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  Mądrej głowie dość dwie słowie...   

Sentencja maturzysty… 

To, co warto zrobić, zasługuje też na to, 

aby zrobić to dobrze. 
 

 Normalnie szok ze stresem. (zdjęcie numeru)  

 

Nowa konkurencja olimpijska! 
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 29 listopada 2011 r. – IIE – wyjazd do Krakowa. 
 1 grudnia 2011 r. – Turniej półfinałowy w piłce siatkowej dziewcząt.  
    I miejsce – Żeromski.  
 2 grudnia 2011 r. – Towarzyski Turniej w Piłce Siatkowej w Myszkowie. 
    II miejsce – dziewczyny z Żeromskiego.  
 2 grudnia 2011 r. – 8 edycja Dnia Kawy. 
 6 grudnia 2011 r. – Odwiedziny Św. Mikołaja. ;) 
 6 grudnia 2011 r. – Wydanie kolejnego numeru „Stefana” 
 6 grudnia 2011 r. – Mikołajkowe odwiedziny Szkoły Podstawowej nr 9. 
 9 grudnia 2011 r. – Uczennica klasy IIE Zuzanna Bożek zakwalifikowała 
    się do II etapu Olimpiady Biologicznej. 
 10 grudnia 2011 r. – Turniej mikołajkowy w piłkę siatkową dziewcząt. 
 13 grudnia 2011 r. – 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez 
    Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. 
 16 grudnia 2011 r. – Spartakiada. Puchar Starosty zdobyli sportowcy 
    I LO im. Stefana Żeromskiego. 
 16 grudnia 2011 r. – Jasełka dla dzieci z Ośrodka Usług  
    Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu  
 16 na 17 grudnia 2011 r. – Pierwsza noc filmowa ‘ŻEROMFILM 2011’ 
 19 grudnia 2011 r. – Finał Szlachetnej Paczki. 
 20 grudnia 2011 r. – Odwiedziny dzieci z Ośrodka w Gołuchowicach.  
 22 grudnia 2011 r. – Konkurs na Świąteczne Drzwi.  
 22 grudnia 2011 r. – Karolina Szota (kl.IID) zakwalifikowała się do II etapu - okręgowego XXXVIII  
    Olimpiady Geograficznej. 
 23-31 grudnia 2011 r. – Zimowa przerwa świąteczna 
 23 grudnia 2011 r. – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie. (aż 9 osób przeszło do II etapu) 
 5 stycznia 2012 r. – WOŚP w Żeromie. 
 14 stycznia 2012 r. – Taneczny – ostatni dzwonek, czyli STUDNIÓWKA w Żeromie. ;)  
 23 stycznia 2012 r. – Akcja krwiodawstwa.  
 27 stycznia 2012 r. – Druga noc filmowa ‘ŻEROMFILM 2012’ 
 30.01 – 12.02.12 r. – Ferie zimowe  

 14 lutego 2012 r. – Walentynki w Żeromie.  
 15 lutego 2012 r. – kolejny sukces sportowców z Żeroma w narciarstwie klasycznym.  
 17 lutego 2012 r. – „Dzień Hakowicza” związany z 5 edycją programu „Mam Haka Na Raka”. 
 18 lutego 2012 r. – Alicja Kończyk z klasy IIB uzyskała wyróżnienie w europejskim konkursie  
    tłumaczeniowym dla uczniów szkół średnich. 
 20-25 lutego 2012 r. – Wycieczka narciarsko – snowboardowa do Zwardonia. 
 22 lutego 2012 r. – Mistrz ortografii – I etap.  
 23 lutego 2012 r. – I LO miało okazję obejrzeć film Agnieszki Holland ‘W ciemności’.  
 24 lutego 2012 r. – MAF - "WYGRANY" Wiesława Saniewskiego  
 28 lutego 2012 r. – XII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego – FOX. 
 29 lutego 2012 r. – IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
 8 marca 2012 r. – Pachnący Dzień Kobiet. ;) 
 15 marca 2012 r. – II etap IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, do którego zakwalifikowały się  
    Magdalena Pomietło (kl.IIB) i Karolina Woźniak (kl.IIB) 
 15 marca 2012 r. – ‘Szalone nożyczki’ w teatrze BAGATELA, czyli wycieczka IIB do Krakowa.  
 21 marca 2012 r. – Magdalena Pomietło (kl. IIB) - III miejsce w śląskim konkursie o podatkach. 
 22 marca 2012 r. – Roksana Srokosz (kl. IIA) została Laureatką Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. 
      Gratulujemy indeksu. 
 23 marca 2012 r. – Klasa IIF z wizyta w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.  
 28-29 marca 2012 r. – X Powiatowe Targi Edukacyjne 
 29-30 marca 2012 r. – Obrady dwudniowej konferencji ‘ŻERMUN 2012’. 
 30 marca 2012 r. – MAF – ‘Żelazna dama’, wyjazd do kina 
 29 marca 2012 r. – Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II i III. 
 30 marca 2012 r. – Odbyło się w Sosnowcu w IV LO im. Stanisława Staszica wręczanie nagrody  
    laureatom (Mateusz Stolecki i Sergiusz Urbańczyk) Ogólnopolskiego Konkursu  
    „Z energetyką w przyszłość”. 
  
 
 
Planowane :  
 

 5-10 kwietnia 2012 r. – Święta Wielkanocne. (luz!)  
 13 kwietnia 2012 r. – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach.  
 14 kwietnia 2012 r. – Dni Otwartych Drzwi w Żeromie. 
 27 kwietnia 2012 r. – Zakończenie klas III w MOK-u  
 4 maja 2012 r. – rozpoczęcie egzaminów maturalnych.  
 29 czerwca 2012 r. – Zakończenie roku szkolnego 2011/2012. ;) 

 

KRONIKA 

czyli co w 

Żeromie 

piszczy 
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Jeśli na tych kilka  tygodni przed maturą masz mętlik w głowie, pamiętaj że jest kilka 
zadań, które można uznać za pewne na 99%. Oto przykłady: 

 

Zadania zamknięte: 

Zad.1. Rozwiązaniem nierówności 52 x  jest zbiór: 

 A.  7;3  
B.     ;73;  

C.  7;3  D.     ;73;  

Zad.2. Wartość wyrażenia 8log27log 23   jest równa: 

 A. 0; B. 
8

27
; C. 5; D.19; 

Zad.3. Bluza kosztowała 80zł, a po obniżce 60zł. O ile procent obniżono cenę bluzy? 

 A. 20% B. 25% C. 33,(3)% D. 75% 

Zad.4. Dane są wielomiany :   523 2  xxxW  oraz   522 3  xxxP . Wielomian    xPxW   jest równy:  

 A. 23 32 xx   B. 23 32 xx   C. 23 32 xx   D. 23 32 xx   

Zad.5.Prosta o równaniu 35  mxy przechodzi przez punkt  3,4A . Wtedy: 

 A. 20m  B. 14m  C. 3m  D. 0m  

Zad.6. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji   312
2
 xy wynoszą: 

 A.  3,1  B.  3,1  C.  3,1  D.  3,1  

Zad.7. Czwarty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4 a ósmy 16. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy: 

 A. 2 B. -4 C. -8 D. -5 

Zad.8. Dany jest ciąg geometryczny, w którym 1281 a , 
2

1
q . Szósty wyraz tego ciągu jest równy: 

 A. -4 B. -2 C. 2 D. 4 

Zad.9. Kąt  jest ostry i 
11

3
sin  . Wtedy cos  jest równy: 

 A. 312  B. 
11

74  C. 
121

112
 D. 

11

22  

Zad.10. Wysokość CD trójkąta równoramiennego ABC jest równa 8, a ramię AC ma długość 10. Podstawa AB tego trójkąta 

ma długość  
 

 A. 12
 

B. 9
 

C.
 

89  D. 412  

Zad.11. Punkty  1,3A  i  3,2B  są kolejnymi wierzchołkami kwadratu. Obwód tego kwadratu jest równy: 

 A. 54  B. 174  C. 214  D. 294  

Zad.12. Liczba rozwiązań równania 0
5

52






x

x , to: 

 A.0; B.1; C.2; D. 3 

Zad.13. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu 39 . Wówczas objętość stożka wynosi:  

 A. 327  B. 39  C. 318  D. 33  

Zad.14. Okrąg opisany na trójkącie równobocznym ma promień równy 6. Wysokość tego trójkąta jest równa: 

 A. 312  B. 18 C. 9 D. 36  

 

Zadania otwarte za 2pkt. 

1. Rozwiąż nierówność: 383 2  xx  

2. Rozwiąż równanie: 03020128 23  xxx  

3. Napisz równanie prostej równoległej (prostopadłej) do prostej 0632  yx przechodzącej przez punkt  4,2A  

 

 

 

Sugerując się tymi „pewniakami” mamy już 20pkt. czyli 40%. 
Wszystkim maturzystom życzymy POWODZENIA! 

 
 

Atena Katnap 
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Ewaluacja  

Wewnętrzna 
W naszej szkole systematycznie 

przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna. Cóż to 
jest ewaluacja, bo chyba zabrzmiało to nieco 

enigmatycznie. Nic strasznego – ewaluacja to po 
prostu badanie. A co badaliśmy? Tym razem 

postanowiliśmy się dowiedzieć czy jesteście aktywni 

podczas zajęć szkolnych, czy wasza aktywności jest 
nagradzana i co szkoła może zmienić, aby zajęcia i 

projekty edukacyjne były bardziej atrakcyjne. 
Merytorycznie rzecz ujmując celem ewaluacji było:  
► pozyskanie informacji na temat:  

1. Co szkoła może zrobić, by uczniowie 

aktywnie uczestniczyli w zajęciach 

lekcyjnych i podejmowali działania na rzecz 

własnego rozwoju ? 

2. Co szkoła może zrobić aby uatrakcyjnić 

ofertę edukacyjną placówki ? 

W związku z powyższymi celami oraz 

postawionym wymaganiem wzmożenia aktywności 

uczniów opracowano kwestionariusz wywiadu 

dotyczący form aktywizacji działań ucznia.  

KWESTIONARIUSZ WYWIADU: 

1. Czy nauczyciele stwarzają przyjazną atmosferę 

sprzyjającą zaangażowaniu uczniów podczas zajęć 

lekcyjnych?    

2. Czy nauczyciele wspierają i zachęcają uczniów do 

aktywności?  

3. Czy aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych 

jest w jakiś sposób nagradzana? 

4. Czy nauczyciele reagują na brak aktywność 

uczniów podczas zajęć lekcyjnych ?   

5. Czy uczniowie mogą zgłaszać  propozycje na 

rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły ?  

6. Jakie działania, projekty, przedsięwzięcia 

podejmowane są w szkole w celu zwiększenia 

aktywności uczniów?  

7. W jaki sposób i w jakiej formie nauczyciele 

aktywizują uczniów?  

8. Czy szkoła stwarza warunki do kreatywnej pracy 

uczniów?  

9. Czy uczniowie dostrzegają w nauce swoje szanse 

życiowe?  

10. Czy organizowane przedsięwzięcia i projekty 

szkolno-edukacyjne są ciekawą formą pobudzenia 

aktywności uczniów?  

11. Czy nauczyciele są otwarci na uczniowskie 

inicjatywy, które mobilizują do aktywności i nauki? 

12. Czy nauczyciele informują uczniów o możliwości 

przystąpienia do olimpiad i konkursów 

przedmiotowych?  

13. Czy uważasz, że konkursy i olimpiady  są dobrą 

formą aktywizacji ucznia?  

14. Jak oceniasz wycieczki klasowe i przedmiotowe 

jako formę uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej 

szkoły? 

15.Czy oferta zajęć pozalekcyjnych jest 

wystarczającym dopełnieniem oferty edukacyjnej 

szkoły? 

16. Jakie formy, metody i działania uważasz za 

najbardziej efektywne w podniesieniu aktywności 

na rzecz własnego  rozwoju? 

Poprosiliśmy członków Samorządu 

Szkolnego oraz wybranych uczniów, aby zechcieli 

odpowiedzieć na pytania i oto co wyłoniło się z 

przeprowadzonych wywiadów…? 

Zdaniem większości ankietowanych 

nauczyciele starają się stworzyć przyjazną 

atmosferę na zajęciach edukacyjnych co sprzyja 

zaangażowaniu uczniów, jednak nie wszyscy 

uczniowie z tego korzystają. Inną formą 

zachęcającą do aktywności , która wyłoniła się 

podczas przeprowadzonych wywiadów są tzw. 

„plusy za aktywność” , które mogą kumulują się w 

ocenę cząstkową. Uczniowie bardzo chwalą sobie 

taki sposób nagradzania ich aktywności. Pozytywnie 

oceniają też możliwość przygotowania prezentacji 

przedmiotowej lub referatu, co prowokuje działania 

ucznia wspomagające rozwój własny.  

Zdaniem uczniów w szkole podejmowane są 

szeroko rozumiane działania mające na celu 

zwiększenie aktywności uczniów: organizowane są 

zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia 

przygotowujące do olimpiad i konkursów 

językowych, zajęcia przygotowujące do egzaminów 
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maturalnych, zajęcia dziennikarskie, zajęcia 

sportowe i taneczne. Uczniowie pozytywnie 

oceniają projekty edukacyjne jako formę 

aktywizującą zainteresowanych.  Wymieniają i 

bardzo cenią takie projekty jak:  Konferencja  

Żermun,  Konferencja  Bermun,  projekt  Comenius, 

wymiana polsko-niemiecka Hochheim. Z analizy 

wywiadów wynika też, że dobrą formą aktywizacji 

uczniów jest współpraca z uczelniami wyższymi i 

instytucjami naukowymi, spotkania z profesorami, 

możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną 

uczelni, wyjazdy do bibliotek uczelnianych (np. 

spotkanie z Jackiem Pietrzakiem, archeologiem ze 

Śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Katowicach, zwiedzanie Biblioteki 

Śląskiej) . 

Uczniowie pozytywnie oceniają również 

funkcjonowanie szkolnej strony internetowej jako 

źródła informacji o działaniach edukacyjnych i 

przedsięwzięciach aktualnie odejmowanych w 

szkole. Dzięki temu mogą przystępować do 

projektów, konkursów lub podejmować własne 

inicjatywy i reklamować je na stronie zwiększając 

aktywność innych uczniów.   

Ankietowani uważają, że maja wpływ na to, 

co się dzieje w szkole, chociażby poprzez możliwość 

zgłaszania działań na rzecz własnego rozwoju i 

rozwoju szkoły. Wyrażają oni chęć uczestnictwa w 

zajęciach dodatkowych (np. redagowanie Gazety 

Szkolnej Stefan, zajęcia sportowe, zajęcia 

przedmiotowe, organizacja Targów Edukacyjnych, 

organizacja Dnia Otwartych Drzwi, uczestnictwo w 

wyjazdach Małej Akademii Filmowej,  edukacja 

teatralna),  proponują dodatkowe imprezy szkolne i 

przedsięwzięci nie ujęte w szkolnym 

harmonogramie ( np. Dzień Kobiet, Walentynki, 

Konkurs Na Najlepszą Etiudę Filmową, Konkurs 

związany z Międzynarodowym Dniem  Bezpiecznego  

Internetu).  Deklarują także chęć uczestnictwa w 

akcjach charytatywnych i wolontaryjnych (np. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja 

wolontaryjna Pola Nadziei, Akcja Krwiodawcza PCK, 

Szlachetna Paczka, program profilaktyczno-

edukacyjny „Mam Haka Na Raka”) 

Uczniowie nie tylko podejmują działania na 

rzecz rozwoju szkoły, ale także chętnie podejmują 

takie działania. Aktywnie pracują w Samorządzie 

Szkolnym, organizują uroczystości i imprezy szkolne 

(np. Dzień Kawy, Żeromfilm - Noc Filmowa, Dzień 

Edukacji Narodowej), biorą udział w olimpiadach  i 

konkursach oraz kursach przedmiotowych 

(Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie, 

Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Biologiczna,  

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, 

Konkurs Wiedzy o Podatkach, szkolny konkurs 

języka angielskiego Bestone,  Konkurs 

Fotograficzny, Powiatowy Konkurs Języka 

Angielskiego, Licealiada Młodzieży Szkolnej, 

Międzynarodowy konkurs Juvenes Translatores,  

konkurs „Mistrz Ortografii I LO”, Spartakiada,  kurs 

internetowy dla uczniów Filmoteki Szkolnej, konkurs 

recytatorskiego prozy i poezji angielskiej,  Konkurs 

Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim) , uczestniczą 

w działaniach profilaktycznych i propagują je. 

Uczniowie są tez aktywni poza szkolą. (np. 

współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym w Gołuchowicach, Szlachetna 

Paczka, Wigilijne Jasełka, Mikołajki dla Dzieciaków, 

współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych 

zwierząt w Myszkowie)  

Uczniowie cenią i pozytywnie wyrażają się o 

wycieczkach klasowych, wyjazdach edukacyjnych, 

wyjazdach o charakterze sportowym, rajdach, które 

mogą być według ankietowanych świetną formą 

uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły, a 

jednocześnie bardzo efektywna forma aktywizującą 

młodzież i wspomagającą jej rozwój własny. (np. 

rajd w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj 

Beskidy”, wyjazd narciarski do Zwardonia, wyjazdy 

w ramach edukacji teatralnej do teatru Bagatela, 

wyjazd do Planetarium w Chorzowie ) 

Szkoła stwarza również możliwość 

planowania własnego rozwoju w dłuższej 

perspektywie, czemu służą np. spotkania z 

pedagogiem szkolnym (doradztwo zawodowe) 

Oto jak prezentują się wyniki rozmów, 

wywiadów i ankiet , które przeprowadziliśmy w 

naszej szkole. W ocenie Zespołu Redakcyjnego nie 

jest źle… A może macie jakieś sugestie dotyczące 

tego, co może jeszcze w szkole „zadziać” się 

pozytywnego, co zmotywuje Was Drodzy Czytelnicy 

do pędu naukowego przez duże P, a szkoła stanie 

się jeszcze bardziej atrakcyjna dla kolejnych 

gimnazjalistów, którzy będą chcieli stać się 

Żeromiakami. 

mgrmz 
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Dumnie brzmi fakt, iż 

I LO im. Stefana 

Żeromskiego  

w Zawierciu prowadzi 

coroczną akcję „Dnia 

Kawy”! Tegoroczna edycja uznana za „Żeromski 

Dzień Kawy” odbyła się już po raz ósmy  

w naszej szkole, co pozwala być dumnym, 

chodźmy nawet z tego, że potrafimy pomóc 

osobom słabszym, które nie mają takiego 

wsparcia duchowego jak  my - osoby, które 

„mają swój piękny świat”. Na szczęście  jest 

bardzo dużo osób, które potrafią „podzielić się 

swoim światem” i to jest piękne!  

    Celem tegorocznego wydarzenia było 

pozyskanie środków, by móc sprawić dzieciom  

ze Specjalnego Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczego w Gołuchowicach oraz 

podopiecznym Domu Dziecka w Górze 

Włodowskiej, niespodziankę w postaci paczek, 

w których zostały podarowane słodkości. Dzięki 

wytężonej pracy organizatorów i uczniów 

pozyskaliśmy ok. 1030 zł. z czego wszyscy 

jesteśmy bardzo dumni, bo jest to większa 

suma niż rok temu, co świadczy o coraz 

większych sercach wszystkich pracowników i 

uczniów naszej szkoły! 

     Każda klasa stanęła na wysokości zadania  

i przygotowała smakołyki, takie jak wypieki 

domowe, które były wyśmienite! Mało gdzie 

można spotkać tak dobre słodkości, ponieważ 

były one robione prosto z serca, z chęci 

pomocy drugiej osobie. Kto nie próbował tych 

wyśmienitych wypieków, niech żałuje!   

Oczywiście wydarzenie nie odbyłoby się bez 

gorących napoi, a przede wszystkim pysznych 

kaw, które zostały przygotowywane przez 

najlepsze dziewczyny pod słońcem!  Jak mówił 

Jerzy Andrzejewski: „Kawa nigdy nie może być 

za mocna, a piękna kobieta – za słaba”. 

Dziewczyny potrafiły zrobić przepyszne kawy  

i gorące czekolady, którymi rozkoszowali się 

wszyscy, ponieważ podstawowe zalety z picia 

kawy znamy bardzo dobrze - kawa pobudza  

oraz poprawia nastrój! 

      Akcja przebiegła sprawnie i udało się to 

tylko dzięki organizatorkom ,którymi były prof. 

Małgorzata Zrebny i prof. Katarzyna Zemła 

oraz uczniom  I LO im. Stefana Żeromskiego. 

Dzięki naszym chęciom i dobrym sercom, 

obdarowane dzieci mogły poczuć chociaż 

namiastkę prawdziwych Świąt Bożego 

Narodzenia. W szkole odbyło się też spotkanie 

z podopiecznymi,  tuż przed Świętami. Dla tych 

cudownych dzieci spotkanie się z uczniami było 

największym prezentem!  Mam nadzieję, że 

za rok również sprawimy radość dzieciakom  

 

 

Beata Markisz Id 
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OBIETA z natury jest bardziej komunikatywna, łatwiej 

nawiązuje kontakty. Dlatego przydałoby się więcej 
kobiet w polityce i w życiu publicznym. 

8 marca to data jednoznaczna w naszym 
kalendarzu. Współcześnie każde dziecko, a już na pewno, 
każdy mężczyzna wie, że ten dzień w całości należy do 
przedstawicieli płci pięknej, które obchodzą swoje święto. 
Jeszcze w XVIII wieku święto to nie było znane. Historia 
Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzi się z ruchów 
robotniczych w Ameryce Północnej i Europie z początków XIX 

w. 28 lutego 1909 roku odbyły się pierwsze obchody Dnia 
Kobiet w Stanach Zjednoczonych. Owe obchody 
zapoczątkowała Socjalistyczna Partia Ameryki aby upamiętnić 
odbywający się w 1908 roku strajk pracownic przemysłu 
odzieżowego, przeciwko złym warunkom pracy. Strajkujące 
szwaczki zostały zamknięte przez szefa w fabryce w, której z 
nieznanych przyczyn wybuchł pożar, nie mając możliwości 
ucieczki, w pożarze zginęło 129 kobiet.  

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w 
Kopenhadze ustanowiła obchody Dnia Kobiet na całym 
świecie, który miał zwrócić uwagę na trudne położenie 
kobiet: brak praw wyborczych, brak dostęp do oświaty, 
wyzysk, poniżanie, dyskryminacja w miejscach pracy. Jednak 
nie ustalono dokładnej daty obchodów. W owej konferencji 
po raz pierwszy ze 100 kobiet trzy zostały wybrane do 
Parlamentu Fińskiego. Od tego wydarzenia kobiety częściej 
uczestniczyły w życiu publicznym.  
19 marca 1911 roku po raz pierwszy obchodzono 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. W latach1913-1914 odbyły 
się demonstracje antywojenne w, których czynny udział brały 
kobiety.  

W 1917 roku pracownice Sankt Petersburga wyszły 
na ulice miasta domagając się chleba i zakończenia wojny. 
Manifestacje przerodziły się w anty carski wiec. Z powodu 
tych protestów parę dni później Mikołaj II abdykował, a Rząd 
Tymczasowy przyznał prawa wyborcze kobietą.  

Owe wydarzenia odbyły się według kalendarza 
juliańskiego 23 lutego czyli 8 marca według kalendarza 
gregoriańskiego. Ostateczną datą ogłoszoną przez 
organizacje kobiet w 1922 roku jest 8 marca.  

Od tej pory co roku w tym dniu były organizowane 
festyny, przedstawienia teatralne i akademie. Nawet w Rosji 
po rewolucji październikowej, feministka bolszewicka 
Aleksandra Kołłątaj przekonała Lenina do uczynienia 8 marca 
oficjalnym świętem kobiet, ale dopiero 8 maja 1965 roku 
ustanowiono Dzień Kobiet dniem wolnym od pracy w ZSRR.  

Mówiąc o 8 marca warto zwrócić szczególną uwagę 
na obchody Dnia Kobiet w PRL-u. Komuniści w dniu 8 marca 
organizowali liczne akademie na, których obecność była 
obowiązkowa, także 
uczniowie w szkołach 
organizowali 
przedstawienia. Komuniści 
w sposób szczególny 
celebrowali to święto, 
wręczając kobietom 
goździki. Nawet dziś 
często goździk kojarzy 
nam się ze świętem Dnia 
Kobiet.  

 

W czasach kryzysu, gdy ciężko było o przedmioty 
codzienne podarunkami stawały się rzeczy praktyczne, które 
dziś wydają nam się śmieszne takie jak: rajstopy, rączniki, 
ścierki i mydło. Świat artystów chcąc uczcić ten dzień 
malował portrety szczególnie wybitnych kobiet, publicyści 
przedstawiali życiorysy znanych kobiet wychwalając ich 
zasługi. 

W dzisiejszych czasach kobiety wywalczyły 
równouprawnienie, mogą zajmować wysokie stanowiska 
publiczne, maja prawo wyborcze, nie są dyskryminowane 
choć trzeba zauważyć, że są 
miejsca i kraje, w których walka nadal trwa, dlatego 8 marca 
jest datą, w której każda kobieta powinna być doceniana i 
tak też się dzieje, mężczyźni dają swoim matkom, żonom, 
partnerkom, koleżankom: 
 
 
 
 

 
 
 

Panie chcą dostać: 
 
 
 
 
 

 
 

 Dzięki temu 
świętu kobiety są 
doceniane i obdarowywane 
podarunkami przez 
mężczyzn. Jest to dzień 
pełen radości, miłych słów 
i uśmiechów. 

Jest wiele opinii 
na temat Dnia Kobiet. 
Jedni uważają, że kobietą 
należy się szacunek przez 
cały rok, a nie tylko w tym 
dniu. Drudzy, że jest 

potrzebne aby wyrazić podziw dla piękna kobiet. 
Jeszcze dalej w swoich przekonaniach posunęły się 

feministki, które organizują w tym dniu manify, aby wyrazić 
swoją pogardę dla tego święta.  

