 
i wspaniałych przeżyć. Poza 
przeżyciem duchowym, jakim są 
święta, ważna jest tradycja, wspólne 
malowanie jajek, gotowanie, piec-
zenie, przygotowanie koszyka ze 
święconym oraz Śmigus- dyngus. 
Jak co roku i te Święta spędzam 
w gronie najbliższych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ania Kowalewska
    

Gratulujemy sukcesu Pani uczniów w XLIII edycji Turnieju 
Budowlanego! Walenty Stańczyk zajął I miejsce w Polsce 
w zawodzie murarz, a Kamil Kostanek miejsce V.
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Rozmowa z Panem Mariuszem Skowronkiem

Czy przygotowanie ucznia do turnieju wymaga 
dużo pracy?

Tak, przygotowanie ucznia do turnieju wymaga sporo poświęcenia 
i zaangażowania, chociaż i tak to uczniowie muszą poświęcić swój 
czas wolny na to, aby dobrze przygotować się do turnieju.

Jakim uczniem jest Walek?

Walek jest bardzo grzeczny i dobrze wychowany, a jako uczeń jest Walek jest bardzo grzeczny i dobrze wychowany, a jako uczeń jest 
pojętny i chętny do poznawania nowych rzeczy.

Jak zaczęła się Pana kariera zawodowa?

Moja praca w szkole zaczęła się dość spontanicznie, ponieważ 
nigdy nie planowałem, że zostanę nauczycielem. Z perspektywy 
czasu jestem jednak bardzo zadowolony z tego co obecnie robię 

oraz, że mogę pracować z młodzieżą.

Jakie ma Pan zainteresowania i co robi Jakie ma Pan zainteresowania i co robi 
w wolnych chwilach?

Moimi zainteresowaniami są wszelkie nowinki techniczne, 
nowości związane z budownictwem oraz czasami lubię sobie 

pomajsterkować.

Jak zamierza Pan spędzić Święta Wielkanocne?

Święta Wielkanocne zamierzam spędzić oczywiście z rodziną 
w domu.w domu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Ania Kowalewska
    

Gratulujemy sukcesu Pani uczniów w XLIII edycji Turnieju 
Budowlanego! Walenty Stańczyk zajął I miejsce w Polsce 
w zawodzie murarz, a Kamil Kostanek miejsce V.
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Wywiad z uczniem
Cykl artykułów o pasjach i osiągnięciach uczniów naszej szkoły. 

Przekonacie się, że są wśród nas prawdziwe talenty.

Od kiedy zacząłeś się interesować budownictwem?
Po ukończeniu gimnazjum, gdy wybierałem szkołę, przeglądałem różne
oferty. Najciekawsza wydała mi się oferta „Budowlanki”. Rozpocząłem naukę
w tej szkole i wtedy zaczęło się moje w tej szkole i wtedy zaczęło się moje 
zainteresowanie budownictwem.

Co Cię najbardziej interesuje w tym zawodzie?
Ważne jest to, że nie ma problemu ze znalezieniem pracy. 
Dobry fachowiec może zarobić niezłe pieniądze :-)

Czy uważasz, że nasza szkoła dobrze przygotowała Cię do 
wykonywania zawodu?
Gdyby nie szkoła to nie zająłbym dwa razy pierwszego miejsca w kraju. Gdyby nie szkoła to nie zająłbym dwa razy pierwszego miejsca w kraju. 
Do mojego zwycięstwa przyczyniła się w dużym stopniu Pani Maria Kurman i inni nauczyciele: Pan Mariusz 
Skowronek, Pani Wioletta Puchalska.

