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CZY WIESZ SKĄD POCHODZI TWOJE IMIĘ? 

NARCYZ Mitologiczne imię młodzieńca, który wzgardził 
miłością nimfy Echo i zakochał się we własnym odbiciu. Człowiek 
o podwójnej naturze. Niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, 
bystry o duŜych zdolnościach dyplomatycznych, a zarazem 
wraŜliwy, nerwowy, poddaje się wpływom i woli innych. W pracy 
dąŜy do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Mimo, Ŝe lubi 
chodzić własnymi ścieŜkami to potrafi być towarzyski i miły dla 
innych. Narcyz jest częstym tematem w sztuce, przykładem jest 
obraz Caravaggio.  

 MARZANNA  To prawdopodobnie  przekształcone  imię 
Maria. Oznacza  osobę ukochaną przez Boga, napawającą się 
radością.  Jednak Marzanna,  potrafi być chłodna, zasadnicza, 
wybuchowa. Kobieta o tym imieniu podchodzi z dystansem do 
męŜczyzn, jak i do całego Ŝycia. Twardo stąpa po ziemi i nie 
często błądzi w chmurach. Kiedy zdecyduje się na związek, 
ustala twarde zasady, których pod Ŝadnym pozorem nie złamie.  

Marzanna- to również nazwa kukły, którą w rytualny sposób palono 

bądź topiono aby przywołać wiosnę. Uczniowie naszej szkoły zmęczeni 

długą i śnieżną zimę także wykonali marzannę. Nasza szkolna 

marzanna, widoczna na zdjęciu została przekazana na konkurs 

organizowany przez płocką galerię Wisła. Była jedną z wielu, które 

znalazły się w tym miejscu i wraz z innymi została „wypędzona”, bo 

chociaż piękna to „nie pozwalała” przyjść wyczekiwanej przez nas z 

utęsknieniem wiośnie.  

D N I U  W A G A R O W I C Z A  –  T R W A J  P R Z E Z  C A Ł Y  R O K  
 

W naszej szkole „Dzień wagarowicza” zaczął się od miłej niespodzianki. OtóŜ grupa uczniów, 
wybranych ze wszystkich klas, dostała od Pana Dyrektora zaproszenie do kręgielni w Galerii 

Wisła. WyróŜnieni zostali  ci, którzy mogą pochwalić się 
najlepszą frekwencją. Zabawa w kręgielni zaczęła się 
od podziału 
na druŜyny,  
w skład 
których weszli 
równieŜ nasi 
nauczyciele. 
Następnie 

ruszyliśmy  
do boju. 

Rywalizacja była zacięta, ale nie waŜne było kto wygrał, 
bo przecieŜ liczy się dobra zabawa. Wyprawa bardzo 
nam się podobała liczymy na szybką powtórkę. 
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