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WSZYSTKIM TEGOROCZNYM MATURZYSTOM  

 

ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINIE MATURALNYM. 

 

POŁAMANIA PIÓR! 

 

 

       Redakcja „Przerywnika”



Tą przytulankę na pożegnanie pragnę zadedykować tegorocznym,  
jak i przyszłorocznym maturzystom.  

Witaj maj! długi maj! 30% daj nam, daj!  
 

" Jazda po MATURĘ! " 
 

Gdy człowiek widzi arkusz z kodem 
przypomina mu się jazda samochodem. 
Zanim ruszy z miejsca musi zapiąć pasy, 

to dopiero będzie jazda po wszystkie czasy. 
Sprawdzi lusterka, swoje siedzenie, 
czy ma kompletne wyposażenie? 

Jeśli tak, koła kręcić się zaczynają, 
ograniczony czas i one mają. 

Kierowca skrzynię biegów powoli włącza, 
nie może korzystać nawet z hiperłącza. 

Na początku jedzie: linia prosta 
potem już droga jest tylko ostra. 

Kto jest myślący, może trudność objechać, 
wystarczy, że obwodnicą dalej będzie jechać. 
Czasem w baku paliwa zabraknie benzyny, 

nic się przecież nie dzieje bez jakiejś przyczyny. 
Co w takim przypadku zrobić trzeba 

przywiązać samochód liną do drzewa? 
A może trzeba szukać szybkiej pomocy? 

Nie, wtedy byś spędził w lesie kilka nocy. 
Jak się z tego wyplątać? Załatw holownika! 

Z pewnością ucieszy cię widok samicy dzika. 
Spróbuj ten samochód z lasu wyciągnąć 

i może ci się uda go wreszcie przeciągnąć. 
Jeśli zobaczysz w oddali wiewiórki, 

już się nie przejmuj, masz jazdę z górki. 
Czasu już mało - wdepnij gaz do dechy! 

Masz wyjątkowe, szalone cechy! 
Uwierz w siebie! Załóż okulary! 
Uważaj na policyjne fotoradary! 

Popatrz, już meta, już niedaleko, blisko... 
Powtarzaj w zaparte: " Dam z siebie wszystko! " 
Koniec! Jazdę ukończyłeś bardzo wyczerpany. 

Tyle nerwów straciłeś, ale jesteś wygrany. 
Jeśli samochód nie sprawia ci problemu, 

MATURĘ ZDASZ BEZ OBAW! - tylko po nowemu. 
 

Piotr Przytulski, kl. 3D 



PODZIĘKOWANIA 

 

DZIĘKUJĘ Dyrekcji za zaufanie jakim mnie obdarzyła. Gdy 
reprezentowałem moją szkołę w różnych konkursach i olimpiadach 
dobro szkoły jak i jej prestiż był dla mnie przez te 3 lata wielkim 
priorytetem. 

DZIĘKUJĘ Gazetce Szkolnej "Przerywnik" za możliwość podjęcia 
współpracy, która mi sprawiała olbrzymią radość. Słowa uznania 
kieruję tutaj w szczególności do pani Agnieszki Strojeckiej i pani 
Doroty Doroszkiewicz. 

DZIĘKUJĘ Szkolnemu Kołu Teatralnemu, w którym odkryłem swoją 
artystyczną duszę, której byliście świadkami niejednokrotnie. Pani 
Ewie Całce za teatr, który łączy pasję i przyjemność! Gimnazjum, 
korzystajcie z tego dobra! 

DZIĘKUJĘ wszystkim nauczycielom, którzy wnieśli olbrzymi wkład 
w naszą edukację i przygotowanie do matury! Stokrotne dzięki! 

DZIĘKUJĘ pani wychowawczyni Karolinie Odelskiej za 
wyrozumiałość i zachowanie wewnętrznej równowagi w stosunku do 
nas, uczniów klasy jakże europejskiej – IIID! 

DZIĘKUJĘ mojej klasie, która z wielkim poczuciem humoru 
dostarczała mi skrajnych emocji, ale w większości pozytywnych. To 
był ogromny zaszczyt was poznać! Mam nadzieję, że spotkamy się    
raz jeszcze - choćby w moim programie TV:) 

DZIĘKUJĘ wszystkim kolegom i koleżankom z różnych klas! Cieszę 
się, że mogłem dzielić z wami smutki i radości! 

Dla gimnazjalistów i licealistów, którzy wybiorą tę szkołę, uczą się w 
niej lub są jej absolwentami 

 

" Ucz się ucz bo nauka to potęgi klucz! "  

      Leopold Staff 

 

Piotr Przytulski kl. IIID



CHWILA RELAKSU PRZED EGZAMINEM 

 

W szkole:  
- Hej, ty tam, pod oknem. kiedy był pierwszy rozbiór 
polski? - pyta nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?  
- Nie pamiętam  
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

 

 

 

 

 

Matura z historii: 
- Omów państwo Ostrogotów. 
- Nie wiem... 
- Dobrze, to omów państwo Wizygotów. 
- Też nie wiem. 
- Pytanie ratunkowe? 
- Jeśli można... 
- Porównaj państwo Ostrogotów z państwem Wizygotów. 
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