Czy wiążesz z budownictwem swoją przyszłość?
W przyszłości chcę otworzyć własną działalność związaną z budownictwem :-)

Od kiedy zacząłeś się interesować budownictwem?
Moje zainteresowanie budownictwem zaczęło się wraz z wyborem szkoły. 
Trafiłem na dobrych nauczycieli, którzy potrafili rozbudzić Trafiłem na dobrych nauczycieli, którzy potrafili rozbudzić 
te zainteresowania :-)

Co Cię najbardziej interesuje w tym zawodzie?
Uważam, że to dobry zawód. Pozwoli mi znaleźć pracę, a przy okazji robić to, 
co lubię :-)

Czy uważasz, że nasza szkoła dobrze przygotowała Cię do wykonywania zawodu?
Bardzo dobrze. Dowodem na to jest moje V miejsce w kraju.

Czy wiążesz z budownictwem swoją przyszłość?Czy wiążesz z budownictwem swoją przyszłość?
Tak. Chciałbym mieć własną firmę.

Rozmowa z uczniem klasy III a ZSZ „Murarz”
Walentym Stańczykiem

Rozmowa z uczniem klasy III a ZSZ „Murarz”
Kamilem Kostankiem
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KLASA It

ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW:
• Bartosiewicz Dominik - interesuje się sportem i muzyką
• Cygan Mateusz - rysunek w ołówku oraz gra w piłkę nożną
• Dziembor Mateusz - sport i motoryzacja
• Filocha Michał - sport (głównie piłka nożna i tenis stołowy)
• Grzybowski Mateusz - sport ( siatkówka i piłka nożną) oraz motocykle
•• Jaworski Kamil - muzyka
• Koryciński Marcin - przejażdżki rowerowe i wędkarstwo
• Krupa Marcin -  psychologia
• Kulawiak Jan - siatkówka oraz biegi na długie dystanse 
• Misztela Przemysław - sport (głównie piłka nożna i ręczna)
• Moneta Mateusz - gry komputerowe
• Niepsuj Wiktor - piłka nożna, motoryzacja i bilard 
•• Pielużek Mateusz - sport
• Pietras Mateusz - sport i motoryzacja
• Piwiński Piotr - piłka nożna, pasjonuje go motoryzacja, szczególnie motocykle i samochody za-
bytkowe i sportowe oraz ich naprawa, uwielbia również jazdę motocyklem oraz akrobacje na 
skuterze
• Przybyła Igor - sport (głównie siatkówka) oraz rysunek (głównie graffiti)
• Purgał Mateusz - gry komputerowe, motocykle i sport
• Puzynowski Jakub - jazda motocyklem
• Sałata Patryk - sport i motoryzacja oraz trenuje zapasy
• Sitek Patryk - zapasy i wędkarstwo
• Stępień Paweł - piłka siatkowa, zabawa na dyskotekach
• Stosiński Janusz - motoryzacja i sport (głównie piłka nożna) 
• Traczyk Seweryn -  piłka nożna i motoryzacja
• Włóka Michał - sport (głównie piłka nożna i tenis ziemny)
•• Wojciechowski Mateusz - siatkówka i tenis stołowy
• Zawłocki Robert -  sport ( piłka nożna i siatkówka)
• Zieliński Patryk - trenuje piłkę nożną
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KWIECIEŃ
Kwiecień - czwarty miesiąc w roku, według używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego ma 30 dni.

Skąd taka nazwa?
Kwieci, czyli zdobi ziemię rozkwitającymi pierwszymi wiosennymi kwiatami, które wywabia przedwcześnie 
ciepło promieni słonecznych. Dawniej nazywano go łżykwiatem albo nawet zwodzikwiatem, bo te wczesne 
bukiety, które przynosi, zwodzą rychłym nadejściem cieplejszych dni.

Znaki zodiaku
21.03 – 19. 04 - Baran21.03 – 19. 04 - Baran
20.04 – 22. 05 - Byk

Ważne dni
01.04 - Prima Aprilis
13.04 - Niedziela Palmowa
17.04 - Wielki Czwartek
18.04 - Wielki Piątek
19.04 - Wielka Sobota 19.04 - Wielka Sobota 
20.04 - Wielkanoc
21.04 - Poniedziałek Wielkanocny
22.04 - Międzynarodowy Dzień Ziemi

Przysłowia
Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna.
Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.
W kwietniu po brzegach wody niosą jęczmienia urody.

