
    Pewnie każdy z nas chciałby mieć prawo jazdy,  
aby pojechać samochodem do szkoły lub kina. Niestety, jako dzieci nie możemy 
posiadać uprawnienia do przemieszczania się autem. Ale do jazdy rowerem już 
tak. Upoważnia nas do tego karta rowerowa. Żeby ją otrzymać, należy w czwartej 
klasie na lekcji techniki zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Na szczęście, nie 
jest to takie trudne, poza tym cały rok się do tego przygotowujesz na zajęciach.  
 Myślę również, że wielu z nas zasiadłoby za kierownicą bolidu Formuły 1. 
Chyba najbardziej znanym kierowcą wyścigowym w Polsce jest Robert Kubica. W 
tym roku sezon F1 zaczął się w Bahrajnie, w długi weekend zagości na Półwysep 
Iberyjski do Portugalii, następne zmagania kierowców odbędą się w Hiszpanii. Za 
kierownicą roweru można za to zasiąść o każdej porze i zrobić kółko wokół 
jeziora.   Jan Ostrowski   

 

  Wałeckie świątynie  
 Po drugiej wojnie światowej Wałcz stał się miastem 
wielokulturowym. Wyznawcy różnych religii chrześcijańskich, poprzez 
adaptację istniejących budowli religijnych, uzyskali świątynie niezbędne 
do  kultu religijnego. Na początku opiszę wam starsze cerkwie w Wałczu, 
które można nazwać zabytkami. Pierwsza to prawosławna cerkiew pod 
wezwaniem Świętej Trójcy, druga cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego 
należy do parafii grekokatolickiej. Od środka wyglądają podobnie 
do znanych kościołów rzymskokatolickich, w mieście są takie 
cztery. Kościół Miłosierdzia Bożego z Dolnego Miasta to budynek, 
który z zewnątrz sprawia wrażenie nowoczesnego, jeszcze nie 
byłam w środku. Parafia wojskowa św. Franciszka z Asyżu jest 
najmniejsza, znajduje się na Zatorzu. Kościół pw. św. Antoniego 
prowadzony jest przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. W tym 
kościele można usiąść na balkonie albo, siedząc w domu, oglądać 
transmisję mszy świętej na kanale YouTube ,,Kapucyni Wałcz”. 
Należę do Parafii św. Mikołaja i śpiewam tu w scholce z 
dziewczynami. Przed koronawirusem co sobotę spotykałyśmy się, 
a w niedzielę na mszy śpiewałyśmy. Księża z Mikołaja prowadzą 
również kaplicę w szpitalu wojskowym. W Internecie można 
przeczytać, że w Wałczu odbywają się również nabożeństwa 
ewangelicko-augsburskie, działa Zbór Kościoła 
Zielonoświątkowego „Betlejem” oraz Sala Królestwa Świadków 
Jehowy. Przed wojną wałczanie modlili się też w synagodze. 
 Majówka to świetny czas na wycieczkę i poznanie historii 
tych miejsc.   Maja Wiertel  
 

