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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

„Kwiecień plecień, poprzeplata trochę zimy, 

trochę lata” to przysłowie może idealnie opi-

sywać to, co dzieje się za oknem. Pomimo 

tego, że kalendarzowa wiosna gości u nas już 

od 22 marca, to zima postanowiła chyba za-

domowić się u nas na stałe, a oznak wiosny 

ani widu ani słychu. Za to „słychać” i to wiel-

kimi krokami zbliżającą się maturę, na którą 

czekają tegoroczni trzecioklasiści naszej 

szkoły i nie tylko. Jedni wyglądają jej z oba-

wą co przyniesie, drudzy mają nagłe przypły-

wy chęci do sprzątania w domu zamiast nau-

ki, a jeszcze inni wcale się nie stresują tym co 

ich wkrótce czeka tylko przyjmują to co nieu-

niknione ze stoickim spokojem. Spokojem, 

który nie powinien tylko towarzyszyć niektó-

rym maturzystom, ale i wielu innym osobom, 

ponieważ choć pogoda na to nie wskazuje, 

mamy wiosnę! A przed nami maj, czas no-

wych początków, rozkwitu i co może najważ-

niejsze, zakochanych. Niektórzy żartują,  

że wiosna tak wolno do nas idzie, ponieważ 

chce dać ostatnią szansę niektórym dziew-

czynom na zgubienie zbędnych kilogramów, 

w zimie ukrytych pod swetrami, a jeszcze 

niektórzy, że zgubiła się po drodze wracając 

z jakiejś imprezy. Jakikolwiek jest tego po-

wód, nic na to nie poradzimy. Natomiast 

zmienić możemy swoje nastawienie do ota-

czającej nas rzeczywistości, tak żeby każdy, 

chociaż przez chwilę, poczuł się tak jakby na 

zewnątrz było +20*C. Najlepszym na to spo-

sobem jest zakochanie się, najlepiej z wza-

jemnością, jednak wszyscy wiemy, że to nie 

jest wcale takie proste.  

Więc co tam, pal im licho! Bierzmy sobie 

wszyscy za obiekt westchnień obsadę serialu 

„Pamiętniki Wampirów” dla dziewczyn lub 

„Projekt X” dla chłopaków (lub na odwrót,  

o gustach się nie dyskutuje :). Najważniejsze 

to znaleźć w swojej fascynacji umiar, ponie-

waż powiadają, że pomiędzy miłością, a nie-

nawiścią jest cienka granica. Ja uważam,  

że jest ona równie cienka pomiędzy miłością, 

a szaleństwem. A skoro mowa o szaleństwie, 

nadchodzący miesiąc to także miesiąc,  

w którym nie tylko maturzyści będą dawać  

z siebie wszystko, ale także wszyscy ucznio-

wie, gdyż koniec roku i wystawienie ocen 

jest już znacznie bliżej niż dalej, więc powtó-

rzę się (to już chyba moja stara śpiewka, za-

żalenie wysyłać na email x:). Nie dajmy się 

zwariować, ponieważ stres także wpływa 

niekorzystnie na nasz organizm, więc kieruję 

te słowa do wszystkich ciężko pracujących 

uczniów, jak i nauczycieli: Zrelaksujcie się 

czasami! Uczniowie – ułatwi to Wam współ-

pracę z innymi i przyswajanie nowej wiedzy, 

Nauczyciele – nowy temat będziecie tłuma-

czyć z takim zapałem, że zaczną posądzać 

Was o doping!:) 

P.S. Maturzyści, powodzenia!!! Trzymam za 

Was kciuki!:-)) 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 
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Refleksja, pewnie nie o Wielkanocy 

 Siedzę właśnie w szkole. Jest wtorek (przed świętami), godzina jeszcze wcze-
sna i kompletnie nic mi się nie chce robić. Jutro skrócone lekcje.  

Zajączek już do mnie przykicał, rozsiewając wokół jajeczkową aurę. Sprzątanie, groma-
dzenie składników na tradycyjny żurek, a w końcu pichcenie przysmaków w olbrzymich 
garach, robienie pisanek i ustawianie baranka na stole. Cała rodzinka będzie szczęśli-
wa! 

Jedzenie jak zwykle zniknęło w pół godziny.  

I już po świętach… 

Tylko wiecie co: w tych całych świętach jest jeden szkopuł czy pies pogrzebany, jak kto 
woli. Tyle przygotowań, minął jeden dzień i było po świętach. I o co jest tyle zachodu? 
O jeden wspólnie spędzony dzień? 