 Wbrew różnym opinią 8 marca jest świętem 
oficjalnym, międzynarodowym i nadal potrzebnym, ponieważ 
kobiety ciągle są niedoceniane i krytykowane. Zdarzają się 
opinie typu: „dziecko wychowuje to nic nie robi” albo „prace 
domowe to żadne prace”  

Kobiety wciąż mają problemy z zatrudnieniem z 
powodu urlopów macierzyńskich, a media donoszą o handlu 
kobietami. Z tego wynika, że wciąż jest dużo do zrobienia. 
Ósmego marca w tym roku wypada w czwartek… Panowie 
pamiętajcie… A ja z okazji tego święta wszystkim panią 
życzę: 

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w życiu zdarzeń 
oraz dużo wymarzonych prezentów. 

 
Kobieta: 

Kinga Zawalska Id 

K 

biżuterię 

róże maskotki 
biżuterię 

czekoladki 

róże 

tulipany 

maskotki 

goździki 

kwiaty 
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Jak co roku, nasi licealiści po raz kolejny przystąpili do 
Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Tym razem  do II etapu 
zakwalifikowało się aż 9 osób. Do ostatniego - jak się 
okazało zwycięskiego dla naszej uczennicy -  etapu przeszła 
tylko Roksana Srokosz z klasy IIA. O tym jak walczyła o 
indeks mogliśmy przeczytać w artykule zamieszczonym w 
Kurierze Zawierciańskim. Poniżej umieszczamy przedruk: 

Zapytaliśmy Roksanę jak to jest walczyć o 

swoją przyszłość, czy jest to jej 

wymarzony kierunek studiów, jak czuła 

się podczas eliminacji i czy doznania te 

można porównać do męki Tantala czy do 

zawitania na Olimpie?  Oto co 

odpowiedziała nam pierwsza studentka 

rocznika maturalnego 2013: 

„Udział w olimpiadzie był spontaniczny. 
Co prawda myślałam o studiowaniu 
kierunku związanego z psychologią ( i 
wciąż dopuszczam taką możliwość) , 
jednak ostatnio pomyślałam o studiach 
prawniczych. Ku mojemu zaskoczeniu 
udało mi się dostać II etapu, a potem do 
samego finału olimpiady. Czas 
przygotowań był dla mnie bardzo trudny 
i obciążający, nie tylko dlatego, że ta 
dziedzina nie należy do przedmiotów 
wykładanych w ramach podstawy 
programowej, ale też dlatego, że wiedza 
jaką zdobywałam była bardzo fachowa. 
Oczywiście wiązało się to także z 
ogromnym stresem, szczególnie na III 
etapie, gdzie musiałam przedstawić 
prezentację przez komisją uczelnianą. 
Mimo przeżytego stresu jestem jednak 
bardzo szczęśliwa, że udało się, jest 
indeks, i podchodzę teraz do matury na 
większym „luzie”. Chciałabym 
podziękować tym osobom, które mimo 
tego ,że nie są związane z tą olimpiadą 
pomogły mi. Dziękuję: pani prof. 
Grażynie Zawale, pani prof. Małgorzacie 
Zrebny, pani prof. Marioli Janus, panu 
prof. Rafałowi Kowalczykowi i panu prof. 
Jerzemu Czopowi. Na zakończenie 
dodam, że bardzo zachęcam wszystkich 
Żeromiaków do udziału w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, bo to 
droga do indeksu.  

PS. Redaktor naszej gazety (Małgorzata  
Zrebny - przyp. red.) przyznaje się 
niniejszym do publicznego (zaistniałego 

w obecności klasy II a) wymierzenia przyobiecanych kopniaków  w „pośladki laureatki”, jako zadośćuczynienia 
moralnego. Zainteresowani wiedzą o co chodziło…  

Redakcja Gazety Stefan 

INDEKS W KIESZENI,            

ULGA NA DUSZY… 
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OO  cczzyymm  mmóówwiiąą  nnaasszzee  uuppooddoobbaanniiaa  

kkoolloorryyssttyycczznnee??  

Chyba każdy z nas ma swoja ulubiona barwę, 

która lubi się otaczać, lecz mało kto zastanawia 

się nad tym czy kolor ma jakieś głębsze, ukryte 

znaczenie. Wybór ubioru w określonym kolorze, 

jest tylko pozornie przypadkowy tak samo jak 

kolor naszego pokoju czy innych rzeczy którymi 

się otaczamy. W rzeczywistości barwa, po którą 

najczęściej sięgamy, określa nasze nastroje, 

tęsknoty, a nawet głęboko skrywane problemy 

i potrzeby psychiczne. 

 Czerwony - mówi o potrzebie 
aktywności emocjonalnej i fizycznej.  

 Pomarańczowy - symbolizuje dążenie 
do osiągnięcia celu, który odpowiada 
za nasze szczęście (“zobacz, jak 
świetnie sobie radzę”). 

 Żółty - informuje o potrzebie kontaktu 
z innymi i dążeniu do rozładowania 
problemów psychicznych. Symbolizuje 
lęk przed samotnością. Może 
wskazywać na kłopoty z przewodem 
pokarmowym na tle nerwowym. 

 Zielony - symbolizuje kłopoty 
emocjonalne, potrzebę skupienia się 
na sobie i tęsknotę za równowagą 
wewnętrzną. 

 Niebieski - mówi o potrzebie dokonań, 
tworzenia czegoś oryginalnego i 
docenianego, wyraża pragnienie, by 
inni dostrzegli naszą mądrość 
i kreatywność. 

 Granatowy - podkreśla naszą 
odpowiedzialność i chęć kontrolowania 
świata zewnętrznego. 

 Fioletowy - symbolizuje 
zainteresowanie sferą duchową, 
religią, poszukiwanie odpowiedzi na 
pytania egzystencjalne.   

 Złoty - oznacza umiłowanie materii, 
marzenia i cele związane 
z wymiernymi wartościami. Mówi 
o pragnieniu znaczenia i podatności na 
pochwały. 

 Srebrny - wyraża tęsknotę za 
uczuciami, potrzebę podpory 
duchowej, osamotnienie i skłonność do 
romantyzmu. 

 Brązowy - symbolizuje zagrożone 
poczucie bezpieczeństwa, niepewność 
jutra, brak wiary w siebie i potrzebę 
stabilizacji; także osłabienie i niskie 
ciśnienie. 

 Czarny - oznacza koncentrację 
na sobie, poszukiwanie energii 
do działania, a także myśli 
egzystencjalne i tęsknotę za miłością. 
Jest to też kolor smutku i izolacji (“nie 
wtrącajcie się w moje sprawy”). 

 Szary - określa potrzebę równowagi i 
wyciszenia bez manifestowania uczuć 
na zewnątrz. To kolor skrywanych 
emocji. 

 Biały - symbolizuje zachłanność na 
życie, potrzebę przestrzeni 
i docenienia przez innych.

Jak widzicie kolor, którym się otaczamy bądź 

lubimy  może nam dużo powiedzieć o nas 

samych jak i o naszych znajomych. A jaka jest 

wasza ulubiona barwa? Czy jej opis zgadza 

się z waszą osobowością? ;) 

Monika Plaszczak i Paulina Zaporowska (kl.IE) 
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 W pobliżu miasta Zawiercie ok. 20 km 

znajdują się ruiny dwóch zamków : Mirów i 

Bobolice, gdzie można aktywnie spędzić wolny 

czas. Już dziś zamień niedzielne siedzenie przed 

ekranem komputera czy telewizora na 

zwiedzanie pobliskich zamków. 
 Położone na skalistych wapiennych 

wzgórzach zamki w Mirowie i w Bobolicach 

wyglądają niezwykle podczas jesieni. Biel ich  

ścian kontrastuje wtedy z czerwienią bukowych 

liści. 

 Oba zamki – Mirów i Bobolice znajdują się 

około pół godziny marszu od siebie (2 km). 

Najłatwiej dostać się do wsi Mirów i stamtąd 

rozpocząć trasę. 

 

Zamek w Mirowie : 
 Zamek powstał na czubku wzgórza, na 

potężnej wapiennej skale. Do jej kształtu 

dopasowany został zewnętrzny zarys kamiennej 

budowli, przy czym wieżę umieszczono w 

najwyższym punkcie.  

 

 

 Taki zamysł budowniczych 

spowodował, że Mirów to zamek o bardzo 

dziwnym planie – w centralnej części jest 

nierównobocznym trójkątem, od którego 

odchodzi długa „ślimacznica” murów 

prowadząca wokół środka budowli. Trójkątna 

część z wieżą powstała na samym czubku 

wapiennej skały, natomiast mury otaczające 

znajdują się znacznie niżej. To wśród nich 

prowadziła, najpierw przez fosę, potem dookoła 

skały, droga dojazdowa do zamku. Taka 

nietypowa konstrukcja pozwala nam dziś na 

oglądanie jednej z najbardziej malowniczych 

warowni w Polsce.  

 

 Historia Zamku w Mirowie: 

 Mirów powstał prawdopodobnie w XIV 

wieku, jako strażnica zbudowana z fundacji 

Kazimierza Wielkiego. Początki budowli nie 

zostały jednak do końca wyjaśnione. Wiemy, że na 

pewno zamek stał w roku 1405, gdyż wtedy 

wspominany jest właściciel twierdzy – burgrabia       

Sasin. W następnych stuleciach Mirów przeszedł  w 

ręce prywatne. Najpierw władali nim  

Koziegłowscy, a od końca XV wieku Myszkowscy. 

Z powodu rozwoju broni palnej, zamek już wtedy 

stracił większe znaczenie militarne. Ostatnimi 

włodarzami Mirowa byli Męcińscy.  

 

 W XVIII wieku zamek w Mirowie popadł w 

ruinę, z której już się nie podniósł. Tego typu 

budowla nie nadawała się już do mieszkania w XIX 

wieku, ze względu na zbyt małe okna i znikomą 

funkcjonalność. Dziś Mirów znajduje się w stanie 

dobrze zachowanej ruiny, której niestety nie można 

zwiedzać w środku ze względu na obsypujące się 

ściany. Podziwiać można za to wyniosłą basztę i 

część mieszkalną na szczycie skały, spod której 

rozpościerają się dalekie widoki na pasmo 

ostańców wapiennych zwanych Mirowskimi 

Skałami.  

 

 Do sąsiedniego zamku w Bobolicach 

prowadzi czerwony szlak. Podąża on niewysokimi, 

słabo zarośniętymi wzgórkami, na których 

gdzieniegdzie wyrastają wapienne skałki. Ze 

szczytów wzgórz często widać wypiętrzoną 

sylwetkę zamku w Mirowie lub ścianę twierdzy w 

Bobolicach. Z jednego miejsca, gdzieś pośrodku 

trasy, można dostrzec oba zamki na raz. Po 

niedługim marszu docieramy pod górkę w 

Bobolicach.  

 Druga z jurajskich warowni została 

założona na znacznie wyższym wzgórzu, którego 
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wysokość sięga aż 380 m.n.p. Wzgórze to 

również wieńczą wapienne skały, ale zamek 

obejmuje teren także poza nimi. Na skałach 

znajduje się tylko jego najstarsza część z 

półkolistą basztą i częścią mieszkalną. Poniżej 

przebiegają mury obwodowe, które wyznaczają 

czubek wzgórza.  

 

Historia Zamku w Bobolicach: 
 Zamek w Bobolicach powstał zapewne 

wcześniej niż ten w Mirowie. Już Jan Długosz i 

Janko z Czarnkowa potwierdzili jego budowę 

przez Kazimierza Wielkiego, a następnie 

przechodzenie zamku z rąk do rąk w końcu XIV 

wieku. Przez pewien czas miał go Ludwik 

Węgierski, następnie od 1370 roku Władysław 

Opolczyk, a w 1391 roku Władysław Jagiełło 

przyłączył go do sieci zamków obronnych na 

Jurze. Podobnie jak Mirów, także i Bobolice 

utraciły w końcu XV wieku znaczenie obronne. 

Od tego czasu zamek stał się własnością rodów 

prywatnych, które potrzebowały także warowni, 

lecz nigdy nie odpierały potężnych ataków 

obcych wojsk. Rezydowali tu m.in. 

Chodakowscy, Męcińscy i Myszkowscy.  

 

 Prawdopodobnie zamek został 

zniszczony podczas wojen szwedzkich w 

połowie XVII wieku. Jednak jeszcze około 

1700 roku był on wykorzystywany do celów 

mieszkalnych przez lokalnego dzierżawcę         

J.Rutkowskiego. Był to zapewne ostatni 

właściciel bobolickiego zamku. Potem 

warownia została zupełnie opuszczona i 

popadła w ruinę. Do dziś zachowało się z niej 

mniej niż z sąsiedniego Mirowa.  

 

Z części mieszkalnej pozostała jedna 

charakterystyczna, stojąca nad urwiskiem ściana z 

dużą ilością okien.  

 Co ciekawe, od kilku lat prowadzona jest 

rekonstrukcja zamku. Na razie odbudowano bramę 

wjazdową i uzupełniono mury obwodowe. W 

planach jest restauracja całości założenia, razem z 

częścią mieszkalną, z której nie istnieje 70%. Po 

odbudowie w zamku ma znaleźć się miejsce na 

hotel. Pomysł rekonstrukcji tego zabytku jest, 

moim zdaniem, trafiony. Do dziś badania 

archeologiczne i historyczne nie pokazały, jak 

wyglądała budowla w swoim kształcie 

średniowiecznym.  Ponieważ nie zachowało się z 

niego zbyt dużo, odbudowana warownia będzie 

nową budowlą, która stanie w miejscu jednego z 

najbardziej malowniczych miejsc na szlaku orlich 

gniazd na Jurze. Już dziś ruina straciła nieco 

malowniczości ze względu na prowadzone dookoła 

prace i budowę nowych murów. . 

 Zamek Bobolice - główna atrakcja turystyczna 

tego regionu, zabytek o znaczeniu narodowym. Specjalnie 

dla turystów udostępnione są komnaty oraz znajdujące się 

wewnątrz zamku muzeum. 

Bilet wstępu: 

Normalny - 10,00 zł 

Ulgowy - 5,00 zł (młodzież uczącą się od 6 do 18 lat, 

studenci, emeryci) 

Zwiedzanie Zamku Bobolice w godzinach od 10:00 do 

18:00 nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.  
 

Anna Karolska, kl. I „d”   
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GUNS N’ ROSES W RYBNIKU!!! 

Już 11 lipca 

będziemy mogli 

podziwiać 

legendarną grupę 

Guns N’ Roses na 

koncercie w 

Rybniku! 6 stycznia 

2012 roku 

informację o 

koncercie potwierdził Adam Fudali prezydent 

miasta Rybnik. Grupa wystąpiła już w Polsce 

w 2006 roku na stadionie Legii w Warszawie.  

Zaczynając jednak od początku - czym jest 

GN’R? 

Guns N’ Roses to amerykański zespół 

hardrockowy/rockowy założony w 1985 roku 

w Los Angeles. Zespół wydał 6 albumów 

studyjnych, które sprzedały się w ponad 100 

milionowym nakładzie na całym świecie. 

Zespół największą sławą cieszył się w latach 

80’ i 90’. Na równi z ich sławą szła ich zła 

opinia. Swoją pierwszą płytę nagrywają w 

roku 1987. Debiutancki krążek został 

nazwany “Appetite for Destruction” i wydany 

przez wytwórnię Geffen. Płyta została 

sprzedana w nakładzie ponad 28 milionów 

egzemplarzy i jest najlepiej sprzedającym się 

debiutanckim krążkiem w historii muzyki. 

Ponadto w 2003 roku płytę sklasyfikowano na 

61. miejscu listy 500 albumów wszech 

czasów wg magazynu „Rolling Stone”. To 

właśnie z niej pochodzą „flagowe” utwory 

grupy takie jak "Welcome to the Jungle", 

"Sweet Child O' Mine", "Paradise City" czy 

też "Nightrain".  Płyta ta została nagrana w 

pierwszym „oficjalnym” składzie GN’R: 

- Axl Rose - wokal 

- Slash - gitara prowadząca 

- Izzy Stradlin - gitara rytmiczna 

- Duff McKagan - bas 

- Steven Adler – perkusja 

Do dziś wielu fanów uważa ten skład “ze 

jedyne prawdziwe GN’R”. 

Najnowszym „dzieckiem” grupy jest płyta 

„Chinese Democracy” której światowa 

premiera odbyła się 23 listopada 2008 roku. 

W Polsce płyta miała swoją premierę 2 dni 

wcześniej. Płytę nagrywano od roku 1995 do 

roku 2007. Na tak długi okres wpływ miały 

min. liczne zmiany składu zespołu 

wynikające z nieporozumień między 

muzykami.  Na płycie znalazło się 16 

utworów, które najprawdopodobniej tworzyło 

aż 20(!) muzyków. Płyta ze względu na swą 

krytykę ustroju politycznego Chin, zawartą 

między innymi w tytule oraz fragmentach 

utworów została uznana przez Komunistyczna 

Partię Chin za „atak na naród chiński” i nie 

dostała zezwolenia na sprzedaż na terenie 

Chin. 

Najnowszy skład zespołu został 

zaprezentowany na festiwalu Rock In Rio. 

Obecni członkowie zespołu to: 

- Axl Rose – wokal 

- Dizzy Reed - instrumenty klawiszowe 

- Tommy Stinson - gitara basowa 

- Chris Pitman - instrumenty klawiszowe 

- Richard Fortus - gitara rytmiczna  

- Frank Ferrer - perkusja 

- Ron "Bumblefoot" Thal - gitara prowadząca 

- DJ Ashba - gitara prowadząca 

Wraz z nowym składem pojawiło się wiele 

nowych komentarzy jakoby „Axl znalazł 

sobie 

nowych 

kolegów i 

zarabia na 

starych 

utworach 

Gunsów”. 

Samego 

zainteresowa

nego 

komentarze te niespecjalnie zainteresowały. 

Bilety na koncert w Rybniku można już nabyć 

poprzez stronę www.imprezyprestige.com, w 

salonach Empik, sklepach Media Markt oraz 

Saturn. Bilety w cenie od 99, 199 i 250 

złotych (murawa boiska - "Golden Circle"), 

270 złotych (trybuny), 690 złotych (VIP). 

Planowany początek koncertu – 21:00.  

Serdecznie zapraszam!

Dominika Maziarz I E 
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Moda na sukces! 

Chanel to dom mody założony przez Gabrielle Chanel.  Zaczynała od projektowania 

kapeluszy do zamożnej klienteli Paryża. Niezwykłe projekty Chanel zostały zauważone. 

Kobiety zaczęły ja naśladować, ścinały włosy na krótko by wyglądać jak Coco, a nawet nosić 

spodnie co było prawdziwa rewolucją. W 1921 roku wypuściła swój pierwszy zapach Chanel 

No.5.  W 1954 roku stworzyła kultowy kostium z tweedu, który obok małej czarnej, stał się jej 

znakiem rozpoznawczym. Obecnie domem mody zarządza Karl 

Lagerfeld. 

"Mistrz haute couture", "cesarz mody" to tylko niektóre określenia, 

których używamy mówiąc o Christianie Diorze. Zaczynał jako projektant kapeluszy przez co 

szybko został zauważony i zatrudniony przez Roberta Pigueta. Swą pierwszą kolekcję 

zaprezentował światu już w 1947 roku. New Look jaki zaprezentował, całkowicie 

zrewolucjonizował kobiece stroje i ustanowił z Paryża światową stolicę mody. Projektant 

zerwał z wszechobecną szarością, przywrócił kobietom kobiecość i nadał nieco pikanterii. 

Kultowym stał się zapach Miss Dior. 

Jeden z najbardziej popularnych domów mody na świecie został założony w 1921 roku we 

Florencji przez Guciego Gucci. Początkowo produkowała luksusowe bagaże i wyroby 

skórzane.  W roku 1947 zaprojektował torbę „bamboo”, która do dziś jest jednym z 

najbardziej charakterystycznych produktów firmy.  

Założycielem domu mody Givenchy jest Hubert de Givenchy. Urodził 

się w 1927 i od początku chciał zostać projektantem. Po ukończeni studiów pracował ze 

znanym mistrzem Christianem Diorem, jednak swoje atelier otworzył w 1952 roku i odniósł 

oszałamiający sukces. Jego kolekcje były niezwykle oryginalne i innowacyjne, dzięki czemu 

szybko zyskiwał miłośniczki. Jego najbardziej znaną klientką, a prywatnie przyjaciółką była 

Audrey Hepburn. Projektant dla swojej muzy stworzył nawet linię perfum. Dziś jest jednym z 

bardziej znanych  twórców  mody.  

Yves Saint Laurent często nazywany jest królem mody. Drogę do 

kariery otworzył mu konkurs organizowany przez International Wool Secretariat, który wygrał. 

Był asystentem Christiana Diora, a po śmierci mistrza został wybrany na jego następcę. Po 

wojnie w 1961 roku otworzył własny dom mody. Jego sukces przyszedł szybko. To on 

wylansował trapezowe sukienki, wieczorowe spodnie, smokingi dla kobiet, tweedowe 

marynarki i przezroczyste bluzki. W 1996 roku, jako pierwszy zaprezentował swa kolekcję 

haute conture w sieci. Odszedł na emeryturę w 2002 roku. Zmarł 1.06.2008. 

Valentino to jeden z najsłynniejszych włoskich projektantów, którego moda zafascynowała 

w młodym wieku. Kiedy miał 17 lat przeprowadził się do Paryża, gdzie ukończył szkołę 

projektowania. W 1962 roku został zorganizowany jego pierwszy pokaz mody, który 

przyniósł mu sławę. Wierną klientką Valentino była wówczas Elizabeth Taylor, Audrey 

Hepburn, Jacqueline Kennedy, a także liczne koronowane głowy oraz arystokratki. 

Symbolem kreatora była słynna czerwona suknia. 

Dom mody Prada powstał w 1913 roku, a stojąca obecnie na jego czele Miuccia Prada odnosi 

ogromne sukcesy. To ona zadecydowała o poszerzeniu oferty firmy o linię odzieżową haute 

couture oraz pret-a-porter. Początkowo Muccia realizowała się w projektach dla kobiet - Prada 

Donna, później w 1993 roku stworzono nowa, nieco tańszą linię ubrań - Miu Miu. 

Entuzjastycznie przyjęcie nowego projektu zaowocowało utworzeniem dwóch kolejnych linii - 

Prada Sport oraz Prada Uomo przeznaczona dla mężczyzn. 

(kiki i imi) 
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  …15, 16, 17… no i w końcu tak bardzo wyczekiwane 
18! Z pewnością każdy nastolatek nie może się 
doczekać osiągnięcia pełnoletniości, aby stać się 
dorosłym i odpowiedzialnym człowiekiem. Nie, nie, 
nie. Tak tylko myślą rodzice, dziadkowie, ciocie itd. 
Tak naprawdę w większości przypadków liczy się 
szpanerstwo dowodem, zdawanie na prawko, 
wymarzona impreza osiemnastkowa i wiele innych 
młodzieżowych priorytetów.  
 
Niestety granica, którą przekroczymy z dniem  
18-stych urodzin zamknie się i już nie będziemy mogli 
wrócić do beztroskich chwil naszego dzieciństwa. 
Pozostaną zaledwie wspomnienia, a od tej chwili 
staniemy się dorosłymi ludźmi, którym lata będą 
leciały bardzo szybko i zanim się obejrzymy, 18-stka 
będzie odległym wydarzeniem. Teraz jest to dla nas 
jedno z największych przeżyć, a za 20 lat stanie się 
maleńkim epizodem. Dlatego też młodzież stara się 
zapamiętać swoje najważniejsze urodziny jak 
najlepiej. 
 

                
Nowym trendem stała się impreza 18-stkowa. 
Jeszcze kilka lat temu nikt nie pomyślałby, że 
wyprawienie urodzin może dojść do takiej rangi. 
Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. 
Wystrzałowy tort, który wyglądem zadziwi każdego 
gościa, szampan, dobra muzyka, duży parkiet do 
wspólnej zabawy, kosmiczna kreacja itd. 
 
O północy wprowadzony jest zwyczaj standardowych 
już 18-stu pasów. Jeżeli solenizant nie jest 
przekonany co do ‘bicia’, może życzyć sobie 
podnoszenie do góry. Częściej spotykany jest ten 
pierwszy wariant. Można się spotkać także z imprezą 
o wybranej tematyce, najczęściej jest to zabawa w 
klimacie lat 70, 80 i 90. 

 
Ważną rolę odgrywa DJ, który coraz częściej pojawia 
się na takich imprezach. Mówiąc o jakiejkolwiek 
zabawie, nie można zapominać o najważniejszym, 
a mianowicie o zaśpiewaniu, a nawet i wykrzyczeniu 
ostatkiem sił i najwyższym możliwym dźwiękiem, 
‘sto lat’.  

 
Zaproszeni goście mogą wykazać się kreatywnością w 
zakupie prezentu. Możliwości jest bardzo wiele, 
począwszy od biżuterii, perfum, różnych akcesoriów, 
skończywszy na przezabawnych gadżetach, które są 
niezła pamiątką po takiej imprezie. 
 
Kolejnym atutem magicznej liczby 18, jest kurs Prawa 
Jazdy. Jednym z największych marzeń (a w 
szczególności u chłopaków) jest zdanie prawka, a co 
dopiero zakup własnego auta. ;)  
 

 
 

 
Ewelina Pałęga, Ewelina Pałka, klasa IIa
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 „Jestem swoja największą przyjaciółka 
i największym wrogiem”, właśnie tymi słowami 
Whitney Houston określiła swoją osobę 
w wywiadzie z Diane Sawyer w 2002r. 
Albumy Whitney Houston sprzedawały się 
w wielomilionowym nakładzie egzemplarzy. 
Piosenkarka była laureatką nagród Grammy, 
American Music Awards, Emmy, czy People's 
Choice Awards. 