Z kalendarza świąt nietypowych
5 kwietnia -  Dzień Bez Makijażu
12 kwietnia – Dzień Czekolady
14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych
22 kwietnia – Dzień Ziemi
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca

Urodzeni w tym miesiącu
3 kwietnia 1961r. - Eddie Murphy
9 kwietnia 1990r. - Kristen Stewart
16 kwietnia 1927r. - Papież Benedykt XVI
17 kwietnia 1974r. - Victoria Beckham
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Symbole w wielkanocnym koszyczku: 

Jajko – to symbol początku nowego i odradzającego życia. To symbol triumfu życia nad śmiercią. Oprócz pis-
anek dokładamy do koszyka co najmniej jedno świeżo ugotowane na twardo. Nim będziemy się łamać przy 

składaniu życzeń w czasie śniadania wielkanocnego.

Chrzan – jest symbolem pokazania goryczy męki Chrystusa. Symbolizuje również się siłę fizyczną i zdrowie.

 Chleb – symbolizuje Chrystusa będącego chlebem życia dla chrześcijan. Wkładamy go do koszyczka, aby 
zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność. 

Wędlina, kiełbasa, szynka – symbolizuje zdrowie, dostatek materialny i płodność.

Sól –symbolizuje oczyszczenie, prostotę i prawdę. Odstrasza również przed złem. Chroni przed zepsuciem. 

Słodka babka, ciasto - jest symbolem umiejętności i doskonałości.

Bukszpan, bazie – symbol świata, przyrody.

Baranek – to symbol posłusznego Chrystusa i przezwyciężenie zła. Odkupienie grzeszników.

Zajączek – symbolizuje wiosnę i życie. Zazwyczaj jest czekoladowy. 

SerSer – kiedyś nasi dziadkowie święcili ser. To symbol związku człowieka z przyrodą (zwierzętami). Ser pochodzi 
od krów, kóz i owiec. Symbolizuje przyjaźń.
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WIELKANOC NA ŚWIECIE
Czechy

W piątek, zarówno w miastach jak i na wsi maluje się pisanki. Czesi kupują tego dnia także baranki z biszkoptowe-
go ciasta. Chrześcijanie, podobnie jak w Polsce, modlą się w kościołach. Nasi najbliżsi sąsiedzi obchody świąt 
Wielkiej Nocy zaczynają się w poniedziałek rano. Jest to dzień szczególnie lubiany przez młodzież,  ponieważ 
w tym czasie kilkuosobowe grupki chłopców odwiedzają domy rówieśniczek  i kiedy te obleją ich wodą- smagają 
je pomlazkami. Pomlazki, to młode wierzbowe gałęzie splecione w warkocze.  Obite dziewczyny wynoszą 

z domów i wrzucają do strumyków lub wanien z wodą. Zwyczaj ten obchodzony jest w domu, w którym mieszkają 
panny na wydaniu. Następnym elementem spotkania jest poczęstunek. Goście częstowani są pisankami, 

słodyczami i palenką. To wódka pędzona ze śliwek, moreli lub wiśni.  Szmigrus  to obyczaj przejęły przez dzieci. 
Przypomina on nieco bożonarodzeniowe kolędowanie, ponieważ polega na spacerze z koszyczkiem po domach 

sąsiadów i zbieraniem łakoci w zamian za śpiew i życzenia. 

Włochy

Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą w wielkanocny Włosi najczęściej Wielkanoc spędzają poza domem. Nie mają zwyczaju polewania wodą w wielkanocny 
poniedziałek, więc mogą spokojnie wyruszać w podróż. Ich wyjazd przypomina nieco wyjazd na majówkę. 
Najważniejszym momentem  świąt jest obiad, na który tradycyjnie podawana jest baranina lub jagnięcina. 