Masakra! W tym roku nawet ze Śmigusa Dyngusa były nici. No chyba, że lubicie oble-
wać się śniegiem albo co gorsza lodem. 

Jest środa (po świętach) i znów jestem w szkole. 

Z utęsknieniem czekam na majówkę. Mam wtedy urodziny i mam nadzieję, że do tego 
czasu zrobi się ciepło. Nie chciałabym robić osiemnastkowego grilla na śniegu :-) 

Muszę jeszcze pamiętać żeby się nie rozmarzyć za bardzo. Oceny trzeba wyciągną, bo 
koniec roku już blisko. Zaraz zadzwoni dzwonek na przerwę i będę musiała zakończyć 
to coś, co właśnie wychodzi spod mojego długopisu. Na zakończenie dodam więc,  
że święta skończyły się szybciej niż pomyśleliśmy, a na wadze przez dość długi czas 
utrzymywać się będzie plus pięć dodatkowych kilogramów. 

 

Patrycja Papaj, kl. 2c 

Wiosna z zimą 
 

Po długiej szarej zimie, każdy marzy o tym, by pokazało się słońce i nie było już tak zimno. Patrząc za okno nie widzi-
my nadal żadnych zmian. Wszędzie leży śnieg, który nie ma zamiaru zniknąć. Zima jest atrakcyjną porą roku, ale do 
pewnego momentu. Sądzę, że każdy z nas marzy by wiosna się pojawiła. W końcu to czas, gdy świat budzi się po 
zimowej drzemce. Topnieje śnieg, ptaki zaczynają wesoło śpiewać. Słońce zaczyna mocniej przygrzewać, na dworze 
robi się cieplej, a dni są coraz dłuższe. W tym okresie mamy duży przypływ energii i niesamowitą chęć do życia. Mo-
żemy robić bardzo wiele rzeczy, których nie mogliśmy robić zimą i jest to bardzo przyjemny przeskok. 

Choć nie dla wszystkich jest to miły czas. Mówię tu o maturzystach, którzy mają coraz mniej czasu na przygotowa-
nia. Zbliża się koniec roku, więc mają ostatnią szansę na poprawienie ocen. Dla niektórych matura jest najważniej-
szym egzaminem w życiu. Dni zawalone nauką. Im bliżej matury tym coraz mniej czasu dla siebie, przyjaciół, a na-
wet rodziny. Całe życie zdominowane jest męczącymi przygotowaniami.  

Więc gdy nadejdzie upragniona przez nas wiosna korzystajmy z niej jak najwięcej!   

I trzymamy kciuki za maturzystów! 

Weronika Gawrońska, kl.2c 

Z utęsknie-

niem czekam 

na majówkę.  
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Poza horyzont 

 

Wiosna sprzyja nowym pomysłom, marzeniom na wakacje, być może także nowym zainteresowa-

niom. Uwielbiam ten pierwszy podmuch ciepłego wiatru po długiej zimie arktycznego powietrza. 

Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze z przyjściem kwietnia robię nie tylko porządek w pokoju, ale 

także we własnych myślach. Taki wiosenny „reset” przyda się chyba każdemu. Warto zakończyć 

stare waśnie, przełączyć się na tryb pozytywnego myślenia i zacząć odkładać pieniądze na wa-

kacyjny wypad z przyjaciółmi. Osobiście jestem zawalona książkami i mam miliony przemyśleń  

i ciekawych perspektyw. Dobrym pomysłem są podróże. Oczyszczające, nadające nowego spoj-

rzenia na rzeczywistość wyprawy są zbawienne nie tylko dla naszego zmęczonego umysłu, ale 

także na wzmocnienie organizmu. I nie mówię tu o zwiedzaniu najpopularniejszych zabytków, 

bo to dobre dla leniwych „mieszczuchów”, którzy wyjeżdżają z domu do dobrego hotelu. Gdzie 

tu sens? Najbardziej wartościowe są wyprawy na łono natury, gdzie możemy całkowicie odgro-

dzić się od cywilizacji. Na podsumowanie: myślimy pozytywnie, odnawiamy zakurzone znajomo-

ści i szukamy miejscówki na rozbicie namiotu poza miastem . 

Paulina Wiśniewska, kl. 2c 

 
 

Autorami fraszek szkolnych są Tadeusz Fangrat i Ryszard Przy-
mus (zamieszczone były w „Płomyczku” 1988 nr 19) oraz  Igor 
Sikirycki ( „Sto fraszek szkolnych”,  Warszawa, Wydawnictwo 

Spółdzielcze 1988). 