 

Głos jak Dzwon: 

 Dysponowała pięciooktawową skalą, której 
zawdzięczała przydomek „The Voice - Głos”.  
Dzięki swojemu głosowi  piosenkarka sprzedała 
170 milionów płyt. Pobiła rekord Guinessa, 400 
razy odbierając nagrodę muzyczną. Była laureatką 
6 Grammy, 19 American Music Awards, 5 People's 
Choice Awards oraz 2 Emmy. 

 Zajęła trzecie miejsce w rankingu 
22 najlepszych głosów MTV i szóste 
w magazynie on-line Cove, gdzie o miejsce 
walczyło 100 najlepszych pop wokalistów. 
Otrzymała 48.5 na 50 pkt. W 2008 roku Rolling 
Stone umieścił Houston na 34 miejscu 
najlepszych wokalistów wszech czasów. 

 A oto kilka recenzji na temat głosy Whitney: 

– "Jej głos to mamuci, błyskotliwy wrzask. 

Bardzo niewielu wokalistów potrafi poradzić 

sobie z 45 sekundowym rozpoczęciem utworu 

bez akompaniamentu, ale wersja Houston 

piosenki Dolly Parton "I Wil Always Love You" 

jest jak tour de force."  Rolling Stone 

– "Ona ma naprawdę bogaty, silny piersiowy 

belt którym nie wielu może się poszczycić. 

Brzmi naprawdę dobrze, naprawdę mocno." 

Mariah Carey 

– "ona jest pierwszą i najlepszą divą pop - 

najlepszą jaka mamy. Żadna inna wokalistka - 

Mariah Carey, Celine Dion, Barbara Streisand 

- jej rywalki, nie mają takiej pięknej płynności 

wokalnej i czystości oraz możliwości do 

traktowania słów jako fascynującego 

melodramatu." Elisa Gardner z Los Angeles 

Times 

 

 

 

"Whitney could sing anybody but no one 

can sing Whitney..." 

 

"Whitney może zaśpiewać każdego, ale nikt 

nie potrafi zaśpiewać Whitney..." 
 

To zdanie najbardziej podkreśla to, że Whitney była 
wokalistka niepowtarzalną. Nikt nie potrafił jej 
dorównać. To ona była jednym jedynym oryginałem. 

 

Whitney zebrała ponad 415 nagród w całej swojej 
karierze? Znajduje się w księdze rekordów Guiness'a 
jako najczęściej nagradzana artystka 
wszechczasów. 

 

Pokochaliśmy ją za wiele przebojów, które na stałe 
weszły do historii światowej muzyki, na czele z „ I Will 
Always Love You” z filmy „The Bodyguard” ( w którym 
zagrała z Kevinem Costnerem) ale patrzyliśmy 
z niedowierzaniem na karierę tej znakomitej 
piosenkarki, „prawdziwie oryginalnego 
i niezrównanego talentu”- Quincy Jones. Niestety jej 
życie  stopniowo niszczyły narkotyki i alkohol. 
Wokalistka publicznie przyznała się do zażywania 
marihuany, kokainy jak również do nadużywania 
leków. Dwukrotnie przebyła programy leczenia 
odwykowego. 
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Śmierć gwiazdy: 

Whitney Houston zmarła 11 lutego 2012r. 

Znaleziono ją nieprzytomną w wannie w hotelu 
Beverly Hilton. Dzień zapowiadał się wyjątkowy. 
11 lutego fani czekali na mające się odbyć 
nazajutrz 54 rozdanie nagród Grammy. Whitney, 
która tyle razy zaszczycała swą obecnością gale 
„muzycznych Oskarów”, nie mogło zabraknąć! 
Szykowała się na imprezę inaugurującą 
uroczystość. 

Policja znalazła w apartamencie leki nasenne, 
uspokajające i przeciwdepresyjne. Czy to one, 
zmieszane z alkoholem, sprawiły, że serce 
piosenkarki zatrzymało się na zawsze? 

 

Wiele osób po śmierci tak wspaniałej wokalistki 
zadaje sobie pytanie czy Whitney  przerosła 
sytuacja, zbyt duże okazały się oczekiwania ludzi, 
którym nie była w stanie sprostać? Czy brak 
pomocy osób najbliższych? Whitney Houston 
podzieliła tragiczny los Amy Winehouse i Michaela 
Jacksona. 

Gwiazdy i uzależnienia: 

Amy Winehouse: od lat zmagała się 

z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. 
Wokalistka, której głos poruszał tłumy, a jej druga 
płyta „Back to Black” okazała się najlepiej 
sprzedającym się albumem w 2007r.  nie 

doczekała swoich 28 urodzin. Znaleziono ją 
martwą 23 lipca 2011r.  Zmarła z powodu zbyt 
dużego i częstego spożycia alkoholu. Niestety, 
wszyscy  zdajemy  sobie  z  tego  sprawę,  Amy  
nie radziła sobie z uzależnieniem. 

 

 Michael Jackson:  wokalista do 

„punktu kulminacyjnego” swojej sławy doszedł 
w latach 80-90. Podobnie jak u Whitney w jego 
życiu górowało uzależnienie. Michael zmarł 25 
czerwca 2009r kiedy miał 50 lat. Okazało się, że 
zgon nastąpił pod wpływem nadmiernego zażycia 
środku znieczulającego. Jackson przygotowywał 
się do serii koncertów po Europie. Niektórzy 
twierdzili, że to jest zbyt wielki wysiłek jak na jego 

aktualny stan zdrowia. Jednak on starał się 
polepszyć swoje zdrowie poprzez środki 
farmakologiczne. Niestety swej trasy koncertowej 
nie doczekał. 

 

 Nie tylko za granica możemy doszukiwać się 
osób, które poprzez uzależnienie zmarnowały sobie 

życie. W Polsce jedną z takich sław był Rysiek 
Riedel - pierwszy wokalista zespołu Dżem. 

Prowadził on życie typowego outsidera, a ucieczką 
od rzeczywistości była heroina. Rysiek nie lubił 
całego zamieszania wokół jego osoby czy zespołu. 
Starał się ukryć przed światem. Często zdarzało mu 
się nie przychodzić na próby. Kilka razy przechodził 
leczenie, lecz za każdym razem powracał do 
nałogu. Ryszard Riedel zmarł 30 lipca 1994 r. 
w Chorzowie. Przyczyną jego śmierci była 
niewydolność serca. Zmarł w wieku 38 lat. 

 Wszystkie osoby opisane powyżej to ikony 
muzyki, które niestety nie umiały poradzić sobie 
z problemami popularności. Uciekały od 
rzeczywistości w uzależnienia takie jak alkohol 
i narkotyki. Przez te słabości straciliśmy wiele 
wartościowych osób. I w ten sposób świat 
przestrzega nas przed popełnieniem podobnych 
błędów, których młodzi ludzie nie dostrzegają 
w swoim młodym życiu. 

 

Ania Karolska kl. Id 
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Stalowe ptaki.

            Od lat interesuję się lotnictwem i dziś 

chciałbym podzielić się z wami, czytelnikami Stefana,  

krótką opowieścią o stalowych ptakach. Zacznijmy od 

imponujących rozmiarów. W chwili obecnej 

największym samolotem pasażerskim świata jest 

Airbus A380, wyprzedzając Boeinga 747, zwanego 

również "Jumbo Jetem". 

 

 

Rozmiar to nie wszystko, liczy się też szybkość. Otóż 

najszybszymi samolotami pasażerskimi 

były Concorde oraz Tupolew Tu-144. Po wycofaniu 

z eksploatacji tego pierwszego najszybszym samolotem 

pasażerskim jest Cessna Citation X. 

 

Największymi firmami produkującymi samoloty 

pasażerskie są między innymi  Boeing, Airbus, Cessna 

czy  Piper Aircraft.  

Polska również posiada swoje właśnie linie lotnicze. 

Jednym z największych tego typu przewoźników są 

Polskie Linie Lotnicze LOT.  

 

Nie należy jednak zapominać że te stalowe ptaki 

również mają awarie. Samoloty pasażerskie biorą na 

pokład w zależności od rodzaju od kilkunastu do 

setek osób. Mówi się że latanie to 

najbezpieczniejszy sposób transportu, lecz 

porównując skutki katastrofy lotniczej a wypadku 

samochodowego można dojść do szokujących 

wniosków. Katastrofa samolotu niezwłocznie 

dociera bardzo szybko do opinii publicznej, dzieje 

się tak dlatego że giną setki osób. Do  większych 

polskich katastrof lotniczych możemy zaliczyć: 

1.) 9 V 1987 roku w Lesie Kabackim, kiedy to 

w upadku samolotu PLL LOT 5055 zginęły 

183 osoby. 

2.) 14 III 1980  w  katastrofie lotniczej w 

pobliżu warszawskiego Okęcia zginęło 87 

osób z polska wokalistą Anna Jantar  

3.) 10 IV 2010 roku w pobliżu 

lotniska Smoleńsk - Siewiernyj  doszło 

do katastrofy rządowego samolotu Tu-154. 

Zginęło 96 osób w tym prezydent Lech 

Kaczyński z małżonką. 

 

         Mam nadzieję, że ktoś z was zainteresuje 

się współczesnym  lotnictwem, jego historią, 

a może nawet przyszłością, bo jest to dziedzina, 

która  z pewnością  będzie dominującą gałęzią  

w zakresie usług transportu publicznego.  

Krystian Leski, kl.IE 

Concorde 

Airbus A380 

Jambo Jet 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotnicza_na_Ok%C4%99ciu_(1980)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/2010
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_wojskowe_Smole%C5%84sk-Siewiernyj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_polskiego_Tu-154_w_Smole%C5%84sku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kaczy%C5%84ska
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STRES PO WYPADKU 

Wypadki niosą za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji. 

Poszkodowani zazwyczaj ponoszą wiele szkód. Najczęściej 

jednak wszyscy skupiają się raczej na zdrowiu fizycznym, 

pomijając aspekt psychologiczny.  Wypadek jest zawsze silnym 

stresorem i powoduje długotrwały uraz na psychice człowieka. 

Skutki szoku, jakiego doznajemy, mają wpływ na całe nasze 

dalsze życie i powodują znaczne utrudnienia w normalnym 

funkcjonowaniu. Sytuacja, w której nasze życie jest 

bezpośrednio zagrożone zawsze powoduje długotrwały lęk. 

Jedną z najczęstszych dolegliwości ofiar wypadków jest strach 

przed prowadzeniem samochodu, tragiczne przeżycia na długo 

pozostają w naszej świadomości, dlatego też niezwykle trudno 

jest uporać się z tym problemem samodzielnie. Często nasz lęk 

jest podświadomy i ujawnia się zwykle w różnego typu 

koszmarach sennych.  Nierzadko mamy również do czynienia 

z przewlekłymi bólami głowy, które związane są bezpośrednio 

ze stresem powypadkowym. Przyczyny tego bólu należy szukać 

w skomplikowanej i złożonej naturze psychicznej ofiary. Objawy 

te często niestety są lekceważone przez lekarzy pierwszego 

kontaktu, a niestety konsekwencje nieleczonego urazu 

psychicznego często prowadzą do długotrwałych schorzeń 

psychicznych np.: depresji. Poszkodowani pozostawieni sami 

sobie nie potrafią poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami, 

a urazy pozostawiają stały ślad na ich psychice.  

Złe wspomnienia 

zawsze 

pozostają na 

długo w naszej 

pamięci i 

wywołują silne 

emocje, ale nie 

możemy 

dopuścić do 

tego by stres 

powypadkowy ki

erował całym 

naszym życiem. Jak bardzo skutki wypadku wpłyną na nasze 

życie zależy w dużej mierze od naszego nastawienia do 

problemu. Jeśli nie chcemy by te myśli towarzyszyły nam przez 

całe życie nie możemy tłumić problemów w sobie i zwrócić się 

śmiało o pomoc do osób trzecich. Zwrócenie się o fachową 

pomoc do psychologa nie jest wstydem czy też oznaką słabości. 

Może nam ono jedynie pomóc w ograniczeniu negatywnych 

skutków wypadku na nasze życie i poprawi nasz stan 

emocjonalny. Wypadki i inne sytuacje zagrożenia życia nie 

zdarzają się codziennie i nasz umysł nie wypracował 

naturalnego mechanizmu obronnego przed tymi bodźcami, 

dlatego też jeśli nie potrafili samodzielnie uporać się 

z traumatycznymi przeżyciami powinniśmy śmiało zwrócić się 

o pomoc. 
 

Na specjalne zamówienie maturzystów, mam kilka rad 

jak radzić sobie przed stresem przed maturalnym: 

1. Po pierwsze ruch. Jest kilka sposobów, które każdy może 

wypróbować: może to być zwykły spacer, ale również jazda na 

rowerze, ćwiczenia, sporty walki. 

2. Spróbuj ćwiczeń relaksacyjnych, np. głębokiego oddychania. 

3. Pij dużo wody. 

4. Zrób sobie aromatyczną kąpiel. W tym celu można 

wykorzystać olejki zapachowe. Najlepsze są zapachy geranium, 

lawendy, kalenduli i drzewa sandałowego. 

5. Pij też napary z ziół uspokajających, np. melisy. Naturalne 

metody są pewniejsze niż środki chemiczne i nie mają 

ubocznych skutków. 

NOWA ZIEMIA  
 

Astronomowie potwierdzili odkrycie nowego rodzaju planet 

poza Układem Słonecznym - obfitujących w wodę i z gęstą, 

pełną pary atmosferą. Obserwacje przy użyciu Kosmicznego 

Teleskopu Hubblea (HST) pozwoliły potwierdzić, że planeta, 

nazywana już "super ziemią", jest większa od Ziemi, ale 

mniejsza od tzw. gazowych olbrzymów w Układzie Słonecznym, 

np. Jowisza.  

 

Ponadto 

obserwacje 

wydają się 

potwierdzać, że 

znaczną część 

masy planety 

stanowi woda. 

Planetę GJ 1214b 

odkryto w 2009 

r. Jej średnica 

wynosi ok. 2,7 średnicy Ziemi, ale masa jest aż siedmiokrotnie 

większa. Krąży wokół tzw. czerwonego karła, czyli gwiazdy 

dobiegającej kresu swego życia, a odległej od Układu 

Słonecznego o "zaledwie" 40 lat świetlnych. Jednak odległość 

planety od jej gwiazdy wynosi zaledwie 2 mln km, co oznacza, 

że temperatura na powierzchni GJ 1214b jest wysoka i wynosi 

ok. 232 st. C. Natomiast gęstość planety jest o połowę mniejsza 

od ziemskiej, co zdaniem naukowców, sugeruje, iż posiada 

więcej wody niż Ziemia. 

Superziemia nie przypomina żadnej z planet Układu 

Słonecznego - ani planet skalistych w rodzaju Ziemi, Marsa, czy 

Wenus, ani olbrzymów gazowych - Jowisza i Saturna, ani 

olbrzymów lodowych (Uran i Neptun).  

"GJ 1214b jest planetą jedyną w swoim rodzaju" - powiedział 

dr Zachory Berta z Centrum Astrofizyki uniwersytetu Harvard 

Smithsonian. Zdaniem Berty wysoka temperatura i ciśnienie 

mogą powodować powstawanie na GJ 1214b niezwykłych 

substancji, takich jak "gorący lód" i "nadciekła woda" 

niemożliwych odo uzyskania w warunkach ziemskich. 

Według naukowców, którzy przedstawią wyniki swoich badań 

w prestiżowym czasopiśmie "Astrophysical Journal", obserwacje 

pozwalają przypuszczać, że atmosfera GJ 1214b jest pełna pary 

wodnej. 

Klasa maturalna ma jeden mały minus                                       
- koniec  pisania artykułów w Stefanie!                                
Żegnam się więc z czytelnikami Gazety               

Martyna Dziurska, kl.IIIC 
 

http://www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=504
http://www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=508
http://www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=508
http://www.odzyskaj.info/viewforum.php?id=14
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Travelling Riverside 

Blues 
Powinienem zacząć artykuł słowami „Dawno, dawno temu, za 

siedmioma górami i siedmioma rzekami…” Dlaczego? Hm, po 

pierwsze dlatego, że blues swoimi korzeniami sięga bardzo, ale to 

bardzo zamierzchłych czasów, już ledwo pamiętanych czy 

wspominanych.  

…ale zacznijmy od początku. Tytuł jaki pozwoliłem sobie 

nadać temu właśnie artykułowi nawiązuje do piosenki, którą 

ongiś czasy napisał wybitny przedstawiciel gatunku, Robert 

Johnson. To on jako jeden z pierwszych zapoczątkował cały ten 

„bluesowy szał”. Niestety, jak to często bywa, nie został on 

doceniony za życia, dopiero okrył się chwałą po śmierci. Nasuwa 

się jednak pytanie : kto pamięta starocia prezentowane przez ludzi 

pokroju Johnsona? Okazuje się, że mało kto. Współczesny 

człowiek zatrzymany na ulicy, poza standardowym zapytaniem 

„Masz jakiś problem?”, raczej na pewno nie będzie kojarzył tego 

pana. Widać wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć.  

Tak samo nurtującym pytaniem może być „ Czy ktoś jeszcze 

pamięta czym w ogóle jest blues?” Tak sformułowane pytanie 

może wyłącznie wywołać na twarzy odbiorcy wyraz zmieszania. 

We współczesnym świecie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że 

ma bardzo dużo wspólnego z tym gatunkiem chcąc czy nie. Jeśli 

przykładowo zapytam się, czy ktoś kojarzy utwór „Still Got the 

Blues” – świętej pamięci Gary’ego Moore’a to jestem przekonany 

że przynajmniej 98% ankietowanych stwierdzi, że nigdy go nie 

słyszała. Co innego, gdy pytając się o to puszczę jednocześnie tą 

melodię. Przynajmniej połowa osób stwierdzi, że „na pewno go 

słyszała” a druga, że „ coś się jej obiło o uszy”. Mały procent 

naszej kochanej społeczności zdaje sobie sprawę, że blues, 

muzyka klasyczna były pierwszymi gatunkami kładących 

fundamenty pod …tak, tak …współczesną muzykę. 

 
Przejdźmy jednak do sedna sprawy. Przyznam się, że miałem 

mało czasu na napisanie artykułu i nie do końca wiedziałem jaki 

by w nim poruszyć problem. Jednak, że osobiście kocham 

muzykę i wiążę z nią swoją pasję oraz życie, wybór nie przyszedł 

mi trudno. Mianowicie zauważyłem, że współcześnie – w erze 

technologicznych nowinek i bajerów- autentyczna muzyka 

zaczęła tak naprawdę zanikać. Jak słusznie zauważył były muzyk 

zespołu The White Stripes, Jack White „ coraz większą rolę 

odgrywa technika. Odciąga uwagę od muzyki… Muzyka tak 

bardzo przetworzona, przestaje być prawdziwa”. 

Można zadać sobie więc pytanie, czy ta dziedzina sztuki 

zmierza w dobrym kierunku. Naprawdę ciężko jest odpowiedzieć 

na to pytanie, zważywszy na fakt, że każdy nowy rodzaj, gatunek, 

przyciąga nowe rzesze wiernych. 

Sporo osób nazwałoby mnie teraz osobą staroświecką, z czym 

bym się niezaprzeczalnie zgodził. Prawdziwa piosenka musi mieć 

według mnie swoje emocje, swoje uczucia, musi żyć własnym 

życiem, opowiadać swoją historię. Musi mieć jakiś przekaz. 

W prawdziwej muzyce słychać pasję z jaką dany artysta wyraża 

swoją osobę. Taka właśnie sztuka ma ogromny wpływ na nas 

samych, oddziałuje na nas, czujemy jej wpływ od palców u stóp 

do samego czubka głowy. Przykładowo jeśli słucham świetnej 

gitarowej solówki, to przechodzą mnie ciarki radości. Jeśli 

słucham świetnego utworu, to aż nie mogę się powstrzymać przed 

wyładowaniem emocji, które w danej chwili goszczą w mojej 

duszy i np. skaczę jak idiota po pokoju. Bo tak to wygląda panie 

i panowie, że muzyka jest specyficzną formą przekazu energii 

z jednej osoby na drugą i tak dalej.  

Jednym z najlepszych moim zdaniem „nośników” tychże 

uczuć i informacji był i jest po dziś dzień blues. Był on kiedyś 

postrzegany nawet jako muzyka diabelska, ponieważ zawierał w 

sobie taką porcję przeżyć, że włosy same się na głowie jeżyły. 

Aktualnie niestety wiele osób o nim całkowicie zapomniało. 

1 marca gościł u nas np. wspaniały człek, łączący w swojej 

muzyce elementy rock’a i blues’a, a mianowicie – Joe 

Bonamassa. Tylko kto w ogóle wie kto to jest? 

 
Osobiście szanuję wszystkie gatunki muzyki jakie powstały 

i wszystkie które jeszcze powstaną, ale chciałbym też aby 

zwłaszcza te starsze, nie odchodziły bezpowrotnie 

w zapomnienie, dlatego też w tym właśnie krótkim 

artykule(którego i tak pewnie nikt nie przeczyta) chciałbym 

zmotywować każdego, żeby chociaż raz zmienił play listę 

i posłuchał czegoś innego. Nie da się od tak po prostu 

zdefiniować tej muzyki, najlepiej jest po prostu jej posłuchać. 

Nowym „szczypiorkom” proponuję więc takie perełki jak: 

„Still Got the Blues”-Gary Moore; „Story of The Blues”- Gary 

Moore; “Since I’ve Been Loving You” – Led Zeppelin; “Rugged 

Road” – Robben Ford; “Chevrolet” - Robben Ford; “St. James 

Infirmary” – Hugh Laurie *tak, tak serialowego dr. house’a*; 

“Stop”- Joe Bonamassa; oraz twórczość Steve Ray Vaughan’a.  

 

Może kiedyś puścicie z dumą swojemu dziecku piosenkę 

takiego np.właśnie Bonamassy, a nie jakiś (o zgrozo) dubstep. 

Dziękuję, dobranoc :  

Przemysław Gruchała  

( idiota, który słuchając  
muzyki skacze po pokoju.) 
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Nic dwa 

razy się nie 

zdarza… 

   Ciekawostki z 
       życia Wisławy 
 Maria  Wisława  Anna Szymborska 

 Urodzona 2 lipca 1923 roku w Prowencie. 

 
 Polska poetka, eseistka, tłumacz.  
 Całe życie związana z Krakowem 

 Nałogowa palaczka od 14 roku życia(!) 

 Nie ukończyła studiów z powodu trudnej sytuacji 

materialnej, jednak studiowała na Uniwersytecie 

Jagiellońskim najpierw filologię polską, potem 

socjologię. 

 Nie miała dzieci. 

 Jej ulubieńcem był Andrzej Gołota.  

 Zadebiutowała w 1946 utworem „Szukam słowa” 

opublikowanym  

 Jej pierwsze wiersze opublikowane zostały 

w "Dzienniku Polskim". 

 „Bo każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, 

a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. 
 

 

 

 Zauważona jako poetka socrealizmu. 

 Działaczka PZPR. 

 Oddała legitymację partyjną, gdy usunięto z partii Leszka 

Kołakowskiego. 

 Laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1996 r. 

 Najważniejszym zarzutem stawianym Szymborskiej jest jej 

postawa w czasach PRL-u. 

 
 Sekretarz redakcji dwutygodnika „Świetlica Krakowska” 

w latach 1947-1948. 

 W 1949 roku zamierzała wydać swój debiutancki tomik 

wierszy, jednak nie został on opublikowany ze względu na 

to, że "nie spełniał wymagań socjalistycznych". 

 Należała do zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pismo” 

wydawanego w drugim obiegu w latach 1981-1983. 

 W latach 1953-1981 była członkiem redakcji "Życia 

Literackiego", gdzie m.in. prowadziła stałą rubrykę 

"Lektury nadobowiązkowe", które zostały później 

opublikowane w formie książkowej. 

 Publikowała w „Twórczości”, „Współczesności”, „The 

Literary Review” i paryskiej „Kulturze” 

 Założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

 Szymborska stanowi fenomen i zagadkę: skromna, 

zamknięta, dyskretna i wyciszona elektryzuje czytelników. 
 

Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 

i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 

nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 

dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 

tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 

Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 

jak dwie krople czystej wody. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
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 Prostota jej wierszy bezbłędnie 

trafia w gust współczesnego 

odbiorcy. 

 Jej wiersze rozchodzą się w 

nakładach równych powieściom 

popularnym. 

 Szymborska stworzyła własny język 

- pełen dystansu do historycznych 

wydarzeń, do biologicznych 

uwarunkowań ludzkiego istnienia, 

do społecznej roli poety, do systemów filozoficznych, ideologii, 

nawyków, stereotypów, zahamowań. Był to również język 

współczucia dla pokrzywdzonych, język zachwytu nad urodą. 

 Szymborska pisała mało: obliczono, że wydała zaledwie 250 

wierszy. Być może dzięki temu 

ograniczeniu są one bez wyjątku 

arcydziełami. W każdym razie od 

połowy lat 50-tych należała do 

ścisłej czołówki polskich i 

europejskich poetów. 

 W 1991 roku otrzymała literacką 

Nagrodę Goethego, przyznawaną 

za osiągnięcia literackie. 

 W 1990 roku otrzymała polską 

nagrodę literacką: Nagrodę 

Fundacji im. Kościelskich. 

 Tytuł Człowieka Roku tygodnika "Wprost" otrzymała w 1996 

roku. 

 W 1998 roku została honorową obywatelką Miasta Krakowa. 

 W 2001 została honorowym członkiem Amerykańskiej Akademii 

Sztuki i Literatury. 