Na włoskim stole jako przystawka pojawiają się plasterki salami i jajka na twardo, na pierwsze danie podaje się 
barani rosół z pierożkami cappelletti, a na drugie pieczone jagnię. Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów, 

a symbolem jest dla nich baranek.  

Meksyk

Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą w procesji Święty Tydzień (Semana Santa) rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej. Meksykanie uczestniczą w procesji 
i święcą gałązki palm. Później zostają spalone i wykorzystane jako popiół do posypywania głów. W Wielki Piątek 
w wielu miasteczkach odgrywa się sceny męki i ukrzyżowania Jezusa. Meksykanie nie mają zwyczaju malowania 
i święcenia jaj. Coraz częściej jednak ich dzieci dostają wielkanocne zajączki z czekolady. Niedziela Zmartwych-
wstania to huczne święto obchodzone do późnej nocy. Towarzyszą mu pokazy sztucznych ogni,  zabawy 

w wesołym miasteczku oraz jedzenie tradycyjnych potraw z ulicznych budek. Poniedziałek wielkanocny rozpoc-
zyna Semana Pascua, czyli Tydzień Paschalny. Semana Santa i Semana Pascua to łącznie dwa tygodnie wolne od 

pracy i szkoły.

Wielka Brytania

Wielkanocne  zwyczaje w Anglii miały swój początek długo przed nastaniem chrześcijaństwa. Nawet nazwa świąt 
obchodzonych w anglosaskiej tradycji zawdzięcza swoją nazwę bogini wiosny Eostre. W Wielkanocnej tradycji  
jaja to symbol wiosny i nowego życia. Dawniej dekorowano je farbami, obecnie zostają wyparte przez czekolad-
owe jajka. Na północy kraju,  w Preston obowiązuje zwyczaj turlania ugotowanych na twardo jaj. To, które zna-
jdzie się najdalej- wygrywa. W innych regionach ludzie bawią się trzymając jajko w dłoni i uderzając w jajko 
przeciwnika. Przegrywa ten, którego jajo pierwsze zostanie uszkodzone. Symbolem świąt na wyspach jest zając. 

To pozostałość po tradycji polowania na zające, którą rozpoczynano właśnie w czasie Wielkiej Nocy.

Australia

Święta na tym kontynencie to mieszanka angielsko-irlandzkich obyczajów. Bardzo popularne jest spożywanie 
wspólnego wielkanocnego śniadania w gronie ubogich. Spotkania organizowane są w kościołach, wspólnie z duch-
ownymi. W poniedziałkowy poranek dzieci, podobnie jak w Niemczech, zbierają jajka w ogrodzie, a następnie 
wymieniają się z rówieśnikami. Tradycyjny wielkanocny posiłek składa się z wieprzowiny i kurczaka smażonego 

z ziemniaki, marchewką i dynią. 
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WARTO PRZECZYTAĆ!!!
Dla Niego!

“Rzeczy, które nieśli”
Tim O'Brien

Żołnierze Kompanii Alfa Żołnierze Kompanii Alfa 
przemierzają dżunglę i pola ryżowe 
Wietnamu, niosąc na barkach sprzęt 
bojowy, a także swoją przeszłość, 
marzenia i lęki. Aby przetrzymać 
niesamowitą atmosferę wojny 

w niezrozumiałym dla siebie kraju, w niezrozumiałym dla siebie kraju, 
amerykańscy chłopcy żartują ze 
śmierci. Czasem się załamują 
i robią niepojęte rzeczy. Książka i robią niepojęte rzeczy. Książka 
przedstawia niezwykłą wizję hor-
roru, jakim był w oczach Tima 

O'Briena Wietnam. Każde opowiad-
anie jest echem innych, całość zaś 
to proza mocna, oryginalna i pełna 
pasji. "Rzeczy, które nieśli" to coś 
więcej niż tylko opowieść o wojnie 
- to głęboka refleksja na temat pot-
wornego ciężaru rzeczy, które 
ludzie muszą nieść przez życie.