    Niespełnione obietnice 
 Już kilka razy mieliśmy wrócić do szkoły. Obiecywali. Nie pierwszy raz słyszałem 
obiecanki cacanki i nie ostatni składałem obietnicę, a wyszło inaczej. Często dajemy słowo 
różnym ludziom, ale jego nie spełniamy. Rodzice obiecali psa na ostatnie święta i do tej pory 
się nie doczekałem. Politycy dużo obiecują, chociaż wiedzą, że ich nie spełnią. Ja dałem słowo 
mamie, że wyrzucę śmieci i minęło już kilka dni temu. Może czasami potrzeba nam więcej 
czasu na dotrzymanie obietnicy. Dałem słowo siostrze, miałem pomóc jej zrobić playlistę z 
muzyką. Oczywiście, tego nie zrobiłem. Zapomniałem. Ten artykuł miałem napisać tydzień 
temu, niestety, nie chciało mi się. Należy zważać na to, co obiecujemy. Przysłowie mówi: 
„Nigdy nie składaj obietnic bez pokrycia, bo nie wiesz, ile to może dla kogoś znaczyć.” Od 
dzisiaj będę próbował dotrzymywać danego słowa.   Jan Ostrowski  
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  Klik, i mnie nie ma. 
 Na lekcjach online nie zawsze jest ciekawie. Czasami jest tak nudno, że nie da się nic  
zrozumieć i, po prostu, nie chce się słuchać… tylko gra się w gry. Teraz dużo osób gra w takie gry  
jak: Honkai Impact 3rd,Roblox i Minecraft. Wszystkie te gry bardzo polecam, ponieważ rozwijają  
one naszą wyobraźnię i pomagają szybciej reagować i, paradoksalnie, lepiej się koncentrować  
później na lekcjach. Dzisiaj napiszę, jak grać na e-lekcjach z włączoną kamerą i nie dać po sobie  
poznać, że trwa właśnie partyjka. Najlepiej odpalić grę w drugiej karcie przeglądarki internetowej, ale czasem 
nauczyciele mogą zapytać, co was tak ciekawi na ekranie, a nie w książce. Wtedy można odpowiedzieć, że ma 
się e-booka, bo książka się gdzieś zgubiła, chociaż to nie zawsze działa. Od zawsze większość z nas, siedząc na 
nudnej lekcji, marzyło o tym, aby wstać i wyjść z klasy. Za wagary groziła uwaga, obniżenie oceny z zachowania, 
problemy. Ale teraz to możliwe! Sen się spełnił. Przecież można powiedzieć nauczycielowi, że „wyrzuciło z 
Internetu”, prawda? Nauczyciel nie przyjdzie do twojego domu i nie sprawdzi, czy tak naprawdę jest. Tylko, że 
ten sen zmienia się czasami w koszmar siedzenia w domu. To kiedy wracamy do szkoły? Czy można zaprosić 
nauczycieli do domu?   Roksana Krasnowska 
 

  Mój przyjaciel na czterech łapach  
 Moim najlepszym przyjacielem jest mój piesek Karmel, to buldog francuski. Karmel jest psem 
kanapowcem, który głośniej chrapie niż szczeka. Nazywany go Melcio, Melo albo Melko. Na wszystkie imiona 
reaguje. Kocha się przytulać, szczególnie do mojego taty. Podchodzi do niego i tuli się. Lubi również bawić się, 
zawsze ma na to ochotę, więc mam wiernego towarzysza zabaw. A wy macie kogoś takiego?   Lena Piórkowska 
 

  Kazimierz Wierzyński 

  Zielono mam w głowie 
   
      Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną 
      na klombach mych myśli sadzone za młodu 
      Pod słońcem co dało mi duszę błękitną 
      i które mi świeci bez trosk i zachodu. 
 
      Rozdaję wokóło mój uśmiech, bukiety 
      rozdaję wokoło i jestem radosną 
      wichurą zachwytu i szczęścia poety 
      co zamiast człowiekiem powinien być wiosną! 
 

 
  
 Wiersz jest o uczuciach oraz wrażeniach podmiotu lirycznego. Utworowi towarzyszy szczęśliwy nastrój 
i okazywanie tej radości innym.  
 Wiersz przedstawia beztroskę i chęć życia bohatera lirycznego, który porównuje się do wiosny. Ta pora 
roku jest symbolem pobudki do życia i narodzin. Przyroda budzi się do życia. Pojawiają się fiołki, mocniej i 
dłużej świeci słońce. Pogoda ma wpływ na bohatera, bo jest szczęśliwszy. Budzi się do życia i jest z tego 
powodu uśmiechnięty. Towarzyszy mu uniesienie, chęć życia i witalność, chociaż może być starszym 
człowiekiem, bo mówi o pewnych wydarzeniach odbytych „za młodu”.  
 Wiosna jest zaraźliwa, jej siła wciąga i powoduje, że człowiek traci zmysły. Wiosna odmładza i budzi 
dobry nastrój. Czytelnik może poczuć ten klimat, zachwycić się swobodą i wolnością po okresie zimy. Pełnia 
szczęścia to „radosna wichura zachwytu”. Wichura, która zabiera zły humor i przynosi ogromne szczęście. 
Blanka Dalecka   
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