 Za pomoc dzieciom otrzymała 

Dziecięcą Nagrodę SERCA 

 W 2005 roku uhonorowana została 

przez Ministra Kultury złotym 

medalem "Zasłużony Kulturze-

Gloria Artis". 

 W listopadzie 2011 przeszła 

poważną operację. 

 17 stycznia 2011 roku otrzymała 

Order Orła Białego, nadany przez 

prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego "w uznaniu znamienitych zasług dla literatury i 

kultury narodowej" 

 Zmarła 1 lutego 2012 w swoim domu w Krakowie w czasie snu. 

 Zgodnie z życzeniem została 

pochowana w rodzinnym 

grobowcu na cmentarzu 

Rakowickim  w Krakowie. 

 Pogrzeb miał charakter 

świecki. 

 Podczas pogrzebu po raz 

pierwszy w Krakowie  nie 

został zagrany „Hejnał 

Mariacki” tylko piosenka do tekstu wiersza "Nic dwa razy…". 

 

Renata Markisz,kl.3C

Jak ciało z duszą… 
„Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy” – 

tak mawiał znany wszystkim Cyceron. My również 

(patrz: Klasa IIF :D) 23 kwietnia wyruszyliśmy na 

poszukiwanie 

wiedzy pod 

opieką Pani 

Profesor 

Agnieszki 

Łączkowskiej i 

Beaty 

Pustułki. Tym 

razem odwiedziliśmy Bibliotekę Śląską w Katowicach.  
Nawet zbiórka o wczesnej godzinie – 6:30 – 

nie była w stanie nas odstraszyć. Wyjazd ten był z 

pewnością wyjątkowa okazją do poznania 

uniwersyteckich bibliotek nieco bliżej – niestety (albo 

i na 

szczęście) 

są one o 

wiele 

większe od 

tych, z 

którymi 

mamy do 

czynienia na co dzień. Ponad 2 miliony woluminów 

zawartych w Bibliotece Śląskiej ucieszyłyby na pewno 

niejednego mola książkowego. Ciekawostką w 

gmachu, który odwiedziliśmy były specjalne wózki 

dowożące książki z magazynów. Kto nie chciałby mieć 

czegoś takiego w domu? :) 

Po „zwiedzaniu” biblioteki przyszedł czas na 

obowiązkowy punkt każdej wycieczki – czas na małe 

co nieco. Ta praktyczna lekcja z pewnością przyda 

nam się już w dorosłym życiu, gdy opuścimy 

ukochane mury naszej szkoły. 

 

 

Dominika Gardas, kl. IIf 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Rakowicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Rakowicki
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W Internecie, w telewizji, w gazetach szaleje 

reklama (swoją drogą małe arcydzieło złożone z kliku scen, 

KLIMATU, i intensywnych spojrzeń) w reżyserii Sofii 

Coppoli. Kolejny projektant dla znanej sieciówki H&M, 

tym razem - Marni. A ja siedzę, patrzę i myślę: czy my aby 

nie jesteśmy za marni na Marni? I pisząc my nie mam 

nawet na myśli nikogo konkretnego. Ot, głupiutka myśl 

i trochę radości z zabawy słowem. Za tym idzie jednak 

zaraz całe mnóstwo modowo-egzystencjonalnych 

przemyśleń z przewagą tych drugich. Idą oczywiście 

niepoukładane, nie chcą stanąć w równym rządku. 

Postanowiłam im więc pomóc i trochę "ogarnąć". 

Czy my czasem zupełnie nie postradaliśmy 

naszych biednych, nękanych modowymi bodźcami ze 

wszystkich stron zmysłów? Bo nie ma już tego co modne 

i niemodne. Kiedyś jasne było co się nosi, w zależności od 

sezonu: szerokie, kolorowe, krótkie, inspirowane tym 

i tamtym, długie, z falbankami, w paski, koronkę i tak dalej. 

Teraz na czasie jest wszystko, wystarczy coś połączyć 

z czymś, przełamać jedno drugim, stworzyć styl i już. 

Gotowe. Obciach i kicz staje się ikoną. Myślimy, że 

widzieliśmy już wszystko... Niemal co chwila okazuje się, 

że wcale nie! Troskliwi projektanci zapewniają nam porcję 

nowych dziwactw. Czy klasyka się już nie sprzedaje? Czy 

żeby zainteresować znudzonych trendsetterów trzeba 

promować udziwnione kostiumy, w których, bądźmy 

szczerzy, do twarzy nie byłoby nawet idealnej Grace Kelly? 

Czy Coco przewraca się w grobie widząc wyczyny Karla? 

Gdzie klasyczna mała czarna? 

Oczywiście klasyka wciąż istnieje, a kiedy jest jej zbyt 

dużo, marudzimy nawet - że nudno. Albo że na wybiegach 

wciąż to samo. I że powielając samych siebie, projektanci 

wcale nie robią tego, by oddać hołd klasyce, ale dlatego, że 

brak im pomysłów. Co w tym najgorszego? Nawet ludzie 

niezainteresowani modą nie uciekną od tego szaleństwa. 

W XXI wieku, w czasach mediów, złotej wolności słowa 

w Internecie - łatwo postradać zmysły. Ot, wystarczy 

obejrzeć wiadomości z kraju. Przeciwników politycznych 

nie stać na konstruktywną krytykę, brak im argumentów 

i często przeczą samym sobie, a ich jedyną i uniwersalną 

obroną są wykręty i nędzne próby zbagatelizowania 

sprawy. A wszystko przez to, że czują się bezkarni, choć 

nie powinni. Co innego w modzie - i spójrzcie tylko jak 

gładko można balansować na granicy tych dwóch tematów, 

to się nazywa być nowoczesną, wszechstronną kobietą - 

tutaj nie ma tak naprawdę reguł. I jedyną zasadą jest 

właśnie ich brak. Wszyscy o tym wiedzą. 

Człowiek jest wolny, może nosić co chce i co mu 

się podoba, nikt nie ma prawa mu nic narzucić ani zakazać. 

Projektanci tworzą by (oprócz zarabiania dużych pieniędzy) 

inspirować, ale także wyrazić siebie, a przez to dają 

możliwość wyrażenia siebie także innym. Bo wśród całego 

tego rozgardiaszu, bałaganu, niepoukładania i dziwactw - 

które mnie przerażają, innych zachwycają i to jest 

CUDOWNE - znajduję moje "bezpieczne modowe wyspy", 

sprawdzonych klasyków.  

Największe światowe gwiazdy nie zapomniały 

o „wyspach”. Na najważniejszej w roku Oscarowej gali 

proste suknie aktorek to dowód na to, że klasyka nadal ma 

się dobrze i co więcej zaczyna triumfować. 

Dobrze dla mnie, gorzej dla modowych "wariatów", ale tak 

to w życiu jest. To znaczy w modzie ;) I tak, po kilku 

ekscytujących chwilach spędzonych na podziwianiu 

oscarowych sukni, pora zabrać się za coś równie 

przyjemnego - za oglądanie głównych gwiazd tamtego 

wieczoru. I wbrew pozorom nie chodzi mi w dalszym ciągu 

o kreacje, ale o filmy. Bo jeśli w codziennym szaleństwie 

tracicie głowę, zawsze możecie na chwilkę uciec z tego 

wariatkowa w inny świat po drugiej stronie ekranu. Co 

serdecznie Wam polecam i na tym kończę - czas ucieka, 

a... szkoła nie poczeka! 
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            Z wnioskiem do Komisji Kultury o 
ustanowienie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka 
wystąpił rzecznik praw dziecka Marek Michalak. 
„Jestem przekonany, iż wśród postaci historycznych, 
których życie, działalność społeczna czy dorobek 
naukowy winne być promowane i upowszechnianie 
wśród uczniów i nauczycieli, na szczególne miejsce 
zasługuje Janusz Korczak” - napisał rzecznik w piśmie, 
w którym prosi o poparcie tej inicjatywy. I udało 
się ! Uchwałę o uchwaleniu jego roku posłowie 
przyjęli bez głosu sprzeciwu.  

Kim był Stary Doktor? 

          Janusz Korczak (1878-1942), był działaczem na 

rzecz praw dziecka, pedagogiem, lekarzem, autorem 
książek dla dzieci, w tym "Króla Maciusia Pierwszego" 
oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci 
żydowskich w Warszawie, który istniał do 1942 roku. 
W tym roku przypada setna  rocznica założenia przez 
niego sierocińca i mija 70 lat od jego śmierci w obozie 
zagłady w Treblince.  

Dlaczego Goldszmit stał się Korczakiem?  

        Wysokie dochody z kancelarii,  odpowiednie 
powiązania rodzinne  pozwalały rodzicom Korczaka 
znaleźć się zrazu wśród zamożnych i cenionych rodzin 
żydowskich. Rodzina Goldszmitów kilkakrotnie 
zmieniała miejsce zamieszkania. Wygoda, dostatek, 
domowa służba: bona, niania i kucharka zajmujące się 
dziećmi – w takich warunkach wychowywał się we 
wczesnym dzieciństwie Henryk Goldszmit. Nie budziło 
to jednak jego zachwytu. Po latach będzie wspominał 
chłód, smutek i samotność domu rodzinnego. Mały 
Henryk nie miał bliskich kontaktów ani z matką, ani z 
ojcem, ani z siostrą. Nie było to normą w tamtych 
czasach. Na dodatek, każdy z rodziny Goldszmitów 
zajęty był sobą i swoimi problemami. Ojciec zimny, 
wyniosły, ale też elegancki i dowcipny, często 
nieobecny w domu; nieszczęśliwa matka i wycofująca 
się siostra. Klimat domu rodzinnego wbije się wyraźnie 

w pamięć Korczaka i zaważy na jego dalszej biografii.  
Historia rodziny i dzieciństwo Henryka Goldszmita 
stanowi solidną podstawę domniemań, że późniejszy 
Janusz Korczak swoją pasję społeczną wyniósł z wielu 
okoliczności, w jakich się wychował. Były to czasy 
burzliwe, porozbiorowe, wciąż wprowadzające w 
zamęt, niestabilność, migracje. Był to też intensywny 
okres Haskali, czyli ruchu, który postulował 
liberalizację żydowskiej ortodoksji religijnej i 
obyczajowej.  Na przykład dyskusyjny jest problem 
asymilowania się lub polonizowania rodziny 
Korczaków. Asymilacja jest bardziej oczywista niż 
polonizacja – ta ostatnia nigdy nie wiadomo kiedy 
dokonuje się w pełni. To jest ten  dylemat: czy jeszcze 
jest się polskim Żydem czy już Polakiem pochodzenia 
żydowskiego. Co ciekawe: sam Korczak chciał być i 

Żydem, i Polakiem, a więc nie wypierał się własnych 
korzeni, ale też nie lękał się otworzyć drzwi do 
współczesnego i bardziej nowoczesnego świata. 

Lekarz–literat–pedagog. 

            Kiedy otrzymał dyplom lekarza – po 
wysłuchaniu pięcioletniego kursu nauk medycznych i 
złożeniu obowiązującego egzaminu został powołany 
jako lekarz w wojnie rosyjsko-japońskiej i za swą 
służbę awansował do stopnia majora. Po powrocie do 
Warszawy pracował jako pediatra w szpitalu dla dzieci. 
Korzystał ze służbowego mieszkania na terenie 
szpitala za co był zobowiązany pomagać chorym w 
każdej chwili. Ofiarnie wypełniał swe obowiązki. Od 
ubogich pacjentów nie pobierał wynagrodzenia, zaś od 

zamożnych nie wahał się zażądać bajońskich 
honorariów. Wkrótce stał się znanym i poszukiwanym 
pediatrą w Warszawie. Podnosił swe kwalifikacje w 
Berlinie i poświecił się pracy. W 1911 roku podjął 
decyzję, że nigdy nie założy rodziny. Wszystkie dzieci, 
które leczył lub wychowywał, uważał za własne.  

       Altruistyczne przekonania nie pozwoliłyby mu 
również na specjalne traktowanie i wyróżnianie małej 
grupki ulubionych podopiecznych. Nie uważał 
tradycyjnej rodziny za najważniejsze i podstawowe 

http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,0.html
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ogniwo więzi społecznej. Z drugiej strony, mógł być 
uważany – przez samego siebie i innych – za ojca ok. 
200 sierot z domu który prowadził. Twierdził, że 
miejsce dziecka było w towarzystwie jego 
rówieśników, a nie w zaciszu domowym. Dążył do 

tego, by dzieci ścierały swe wczesne przekonania i 
raczkujące poglądy i przygotowywały się do dorosłego 
życia, które nie byłoby ani idylliczne, ani zbliżone do 
"cichego kąta domowego". Starał się zapewnić 
dzieciom beztroskie (co nie znaczy pozbawione 
obowiązków) – dzieciństwo. Nie narzucał im żadnych 
limitów. Traktował je poważnie, mimo dziesiątków lat 
różnicy wieku i prowadził z nimi otwarte dyskusje. 
Uważał, że dziecko powinno samo zrozumieć i 
emocjonalnie przeżyć daną sytuację; doświadczyć jej; 
samo wyciągnąć wnioski i ewentualnie zapobiec 
przypuszczalnym skutkom – niż być sucho 
poinformowane o fakcie (dokonanym lub nie) i o jego 
następstwach – przez wychowawcę. Pracował też dla 
domu wychowawczego dla chłopców polskich w 
Kijowie.  

        Jego pasją stała się również literatura. 
Zaczytywał się w Józefie Ignacym Kraszewskim, 
Henryku Sienkiewiczu, pociąga go także literatura 
młodopolska. W 1896 roku debiutował na łamach 
tygodnika satyrycznego humoreską na temat 
wychowania dzieci pt. Węzeł gordyjski. Podpisuje się 
pseudonimem Hen. W późniejszym okresie 
opublikował szereg książek, m.in. dla dzieci Król 
Maciuś Pierwszy, Bankructwo małego Dżeka. Po roku 
1930 jego działalność literacka osłabła, ale w czasie II 
Wojny Światowej prowadził pamiętnik, ważny ze 
względu na okoliczności jego powstawania.  

Kalendarium życia  

 

Getto Warszawskie 

Już od pierwszych dni II wojny światowej Dom Sierot 
Janusza Korczaka znalazł się w polu bombardowań. 
Uszkodzony został budynek sierocińca, miała miejsce 
akcja ratownicza, rozpoczęto tworzenie planu pomocy, 
ochrony i zapewnienia przetrwania dla ponad 150 

wychowanków. Korczak usilnie zabiegał o pomoc, 
dary, wsparcie dla dzieci. W październiku 1940 roku 
nakazem władz niemieckich w Warszawie utworzono 
getto dla ludności  żydowskiej.  

Korczak próbował 
ochronić dzieci, 
zaspokoić ich 

podstawowe 
potrzeby, możliwe 
w tych 

warunkach. 
Walczył o żywość, 
leczył, uczył, 
opowiadał bajki. 
Niestety coraz 
bardziej tragiczne 
warunki życia w 

getcie dotykają dzieci, które giną z głodu i 
wycieńczenia. Korczak walczył o ich ostatnie prawo do 
godnej śmierci. Przyjął posadę wychowawcy w 

Internacie dla Sierot, który określano „dziecięcą 
umieralnią”. Chory, znieczulający głód alkoholem, 
zmęczony, rozdrażniony Korczak w nieludzkich 
warunkach getta funkcjonuje w różnych wymiarach. 
Walczy z codziennością, wykłóca się o każdy worek 
kartofli, o każdą główkę kapusty. A jednocześnie 
wznosi się ponad tragizm sytuacji. Pisze Pamiętnik z 
getta  – dzieło szczególne w biografii Korczaka. 
Pamiętnik nie tyle dokumentuje życie w getcie, co 
raczej  jest biograficzną refleksją nad upodleniem 
świata i nędzą ludzkiej kondycji.   

Ostatni marsz 

6 sierpnia 1942 r. Janusz Korczak z 
wychowankami 

rusza w 
ostatnią drogę 
ku śmierci. 
Ginie razem z 
dziećmi w 
obozie zagłady 
w Treblince… 
Według jednej 
z wersji dzieci 

maszerowały 
czwórkami i 
niosły flagę 
Króla Maciusia I 

(bohatera 
jednej z 

powieści 
autorstwa ich 
wychowawcy). 

Każde dziecko miało ze sobą ulubioną zabawkę lub 
książkę. Jeden z chłopców na czele pochodu – grał na 
skrzypcach. Ukraińcy i SS-mani trzaskali batami i 
strzelali ponad tłumem dzieci.  

Relacja: „Szedł przodem tego tragicznego pochodu. 
Najmłodsze dziecko trzymał na ręku, a drugie 
maleństwo prowadził za rączkę (...) Trzeba tylko 
pamiętać, że droga z Domu Sierot na Umschlagplatz 

Data urodzenia: 22 lipca 1878 

Miejsce urodzenia: Warszawa 

Data śmierci: 5  sierpnia 1942 

Miejsce śmierci: Treblinka 

Pochodzenie: polskie - żydowskie 

Rodzice: 
Józef Goldszmit 
Cecylia Gębicka 

Rodzeństwo: Siostra Anna 

Małżeństwo: --------------- 

Dzieci: 
Całe szeregi tych, które 

wychował 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_Maciu%C5%9B_Pierwszy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_Maciu%C5%9B_Pierwszy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bankructwo_ma%C5%82ego_D%C5%BCeka&action=edit&redlink=1
http://www.google.pl/imgres?q=korczak+janusz&um=1&hl=pl&biw=1088&bih=470&tbm=isch&tbnid=78-Fkydy6iymAM:&imgrefurl=http://www.spdabrowka.iap.pl/do stron nauczycieli/pani Mamcarczyk/dodatek2.htm&docid=S29klz6seZVpwM&imgurl=http://www.spdabrowka.iap.pl/do stron nauczycieli/pani Mamcarczyk/korczak2.jpg&w=1638&h=1516&ei=6C9ZT5NXx6jQBa3wvLwN&zoom=1
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była długa. Trwała cztery godziny. Widziałam ich, 
kiedy z ulicy Żelaznej skręcali w Leszno. Dzieci były 
ubrane odświętnie. Miały na sobie niebieskie 
drelichowe mundurki. Cały ten orszak kroczył 
czwórkami, sprężyście, miarowo, dostojnie na 
Umschlagplatz – na plac śmierci! Kto miał prawo 
wydać taki wyrok? (...) A świat milczał! A milczenie 
czasem znaczy przyzwolenie na to, co się dzieje.” 

       Ponoć dzieci myślały, że jadą na wycieczkę. 
Korczak nie powiedział im prawdy. Dzieci szły więc 
przez szare miasto do wagonów wiozących na śmierć 
z uśmiechem, śpiewając wesoło. Aż do ostatniej chwili 
Korczak utrzymywał je w radości i nieświadomości 
tragedii jaka na nie czeka. 

Ciekawostki 

 Korczak był wychowywany bezwyznaniowo. Tak 

samo wychowywał w późniejszym czasie swoich 
podopiecznych. 
 We wspomnieniach Korczaka szkoła ta stanie się 

symbolem strachu i przemocy, samotności i 
bezradności ucznia wobec dominacji nauczyciela. 
 Występował w radio – słynne korczakowskie 

gadaninki – spowodowały ogromną popularność 
Starego Doktora wśród dzieci i rodziców.     
 Poznał doświadczenie sieroctwa i biedy, gdy rodzina  

podupadła finansowo. Młody Korczak zmuszony był 
wziąć na siebie ciężar utrzymania matki i siostry.  

 Korczak przykładał 

wielką wagę do 
wypoczynku dzieci na 
łonie przyrody. Dzieci 
miejskiej biedoty, dzieci 
osamotnione, z reguły nie 
znały takiego luksusu jak 

wakacje letnie w górach, 
nad morzem, na wsi. 
 W domach 

prowadzonych przez 
Korczaka działał sąd oraz 
senat. Dzieci obchodziły 
wiele wymyślonych przez 

siebie świąt - np. dzień brudasa, dzień pierwszego 
śniegu, imieniny kuchni. 
 Młody Henryk był wychowywany w nieświadomości 

swojego pochodzenia.  
 Wymyślił dla swoich podopiecznych metodę tzw.  

zakładów. 
Chodziło w 
nich o to, 
że dzieci 
mogły się 

zakładać 
na 
przykład o 
to, że nie 
będą się 
brzydko 
wyrażać przez tydzień. jeżeli to wykonały, dostawały 
nagrodę w postaci cukierków.  
 W dzieciństwie coraz bardziej tracił kontakt z ojcem 

chorym psychicznie. 

 Historia kanarka:   Kiedy miał  pięć lat, zmarł jego 

ukochany kanarek. Pisał: "Jego śmierć wysunęła 
tajemnicze zagadnienia wyznania. Chciałem na jego 
grobie postawi krzyżyk. Służąca powiedziała-nie, bo 
on to ptak, coś bardzo niższego niż człowiek. Płakać 
nawet za nim grzech. Tyle służąca. Ale gorsze to, że 
syn dozorcy domu ostrzegł że kanarek był Żydem. I 
ja. Ja też Żyd, a on Polak - katolik. On w raju, ja 
natomiast jeśli nie będę mówił brzydkich wyrazów i 
będę mu posłusznie przynosił kradziony w domu 
cukier - dostanę się po śmierci do czegoś, co 
wprawdzie piekłem nie jest, ale tam jest równie 
ciemno. A ja bałem się ciemnego pokoju…”                                                           
 

 Trafił do prywatnej szkoły, w której panowała 
żelazna dyscyplina i rózga...  
 W 1937 roku został odznaczony Złotym Wawrzynem 

Akademickim Polskiej Akademii Literatury. 
 Przedwojenne pedagogiczne audycje doktora 

zostały zdjęte z anteny po tym, jak słuchacze zaczęli 
wyrażać niezadowolenie powodowane odmiennością 
etniczną ich autora. 
 Korczak o sobie: „Jestem polskim Żydem 

urodzonym pod zaborem rosyjskim.” 
 Był dzieckiem, które godzinami bawiło się samo. 
 Jako jedenastolatek zaczął udzielać korepetycji. 
 Umarł ze swoimi dziećmi, mimo iż miał oferty 

ucieczki i tym samym uratowania swojego życia… 

 

Mocno i pięknie powiedziane… 

 

„Urodziłem się psiakrew, uczuciowcem i to mi 
strasznie przeszkadza, ale znając swojego                             
w sobie wroga, nauczyłem się go strzec.” 

 
„Niewolnik nie ma prawa mieć dzieci. Żyd polski                 
pod zaborem carskim. Za syna wybrałem ideę             

służenia dziecku i jego sprawie." 
 

„Dorosły się krząta, a dziecko się plącze, dorosły 
żartuje, a dziecko błaznuje, dorosły płacze, a dziecko 

się maże i beczy, dorosły jest ruchliwy, dziecko 
wiercipięta, dorosły roztargniony, dziecko fujara. 

Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi 
coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy 

język, a przecież to lekceważenie." 
 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” 

Margaret 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyn_Akademicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyn_Akademicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Akademia_Literatury
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Tragedia wypadku kolejowego pod 

Szczekocinami wstrząsnęła naszym krajem i nie 

tylko. Przyniosła śmierć i rozpacz. Dla wielu nic już 

nie będzie takie samo, jak przed sobotą 3go marca 

2012. Ze względu na bliskość wydarzeń śledziłem 

informacje przekazywane przez media. Byłem i 

jestem wstrząśnięty, a jednocześnie pełen uznania i 

szacunku dla tych bezimiennych którzy nie wahali 

się ani chwili i nieśli pomoc, jak umieli najlepiej. 

Starsi i bardzo młodzi ludzie zdali egzamin z czego? 

– z szacunku dla drugiego człowieka. 

 

Tak naprawdę w czasach „wyścigu z zegarem” 

pojęcie „szacunek” nurtuje mnie coraz bardziej. 

Sucha definicja zawiera wprawdzie wiele określeń, 

ale to pojęcie bardzo, bardzo obszerne.  

Szacunek to poważanie dla drugiego człowieka 

niekoniecznie zawsze starszego. To właściwe 

relacje w szkole, w pracy, w domu. To uszanowanie 

czyichś poglądów, opinii, wiary, kultury. Szacunek 

to respekt i posłuch, to pokłon dla autorytetu i 

tradycji.  

Wskazany przez media 17-latek potrafił znaleźć 

w sobie tak wielkie pokłady odwagi, kiedy ratował 

młodą kobietę ze zmiażdżonymi nogami, ale udało 

się, ona przeżyła. Inna miała mniej szczęścia, kiedy 

umierała mu na rękach. On na pewno przeżył 

wielką traumę, ale on zostawił już ślad swojego 

działania w pamięci tak wielu. On zdał egzamin z 

szacunku dla innych. On zdał egzamin z odwagi. 

Najbardziej z pojęciem „szacunek” kojarzy mi 

się wolontariat. Wielu oddanych często bardzo 

młodych ludzi oddaje swój czas dla tych, którzy 

tego czasu mają bardzo niewiele np. „w hospicjach, 

w szpitalach, specjalnych placówkach”. To pomoc 

przy ważnych akcjach np. WOŚP.  

 

Szacunek, szacunek i tolerancja – to chyba nic 

innego jak właściwa droga w życiu. To życie nie 

obok, ale w środku. To właściwe wybory, priorytety 

i wyzwania. Niekoniecznie trzeba dokonać rzeczy 

wielkich i niepowtarzalnych. Wystarczy żyć tak, aby 

można było mieć szacunek dla samego siebie. 

Zupełnie niedawno kiedy poszukiwałem w 

Internecie pewnych informacji, przypadkiem 

przeczytałem wiersz Małgorzaty Hillar  

„My z drugiej połowy XX wieku”.  