  

Marzyciel 
  

Żal mu dawnych czasów, 
Kiedy łuk i włócznia 

Były w cieniu lasów 

Przyborami ucznia. 
  
.  

Bibliotekarz 
  

Kocha książki, zwłaszcza cudze, 
I to tak dalece, 

Że ma ich około setki 
W swojej bibliotece. 

  

 Przed klasówką 
  

Nie mógł się wcisnąć 

Do żadnej z ławek, 
Bo miał w kieszeniach 

Pełno ściągawek. 
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Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił  

rok 2013  
Rokiem Powstania Styczniowego. 

Powstanie styczniowe  

– polskie powstanie narodowe przeciwko Impe-
rium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem  
22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez 
Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane na-
rastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego 
biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863  
w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, 
trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko 
ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie 
oraz ziemie zabrane. 

Było największym polskim powstaniem narodo-
wym, spotkało się z poparciem międzynarodowej 
opinii publicznej. Miało charakter wojny party-
zanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i po-
tyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończy-
ło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt 
tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. 
straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub 
zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowa-
ło. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali 
pojmanych powstańców, dobijali rannych, mor-
dowali lekarzy spieszących im z pomocą, obdzie-
rali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili 
miejscowości, które udzieliły schronienia po-
wstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. 
Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum 
Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zosta-
ło spacyfikowane przez oddziały Murawjowa 
Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 000 szlachty 
polskiej na ogólną liczbę 40 000 to jest co czwar-
ty Polak. 

Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się  
w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono au-
tonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i bu-
dżet, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną War-
szawską, w latach 1869–1870 setkom miast 
wspierających powstanie odebrano prawa miej-
skie doprowadzając je tym samym do upadku,  
w roku 1874 zniesiono urząd namiestnika,  
w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano 
klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano 
ok. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto inten-
sywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu 
powstania znaczna część społeczeństwa Króle-
stwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zabor-
cą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy 
organicznej. 

Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż 
w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia 
chłopów. Pozostawiło trwały ślad w polskiej lite-
raturze (m.in. Orzeszkowa – Nad Niemnem, Dą-
browska – Noce i dnie, Żeromski – Wierna rzeka) 
i sztuce (Grottger – Polonia i Lithuania, Matejko 
– Polonia) XIX i XX wieku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe 
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Mityzacja i demityzacja powstania 
styczniowego 

 

 Powstanie styczniowe – bezsensowna wal-
ka z wiatrakami czy podniosłe wydarzenie? Pełen 
pasji zryw wolnościowy, a może czysta desperacja? 
Odwaga czy głupota? Te pytania przez cały czas 
towarzyszyły ludziom uwikłanym w tragiczne losy 
powstania, jak również 150 lat później. 

Waga owego przedsięwzięcia była na tyle duża,  
że wiązały się z nią ogromne plany, nadzieje, ma-
rzenia na sukces i lepszą przyszłość. Jednakże rze-
czywistość była zupełnie inna, pozostawiała wiele 
do życzenia… 

Brak całkowitego zjednoczenia narodowego oraz 
przewaga militarna Rosji spowodowały ciąg niefor-
tunnych zdarzeń… Klęska powstania stała się trage-
dią narodową, gdyż na długo przekreślała nadzieje 
na odzyskanie niepodległości. Niestety wraz  
z upadkiem powstania styczniowego zburzona zo-
stała ideologia romantyczna. Pozostał jedynie go-
rycz i wzmagający się terror zaborców. Nowo po-
wstałe pokolenie pozytywistów sumiennie propa-
gowało hasła pracy u podstaw. Dlatego też głów-
nym priorytetem był stosunek do narodu, jednakże 
rozpatrywany w odmiennych kategoriach niż po-
przednio. Walkę zbrojną odłożono do momentu, aż 
naród będzie do na nią gotowy. 