Dla Niej!

“Jej wszystkie życia”
Kate Atkinson

W 1910 roku, podczas szalejącej 
w Anglii śnieżycy, przychodzi na w Anglii śnieżycy, przychodzi na 
świat dziewczynka. I umiera, zanim 
zdąży zaczerpnąć pierwszy oddech. 
W 1910 roku, podczas szalejącej 
w Anglii śnieżycy, rodzi się ta sama w Anglii śnieżycy, rodzi się ta sama 
dziewczynka. I żyje, snując swoją 
opowieść. Jak by to było, otrzymać 
od losu drugą szansę? A potem 
trzecią? Mieć nieskończoną liczbę 
możliwości, aby przeżyć swoje 
życie? Czy za którymś razem 
udałoby się ocalić świat przed udałoby się ocalić świat przed 
przeznaczeniem, jakie jest mu 

pisane? I czy ktokolwiek chciałby to 
w ogóle uczynić? Czytelnik podąża 
tropem Ursuli Todd, która raz po 
raz przeżywa najbardziej dramatyc-
zne wydarzenia pierwszej połowy 
dwudziestego wieku.Dowcip 
i wrażliwość Kate Atkinson

pozwalają odnajdywać urok nawet 
w najbardziej ponurych momentach 

naszej historii.

Polecamy obejrzeć!

“300: Początek imperium”

"300: Początek imperium" jest "300: Początek imperium" jest 
formą brutalnych misteriów zemsty. 
To kino orgiastyczne, którego jedy-
nym celem jest doprowadzenie 
widza do ekstazy i zatracenia go 
w wizji kultu walki. Aby w pełni 
móc się nim cieszyć, trzeba – tak 
jak w każdych misteriach – 
wyciszyć rozum i poddać się 
doświadczeniu. Zresztą o tym 
właśnie jest "300: Początek imper-
ium". Twórcy, przekraczając styl-
istyczne granice, pokazują, że 
w wojnach nie ma racjonalnego 
uzasadnienia, że to narkotyk, stan 
utraty zmysłów, całkowite 
odurzenie możliwościami ciała 
i umysłu. Dlatego też wszystko 
w tym filmie ma ekstremalny char-
akter, począwszy od scenerii 
(gigantyczny Księżyc), przez di-
alogi, po czyny bohaterów (które 
zadają kłam prawom fizyki). 
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Życzenia!

Kochana Anusiu !
Nadszedł dzień, na który długo czekałaś. Byłaś dzieckiem, a dziś dorosłą się stałaś. Dziś świat 
otwiera przed Tobą drzwi do kolorowych, choć poważnych dni! Wielka radość i sielanka! Możesz 
szaleć aż do ranka, koniec barier, ograniczeń, być dorosłą-TO JEST ŻYCIE!
     Kochanej Ani życzy Samorząd Uczniowski i A. B.

Droga Martyniu! 
Życzymy  Ci znalezienia takiej pracy,Życzymy  Ci znalezienia takiej pracy,
takich przyjaciół i takich możliwości, o jakich marzysz.
Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją
i odwagą.
Z entuzjazmem, zapałem i radością.
Weź to wszystko i zbuduj z tego życie,
które warto przeżyć...
                                           cudownej Martynce koleżanki i koledzy oraz SU

Kacprze 
Dużo szczęścia i słodyczy dziś Samorząd Tobie życzy.
                                       Kacprowi Sobańskiemu koleżanki i koledzy :)

Dawidzie        
Jak strumyk bystrej wody
po zielonej płynie niwie   
tak niech płynie wiek Twój młodytak niech płynie wiek Twój młody
mile i szczęśliwie.
                                      Kołodziejowi klasa 2 TG wraz z SU   
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