My z drugiej połowy XX wieku 
rozbijający atomy  
zdobywcy księżyca  
wstydzimy się  
miękkich gestów  
czułych spojrzeń  
ciepłych uśmiechów  
 
Kiedy cierpimy  
wykrzywiamy lekceważąco wargi  
Kiedy przychodzi miłość  
wzruszamy pogardliwie ramionami  
 
Silni cyniczni  
z ironicznie zmrużonymi oczami  
 
Dopiero późną nocą  
przy szczelnie zasłoniętych oknach  
gryziemy z bólu ręce umieramy z miłości 
 

Zaintrygowała mnie celność spostrzeżeń, w kilku 

słowach tyle prawd. 

Chyba codzienny pośpiech sprawia, że częściej 

ignorujemy wszystko wokół, bo tego szacunku i 

tolerancji jest dużo za mało. Dopiero w chwilach 

wstrząsu umiemy się zatrzymać i prawidłowo 

zadziałać. 

Po prostu umiemy zostawić swój ślad. 

Czarny, kl. IIa 
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Żeby życie miało smaczek 
Zbilansowana dieta to absolutna podstawa prawidłowego 
odżywiania się. Wpływa korzystnie nie tylko na naszą 
kondycję fizyczną, ale też na układ nerwowy. Śniadanie 
powinno zawierać sporą dawkę magnezu, ale też wapnia. 
Dzięki temu pomimo, że odmawiasz sobie słodyczy będzie ci 
towarzyszyło dobre samopoczucie i świetny nastrój przez 
cały dzień. Przedstawiamy ciekawostki dotyczące zdrowego 
odżywiania się. 

 

Wpływają korzystnie nie tylko na nasz wygląd, ale i 
samopoczucie. Nie zastąpią posiłku, ale 
słodycze i przekąski jak najbardziej! 
Zawierają sporo błonnika i oczyszczają 
organizm. 

Powinny jak najczęściej gościć na naszych stołach. Dzięki 
temu twoje posiłki będą niskokaloryczne, wartościowe i 
zdrowe. Zwiększysz odporność organizmu i zrzucisz kilka 
zbędnych kilogramów. Warto? 

 

Schrupane na śniadanie soczyste jabłko, 

dzięki wysokiej zawartości magnezu , 

pomoże ci przegonić zmęczenie, nawet 

jeśli zarwałeś nockę. 

 

Zawiera dużo beta-karotenu i jest bardzo 

zdrowa. Jeśli jej nie lubisz w mniejszych 

ilościach beta-karoten zawiera też 

brzoskwinia, nektarynka i mango. 

 

Dojrzałe banany też potrafią 

zdziałać cuda. Te owoce są 

niezwykle sycące i tworzą w 

żołądku dobrą bazę na cały dzień. 

Zawarte w nich witaminy i potas 

uzbroją twój organizm w niezbędną 

energię.  

 

Zawierają dużo potasu, są więc bardzo korzystne 

dla serca, układu krwionośnego 

i działają moczopędnie. Są bogate w fosfor 

i wapń- podstawowy budulec kości i zębów oraz działają 

odżywczo na mózg. 

 

Ogórki zawierają niewielkie ilości 

witamin i składników mineralnych a 

wartość ich polega głównie na smaku i 

usprawnianiu trawienia. Pomagają w usuwaniu nadmiaru 

wody z organizmu i dlatego znajdują zastosowanie w 

dietach odchudzających. 

 

Szklanka świeżo wyciśniętego soku z 

pomarańczy dostarczy ci witamin na cały 

dzień. Pamiętaj jednak, że należy go 

wypić zaraz po wyciśnięciu- w 

przeciwnym razie straci swoje 

właściwości. Aby nasz organizm sie nie 

odwodnił i wydalił wszystkie szkodliwe substancje, dorośli 

powinni wypijać średnio 1,5-2 litrów napojów dziennie. 

 

Pomidory to źródło 

witamin i substancji odżywczych. Z 

witamin zawierają najwięcej 

karotenu, witaminy: C, K, E, i ze 

składników mineralnych, pomidory 

najbogatsze są w potas, sód, fosfor i dostarczają niewiele 

kalorii. 

 

Witaminy poprawiają twój wygląd, uodparniają na 

stres i choroby. Poprawiają wytrzymałość fizyczną 

,pozwalają lepiej się uczyć a nawet szybciej pozbierać się po 

1 z matmy. :) 

Chcesz być zdrowy i świetnie wyglądać ? Skorzystaj 

z naszych rad żywieniowych i pamiętaj: 

Żeby życie miało smaczek  

raz jabłuszko raz buraczek ! 

Angelika Krasucka, 
Klaudia Łukasik, IE 
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IE 
czyli biol-chemiczna mieszanina charakterów 

 
Po wakacjach się spotkali,  

Chociaż wcześniej się nie znali, 

Szybko się zakumplowali. 

Każdy u nas z innej bajki, 

Potworzyły się już szajki, 

Chemię, biologię każdy z nas lubi, 

Tym od zawsze nasza klasa się chlubi. 

Na informatykę często chętnie uczęszczamy, 

Przed odpowiedzią z mapy mocno się wzbraniamy. 

Na matematyce dowcipów profesora z uwagą słuchamy, 

I na kolejną ich porcję z niecierpliwością czekamy.   

 

Wszyscy zgranym głosem Ani
*
 

Dziś zwracają się do Pani. 

Niech przełoży sprawdzian trudny, 

Żeby wieczór nie był nudny. 

Na lekcjach nigdy cicho nikt nie siedzi. 

Zwłaszcza Karol C., który „głupoty” wciąż bredzi**. 

Dzięki niemu każdy ma uśmiech na twarzy 

I nikt nigdy nie wie co się dziś wydarzy. 

Karolów mamy w klasie co niemiara - 

Jeden Peruwiańczyk, a drugi chemią się jara. 

Zawsze na wszystko gotowy wszędzie 

Gdy tylko zapragniesz z pomocą przybędzie. 

W jego plecaku apteczka, śrubokręt, scyzoryk i miarka 

Zmieściłaby się tam nawet wielka betoniarka. 

O reszcie klasy też można by coś rzec, 

Lecz nie starczy słów by opisać ten wiec! 
   

Joanna Wesołowska i Marta Pelon, kl. Ie 

*Ania- przewodnicząca klasy, która 

zawsze potrafi wszystko załatwić  

**,,Głupoty” w pozytywnym sensie. 

Mamy  nadzieję, że Karol się nie   

obrazi. I tak wie, że wszyscy go 

uwielbiają   
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                           Klasa 1D – podobno ścisłowcy:) 

 

Szczerze? To w naszej klasie nie da się nudzić :) Różnorodność charakterów, pasje 

uczniów naszej klasy to coś wspaniałego. Zapaleni perkusiści i gitarzyści, żwawe 

siatkareczki i śpiewaczki – tak, to my! W takim razie co się dzieje na lekcjach? Mamy 

leniuszków, śmieszków, niezłych kabareciarzy(tak, o Tobie mowa Kacper T.;d), a 

także pilnych uczniów, których co prawda nie jest wybitnie dużo, ale jednak :) 

Codziennie wchodzimy na Facebook'a, aby wymienić się pracą domową, ewentualnie 

wspomóż tych, którzy jej nie mają :D W końcu radzić sobie jakoś trzeba.  

Naszym jakże profesjonalnym szefem jest  prof. 

Andrzej  Syc. Lubi nam  opowiadać  o  swoich 

podróżach, których łooojeeej było baardzo dużo. 

 

Klasowa „śmietanka”: 

Pani przewodnicząca: Natalia Miśta 
Pani vice przewodnicząca: Karolina Bandura 
Pani skarbnik: Karolina Dajer   (tak, tak..dziewczyny zawsze mają rękę na pulsie:)) 
 

Klasa całkiem normalna, trochę rozbrykana, ale DA SIĘ LUBIĆ! :) 

Natalia Miśta, Id 
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MAF poleca… 

WYGRANY Wiesława 

Saniewskiego  

Luty 

minął nam  

pod znakiem 

X Muzy, w 

czwartek tj. 

23 lutego 

mieliśmy 

zaszczyt 

obejrzeć film 

Pani Agnieszki Holland „W ciemności”, a 24 

lutego film objęty programem Małej 

Akademii Filmowej pt. „Wygrany” 

Wiesława Saniewskiego, w którym zderzają 

się dwa wątki - wyścigów konnych i 

rywalizacji w sztuce, poddanej tu ostrej 

krytyce. Saniewski zestawia dwa rodzaje 

wyścigów- sportowe, gdzie zwycięstwo jest 

wymierne i niepodważalne, z artystycznymi, 

w których ocenie próbuje się poddawać 

jakość uprawianej sztuki. Poprzez postać 

profesora Karloffa (w tej roli Wojciech 

Pszoniak), wziętego jurora pianistycznych 

konkursów, pokazuje, do jakich wynaturzeń 

prowadzi związany z nimi system. Jurorzy 

nawzajem pożyczają sobie punkty, żeby 

wesprzeć własnych podopiecznych, sztucznie 

windują ich nazwiska w rankingach, 

decydując o artystycznej karierze. Z jednej 

strony, używają swojego autorytetu, by 

przekonać publiczność, że konkursy są 

koniecznym i nieodzownym składnikiem 

świata sztuki, z drugiej, już poza 

mikrofonem, cynicznie przyznają, jaką 

krzywdę 

taka 

rywalizacj

a 

wyrządza 

artystom. 

"Wygrany" 

to jednak przede wszystkim zrealizowana w 

jasnej tonacji opowieść o poszukiwaniu 

wolności. I być może najbardziej osobista 

wypowiedź w karierze wrocławskiego reżysera. 

Reżyser przedstawia nam prostą, może lekko 

sentymentalną, historię młodego, ale już 

światowej sławy, pianisty, który w 

rozstrzygającym dla siebie momencie 

postanawia zerwać tourne. Oliwer - takie imię 

nosi pianista - decyduje sie na ten ryzykowny 

ruch po przylocie do Polski, w której miał 

zagrać koncert Chopina. Mężczyzna pochodzi z 

Polski, lecz dorastał w USA. Stąd posługuje się 

lepiej językiem angielskim niż mową ojczystą. I 

nie byłoby w zasadzie po co akcentować tego 

faktu, gdyby nie to, że ów fakt przekłada się na 

absolutnie cały film. Mówienie w języku 

angielskim staje się nagle udziałem wszystkich 

aktorów występujących w filmie. Tak pierwszo, 

jak i drugoplanowych. Czyli - od profesora 

pochodzącego z Chicago (co jeszcze można 

zrozumieć), przez kasjerkę samotnie 

wychowującą dziecko, przypadkowych 

przechodniów, kelnerów, sklepikarzy, starszych 

panów. Takie rzeczy tylko w Polsce. A 

przynajmniej tej, widzianej oczyma 

Saniewskiego. Opisany powyżej zabieg mnie 

osobiście drażnił. Co jeszcze nie „wyszło” 

Saniewskiemu? Pierwsza połowa filmu, to 

irytujące dłużyzny, na szczęście kiedy akcja 

przenosi się do Baden-Baden film nabiera 

ożywczego 

tempa. Janusz 

Gajos w roli 

emerytowane

go profesora 

matematyki, 

z zamiłowania

- koniarza 

i pasjonata 

wyścigów 

konnych, 

absolutnie nie zawiódł. To mistrz aktorstwa 

nazywany tak nie bez przyczyny. Gra każdym 

gestem, mięśniem, oddechem, spojrzeniem. 

Paweł Szajda, którego  pamiętamy z epizodu w 

Tataraku Andrzeja Wajdy, gdzie u boku 

Krystyny Jandy zagrał ginącego w otchłani 

jeziora jej niedoszłego kochanka, jako Oliwier 

nie przekonuje, wprawdzie  jest zabójczo 

przystojny, ale chyba nie o to chodzi w kreacji 

tej roli. Mamy w filmie jeszcze jedną, 

dosłownie rzecz biorąc, urodziwą postać – 

Kornelię, w tej roli Marta Żmuda 

Trzebiatowska. O tym, że jest śliczna, wiemy 

nie od dziś. I nawet to, że w filmie gra bez 

makijażu i wciela się w dość przeciętną 

dziewczynę, w żaden sposób nie odjęło jej 
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urody. Ale co do jej aktorstwa... Nie wiem, 

może po prostu osoba z taką urodą, niemal 

namacalną, nie 

miała szans 

wypaść 

wiarygodnie w 

takiej roli? Roli 

samotnej, 

niczym nie 

wyróżniającej 

się matki z 

dzieckiem 

pracującej za kasą? I jeszcze ten wspaniały 

język angielski, jakim się posługiwała, pełen 

phrasal verbs i innych interesujących zwrotów. 

Ale, jak pokazuje "Wygrany", wszyscy w 

Polsce tak dobrze znamy wyspiarską mowę… 

I jeszcze jedno- scena erotyczna- jedyna w 

filmie, to największa porażka, ktoś nazwał ją, 

całkiem trafnie, martyrologiczną, a moment w 

którym Kornelia zakłada na palce Oliwiera 

(albo Oliwier na pace Korneli???:) gumkę do 

włosów jest po prostu komiczna.  

Problemem "Wygranego" jest też 

bolesna przewidywalność - widz zbyt szybko 

dochodzi do wniosku, że marzenia bohaterów 

muszą się spełnić - Oliver uniezależni się od 

macherów trzęsących światową pianistyką, a 

Frank pojedna się z synem. Obaj bohaterowie, i 

młody pianista, i stary gracz, są fajnymi 

facetami i na tę nagrodę od losu zwyczajnie 

zasłużyli, przynajmniej w myśl baśniowej 

konwencji. Kłopot w tym, że publiczność 

wprawdzie kocha happy endy, ale wtedy, kiedy 

zaskakują. Tu tej niespodzianki zabrakło. 
 

MAF DONOSI
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Babskie kino: 

Ślubne Wojny. 

Film 

zatytułowany 

"Ślubne wojny" 

wszedł do 

naszych kin już 

w 2009 

roku. Niemniej 

jednak 

uważamy, że jest on godny polecenia, zwłaszcza dla 

damskiego grona czytelniczek.  W główne role wcieliły się 

jedne z bardziej znanych aktorek: Kate Hudson (Liv) i Anne 

Hathaway (Emma). Zatrudnienie Hudson do roli 

przebojowej, apodyktycznej, twardej, nie znoszącej 

sprzeciwu i lekko neurotycznej prawniczki, a Hathaway do 

wcielenia się w całkowite przeciwieństwo tej pierwszej 

(skromną, potulną, mającą problemy z asertywnością 

Emmę) okazało się bezbłędnym pomysłem. To dwie kobiety 

połączone przyjaźnią od dzieciństwa, od którego także snuły 

plany swoich niesamowitych ślubów. Gdy nadszedł ich czas, 

przeszły niesamowitą zmianę – z dwóch najbliższych 

przyjaciółek do panien młodych, walczących o termin tego 

najważniejszego dnia. 

Nie jest to co prawda 

typowa w swym 

poczuciu humoru 

komedia, jednak film 

ten posiada moc 

wprawiania widza w 

bardzo dobry nastój. 

Akcja jest zwięzła i 

wartko płynąca, a 

narracja bardzo 

konkretna, dzięki 

czemu film mija w 

mgnieniu oka. Twórcy 

obrazu mówią, że to 

film o kobietach, 

napisany i wyprodukowany przez kobiety, dla kobiet. A my 

się pod tym podpisujemy.   

E&K.

 Recenzja z filmu  

„W ciemności” 
Bardzo emocjonalny, dramatyczny, przejmujący. Doskonale 
zrealizowany, 
z grą aktorską na najwyższym poziomie. Taki jest najnowszy 
film Agnieszki Holland - W ciemności, zdobywca wielu nagród na 
międzynarodowych festiwalach filmowych. W ciemności to film 
oparty na autentycznych wydarzeniach, który przenosi nas do 
tragicznych czasów II wojny światowej. Polak ze Lwowa, 
Leopold Socha, przez 14 miesięcy pomaga Żydom ukrywając ich 
w kanale. Na początku robi to dla pieniędzy. Jednak z czasem 
jego motywacje zaczynają ulegać zmianie. Kiedy Żydom 
skończyły się oszczędności 
i kosztowności – także 
bezinteresownie przynosił 
im jedzenie, potrzebne do 
przeżycia rzeczy, 
przeprowadzał w 
bezpieczniejsze kryjówki. 
Całość filmu jest 
emocjonalna, ale nie 
ckliwa. Holland odtwarza wydarzenia  
w sposób bardzo realistyczny. Żydzi zostali przedstawieni 
dwuwymiarowo - nie tylko jako Żydzi cierpiący, którym trzeba 
współczuć, ale też jako ludzie, którzy postawieni w ekstremalnej 
sytuacji, ujawniają swoje słabości: kradną, zdradzają, są nieufni. 
Wrażenie robi też dbałość o szczegóły. Aktorzy w filmie 
posługują się wieloma językami, m.in. polskim, niemieckim, 
rosyjskim  
czy lwowską gwarą. Obecność wspomnianych wyżej elementów 
powoduje, że „W ciemności” to film niesamowicie wiarygodny, 
który ogląda się z pasją i dużym zaangażowaniem. U Holland 
nieważne stają się podziały na postaci pierwszo- i 
drugoplanowe. Tutaj wszyscy bohaterowie są równie istotni. 
Każda postać skonstruowana jest w taki sposób, że ma w sobie 
coś przyciągającego uwagę. Na największe brawa bez wątpienia 
zasłużył odtwórca głównej roli – Robert Więckiewicz.  
Na potrzeby granej przez siebie postaci musiał szlifować - jak 
sam określił – slang lwowskiej ulicy. W roli Sochy po raz kolejny 
pokazuje aktorską klasę. Można było przypuszczać, że 
przemiana Sochy zostanie pokazana w sposób patetyczny. Tak 

nie jest. Więckiewiczowi 
udało się przedstawić 
zmianę bohatera jako coś, 
co następuje bardzo 
subtelnie, nienachlanie. Co 
do ról drugoplanowych, 
zdecydowanie wybija się 
postać żydowskiej 
dziewczynki Krysi, która 

przyciąga swoim optymizmem i wnosi do przytłaczającego życia 
w kanale promyk radości. 
Operatorzy obrazu nie mieli łatwego zadania. Udało im się 
stworzyć kontrast między mrocznymi kanałami, a światłem, 
które umiejętnie wprowadzili pod ziemię. Ta swoista gra 
światłem potęguje dramaturgię, a momentami powoduje, że 
widz czuje się, jakby był współuczestnikiem przedstawianych 
wydarzeń. 
„W ciemności”  to bez wątpienia obraz wybitny, który porusza i 
przeraża jednocześnie. Holokaust został w nim zaprezentowany 
do bólu autentycznie, ale bez zbędnego patosu.  
Można temu filmowi zarzucić tylko jedno – jest zdecydowanie za 
długi. Prawie dwie i pół godziny choćby nie wiem jak bardzo 
ciekawego seansu po prostu zmęczą najbardziej wytrwałych. 

Mimo tego film warty obejrzenia! Polecamy :) 

Renata Markisz IIIC, Beata Markisz ID 
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W poszukiwaniu mądrości książkowej… 

Rynek książkowy jest dziś bardzo przesycony nowinkami… a my staramy się wam pomóc w wyborze tych 
najciekawszych publikacji: 

Jeżeli wciągają was książki z gatunku Powieść Historyczna to gorąco polecamy : 

"W poszukiwaniu króla" 

Książka ma wciągającą fabułę-przedstawiamy wam krótka jej recenzje: 

Według nich ten, kto posiądzie tę włócznię, zdobędzie władzę nad światem. Nic dziwnego, że stara się ją odnaleźć 

hitlerowski wywiad. Na drodze stają mu jednak oksfordzcy intelektualiści z kręgu Inklingów oraz dwoje młodych 

Amerykanów – Tom i Laura. On ma ambicję znalezienia dowodów na istnienie króla Artura, ją nawiedzają tajemnicze 

sny, pełne religijnych symboli i średniowiecznych artefaktów. Wspierani erudycją Lewisa, Tolkiena i Williamsa wpadają 

na trop cudownej relikwii. W cieniu celtyckich ruin toczy się wyścig, którego stawką mogą być losy II wojny światowej, a 

może i coś więcej… 

Jeżeli jesteście miłośnikami Kryminałów to koniecznie musicie przeczytać: 

"Zanim wybije północ" 

Oto krótki opis tego co w niej znajdziecie : 

Spektakularna kampania promocyjna perfum Pour Amour zaczyna pachnieć skandalem, gdy dochodzi do 

tajemniczego morderstwa. Tuż przed finałem promocyjnego konkursu, w którym stawką jest wygrana w wysokości 

miliona dolarów, ginie Luis Dahlmann - jedyna osoba, znająca rozwiązania zadań konkursowych. Czyżby któryś z 

uczestników, odurzony zapachem sukcesu, postanowił pomóc szczęściu? 

Jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź na te pytania zajrzyjcie koniecznie do tej publikacji ! 

Zapewne znajdą się wśród was osoby po cichu kochające Literaturę Piękną oto najnowsza i 
bardzo interesująca publikacja : 

"Ród Aszura" 
Historia rodu An-Nadżi, zapoczątkowanego przez Aszura. Mimo niewiadomego pochodzenia sprawiedliwy Aszur staje 

się panem dzielnicy, dbając o zwykłych, biednych ludzi. Ale jego następcy - synowie, wnuki, prawnuki - wikłają się w 

zdrady i oszustwa, ulegają pokusom bogactwa i nieodpowiednim kobietom. Ród traci zaufanie i przywództwo. Czy na 

zawsze? Barwna przypowieść o Złu i Dobru, łącząca prozę przygodową z poetyckim czarem wschodnich gawęd. 

Jest to arcydzieło egipskiego noblisty: pełna namiętności saga rodzinna, tocząca się szybko przez życie wielu pokoleń. 

Warto więc przeczytać. 

Dla wielbicieli komiksów przygotowałyśmy nie lada gratkę: 

"Wyspa Burbonów rok 1730" 

Jest to przegląd niezależnej twórczości komiksowej. Prawdziwa uczta dla wielbicieli oryginalnych albumów. Komiks 

historyczno-przygodowy, narysowany przez jednego z najpopularniejszych obecnie grafików francuskich, Lewisa 

Trondheima! Jest to fascynująca opowieść, w barwny sposób ukazująca epokę wielkich odkryć geograficznych i 

przyrodniczych, krwiożerczych piratów, bezlitosnych łowców niewolników i chciwych francuskich oficjeli kolonialnych. 

Album wzbogacony został o szczegółowe przypisy historyczne pióra scenarzysty komiksu. Polecamy. 

Dla miłośników sensacji polecamy: 
 "Kamuflaż" 

Akcja toczy się w piętnastotysięczne miasteczku w stanie Iowa. 

Ciche, spokojne, w którym nic się nie dzieje aż do dnia 7 marca 2010 roku, kiedy tuż sprzed domu Hellen i Williama 
Barkinsów znika w dziwnych okolicznościach bawiący się w piaskownicy ich sześcioletni synek, Patrick. Szeryf 
początkowo sądzi, że chłopczyk po prostu gdzieś się schował. Życzliwi mieszkańcy wraz z miejscową policją 
przeszukują każdy możliwy zakątek miasta. Bez rezultatu. Mijają godziny. Szeryf wzywa na pomoc detektywa 
stanowego wraz z ekipą kryminalistyczną. Początkowo uważa się, że Patricka porwano dla okupu. Jednak kidnaper 
milczy. Szybko rozgrywająca się akcja pełna niespodziewanych zwrotów akcji ,to właśnie znajdziecie w tej książce. 

Mamy nadzieję ,że znajdziecie coś dla siebie  
Redagowały: Estera Priebe i Sara Sikora  
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Marcin Marczewski, IE 

Korytarzem leśnych rozstajów... 

Morze ciemnozielonych igieł na brunatnych 

ramionach 
ugina się pod ciężarnym sklepieniem nieba, 

rodzącym w agonii zamarzające pociski, 

płatki błękitnobiałego kurzu 
zdobiące fundamenty leśnych kniei. 

Grzebią drewnianą chatę w swych czułych 
objęciach, 

przyrzekając miłość... 

 
Nieopodal śpiącego domku woda niewinna 

boleśnie żłobi swym dłutem ścieżkę, 
niosąc pamiątki kamienne po wędrówce leśnej, 

by zniknąć w otchłani martwego oceanu. 
 

Drzewa słuchające z uwagą legend 

opowiadanych przez stare wilki 
szykują się do snu. 

Ruda poszukiwaczka orzechów 
przeskakuje między koronami. 

 

Wiatr niesie kojący zapach nocy 
unosi w górę śnieżnobiałą kołdrę. 

 
Coraz słabiej widoczne 

szczyty gór niezmiennych i wiecznych 
na swych tronach królewskich 

zarządzają cichy zmrok... 

 

  
 

My, bogowie. 

My, bogowie naszych światów, 

winniśmy jeden tworzyć. 
Zmieniamy w nich przyszłość, 

choć nie nam to dane... 
 

Upiorne pałace własnych dusz, 
odgrodzone rzędem zakrwawionych myśli. 

Bez bram otwartości, zamknięci w 

depresji, 
odcięci od życia, budzimy się już w grobie. 

 
Aborcja, zatrzymanie bicia serca, 

z uśmiechem na twarzy, 

bez cienia wahania kochającej matki.  
 

Egzekucja, morderstwo dziecka Boga, 
odejście wśród rozbawionej publiki 

przez lenistwo sądowe, 
nieodwracalne błędy. 

 

Samobójstwo, logika nieżyjąca, 
opętanie ciemnością, poddanie się 

rozpaczy. 
Wycieczka w wiecznym piekle 

zdaje się być pewna. 

 
Eutanazja, rezygnacja z oddechu, 

miłości danej z Ducha. 
Uwięzione spojrzenia, 

śmiertelna wtyczka wyciągnięta. 
 

Wojna, kalekie umysły, 

płacz nocny źle śniących, 
ruiny ciał bolesne, 

przez ambicje bogów. 
 

Na zawsze pozostaną bezpodstawnym 

zmienianiem przyszłości... 
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Karczma tego wieczoru była bardziej przepełniona niż zwykle. 