 Powstanie styczniowe całkowicie ukształto-
wało postawę głównego bohatera utworu  
pt. „Wierna rzeka” – Józefa Odrowąża. Podczas po-
wstania żołnierze byli w bardzo trudnej sytuacji, 
ponieważ większość obywateli była dość pesymi-
stycznie nastawiona do jakiegokolwiek zrywu wol-
nościowego. Zaś nielicznym osobom, niosącym po-
moc powstańcom groziła surowa kara bądź śmierć. 
Dlatego kiedy do wsi przybył ranny, zmarznięty bo-
hater Józef, społeczność polska nie miała zamiaru 
mu w jakikolwiek sposób pomagać, a jedynie chcia-
ła go dobić. Tylko Salomea – uboga szlachcianka 
zlitowała się nad żołnierzem i narażając własne ży-
cie leczyła, a potem obdarzyła bezgraniczną miło-
ścią. Powieść ma typowo demityzacyjne przesłanie. 
Naród polski jest całkowicie podzielony. Brat zabija 
brata, nie działają wspólnie więc jakim cudem ma-

my zwyciężyć, powstać z popiołów niczym Feniks?! 

 Natomiast powieść pt. Nad Niemnem” Elizy 
Orzeszkowej ukazuje nam zupełnie inne spojrzenie 
na powstanie styczniowe. Akcja rozgrywa się  25 lat 
po wybuchu powstania i klęsce zrywu wolnościo-
wego Polaków. Jednakże mimo tak wielkiego upły-
wu czasu ogień wolności i pamięć o poległych pło-
nie jasnym płomieniem w ich sercach i duszy. 
Utwór uświadamia nam, że dzięki wybuchowi po-
wstania ukształtowali się polscy pozytywiści. Ich 
program i twórczość literacka były odpowiedzią po 
zbrojnej klęsce jaką ponieśliśmy. Tutaj ma miejsce 
mityzacja czyli idealizowanie rzeczywistości. Autor-
ka kładzie duży nacisk na dobre strony powstania  
i skutecznie omija jego wady i negatywne skutki.  

 Również w oparciu o wypowiedzi Ewy Pa-
czoskiej można zauważyć, że poprzez pryzmat klę-
ski powstania otwiera się nowa epoka w naszej kul-
turze. Pomimo, iż Polacy znajdowali się pod ścisłą 
kontrolą zaborców, to żarliwie walczyli poprzez lite-
raturę. Nieustannie obecną cenzurę dało się omi-
nąć za pomocą tzw. Języka ezopowego – systemu 
metafor i przemilczeń czytelnych tylko dla polskie-
go odbiorcy tekstu. Oprócz skutków politycznych 
upadek powstania miał charakter symboliczny, wią-
zał się z utratą wiary w sens romantycznych idea-
łów i scenariuszy historii. Powstało nowe pokolenie 
postyczniowe, które pragnęło zmian: światopoglą-
dów, autorytetów, ideałów.  

 Co prawda powstanie nie doprowadziło nas 
do zwycięstwa, ale było jawnym protestem przeciw 
niewoli i ugodzie z zaborcą. Przyczyniło się do po-
czucia solidarności narodowej oraz wzmocnienia 
świadomości narodowej. Tradycje bohaterskich 
walk powstańczych przetrwały w malarstwie, poe-
zji, powieści. Cała Europa podziwiała naszego du-
cha walki. 

 

Dominika Staniszewska, kl. 2c 
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O pamięci patriotycznej i „kijach bejs-
bolowych” czyli … 

 

 Historia. „To dzięki niej teraźniejszość 
wypełnia się sensem, którego by nie miała 
gdyby nie oświecały jej zdarzenia minione”. 
Takimi właśnie słowami Józef Bachórz określa 
funkcję historii. Mimo największego chaosu 
teraźniejszego świata, to właśnie historia po-
winna przyświecać nam jako nasza duma, 
wzorce, przykłady oraz część tradycji. Mimo, 
że nie zawsze dotyczy ona czynów chwaleb-
nych. Jest bowiem kolebką trafnych i błęd-
nych decyzji podejmowanych przez władzę  
i naród na przestrzeni wieków. 

 Z perspektywy czasu nie zawsze umie-
my odpowiednio ocenić zdarzenia minione bo 
też jest wiele punktów widzenia, aspektów  
i zmian, które zaszły także w myśleniu Pola-
ków. Możemy jedynie „gdybać” co często 
przynosi mało owocne skutki. Często niesie 
hańbę i zniesławia wielkie wydarzenia i rzeko-
mych bohaterów, tych, którzy niejednokrot-
nie walczyli w imię pięknych idei. Trzeba się 
zastanowić, czy na pewno jako naród tego 
chcemy? Czy nie warto przymknąć oko na 
„niewypały”, aby bohaterowie pozostali bo-
haterami? A może właśnie należy spojrzeć 
prawdzie w oczy i chłodno skalkulować zyski  
i straty? 