Wyjątkowość tej sytuacji spowodowana była zamknięciem 

jedynego przejścia przez przełęcz Tot Aghr, spowodowanego 

zamiecią śnieżną, która je zablokowała skutecznie. Co prawda 

trafiło się kilku śmiałków, którzy się uparli, że spróbują się 

przedostać, ale nikt z tutaj obecnych nie wierzył w ich powodzenie. Od 

dawien dawna nie zdarzyło się, żeby na tak małej powierzchni zebrało się 

tylu przedstawicieli różnych ras. Byli tu ludzie, elfy leśne, elfy górskie, elfy 

nocne, krasnoludy żyjące na powierzchni i te, które wciąż kochały 

podziemia. Nie brakowało tu też pojedynczych przedstawicieli kotołaków, 

orków, czy nawet zmiennokształtnych. Karczmarzowi ledwo udawało się 

utrzymać spokój, ponieważ wiele z obecnych tu istot nie darzyła się 

wzajemną sympatią. Wtem, w jednym z kątów zaległa cisza, przerywana 

jedynie jednym, monotonnym głosem. Wszyscy zaciekawieni podeszli w 

owo miejsce, by wysłuchać tego, co tak zainteresowało innych. Owym 

mówiącym był stary krasnolud, z już posiwiałą brodą i wąsami. W zasadzie nie wyróżniał się niczym 

specjalnym od swych pobratymców.  

-Będzie z sześćdziesiąt lat, jak nie siedemdziesiąt, kiedy tutaj była tak potężna zamieć jak dziś. Zresztą tak 

jak i dziś, sporo ludzi się zebrało w karczmie i sporo zostało z niej wyrzuconych, po bijatykach jakie 

wszczynali w środku. Wśród tych wyrzuconych na mróz byłem i ja. W sumie było nas siedmiu i jak tak sobie 

dziś pomyślę, to stwierdzam, że mieliśmy szczęście, że zostaliśmy wyrzuceni...-krasnolud charknął, splunął 

gdzieś w kąt, wypił połowę swego kufla z piwem, by go odstawić gwałtownie na stół i kontynuować swoją 

opowieść. 

-Cała siódemka składała się z trzech krasnoludów, wliczając w tym mnie, dwóch ludzi i dwóch elfów 

górskich. Od początku byliśmy do siebie wrogo nastawieni, ale nie mieliśmy wyboru i musieliśmy jakoś się 

dogadać, w końcu mróz był jak cholera, a nikomu nie uśmiechało się zamarznąć na śmierć! Nie mając 

wyboru ruszyliśmy powoli w stronę przełęczy, w nadziei, że w jej pobliżu znajdzie się jakaś jaskinia, w 

której moglibyśmy spędzić noc.- krasnolud kontynuował swoją opowieść od czasu do czasu przerywając by 

napić się piwa, które kiedy tylko się skończyło było uzupełniane przez słuchaczy.  
 

*** 

 Herg był strasznie zdenerwowany całą tą sytuacją. Jak ten głupi karczmarz śmiał go wyrzucić na 

taki mróz, w dodatku z tą całą hołotą? I pomyśleć, że wszystko przez to, że chciał pogodzić tych idiotów! W 

tym momencie krasnolud postanowił, że już nigdy nie będzie się wtrącał w nieswoje sprawy. Uważnie 

przyglądał się swoim sześciu towarzyszom, kiedy szukali jakiegoś schronienia przed mrozem w okolicach 

przełęczy. Dwóch krasnoludów-Ami i Omi, którzy byli braćmi, wydawali się być zwykłymi smarkaczami 

szukającymi rozrywki. Dwóch ludzi- Thormir i Gadur byli przypadkowymi znajomymi, którzy poznali się 

ledwo dzień drogi stąd i postanowili razem podróżować, coby bezpieczniej było. No i zostało jeszcze dwóch 

elfów górskich. Fullen i Ellior byli przyjaciółmi i izolowali się od reszty grupy. „Jedyną ich zaletą jest 

znajomość gór, w przeciwieństwie do tych ignorantów ludzi”-pomyślał Herg, rozglądając się za jakąś wnęką. 

Jakieś pół godziny później spełniły się ich modły i odnaleźli schronienie. Okazała się nim dość niewielka 

jaskinia, z bardzo małym wejściem do niej (tak małym, że nawet krasnoludy musiały pochylić nieco kark).  

-Trzeba poszukać jakiegoś drewna, żeby rozpalić ognisko i nieco rozświetlić jaskinię- rzucił Herg, na co Ami 

i Omi wybiegli i zniknęli w ciemnościach, by po kilkunastu minutach wrócić z dwoma naręczami gołych 

gałęzi. Drewno co prawda było mokre, jednak po dłuższych staraniach udało im się stworzyć małe ognisko. 

Każdy wyciągnął to co zamierzał zjeść i po w miarę równym rozdzieleniu całości każdy z obecnych był syty. 

Fullen i Ellior po posiłku oddalili się pod ścianę jaskini, by tam szeptać w swoim rodowitym języku, znanym 

tylko im dwóm. Ami i Omi szybko znaleźli sobie zajęcie, a mianowicie postanowili zwiedzić jaskinię, która 

okazała się być większa niż się zdawało na pierwszy rzut oka. Przy ognisku zostali tylko Herg i dwóch ludzi.  

-Co was sprowadza w tak dalekie strony? Wyglądacie mi na Fiorczyków, a oni przecież zamieszkują 

północne tereny Yomi... Mylę się?-zagadał Herg. Początkowo żaden z ludzi nie zbierał się do odpowiedzi, 

jednak po chwili odezwał się Thormir: 

-Owszem, jesteśmy Fiorczykami. Oboje jesteśmy kupcami i oboje odbywamy właśnie podróż po towary, 
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jakie mamy sprzedać.- atmosfera nieco się rozluźniła, co spowodowało, że rozmowa dalej potoczyła się 

swoim torem. Długo jednak nie  trwała, bo trzej mężczyźni zmęczeni postanowili położyć się spać. Herg 

usnął przy akompaniamencie szeptów dwóch elfów.  

 Ze snu wyrwał go głośny krzyk i nagłe poruszenie w jaskini. Szybko wyskoczył spod płaszcza, w 

którym owinięty spał i wyszarpnął instynktownie topór zza pasa. Nagle coś przysłoniło mu ognisko i szybko 

zaczęło się do niego zbliżać. Nie wahając się długo, krasnolud zamachnął się swą bronią, by z satysfakcją 

usłyszeć cichy odgłos łamanej kości. W tym samym momencie z ust istoty przed nim wyrwał się agonalny 

krzyk, a gdy Herg wyrwał z niej topór, trysnęła na niego krew. Krasnolud szybko ocenił sytuację w jaskini. 

Dwóch elfów stało z zakrwawionymi sztyletami w dłoniach nad pięcioma trupami. Nieco dalej kucał 

Thormir, którego też otaczało kilka trupów. Kiedy Herg się do niego zbliżył, okazało się, że Thormir 

zamykał oczy zmarłemu Gadurowi, któremu z piersi wystawała czarna strzała. 

-Co tu się stało?!- krzyknął krasnolud w bliżej nieokreślonym kierunku. 

-Wy troje spaliście, my rozmawialiśmy, gdy nagle jeden z nas usłyszał szelest. Zaraz też niedaleko miejsca, 

w którym spał Gadur, z ciemności wyłoniły się te istoty, podejrzewamy, że to ghule, ale nie mamy pewności. 

Oczywiście od razu zabiły nieszczęśnika, a dalej to już się walka toczyła. Ami i Omi do tej pory nie wrócili i 

mam raczej mało wesołe przeczucia co do ich losu- powiedział Fallon.  

-Trzeba ich poszukać! Nie wiem jak wy, ale ja ich nie zostawię w tej przeklętej jaskinii- odpowiedział Herg i 

ruszył w kierunku wcześniej wskazanym przez elfa, dokąd poszło dwóch krasnoludów. 

 

*** 

 Poruszali się w półmroku rozświetlanym jedynie jedną 

pochodnią, którą niósł na przedzie Herg. Wszyscy zdawali sobie 

sprawę, że korytarz nie został wydrążony przez naturę, gdyż jego 

ściany i podłogi były zbyt gładkie. Wszyscy zauważyli, że droga 

prowadziła coraz bardziej w dół. Nagle w ciemnościach znów dało się 

słyszeć cichy szelest. Tym razem wszyscy byli przygotowani na walkę, 

która rozgorzała chwilę później. Nie wiadomo skąd, nagle pojawiło się 

około dziesięć owych istot. Odgłosy walki zapewne niosły się po 

przestrzeni korytarza z łatwością, więc nawet kiedy wszyscy 

przeciwnicy polegli, podróżni wciąż zachowywali czujność. Nie 

musieli długo wędrować, kiedy natrafili na pierwsze ciało- Omiego, 

które tak jak Gadur miało strzałę w piersi. Herg zamknął krasnoludowi 

oczy i po chwili ciszy ruszył dalej przed siebie. Wtem rozległ się w 

korytarzu tupot stóp. Wszyscy stali w gotowości do walki, jednak 

okazało się, że to Ami zauważył ich w świetle ze swej kryjówki i 

postanowił z niej wyjść.  

-Razem z Omim zwiedzaliśmy ten korytarz szukając tajemnych 

przejść i już mieliśmy zawracać, kiedy natrafiliśmy na jedno z nich. 

Mało myśląc otworzyliśmy je, a wtedy usłyszeliśmy szelest stóp. Oni 

już z daleka strzelali do nas z łuku i trafili Omiego, mnie udało się szybko ukryć, na tyle skutecznie, że 

pomyśleli, że wróciłem do was. Jak się cieszę, że choć część z was przeżyła...-wszystko to wypowiedział na 

jednym tchu.  

-Jest coś, co was powinno zaciekawić... Otóż kiedy się schowałem, odkryłem jaskinię z zamaskowanym do 

niej wejściem. Można z niej wyjść prosto na drugą stronę przełęczy i jest coś jeszcze, co was zaciekawi...-nic 

już nie dodał, a jedynie wziął swego brata przerzucił przez ramię i ruszył w stronę wyjścia. Oni nie mając 

wyjścia ruszyli za nim. 

*** 

 -I co, i co? W końcu coście tam znaleźli kamracie? Co było w tej jaskini?- spadło na 

opowiadającego Herga kilkanaście pytań. Ten jedynie tajemniczo się uśmiechnął i wyciągnął na stół  swój 

topór. Jednak nie był to byle jaki topór! Wszyscy go znali z opowiadań bardów. Dopiero teraz wszyscy zdali 

sobie sprawę z tego, że przed nimi stoi nikt inny jak Wielki Otthrin Herg, który dzięki swojej pozłacanej 

broni zawdzięczał wiele zwycięstw, które przyczyniły się do uwolnienia Yomi spod władzy najeźdźcy. 

Szacunek słuchaczy wzrósł jeszcze bardziej, a co odważniejsi prosili starego krasnoluda o kolejne opowieści. 

 

Roksana Srokosz, kl II a       
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Pora 

przestawić się na wiosenny sezon i zacząć 

testować nowe wiosenne przepisy. Dzięki nim zimowa ociężałość 

szybko zamieni się w wiosenną lekkość. Dobrym pomysłem jest 

zorganizowanie wiosennego party z udziałem lekkich i smacznym 

przekąsek. Nie może więc zabraknąć świeżych owoców oraz pysznych babeczek! 
Muffiny z jeżynami 

 
Składniki:  

 1 szklanka jeżyn 

 2 szklanki mąki 

 1 szklanka cukru 

 1 cukier waniliowy 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 2 jajka 

 3 szklanki jogurtu naturalnego 

 2 łyżki masła stopionego 

 1/2 łyżeczki soli 
 

Jeżyny płuczemy, odsączamy i odstawiamy do wyschnięcia. Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia oraz solą. Rozbite 

jajka, cukier oraz cukier waniliowy wrzucamy do miski i ubijamy na puszystą masę. Dodajemy jogurt naturalnego i całość 

mieszamy, wsypując po łyżce mąki co jakiś czas. Dorzucamy stopione masło i wszystko razem miksujemy. Po zmiksowaniu 

dorzucamy jeżyny i delikatnie mieszamy. Natłuszczamy blachę do pieczenia i nakładamy ciasto do wgłębień na 2/3 

wysokości. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200°C przez ok. 20 minut. Po ostudzeniu wyjmujemy ciasto z 

blachy.  

 

Sałatka owocowa 

Składniki: 

 1 banan 

 1 jabłko 

 2 kiwi 

 2 pomarańcze 

 2 łyżeczki soku z cytryny 

 2 łyżki cukru/miodu 

Banana należy pokroić w plasterki, kiwi 

polecam pokroić na trochę mniejsze części (np. 

półplasterki). Jabłka i pomarańcze lepiej pokroić na cząstki, jakieś kostki lub 

po prostu niesymetryczne kawałki, tak żeby przybrały podobną wielkość jakwcześniejsze owoce. 

Wszystko należy wymieszać i skropić sokiem z cytryny.  Następnie wystarczy już tylko posypać cukrem 

lub polać miodem naszą pyszną sałatkę. 

M&D, Id 
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  KARYKATURY LITERACKIE   

 
 

Eliza Orzeszkowa  
 

 Była serdeczną przyjaciółką Marii Konopnickiej. 

W wieku niespełna 17 lat wyszła za mąż. 

W czasie powstania styczniowego była łączniczką partyzantów,                                              

przewoziła własną karetą samego Romualda Traugutta. 

Unieważniła swoje pierwsze małżeństwo z Piotrem Orzeszko. 

Dwukrotnie była nominowana do Literackiej Nagrody Nobla.Za pierwszym razem wyprzedził 

ją Henryk Sienkiewicz, za drugim Szwedka Selma Lagerlöf. 

Jako że nie chodziła do kościoła, odmówiono jej katolickiego pogrzebu.                                                                                                                                                                                    

 Była współwłaścicielka firmy wydawniczej w Wilnie. 

Jako jedna z pierwszych osób w Warszawie posiadała telefon! 
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 Karykatury nauczycieli  

Zgadnij kto to... 
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 Dakar – rajd 
czy walka o 
przetrwanie? 

 

Rajd Dakar to już kultowe wydarzenie w świecie off-
roadowym. Od 32 lat, co roku,1 stycznia zawodnicy 
stawiają się na starcie tej piekielnie trudnej trasy. 
Uczestnicy zaciekle walczą z dzikimi bezdrożami przez 14 
dni, mają jedynie jeden dzień na odpoczynek. Początkowo 
rajd rozgrywał się w Afryce jednak od roku 2009 z powodu 
zagrożenia terrorystycznego został przeniesiony do 
Ameryki południowej. Każdego dnia zawodnicy maja do 
przejechania około 600km w skrajnie ciężkich warunkach, 
które dają się we znaki każdej załodze i każdej maszynie. 
Co roku rajd naszpikowany jest niebezpiecznymi 
miejscami na trasie, co pociąga za sobą konsekwencje w 
postaci osób poszkodowanych, lub martwych. Ta impreza 
to sprawdzian nie tylko dla ludzi, ale też dla ich maszyn, 
bowiem znaczna większość zespołów kończy swój wyścig 
ze względu na usterki pojazdu, których nie da się 
wystrzec. Na metę 
dojeżdżają tylko 
najlepsi światowi 
kierowcy. Do 
światowej czołówki 
zaliczane jest spore 
grono Polaków, 
którzy w każdej 
klasie (samochód, 
motocykl, quad) 

walczą o miejsca 
nawet w pierwszej 
trójce ! Największymi sukcesami cieszą się Polscy 
quadowcy Łukasz Łaskawiec i Rafał Sonik, którzy kolejno 
w latach 2010 i 2011 zajęli trzecie miejsca! Jest to wielkie 
osiągnięcie naszych kierowców, którzy są Polską off-
roadową dumą. Koncerny największych marek traktują te 
zawody jako najlepszy test dla swoich konstrukcji. Z roku 
na rok zawodnicy rozwijają coraz większe prędkości, jadą 
coraz bardziej agresywnie i efektywnie, jednak nie byłoby 
to możliwe bez ich zaawansowanych technologicznie 
maszyn. Tegoroczny samochód Krzysztofa Hołowczyca 
(Mini ALL4 Racing), który zajął w ‘’Dakarze 2012’’ 
dziesiąte miejsce, miał 315 koni mechanicznych, a po 
piasku pędził niczym bolid F1 po asfalcie. Pojazd z 420 
litrowym zbiornikiem paliwa oraz 3 kołami zapasowymi na 
pustynnych prostych odcinkach rozwijał prędkość do 
190km/h ! Coroczne zmagania konstruktorów owocują 
nowinkami technologicznymi. Na dzień dzisiejszy królami 
‘’Dakaru’’ w poszczególnych klasach okrzyknięci są: 
Samochód - Mitsubishi Pajero (dwunastokrotny 
zwycięzca) 
Motocykl : KTM (jedenastokrotny zwycięzca, niepokonany 
od roku 2001) 
Quad : Yamaha Raptor 700 (czterokrotny, a zarazem 
niepokonany zwycięzca) 
Nie ma pewnego sposobu by zająć tu dobre miejsce, 
można być świetnie przygotowanym mieć najlepszy 
sprzęt, lecz pech potrafi wszystko popsuć, właśnie za to 
ludzie kochają tą imprezę, za poziom trudności 
i nieprzewidywalność.  

Bartłomiej „Bercik” Jaworski 

Historia moja czy 

skradziona ? 
 

 Z pewnością wielu z was zastanawia się, o co 

tak naprawdę chodzi. Co za kradzież i w jakiej 

sprawie. 

 Tak…, nikt by się tego nie spodziewał. 

Szczerze powiedziawszy ja sama nie byłam 

przekonana co do tego, kiedy jakieś sześć lat temu 

na lekcji muzyki zapytano mnie jak mi się biegało. 

 Moje zdziwienie nie miało granic, bo ja 

przecież nie brałam udziału w żadnych biegach 

zimowych., a tu proszę „Justyna Kowalczyk wygrała 

pierwsze swoje zawody w życiu”. Najlepsze zaczęło 

się, gdy tylko weszłam w mury naszego liceum. 

Pierwsza reakcja nowych znajomych – zaskoczenie 

i ich słowa „żartujesz?” Nie żartowałam. I naprawdę, 

to wszystko było nieziemsko zabawne. 

 Tak, nazywam się Justyna Kowalczyk, ale 

niestety nie jestem spokrewniona z tą Justyną 

Kowalczyk – naszą narodową chlubą. 

(polska biegaczka narciarska urodzona 19 stycznia 

1983 r. w Limanowej. ***) 

 Mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni 

świata, czterokrotna medalistka olimpijska, 

trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata, 

zwyciężczyni prestiżowego Tour de Ski. Trzecia, po 

Irenie Szewińskiej i Otylii Jędrzejczak, Polka, która 

zdobyła 3 medale podczas jednych Igrzysk 

Olimpijskich. Jest także pierwszą i jak do tej pory 

jedyną kobietą, która zdobyła olimpijskie 

mistrzostwo dla Polski na zimowych igrzyskach, 

Kuba Przygoński 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Szewińska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otylia_Jędrzejczak
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przed nią z polskich sportowców dokonał tego 

jedynie Wojciech Fortuna. 21 marca 2010 stała się 

pierwszą biegaczką narciarską, która przekroczyła 

próg 2000 punktów w Pucharze Świata. 

 Zastanawiałam się przez dość długi czas co 

mogłabym napisać o niej w tym artykule. Zajęło mi to 

dość sporo czasu, ale kiedy napisałam już tytuł, 

wiedziałam, że nie będzie to artykuł z suchymi 

faktami, które tak naprawdę nijak miałby się do tego, 

żeby zainteresować czytelników „Stefana” do 

poczytania w ten temat. 

*** Zacznijmy może od takiej ciekawostki, która nie 

często zdarza się, nawet przeciętnemu 

„śmiertelnikowi” Faktycznie Justyna Kowalczyk 

przyszła na świat 19 stycznia 1983 roku w Limanowej, 

jednak zbieg okoliczności sprawił, że w dokumentach 

znalazła się data 23 stycznia. Nikt pomyłki nie 

sprostował i Justyna urodziny może świętować 

dwukrotnie. Do wyjaśnienia pozostaje jedynie 

kwestia znaku zodiaku. Justyna sama przyznaje, że 

zdecydowanie bliżej jest jej do upartego Koziorożca.  

 Narty to niemal całe życie Justyny, ale… nie 

całe. Na każdy wyjazd zabiera ze sobą torbę 

wypełnioną książkami.- jedyny sensowny kontakt 

między mną, a tą Justyną Kowalczyk. Sama uwielbiam 

czytać, chociaż nie koniecznie muszą być to lektury 

szkolne. (Tutaj pozdrawiam moją profesorkę od 

języka polskiego :)). 

 Justyna miała już w swoim życiu okres 

fascynacji Gombrowiczem, literaturą francuską, 

zaczytuje się także dziełach rosyjskich pisarzy, 

które chętnie czytuje w oryginale. Trzeba bowiem 

podkreślić, że dzięki trenerowi Wierietielnemu 

Justyna jest mocno związana z ludźmi wschodu. To 

właśnie z przyjaciółmi z Rosji ma najlepszy kontakt 

i najchętniej przebywa w czasie zawodów. 

Intensywny trening, częste wyjazdy nie 

przeszkodziły także Justynie Kowalczyk w zdobyciu 

wykształcenia. W 2009 roku została magistrem, 

obroniła pracę magisterską „Analiza obciążeń 

treningowych Justyny Kowalczyk w sezonie 2002 – 

2003”. Nie ukrywa, że myśli o doktoracie. Na razie 

jednak ma w planach to, by w jak najlepszej 

dyspozycji dobiec do igrzysk olimpijskich w Soczi w 

2014, wtedy będzie w optymalnym dla biegaczki 

narciarskiej wieku. 

 

Czym nie byłby ten artykuł, gdyby nie wzmianka 

o naszej „ukochanej” i „ulubionej” rywalce Justyny - 

Marit Bjoergen. 

Tak…, to była tylko krótka wzmianka o Marit. 

Wszyscy doskonale wiemy, że Justyna i Marit nie są 

jakimiś szczególnymi przyjaciółkami. Ale jak jest 

naprawdę? A może jednak tylko prasa wmawia nam 

coś innego ? 

 Prawda 

jest taka, że 

ich relacje 

opierają się na 

„cześć” i „do 

widzenia”. 

Justyna 

w wywiadzie 

z Tomaszem 

Lisem 

wypowiedziała 

się, ze ich 

najdłuższa 

rozmowa trwała 

2 minuty 

i dotyczyła 

butów :)). 

 

 Nawet 

nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo chciałabym, 

żeby mój „biegowy” życiorys był tak bogaty jak 

naszej chluby narodowej. Ale niestety, ja pochwalić 

się mogę co najwyżej osiągnięciami w 12 Coopera :D. 

 Sama na bieżąco śledzę losy naszej biegaczki 

– te same imiona i nazwiska jednak do czegoś 

zobowiązują. Najśmieszniejsze teksty jakie 

usłyszałam pod swoim adresem? „Gdzie masz narty?!” 

albo „Justyna, co tak słabo?”. Zawsze się wtedy 

uśmiecham i ze spokojem odpowiadam, że narty 

spokojnie czekają na swoją kolej, a następny bieg 

będzie lepszy od poprzedniego. 

 Justyna nie raz udowodniła nam, że potrafi 

wiele tak jak na przykład wygrywając w Polsce, 

dokładnie w Szklarskiej Porębie bieg na 10 km stylem 

klasycznym. 

Pamiętaj, my kibice zawsze Cię wspieramy – 

a najbardziej ja, Justyna Kowalczyk. 

 

Justyna Kowalczyk, klasa II „a” 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Fortuna
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Historia moja czy skradziona ? 
 

 Z pewnością wielu z was zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi. Co za kradzież i w 

jakiej sprawie. 

 Tak…, nikt by się tego nie spodziewał. Szczerze powiedziawszy ja sama nie byłam 

przekonana co do tego, kiedy jakieś sześć lat temu na lekcji muzyki zapytano mnie jak mi się 

biegało. 

 Moje zdziwienie nie miało granic, bo ja przecież nie brałam udziału w żadnych biegach 

zimowych., a tu proszę „Justyna Kowalczyk wygrała pierwsze swoje zawody w życiu”. 

Najlepsze zaczęło się, gdy tylko weszłam w mury naszego liceum. Pierwsza reakcja nowych 

znajomych – zaskoczenie  i ich słowa „żartujesz?” Nie żartowałam. I naprawdę, to wszystko 

było nieziemsko zabawne. 

 Tak, nazywam się Justyna Kowalczyk, ale niestety nie jestem spokrewniona z tą 

Justyną Kowalczyk – naszą narodową 

chlubą. 

(polska biegaczka narciarska urodzona 

19 stycznia 1983 r. w Limanowej. ***) 

 Mistrzyni olimpijska, dwukrotna 

mistrzyni świata, czterokrotna 

medalistka olimpijska, trzykrotna 

zdobywczyni Pucharu Świata, 

zwyciężczyni prestiżowego Tour de 

Ski. Trzecia, po  Irenie 

Szewińskiej i Otylii Jędrzejczak, Polka, 

która zdobyła 3 medale podczas 

jednych Igrzysk Olimpijskich. Jest 

także pierwszą i jak do tej pory jedyną 

kobietą, która zdobyła olimpijskie 

mistrzostwo dla Polski na zimowych 

igrzyskach, przed nią z polskich sportowców dokonał tego jedynie Wojciech Fortuna. 21 marca 

2010 stała się pierwszą biegaczką narciarską, która przekroczyła próg 2000 punktów w 

Pucharze Świata. 

 Zastanawiałam się przez dość długi czas co mogłabym napisać o niej w tym artykule. 

Zajęło mi to dość sporo czasu, ale kiedy napisałam już tytuł, wiedziałam, że nie będzie to 

artykuł z suchymi faktami, które tak naprawdę nijak miałby się do tego, żeby zainteresować 

czytelników „Stefana” do poczytania w ten temat. 

*** Zacznijmy może od takiej ciekawostki, która nie często zdarza się, nawet przeciętnemu 

„śmiertelnikowi” Faktycznie Justyna Kowalczyk przyszła na świat 19 stycznia 1983 roku w 

Limanowej, jednak zbieg okoliczności sprawił, że w dokumentach znalazła się data 23 stycznia. 

Nikt pomyłki nie sprostował i Justyna urodziny może świętować dwukrotnie. Do wyjaśnienia 

pozostaje jedynie kwestia znaku zodiaku. Justyna sama przyznaje, że zdecydowanie bliżej 

jest jej do upartego Koziorożca.  . 

 Narty to niemal całe życie Justyny, ale… nie całe. Na każdy wyjazd zabiera ze sobą 

torbę wypełnioną książkami.- jedyny sensowny kontakt między mną, a tą Justyną Kowalczyk. 

Sama uwielbiam czytać, chociaż nie koniecznie muszą być to lektury szkolne. (Tutaj 

pozdrawiam moją profesorkę od języka polskiego :)). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Szewińska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Szewińska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otylia_Jędrzejczak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Fortuna
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 Justyna miała już w swoim życiu okres fascynacji Gombrowiczem, literaturą francuską, 

zaczytuje się także dziełach rosyjskich pisarzy, które chętnie czytuje w oryginale. Trzeba 

bowiem podkreślić, że dzięki trenerowi Wierietielnemu Justyna jest mocno związana z ludźmi 

wschodu. To właśnie z przyjaciółmi z Rosji ma najlepszy kontakt i najchętniej przebywa w 

czasie zawodów. Intensywny trening, częste wyjazdy nie przeszkodziły także Justynie 

Kowalczyk w zdobyciu wykształcenia. W 2009 roku została magistrem, obroniła pracę 

magisterską „Analiza obciążeń treningowych Justyny Kowalczyk w sezonie 2002 – 2003”. Nie 

ukrywa, że myśli o doktoracie. Na razie jednak ma w planach to,  by w jak najlepszej 

dyspozycji dobiec do igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014, wtedy będzie w optymalnym dla 

biegaczki narciarskiej wieku. 

 

Czym nie byłby ten artykuł, 

gdyby nie wzmianka o naszej 

„ukochanej” i „ulubionej” 

rywalce  Justyny - Marit 

Bjoergen . 

Tak…, to była tylko krótka 

wzmianka o Marit. Wszyscy 

doskonale wiemy, że Justyna i 

Marit nie są jakimiś 

szczególnymi przyjaciółkami. 

Ale jak jest naprawdę? A może 

jednak tylko prasa wmawia nam 

coś innego ? 

 Prawda jest taka, że ich relacje opierają się na 

„cześć” i „do widzenia”. Justyna w wywiadzie z Tomaszem 

Lisem wypowiedziała się, ze ich najdłuższa rozmowa trwała 

2 minuty i dotyczyła butów :)). 

 

 Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo 

chciałabym, żeby mój „biegowy” życiorys był tak bogaty 

jak naszej chluby narodowej. Ale niestety, ja pochwalić 

się mogę co najwyżej osiągnięciami w 12 Coopera :D. 

 Sama na bieżąco śledzę losy naszej biegaczki – te 

same imiona i nazwiska jednak do czegoś zobowiązują. 

Najśmieszniejsze teksty jakie usłyszałam pod swoim 

adresem?  „Gdzie masz narty?!” albo „Justyna, co tak 

słabo?”. Zawsze się wtedy uśmiecham i ze spokojem 

odpowiadam, że narty spokojnie czekają na swoją kolej, a 

następny bieg będzie lepszy od poprzedniego. 

 Justyna nie raz udowodniła nam, że potrafi wiele 

tak jak na przykład wygrywając w Polsce, dokładnie w Szklarskiej Porębie bieg na 10 km 

stylem klasycznym. 

Pamiętaj, my kibice zawsze Cię wspieramy – a najbardziej ja, Justyna Kowalczyk. 

 
Justyna Kowalczyk, klasa II „a” 
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Czarne konie Ligi Mistrzów - czyli słów kilka 

o Porto i Monaco :) 

W sezonie Ligi Mistrzów 2003/2004 

bukmacherzy mogli zbić na obstawianiu 

spotkań ogromne pieniądze, ale i też stracić 

fortunę. Wszyscy kandydaci do końcowego 

triumfu grali słabo i odpadali z rozgrywek 

jeden po drugim. W 1/8 finału z europejskimi 

pucharami pożegnały się Manchester United i 

Bayern Monachium. W ćwierćfinale poległ 

naszpikowany gwiazdami Real Madryt, a 

dotowana dolarami Abramowicza Chelsea 

Londyn zatrzymała się na półfinale. 

Niespodziewanie w walce o końcowy triumf 

na Arena auf Schalke naprzeciwko siebie 

stanęły dwie rewelacje tamtej edycji - FC 

Porto i AS Monaco. 

 

DROGA PORTO DO FINAŁU 

„Możemy poradzić sobie całkiem nieźle, ale 

nie możemy oczekiwać, że przeżyjemy w 

basenie pełnym rekinów” - mówił Jose 

Mourinho przed rozpoczęciem sezonu 

2003/2004. Te słowa Portugalczyka znalazły 

jednak tylko odzwierciedlenie w zmaganiach 

grupowych, w których ekipa “Smoków” 

mierzyła się z Realem Madryt, Marsylią i 

Partizanem. W fazie pucharowej Porto nie 

znalazło już na siebie mocnych. 

 

W grupie z Realem 

Początki “Smoków” w Lidze Mistrzów nie 

były proste. W pierwszym meczu grupowym w 

starciu z Partizanem gol Costinhy dał tylko 

remis. W kolejnej potyczce Porto uległo 1:3 

Realowi Madryt. Dopiero trzecie grupowe 

spotkanie Portugalczycy wygrali z Olympique 

Marsylia 3:2. W rewanżu na Estadio do 

Dragao po golu Alejniczewa Porto zdobyło 

kolejne cenne trzy punkty. W ostatnich dwóch 

spotkaniach ekipa “Smoków” zanotowało 

wygraną nad Partizanem i remis z Realem. 

 

Horror w dwumeczu z Manchesterem 

United 

Porto zakończyło fazę grupową na drugim 

miejscu i w 1/8 finału zmierzyło się z 

Manchesterem United. „Czerwone Diabły” 

były zdecydowanym faworytem tego 

spotkania. Podopieczni Aleksa Fergusona 

zdobyli w fazie grupowej 15 punktów, 

przegrywając tylko jedno spotkanie ze 

Stuttgartem. Na Estadio do Dragao Manchester 

za sprawą Quintona Fortune’a otworzył wynik 

spotkania. Porto wykorzystało jednak luki w 

obronie przeciwnika i po dwóch golach 

Benny’ego McCarthy’ego ekipa “Smoków” 

wygrała 2:1. Na Old Trafford wszystko szło po 

myśli gospodarzy, w 32. minucie Scholes 

zdobył bramkę dla United. W tym momencie 

podopieczni Mourinho byli za burtą 

Champions League. Porto niespodziewanie 

doprowadziło jednak do wyrównania w 90. 

minucie. Tim Howard poradził sobie ze 

strzałem z rzutu wolnego McCarthy’ego, ale 

przy dobitce Costinhy był już bezradny. Gol 

etatowego wówczas reprezentanta Portugalii 

dał Porto awans do ćwierćfinału. 

Otwarta droga do Gelsenkirchen 

Po horrorze z Manchesterem przeprawa z 

Lyonem była już dziecinną zabawą. W 

Portugalii Porto po golach Deco i Ricardo 

Carvalho wygrało 2:0. W Lyonie Maniche 

zdobył dwa gole i spotkanie na Stade de 

Gerland zakończyło się remisem 2:2. W 

półfinale Porto zagrało z Deportivo la Coruna. 

Po bezbramkowym remisie na Estadio Dragao 

ekipa „Smoków” znów pokazała dobrą formę 

na wyjeździe. W Hiszpanii po wykorzystanym 

rzucie karnym przez Derleia Porto wygrało 

1:0. Finał w Gelsenkirchen stał przed 

podopiecznymi The Special Five tfu The 

Special One otworem. 

 

DROGA MONACO DO FINAŁU 

W ostatnich godzinach okienka transferowego 

Monaco dokonało - jak się później okazało - 

genialnego transferu. Klub z niewielkiego 

księstwa wypożyczył z Realu Madryt 

Fernando Morientesa. Hiszpan poprowadził 

Monaco do finału, strzelając w kampanii 

2003/2004 Ligi Mistrzów 9 bramek. 

 

Pierwsze miejsce w grupie 

Morientes dał o sobie znać już w pierwszej 

kolejce. Strzelił premierową bramkę w 

wygranym 2:1 spotkaniu z PSV Eindhoven. 

Później Hiszpan dorzucił dwie bramki w łatwo 

wygranym 4:0 meczu z AEK Ateny. W trzeciej 

kolejce podopieczni Didiera Deschampsa 
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zostali sprowadzeni na ziemię przez Deportivo 

la Coruna, lecz w rewanżu na Stade Louis II 

dokonali słodkiej zemsty na Hiszpanach. 

Zastępujący Morientesa Dado Prso popisał się 

hat-trickiem i Monaco wygrało hokejowym 

wręcz rezultatem 8:3. W ostatnich dwóch 

spotkaniach podopieczni Deschampsa 

zanotowali dwa remisy i z pierwszego miejsca 

weszli do dalszej fazy. 

W 1/8 finału Monaco zmierzyło się z 

Lokomotivem Moskwa. W pierwszym 

spotkaniu w stolicy Rosji Francuzi przegrywali 

już 0:2, jednak Morientes zdobył 

kontaktowego gola i mecz zakończył się 

rezultatem 1:2. W rewanżu jedynego gola 

zdobył Prso i Monaco awansowało dzięki 

bramce strzelonej na wyjeździe. 

Słodka zemsta Morientesa 

W ćwierćfinale Monaco stanęło przed 

największym wyzwaniem na drodze do finału. 

Podopieczni Deschampsa mieli zmierzyć się z 

Realem Madryt, w którego składzie 

znajdowały się takie gwiazdy światowego 

formatu jak: Raul, Ronaldo, Figo, Beckham, 

czy Zidane. 

W Madrycie wszystko układało się po 

myśli „Królewskich”, którzy na dziesięć minut 

przed końcem spotkania prowadzili 4:1. 

Radości hiszpańskich kibiców nie zmąciła 

nawet bramka Morientesa na 4:2. Spotkanie 

rewanżowe w Monaco przeszło natomiast do 

historii Champions League. W 32. minucie 

Raul po podaniu Ronaldo pięknym 

technicznym strzałem otworzył wynik 

spotkania. Wyrównujący gol Ludovica 

Giuly’ego tuż przed przerwą wydawał się już 

nieistotny. Po wznowieniu gry Morientes 

strzałem głową wyprowadził jednak Monaco 

na prowadzenie, a bramkę na wagę awansu w 

66. minucie zdobył znakomicie dysponowany 

tego dnia Giuly. Wynik 3:1 dla ekipy z Ligue 1 

i wyeliminowanie przez nią wielkiego Realu 

było nie lada sensacją. 

Po przeprawie z Realem dla Monaco nie było 

już rzeczy niemożliwych. W półfinale 

przeciwnikiem Francuzów była Chelsea. Na 

Stade Louis II ekipa Claudio Ranieriego 

zdołała za sprawą Hernana Crespo 

odpowiedzieć na gola Prso, jednak Monaco 

zdobyło jeszcze dwie bramki i wygrało 3:1. W 

meczu rewanżowym w Londynie padł remis 

2:2. Monaco mogło kupować bilety do 

Niemiec. 

FINAŁ W GELSENKIRCHEN 

Nie wiem kto był bardziej zdziwiony 

zestawem pary finałowej, czy kibice, czy 

zawodnicy Monaco i Porto. Spotkanie, które 

miało wyłonić najlepszy klub Europy sezonu 

2003/2004 nie zapadło głęboko w pamięci 

kibiców. Morientes rozegrał najsłabsze 

spotkanie w sezonie i był cieniem samego 

siebie, a Porto dzięki dobrej taktyce Mourinho 

wygrało 3:0. 

 

W pierwszych minutach spotkania oba 

zespoły grały ostrożnie, badały się nawzajem. 

Lepiej mecz finałowy rozpoczęli gracze 

Monaco, którzy za sprawą dobrej gry Jerome’a 

Rothena dominowali na boisku. Niestety w 20. 

minucie boisko z powodu kontuzji opuścić 

musiał Ludovic Giuly. Okazało się to być 

przełomowym momentem spotkania. Porto z 

czasem grało coraz lepiej i w 39. minucie 

wyszło na prowadzenie - Alberto dostał 

podanie z lewej strony i mimo asysty dwóch 

obrońców pokonał pewnym strzałem Romę. W 

71. minucie po szybkim kontrataku drugą 

bramką dołożył Deco, a kilka minut później 

Monaco dobił Alejniczew. Obrona Francuzów 

pogubiła się i Rosjanin w sytuacji sam na sam 

ustalił wynik spotkania. FC Porto wygrało 

Ligę Mistrzów sezonu 2003/2004. 

Niestety w kontekście dalszych losów 

obu ekip nie można mówić o happy endzie. Po 

zakończonym sezonie 2003/2004, Mourinho 

przeniósł się do Chelsea. Portugalski 

szkoleniowiec zabrał ze sobą do nowego klubu 

Ricardo Carvalho i Paulo Ferreirę, Deco zaś 

przeszedł do Barcelony. Porto na powrót do 

dawnej chwały musiało czekać do sezonu 

2010/2011. 

Dalsza historia Monaco była jeszcze 

gorsza. Morientes wrócił do Realu, a Ibarra do 

Porto. Prso przeniósł się do Glasgow Rangers, 

Edouard Cisse i Rothen trafili do PSG. 

Monaco się rozsypało, zespól ciągle pikował w 

dół, a zwieńczeniem tego procesu był spadek z 

Ligue 1 w połowie roku 2011. 

Kamil Micór i Rafał Koclęga IIIC 
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„Stochomania” 

Gdy Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery 
wszyscy myśleliśmy że polskie skoki znajdą się na 
krawędzi. Ponieważ odchodził mistrz i potrzebowaliśmy 
następcy. Nikt nie wierzył że znajdzie się ktoś kto będzie 
w stanie godnie 
go zastąpić. 
Wtedy jednak 
stojący do tej 
pory w cieniu 
talent wybuchł. A 
stało się to w 
rodzimym 
Zakopanem, zimowej stolicy polski 23 stycznia 2011 
roku, Stoch podczas trudnego konkursu który był 
zarówno radosnym i smutnym świętem(Adam Małysz 
zaliczył glebę)  zdobył pierwsze zwycięstwo w karierze. 
Już wtedy wiedzieliśmy że to właśnie on będzie 
kontynuował polską tradycję skoków. Było to 
symboliczne przekazanie pałeczki. Upadek starego 
mistrza, narodziny nowego.Kamil Stoch swoją karierę 
rozpoczął w 1996 roku kiedy to 8 letni wówczas skoczek 
oddał swój pierwszy skok w rodzinnej miejscowości Ząb( 
najwyżej położonej miejscowości w Polsce). 3 lata 
później w Garmisch - Partenkirchen był już mistrzem 
świata młodzików. 21 marca 1999 w wieku 12 lat 
występował jako przedskoczek podczas zawodów 
Pucharu Świata w kombinacji norweskiej na 
zakopiańskiej Wielkiej Krokwi i osiągnął odległość 128 m. 
Żaden z kombinatorów biorących udział w zawodach nie 
przekroczył 125 m. Stocha nazwano "nadzieją polskich 
skoków" i następcą Stanisława Bobaka. 

Potem jego kariera polegała głównie na występach w 
różnego typu turniejach towarzyskich z mieszanym 
skutkiem. Zaczął wtedy występować w Pucharze 
Kontynentalnym ale na początku bez większych 
sukcesów. W sezonie 03/04 po raz pierwszy wystąpił w 
Pucharze Świata, 17 stycznia 2004 zakwalifikował się do 
konkursu w Zakopanem. W pierwszej serii wykonał skok 
na odległość 105,5 m i ukończył konkurs na 49. miejscu. 
26 grudnia 2004 roku w szwajcarskim St. Moritz stanął 
na swoim pierwszym w karierze podium w Pucharze 
Kontynentalnym − zajął 3. miejsce. W 2007 r. wziął udział 
w mistrzostwach kraju, gdzie po raz pierwszy zdobył 
złoty medal za tytuł mistrzowski − na dużej skoczni oddał 

skoki na odległość 130,0 m i 128,0 m. Zwrotem w 
karierze i bardzo ważną datą dla Kamila był 21 luty 2009 
roku na mistrzostwach świata w Libercu na skoczni K-90 
zajął czwarte miejsce. Wygrał wtedy m.in. z Thomasem 
Morgensternem, Martinem Schmittem, Andreasem 
Küttelem, Takanobu Okabe i Adamem Małyszem. Po 
pierwszej serii był dziewiąty, jednak w drugiej serii 
uzyskał najdłuższą ustaną odległość – 100,5 m. Brązowy 
medal przegrał ze Szwajcarem Simonem Ammannem o 
4,5 pkt. Dochodzimy tutaj do wspomnianego wcześniej 
wydarzenia które obudziło w nas nadzieje że to nie 
koniec polskich skoków 23 stycznia 2011 roku − po raz 
pierwszy w karierze wygrał konkurs Pucharu Świata, 
jednocześnie po raz 
pierwszy stanął na 
podium w tym 
cyklu. Prowadził już 
po I kolejce, kiedy 
to oddał 123-
metrowy skok. 
Zwycięstwo 
zapewnił mu drugi 
skok na odległość 128 m. Został wówczas czwartym 
Polakiem w historii, który zwyciężył w zawodach Pucharu 
Świata, po Stanisławie Bobaku, Piotrze Fijasie i Adamie 
Małyszu. Po tym wydarzeniu jego kariera nabrała 
rozpędu 19 lutego był już mistrzem Polski. 20 marca 
zaliczył swoje 3 zwycięstwo w PŚ. Po raz trzeci w historii 
(wcześniej w sezonie 1979/1980 dwukrotnie razem na 
podium stawali Piotr Fijas i Stanisław Bobak), a po raz 
pierwszy od ponad 31 lat na podium stanęło dwóch 
Polaków (trzeci był kończący karierę Adam Małysz). 
Niektórzy dziennikarze i kibice odebrali to jako 
"honorową zmianę warty". W sezonie 11/12 odniósł dwa 
zwycięstwa w szczęśliwym dla niego Zakopanem oraz w 
Predazzo. Aktualnie zajmuje 4 miejsce w Pucharze 
Świata tracąc 105 punktów do trzeciego Andresa Koflera.  

Jest mocny i cała Polka w niego wierzy, czy już w 
tym sezonie wskoczy na podium pucharu świata?? 
Chciałby tego każdy kibic. Trzymajmy za niego kciuki i 
dmuchajmy w telewizory tak jak kiedyś dla Adama, a on 
da nam radość i wiarę w polskie sporty zimowe. Czy 
dorówna swojemu mentorowi ?? Czy może go pobije?? 
Tego dowiemy się za kilka lat, oby polscy skoczkowie byli 
zawsze rozpoznawalni i szanowani na skoczniach świata i 
może kiedyś będziemy mogli pochwalić się swoim 
wnukom że byliśmy świadkami ważnych dni wielkich 
ludzi. Gdy przez 18 lat kariery skoki Adama Małysza 
wywoływały ciarki na plecach każdego kibica było to 
niesamowite przeżycie, oby Kamil Stoch powodował te 
same odczucia przez wiele, wiele lat. 

Michał „Andrzej” Mazur kl. III C 
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WZORCOWY 

STOPER 

W lutym oglądaliśmy bardzo dużo dobrego 

futbolu. Tylko dwa zespoły, Manchester City 

i Borussia Dortmund wygrały wszystkie spotkania. 

Jednak dwa inne: Real Madryt i Montpellier były tego 

bardzo bliskie, bo w jedynych meczach zremisowanych 

straciły gole w doliczonym czasie gry. Oto kategorie 

przedstawiające najlepszego piłkarza miesiąca, 

odkrycie, trenera i drużynę: 

PIŁKARZ 

THIAGO SILVA 

(Ac Milana) Za 

idealnego stopera 

uchodził do 

niedawna Gerard 

Pique. Jednak po 

związaniu się ze 

znaną piosenkarką gracz Barcelony popadł w 

celebrytyzm i obniżył loty. Jego rolę, wzoru 

nowoczesnego środkowego obrońcy przejął zawodnik 

Milanu Thiago Silva. Nic dziwnego, że Barca (i nie 

tylko) chce go kupić za każdą cenę.  Dlaczego Thiago 

Silva zasługuje  na miano stopera wzorcowego? Bo 

jest wysoki, sprawny, dobry technicznie, gra ostro, ale 

nie brutalnie, umie wyprowadzić piłkę z własnej 

polowy. Do tego jeszcze wykonuje rzuty wolne. 

W lutym, pod nieobecność Alessandro Nesty wziął 

ponadto na siebie rolę przywódcy obrony i kierował, 

ze znakomitym skutkiem, poczynaniami partnera na 

środku defensywy, czyli Philippe’a Mexesa. Jedynym 

minusem Brazylijczyka jest pewna flegmatyczność, 

zbyt wolne zbieranie się do rozpoczęcia interwencji. 

W minionym miesiącu był jednak w wybornej formie. 

ODKRYCIE 

 ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (Arsenal 

Londyn). Arsene Wenger coraz częściej wystawia do 

gry tego 18-latka. Przypomina on stylem Theo 

Walcotta, ale ma chyba mniejszy problem z myśleniem 

na boisku niż reprezentant Anglii i rewelacja sprzed 

kilku lat, a więc powinien zrobić jeszcze większą 

karierę. 

 

TRENER 

Walter Mazzari 

(SSC Napoli). To 

niewiarygodne co 

wyczynia ten 

szkoleniowiec. 

Wszyscy przeszli 

już do porządku 

dziennego nad 

mocną pozycją Napoli we włoskim futbolu, 

tymczasem patrząc na skład zespołu, cały czas jest ona 

zdecydowanie ponad stan. Bo ileż razy można być 

zdanym jedynie na trio Cavani-Lavezzi-Hamsik. 

A Napoli utrzymuje się w czołówce, ogrywa Inter, 

remisuje z Milanem. Jednak najciekawszą sprawą jest 

brak kompleksów i debiutanckiej tremy prezentowany 

w Champions League. Po pierwszym meczu 1/8 

rozgrywek są na dobrej drodze, żeby awansować do 

ćwierćfinału(wygrana 3:1 z Chelsea). 

DRUŻYNA 
 MONTPELLIER HSC. 

W lutym świetnie grał 

Real Madryt, 

perfekcyjnie 

Manchester City, ale to 

francuska drużyna 

będąc ligowym 

,,średniakiem” 

zanotowała komplet 

zwycięstw w lidze 

i krajowym pucharze, nie licząc zremisowanego 2:2 

meczu z PSG. Ale i w ni  m powinni zwyciężyć. 

Piłkarze prezydenta Luisa Nicollina byli lepsi, powinni 

zwyciężyć. Stanowią niewiarygodny team z niemal 

niewyczerpalnymi zasobami ludzkimi. MHSC gra 

efektownie, ale cierpliwie, utrzymując się przy piłce i 

czekając na złe ustawienie, błąd rywala. Zespół 

skończył miesiąc na pozycji lidera Ligue 1 i jeśli 

zdobędzie tytuł wyprzedzając milionerów z Paryża, 

będzie to triumf w pełni zasłużony. 

Sebastian Klisiak, kl. IIa 

 JEDENASTKA MIESIĄCA: Iker Casillas (Real.M), 

Łukasz Piszczek(Borussia D.), Pepe (Real M.), Aleksandar 

Kolarov (Man City), Cristiano Ronaldo (Real M.), A. Diarra 

(Ol. Marsylia), Andrea Pirlo (Juventus), Arango (Borussia 

Mgl.), Leo Messi (Barcelona), Fabricio Miccoli (Palermo). 
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Sporty ekstremalne 

i adrenalina    
 
Sporty ekstremalne od dawna fascynują 
ludzi. Pomimo tego, iż są niebezpieczne 
przyciągają do siebie wszystkich 
spragnionych wrażeń. Panuje swoista 
moda na ich uprawianie. Widowiska z 
udziałem sportowców wyczynowych 
gromadzą tłumy. Jednym słowem: 
adrenalina i emocje. Czegóż więcej 
trzeba?  
 
 
 

 
 
 

Do najciekawszych sportów 
ekstremalnych możemy zaliczyć bez 
wątpienia:  
-Downhill / Freeride 
-Rajdy samochodowe 
-Skoki na  bandżi 
-Wszelkiego rodzaju ekstremalne 
odmiany sportów zimowych 
-Skoki z klifów 
-Skoki ze spadochronem 
i wiele, wiele innych latających odmian 
klasycznych sportów. Można by długo 
wymieniać lecz najważniejszym i tym 
samym nieodłącznym czynnikiem 
towarzyszącym uprawianiu tych  
wyczynów jest adrenalina. Warto więc 
wspomnieć co to dokładnie jest. 
Moglibyśmy wkleić w tym miejscu 
wycinek z Wikipedii wyjaśniający to 
pojęcie, ale wolimy wytłumaczyć to na 
konkretnym przykładzie a mianowicie, 
każdy z nas kiedyś uciekał przed policją  

 
 
 
 
 
więc każdy zapewne wie jak wtedy mocno 
bije serce i jak przyspiesza oddech a w 
głowie kłębi się mnóstwo myśli typu ‘’co 
będzie jak mnie złapią?” , ‘’ matka mnie 
zabije jak się dowie”. To właśnie jest 
adrenalina, hormon walki działający w 
czasie zagrożenia. Hormon, który potrafi 
solidnie od siebie uzależnić. Nie pomagają 
wtedy nawet kazania rodziców po 
wieczorach spędzonych na urazówce.  
Tak, sporty ekstremalne to też wszelkiego 
rodzaju kontuzje i każdy kto myśli o którejś 
z dyscyplin musi się z tym liczyć. My 
byliśmy prześwietlani już tyle razy, że 
istnieje prawdopodobieństwo, że 
zaczniemy niebawem świecić w 
ciemności. No cóż jest to cena jaką trzeba 
zapłacić.  
Region w którym żyjemy, w tym miejscu 
chciałbym przypomnieć, że jest to jura 
krakowsko-częstochowska, dostarcza nam 
wielu możliwości. Teren doskonale nadaje 
się pod freeride mtb, paralotniarstwo nie 
wspominając już o wspinaczce skałkowej. 