Większość dzisiejszych krytyk, pobudzonych 
150. rocznicą powstania styczniowego jest 
jedynie grą mediów i nie warto do nich się-
gać. Dużo wypowiedzi na ten temat służy je-
dynie do wywołania jakiegoś skandalu lub też 
podgrzania atmosfery. Tego typu komentarze 
na potrzebę mediów stanowią rodzaj semity-
zacji ponieważ ujmują na honorze poległym 
powstańcom i są świadectwem fałszywego 

patriotyzmu w narodzie polskim. Bardzo kon-
trowersyjnie wypowiedział się w tej kwestii 
chociażby Janusz Korwin Mikre ośmieszając 
powstańców: „Jeżeli jest gorszy kretynizm niż 
powstanie warszawskie to jest nim powstanie 
styczniowe. Było absolutnie bez szans, nawet 
jakichkolwiek szans”. Możemy określić tę wy-
powiedź na pewno jako przykład chłodnej 
kalkulacji, nie branie pod uwagę uczuć patrio-
tycznych i wartości narodowych. 

Po przeciwnej stronie stanął polski historyk 
Jerzy Robert Nowak, mówiąc: „odpowiedzią 
na niewolę miało być powstanie, bo gdyby go 
nie było Polacy pokazaliby, że dają się bezkar-
nie poniżać” 

Wiele wypowiedzi w związku z rocznicą moż-
na znaleźć w internecie. Przy własnej ocenie 
owego zrywu narodowego nie polecam ich 
jednak, ponieważ jak stwierdza doradca poli-
tyczny Eryk Misiewicz; „jest to kolejna roczni-
ca, którą jedna i druga strona dołączyły do 
zestawu kijów bejsbolowych bieżącej polity-
ki”. 

Wnioskując z całokształtu komentarzy oraz 
historii możemy podzielić krytyki na chłodne 
oraz uczuciowe. Często w naszej historii to 
często wiara i uczucia zwyciężały nad brakiem 
możliwości. Ludzie szli do walki, z tym co mie-
li w rękach i mimo braków środków, same 
idee i uczucia potrafiły pchnąć Polaków do 
zwycięstwa.  

Marta Bogdańska, kl. 2c 
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Srebrne medalistki  
 

Nasza żeńska drużyna siatkarek zajęła drugie miejsce w zawodach dzielnicowych. Pokonały takie szkoły jak: 
Kopernik, Bryła, Konarski, Żeromski. W finale grały o złoto z Sowińskim, niestety przeciwniczki miały lepszą passę  
i musiało wystarczyć nam tylko srebro. Za rok oczekujemy pierwszego miejsca. 

Nasze siatkarki wyglądały tak samo dobrze jak i grały. Wszyscy zgodnie okrzyknęli, że „zośkowa” drużyna 
posiada najładniejsze zawodniczki. Ale nie zapomnijmy o pani trener Słockiej, która poprowadziła naszą drużynę na 
podium. Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów. 

Weronika Gawrońska, kl. 2c 

Z  Ż YC I A  S Z KO Ł Y  

Gdy straciłam … 

 

 Gdy straciłam swój jedyny cel w życiu, któ-
rym był, jak mniemałam, taniec, bardzo się bałam, 
że już nic ciekawego dla siebie nie znajdę. Jak już 
wiecie zresztą zaczęłam intensywnie pichcić różne 
smakołyki.  

Nie wiecie jednak, że mam jeszcze jedno zaintere-
sowanie. Było ono dość długo uśpione, ze względu 
na pląsanie po parkiecie. Nikt się tego nie spodzie-

wał, a teraz odrodziło się na nowo. 

Raz, dwa, TRZY! Taaaak! 

Wygraliśmy 3:0 ! 

Takie to emocje ostatnio zajmują swój skromny ką-
cik w moim sercu. W każdej wolnej chwili liczy się 
tylko ONA! 

Siatkówka stała się moim drugim tajemniczym świa-
tem. Teraz kończy się Plus Liga, którą dzielnie śle-

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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Recenzja płyty Birdy " Birdy " 

 

Czy piętnastolatka może wydać nietuzinkową płytę  
i być przy tym autentyczna ? Birdy, a właściwie Ja-
smine van den Bogaerde, bo to o niej mowa udo-
wadnia nam, że tak .  