 
K.Wołek, M. Piskor. IIIC 
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Zgodnie z obietnicą prezentujemy poniżej drugą cześć artykułu Całoroczne świętowanie. Kolejne święta, a 
niemało ich w kalendarzu niech będę świetną okazją do zabawy albo refleksji…  

drugi 
poniedziałek 
stycznia - Dzień 
Sprzątania 
Biurka                                                                               

6 stycznia - Dzień Filatelisty 
7 stycznia - Dzień Dziwaka 
9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody 
11 stycznia – Dzień wegetarian 
15 stycznia - Dzień Wikipedii 
24 stycznia - Dzień Środków Masowego Przekazu 
25 stycznia - Dzień Sekretarki i Asystentki 
26 stycznia - Światowy Dzień Celnictwa, Dzień 
Islamu w kościele katolickim w Polsce 
28 stycznia - Międzynarodowy Dzień Mobilizacji 
przeciwko Wojnie Nuklearnej 

2 lutego - Dzień Świstaka 
6 lutego - Dzień Bezpiecznego 
Internetu 
9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy 
10 lutego - Światowy Dzień Chorego 

12 lutego - Dzień Darwina 
14 lutego - Dzień Chorego na Padaczkę 
17 lutego - Światowy Dzień Kota 
21 lutego - Dzień Języka Ojczystego; 
22 lutego - Europejski Dzień Ofiar Przestępstw; 
23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 
27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

 

 

1 marca - Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym 
3 marca - Międzynarodowy Dzień 
Pisarzy 
5 marca - Dzień Teściowej; Dzień 

Dentysty (Czy to przypadek, że świętują razem? ) 
6 marca - Dzień Olimpijczyka 
8 marca - Dzień Kobiet; Światowy Dzień Nerek, 
10 marca - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 
11 marca - Dzień Sołtysa, Międzynarodowy Dzień Chorego 
14 marca - Światowy Dzień Liczby Pi;  
15 marca - Międzynarodowy Dzień Konsumenta 
17 marca - Światowy Dzień Morza 
18 marca - Dzień Słońca; Europejski Dzień Mózgu 
20 marca - Międzynarodowy Dzień Astrologii; Dzień bez Mięsa 
22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku;  
23 marca - Światowy Dzień Meteorologii; Światowy Dzień Lasu; 
24 marca - Dzień Walki z Gruźlicą; Narodowy Dzień Życia 
27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru; 
29 marca - Dzień Metalowca 

 

Całoroczne świętowanie! Cz. II 

Styczeń  

Luty  

Marzec  
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2 kwietnia - Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci 
4 kwietnia - Dzień Mężczyzn 

(polskie); Święto Wojskowej Służby Zdrowia 
5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza 

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia; Dzień Pamięci o Holocauście 
8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów 
10 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia 
12 kwietnia - Dzień czekolady 

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych 
15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Kombatanta, Dzień Trzeźwości  
16 kwietnia - Święto Sapera 
18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 
23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
24 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 
25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia 
Hałasem; Dzień Sekretarki; Święto polskiej Służby Więziennej 

26 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Własności Intelektualnej 
27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Rysunku Graficznego 
29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

1 maja - Międzynarodowy Dzień Kaszanki 

3 maja - Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy;  
4 maja — Dzień Strażaka i Hutnika; Dzień Kominiarza 
5 maja —Dzień Leśnika i Drzewiarza 
8 maja — Dzień Zwycięstwa; Dzień Bibliotekarzy  

8 i 9 V - Czas Upamiętniający Tych, Którzy Stracili Życie Podczas II Wojny Św. 
9 maja — Dzień Unii Europejskiej 
12 maja — Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 
14 maja — Dzień Farmaceuty 
15 maja — Dzień Geja 
16 maja — Święto Straży Granicznej 
18 maja —Dzień Muzeów 
19 maja — Dzień Dobrych Uczynków 
20 maja — Międzynarodowy Dzień Płynów 
do Mycia Naczyń 

22 maja — Dzień Praw Zwierząt 
25 maja — Dzień Piwowara; Dzień Mleka;  
30 maja — Dzień Rodzicielstwa Zastępczego; Dzień Bez Stanika 
31 maja — Dzień bez papierosa; Dzień Bociana Białego 

 

1 czerwca — Dzień Dziecka; 
Dzień bez Alkoholu 

2 czerwca — Dzień Leśnika; 
Europejski Dzień Sąsiada; 

Dzień bez Krawata 

4 czerwca — Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji 
6 czerwca — Światowy Dzień Pocałunku 
9 czerwca — Dzień Przyjaciela 

14 czerwca — Światowy Dzień Honorowego Dawcy  
15 czerwca — Dzień Wiatru 

21 czerwca — Święto Muzyki 
21–22 czerwca — Noc Kupały; Światowy dzień Skateboardingu 
22 czerwca — Dzień Kultury Fizycznej;  
23 czerwca — Dzień Ojca,  
24 czerwca — Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę 
25 czerwca — Dzień Stoczniowca 
26 czerwca —Dzień Zapobiegania Narkomanii; Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 

27 czerwca — Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 
28 czerwca — Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 
29 czerwca — Dzień Ratownika WOPR 

Przyjmijmy zatem zasadę  „CARPE DIEM”   i zachowajmy „VITA MEMORIAE”.  

Gall Anonim 

Kwiecień  

Maj 

Czerwiec  
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Jesteś świnią czy 
małpą? 

Horoskop   

SMOK  Smok od 
wczesnych lat uważa się za 
kogoś wyjątkowego, a wpływ 
otoczenia często go jeszcze 
umacnia. Jego wdzięk ujmuje 
otoczenie. Ma w sobie siłę, 
wyobraźnię i inteligencję. 
Wyróżnia się witalnością, 
wszechstronnymi 
uzdolnieniami. Jest bardzo 
odważny, ale i nierozważny w 
działaniu. Uparty i drażliwy, 
nie znosi krytyki i 
kompromisów. Utalentowany, 
inteligentny, szczodry i pełen 
dobrej woli. Smok, jeżeli już do 
kogoś się przekona, może 
zrobić dla niego wszystko.  

  KOŃ  Człowiek Koń 
słynie ze swojej niezależności, 
ceni sobie wysoko ruch, 
aktywność. Ma naturę 
odkrywcy. Osoba spod znaku 
konia ma dużo gracji i stylu, 
często bywa bardzo elegancka, 
wymowna i dobrze 
wychowana. W swym bliższym 
i dalszym otoczeniu Koń jest 
powszechnie szanowany. Ma 
szybki refleks i ostry dowcip. 
Osiąga duże sukcesy w pracy 
zawodowej, będąc także 
wybitnym jej organizatorem. 
Jest cenionym przywódcą. W 
każdym działaniu jest 
niezależny i zachowuje własną 
wolę, dlatego zawsze wybierze 
indywidualną drogę, 
puszczając mimo uszu nawet 
najżyczliwsze rady.  

 MAŁPA  Małpa jest 

uważana w Chinach za symbol 
mądrości i humanitaryzmu. 
Jest indywidualistką, zawsze 
chodzi własnymi ścieżkami i 
ma w sobie coś z niepoprawnej 
buntowniczki. Potrzebuje ona 
ciągłej stymulacji 
intelektualnej, towarzystwa 
ciekawych ludzi, nowych 
ekscytujących wyzwań 
życiowych. Ciągle ciekawa 
świata, chce poznać obce kraje 
i kultury, fascynuje ją wszystko 
co inne. To spośród Małp 
wywodzi się najwięcej 
laureatów Nagrody 
Nobla.Małpy to ludzie 
wszechstronnie utalentowani, 
ciągle poszukujący cnowych 
wrażeń, zawsze dążący do 
tworzenia nowych wartości 

ŚWINIA Świnia kroczy 

przez życie z uśmiechem na 
twarzy. Jej urokliwość łatwo 
podbija serca innych. Bywa 
łatwowierna w kontaktach z 
innymi, przez co nieraz jest 
narażona na bolesne 
rozczarowania. Aby być 
zdrowa, potrzebuje świeżego 
sportu, powietrza i przestrzeni. 
Świnie są duszami 
towarzystwa, ich pozytywne 
podejście do życia zjednuje im 
wiele sympatii otoczenia. Jej 
kuchnia z różnorodnymi 
smakołykami ma wielu 
wiernych adoratorów. Podziw 
wzbudza także jej umiejętność 
zorganizowania sobie życia, 
czego jej wszyscy zazdroszczą. 
Największą wadą, z którą musi 
stale walczyć, jest czyniony 
wokół nieporządek. 

PIES Starożytni 

Chińczycy wierzyli, że Psy to 

uduchowione istoty, 

obdarzone silną intuicją i 

zdolnościami uzdrowicielskimi. 

Wielka zaletą Psa jest jego 

przysłowiowa dyskrecja i 

wierność, dlatego też ludzie 

chętnie mu się zwierzają z 

najskrytszych sekretów.Pies 

jest bardzo pomocny. Nie znosi 

niesprawiedliwości społecznej, 

potrafiąc się jej skutecznie 

przeciwstawić. Osoba spod 

tego znaku jest często skryta i 

zamknięta w sobie, przez co 

rzadko można przewidzieć jej 

reakcje. W miłości Pies bywa 

szczery, prostolinijny i oddany. 

TYGRYS  Urodzony 
w czepku, przynosi szczęście 
także swoim bliskim. Tygrys to 
niepoprawny optymista i 
idealista,a jego życie to 
nieustanna przygoda. Kocha 
on bardzo podróże, sport i 
zabawę.Bywa typem 
rewolucjonisty, buntującego 
się przeciwko władzy i 
zwierzchnikom. Ogólnie, ma 
dużą siłę przyciągania do siebie 
ludzi zyskując wśród nich wielki 
autorytet.Człowiek Tygrys ma 
cechy autorytarne, nie toleruje 
nieposłuszeństwa innych, a 
przy tym sam ignoruje cudze 
rozkazy.Zdolny jest także do 
szalonych i wzniosłych uczuć, 
ale rzadko trafia na 
właściwego partnera, który go 
zrozumie. 

KRÓLIK Królik jest 

domatorem, który najlepiej się 
czuje w swoich czterech 
ścianach, urządzonych z 
wielkim gustem. Chętnie 
udzielasz się towarzysko na 
przyjęciach i działasz w 
różnych stowarzyszeniach. 
Króliki mają wielu znajomych, i 
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to osoby o różnorodnych 
profesjach i charakterach. 
Króliki są utalentowane, miłe, 
dyskretne, ambitne. Są 
obdarzone wieloma 
uzdolnieniami, są również 
empatyczne, rozumieją ludzi i 
potrafią słuchać. Jest raczej 
pokojowo usposobionym do 
życia pacyfistą, lubi 
harmonijne układy, unika 
walki. 

KOGUT  Ma skłonności 
do brawury i czasem robi duzo 
zamieszania wokół siebie. 
Kogut to wnikliwy analityk, 
każdą sytuacje dokładnie 
rozważa, rozkłada na czynniki 
pierwsze. Kocha marzyć, 
budować wizje, wyobrażać 
siebie jako bohatera w walce o 
wszelkie dobro i postęp na 
świecie. Wyróżniającą cechą 
osoby, która przyszła na świat 
pod znakiem Koguta jest jego 
otwartość na innych. Niestety, 
owa cecha, a także szczerość, 
bezkompromisowość, 
lekceważenie uczuć i odczuć 
innych, wynikają z 
samolubstwa i zwykłego 
egoizmu.Los jednak mu 
sprzyja. Jeśli tylko uda mu się 
zapanować na własnymi 
marzeniami i właściwie je 
kontrolować, będzie bogaty i 
spędzi życie bardzo dostatnio. 

KOZA   Kozy to dusze 
artystyczne. Dla Kozy 
przebywanie na łonie natury i 
otaczanie się sztuką jest 
podstawą. Koza ma w sobie 
arystokratyczną naturę. Jako 
dorosła osoba twardo stąpa po 
ziemi, a każdą decyzję 
podejmuje po dokładnym 
przeanalizowaniu. Ludzie Kozy 
są osobami eleganckimi, 
czarującymi oraz nadzwyczaj 
uroczymi. Te cechy sprawiają, 
iż cieszą się bogatym życiem 
towarzyskim. Osoba Koza jest 
typowym podwładnym, 
potrzebującym silnej ręki i 
odpowiedniego kierownictwa. 

BAWÓŁ  Bawół to 
znak wybijający się 
pracowitością i 
odpowiedzialnością. Ma w 
sobie wiele skromności i nie 
znosi autoreklamy. Bawoły 
emanują pozytywną energią, 
dla nich moralność i etyka to 
wartości, którymi kierują się w 
życiu.Bawół jest bardzo 
obowiązkowy, nigdy nie 
zaniedbuje obowiązków. 
Rzadko kiedy jest rozumiany 
przez otoczenie, co sprawia mu 
to wiele przykrości. Przy tym 
bywa nieśmiały i powolny. Ma 
niebywały dar zyskiwania 
sobie powszechnego zaufania, 
co jest głównym powodem 
jego sukcesów. 

WĄŻ Wąż to 
najbardziej zagadkowy znak 
chińskiego zodiaku. Symbol 
mądrości, wielkiej wiedzy o 
prawdziwej naturze człowieka. 
Cierpliwość Węża jest 
zadziwiająca. Ci, którzy przyszli 
na świat pod znakiem węża są 
pełnymi uroku romantykami, 
towarzyskimi i miłymi w 
kontaktach, życzliwymi dla 
innych i mądrymi ludźmi. 
Kobiety Węże są bardzo 
atrakcyjne, a mężczyźni 
wyróżniają się elegancją i 
kulturą bycia. Człowiek Wąż 
bardzo chętnie udziela innym 
rad i pomocy... moralnej, nigdy 
materialnej. 

SZCZUR  Szczury w 
astrologii chińskiej są uważane 
za wyjątkowo inteligentne 
stworzenia, eleganckie, 
ceniące wszystko co drogie i 
ekskluzywne. W kontaktach z 
ludźmi jest miły i bardzo 
elegancki. Jednakże pod maską 
opanowania kryje wewnętrzny 
niepokój i zawsze jest gotowy 
do ataku. W codziennym życiu i 
w towarzystwie, przejawia 
skłonność do krytykowania 
wszystkich i wszystkiego - i to 
tylko dla samej przyjemności z 
tego wypływającej. Z tego też 
powodu często jest przyczyną 
niespodziewanych i 
kłopotliwych sytuacji. 

SZCZUR - 24 styczeń 1972 - 12 luty 1973, 11 luty 1984 - 2 luty 1985, 29 styczeń 1996 - 15 luty 1997 
BAWÓŁ - 13 luty 1973 - 30 styczeń 1974, 3 luty 1985 - 16 luty 1986, 16 luty 1997 - 5 luty 1998 
TYGRYS - 31 styczeń 1974 - 18 luty 1975, 17 luty 1986 - 6 luty 1987, 6 luty 1998 - 25 styczeń 1999 
KOT - 19 luty 1975 - 8 luty 1876, 7 luty 1987 - 27 styczeń 1998, 8 styczeń 1999 - 13 luty 2000 
SMOK - 9 luty 1976 - 27 styczeń 1977, 28 styczeń 1988 - 14 luty 1989, 13 luty 2000 - 20 luty 2001 
WĄŻ - 28 styczeń 1977 - 15 luty 1978, 15 luty 1989 - 3 luty 1990, 21 luty 2001 - 21 styczeń 2002 
KOŃ - 16 luty 1978 - 5 luty 1979, 4 luty 1990 - 24 styczeń 1991, 23 styczeń 2002 - 9 luty 2003 
KOZIOŁ - 17 luty 1967 - 6 luty 1968, 6 luty 1979 - 25 luty 1980, 25 styczeń 1991 - 12 luty 1992 
MAŁPA - 7 luty 1968 - 25 styczeń 1969, 25 styczeń 1980 - 13 luty 1981, 13 luty 1992 - 31 styczeń 1993 
KOGUT - 27 styczeń 1969 - 14 luty 1970, 14 luty 1981 - 2 luty 1982, 1 luty 1993 - 16 luty 1994 
PIES - 15 luty 1970 - 4 luty 1971, 3 luty 1982 - 22 styczeń 1983, 17 luty 1994 - 8 luty 1995 
ŚWINIA - 4 luty 1971 - 23 styczeń 1972, 23 styczeń 1983 - 10 luty 1984, 9 luty 1995 - 28 styczeń 1996 

Adin-Czitiri, kl. IIA 
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Każdy z nas chciałby być znanym 

człowiekiem, o którym czytałyby miliony 

ludzi na całym świecie. Wiele osób sądzi, 

że aby to osiągnąć trzeba mieć talent, ale 

nie jest to do końca zgodne z prawdą. 

Potwierdzeniem moich słów jest ,,Księga 

Rekordów Guinnessa’’, czyli informator 

wydawany corocznie przez firmę 

Guinness, zawierający udokumentowane 

rekordy świata, zarówno naturalne jak i 

osiągnięte przez człowieka. Dzięki tej 

księdze praktycznie każdy może zostać 

najlepszy na świecie. Trzeba tylko zrobić 

coś zupełnie bezsensownego, w czym 

jeszcze nikt nie został mistrzem! 

Postanowiłam wybrać 8- moim zdaniem- 

najdziwniejszych rekordów. Niech 

posłużą jako inspiracja dla kolejnych 

rekordzistów… 

1. Indianin Chikka Bhanu Prakash 

podniósł paznokciem ciężar o wartości 

8,66 kg, na wysokość 26 cm i wytrzymał 

w tej pozycji 28 sekund. 

2. Włoszka Michele Santana przepisała na 

maszynie 57 książek od końca. 

3.  Amerykanin Roy C. Sullivan został 

mistrzem w uchodzeniu z życiem, 

ponieważ przeżył on siedem razy 

porażenie pioruna. 

4. Francuz Michel Lotito sądzi, że w 

ciągu całego swojego życia zjadł 128 

rowerów i 15 wózków z supermarketu. 

Skusił się również na: dwa łóżka, 

świecznik i parę nart! 

 

 

5. Amerykanin Ashrita Furman 

najszybciej pokonał trasę 1 mili w stroju 

nurka. 

6. Chińczyk Dong Changsheng 

przeciągnął samochód ważący 1,5 tony za 

pomocą lin przyczepionych do jego 

dolnych powiek. 

 

7. Kalifornijka Pauline Potter została 

ogłoszoną najcięższą kobietą świata. 

Kiedy w lutym tego roku dokonywano 

oficjalnego ważenia, waga pokazała 

ponad 291 kg. 

 

8. Paddy Doyle wykonał 1,940 pompek 

na odwróconych dłoniach w ciągu jednej 

godziny. 

 

Paulina Zaporowska i Monika Plaszczak, kl. Ie 
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IMIENNIK EXTREME CD. 
Nasze imiona są nieodłączną częścią nas samych i stanowią naszą własność. Każdy z nas ma swoje imię. Ale 

czy kiedykolwiek zastanawiałeś się , co ono oznacza ? Teraz masz okazję to sprawdzić. Chciałbyś się dowiedzieć 

jakie wady i przywary ma Twoje imię? Chcesz poznać prawdziwe oblicze swoich przyjaciół i znajomych?  

Pamiętaj: Nie bierz sobie tego, co przeczytasz, tak do serca... to w końcu tylko żarty! 

A 

Adrian - ogląda kreskówki, a gdy nikt nie patrzy, biega w 

damskich ciuszkach. 

Aleksander - ładnie i mądrze mówi,  na lato kisi ogórki. 

Alfons - imię instytucja, ulizany krętacz. 

Andrzej - wie co w życiu najlepsze,  lubi browary, zapalony 

krzyżówkowicz, chodzi jak gej:) 

Arkadiusz - pierdoła, myśli że go wszyscy lubią, a w 

rzeczywistości jest na odwrót. 

Artur - miły, koleżeński, pomaga innym, totalny frajer. 

B 

Bartłomiej - myśli że jest cwany, typowy rolnik, hoduje 

świniaki, chodzi w kaloszach. 

Bartosz - pustak jakich mało, ale laski na niego lecą, 

śmiertelnie boi się robactwa. 

Bonifacy - dobre imię dla kota, straszny z niego sknerus. 

C 

Cyprian - romantyczna dusza, pisze wiersze, do końca życia 

prawiczek. 

D 

Damian - osiedlowy cwaniaczek, jeździ na dupy za miasto 

Daniel - uroczy gość, wbrew pozorom, ląduje pod stołem po 

pierwszym piwie 

Dariusz - paser i krętacz, interesy z nim to przyjemność 

(tylko dla niego). 

Dawid - dla kasy sprzedałby własną matkę. 

E 

Ernest - Z pozoru spoko facet, ale debil jak dłużej pogadasz. 

 

F 

Fabian - przystojny, ale w gruncie rzeczy frajer. 

Feliks - twardy skurczybyk, zaliczył każdą babę w swojej 

wsi. 

G 

Grzegorz - tęgi frajer ,tępak z siłowni, obżera się w 

McDonaldzie, postrach krów w oborze. 

H 

Henryk - cnotliwy i szlachetny, ma słabość do najtańszych 

jaboli, nieogolony. 

Hubert - dużo gada, ale w gruncie rzeczy spoko kumpel, lubi 

polować. 

J 

Jacek - Wstydliwy i spokojny, sprzedaje warzywa na 

bazarze, syn kominiarza. 

K 

Kacper - cichy, z wąsem, mieszka na zadupiu 

Kamil - paker, dobry kierowca, idiotycznie się śmieje. 

Karol - myśli że jest cwany, ale to dupa na posyłki. 

Krzysztof - równy chłop, żłopie piwsko hektolitrami 

M 

Maciek - menda społeczna, zgrywa cwaniaka. 

Marek - cichy i grzeczny, ale jak się opije , wszystko 

rozwala. 

Mateusz - wysportowany, inteligentny, ma słabość do 

panienek z wąsami. 

Mikołaj - wcale nie lubi dzieci.. 

N 

Norbert - blokers, dobry kumpel spod delikatesów, trochę 

tępy, zbiera butelki. 

P 

Patryk - zarozumiały i obrażalski, ciągle siedzi w kryminale. 

Paweł - mięczak, pije na krzywy ryj, lubi zaglądać do 

kielona,ogólnie  fajny gość 

Piotr – łamaga,preferuje wino w plastikowych kubeczkach. 

Przemysław -  pędzi bimber w piwnicy, obżera się 

konserwami. 

S 

Sebastian -   żadnych kumpli, maminsynek, dobry w łóżku, 

lubi ten sport. 

T 

Tomasz - dużo imprezuje, zna dużo ludzi i wszystkim wisi 

kasę, świetnie gra w nogę. 

 Amanda Oziębała, Agnieszka Szczypka, kl. 2A 
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Mariola Długoszewska, kl. Ie 
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Już za parę dni maturzyści rozpoczynają swój egzamin dojrzałości.                                            

Za wszystkich Was trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia! 

   Chcieliśmy życzyć Wam: 

 Dumy z wyniku –głęboko wierzymy, że ten uzyskany przez Was pozwoli osiągnąć planowane cele. 

 Polotu - jesteśmy, pewni, że Wam go nie zabraknie! 

 Prostych pytań i jasnych odpowiedzi – aby uzyskany wynik był jak najbliżej tego wymarzonego, by 

mógł otworzyć drzwi do uczelni, na której szczególnie Wam zależy. 

 Odpowiedzi zgodnych z kluczem – tak, tak – pamiętajcie, by nie przesadzić z polotem. 

 Siły - by nie zabrakło jej Wam w tym egzaminacyjnym maratonie. 

 Skupienia - abyście mogli w pełni wykorzystać wiedzę, którą macie w głowach. 

 Spokoju - byście mogli napisać maturę na 100% możliwości, a złe emocje nie pokrzyżowały Wam planów. 

 Zmieszczenia się w czasie – by mieć pewność, że zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy. 

 Wytrwałości - w dążeniu do celu oraz realizacji swoich planów i marzeń, nie tylko szkolnych. 

Tego wszystkiego życzy Wam zespół redakcyjny, uczniowie i nauczyciele.                                                                   
Trzymamy za Was kciuki oraz z niecierpliwością czekamy na wyniki.                                                                     

Mamy nadzieje, że uzyskane noty spełnią Wasze oczekiwania i ambicje. 

 

Maturalne życzenia!  

Tematy maturalne … 

http://i2.pinger.pl/pgr20/7742c242000eb0324db578c8/matura113em8.jpg
http://www.google.pl/imgres?q=matura&hl=pl&biw=1360&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Maw5rm8DfeIb4M:&imgrefurl=http://nfajw.wordpress.com/2008/10/17/w-polsce-matura-tylko-po-polsku/&docid=uO-PvFcB_U6cHM&imgurl=http://nfajw.files.wordpress.com/2008/10/matura.jpg&w=720&h=960&ei=OpBtT8rUL43AswbdkvCoAg&zoom=1
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