Birdy jest młodą Brytyjką, która podobnie jak jej 
starsze koleżanki z branży ( Adele, Lykke Li, Amy Wi-
nehouse czy Florence Welch) czaruje głosem. 

Jej krążek jest zatytułowany po prostu "Birdy" - zwy-
czajnie, ale już po okładce możemy się domyśleć,  
że jest inna, melancholiczna, nostalgiczna. Nie ozna-
cza to jednak, że jest nudna. Wręcz przeciwnie. Ma 
coś co wyróżnia ją z tłumu nastoletnich wokalistek.  
Z pewnością jest to dojrzałość, a także pewna świa-
domość swojego głosu, bo Birdy doskonale nim ope-
ruje w zależności od utworu jaki wykonuje. 

Album tej młodej artystki składa się niestety prawie 
w całości z coverów. Niestety, bo biorąc pod uwagę 
jej jeden autorski kawałek " Without a word" można 
by pomyśleć, że Birdy by sobie doskonale poradziła 
komponując własne piosenki, a nie tylko modyfiku-
jąc już istniejące. Trzeba jednak przyznać, że nagra-
nie coverów wyszło jej bardzo dobrze, niekiedy pre-
zentują się nawet lepiej od oryginału. Artystka  
w swojej debiutanckiej płycie sięgnęła po twórczość 
takich artystów jak The XX, Postal Service, Phoenix 
czy The National. 

Piosenkarka w swoich aranżacjach stawia na mini-
malizm i subtelność. Główną rolę odgrywa tu forte-
pian i oczywiście hipnotyzujący głos Angielki. Mo-
mentami wspomaga ją również perkusja, skrzypce 
czy dzwonki. 

Mistrzowsko zostały wybrane główne piosenki pro-
(Ciąg dalszy na stronie 9) 

dziłam. Oczywiście tu nasuwa się pytanie, której 
drużynie kibicuję. Tak, tak mam taką drużynę. Nie 
tylko im kibicuję, ale po prostu ich kocham i wierzę 
w nich całym sercem. Ale kto nie uwielbia żółto-
czarnych „pszczółek” z Bełchatowa z Mariuszem 
Wlazłym na czele, pod czujną opieką Jacka Nawroc-
kiego. Tak, mowa o PGE Skrze Bełchatów. 

Miałam przyjemność być w tym sezonie już na 
trzech meczach. Pierwszy na warszawskim Torwa-
rze przeciwko AZS Politechniki Warszawskiej. Na 
drugi mecz – rewanżowy zaciągnęłam tatę do sa-
mego Bełchatowa. Trzeci odbył się w ten poniedzia-
łek w Warszawie. Udało mi się zdobyć bilety  
w pierwszym rzędzie! 

Ale emocje! Teraz będzie trochę odpoczynku. Oczy-
wiście nie dla naszych zdolnych chłopaków… :-)) 

Bowiem, już na początku czerwca rozpoczyna się 
Liga Światowa. W tym roku gospodarzami są Dania  
i …i… i … POLSKA! Wiele ciekawych spotkań odbę-
dzie się na „naszej ziemi”. Pierwszy mecz odbędzie 
się w Warszawie: Polska – Brazylia, biletów już nie 
ma ;-) . Następny będzie w Łodzi, również z Brazylią. 
Z tego meczu będę mogła zdać Wam relację  

z pierwszej ręki. Nie będę więcej zawracała Wam 
już głowy moim kalendarium. 

Teraz też siatkarsko, ale trochę z innej beczki. Lubi-
cie konkursy różnego rodzaju? Pewnie tak, kto by 
ich nie lubił, skoro do wygrania są często koszulki 
meczowe siatkarzy i inne fajne gadżety. Wystarczy, 
że na tak obleganym przez nas Facebooku znajdzie-
cie profil danego siatkarza. Oni co chwila przepro-
wadzają konkursy. Jedne trochę ciekawsze lub 
mniej ciekawe, inne trudniejsze bądź łatwiejsze. 
Jedno co jest fajne w tych konkursach, to fakt,  
że naprawdę można coś wygrać… A nie, jak to czę-
sto bywa, że wygrywa ktoś z rodziny lub po znajo-
mości. Mówię Wam to z własnej autopsji, bo wła-
śnie wygrałam taki konkurs. Najwięcej konkursów 
wymyślają: Mariusz wlazły, Karol Kłos, Michał Bą-
kiewicz. 

Kończę już i mam nadzieję, że zachęciłam Was tro-
chę do siatkówki i uczestniczenia w konkursach. 
Jeśli chcielibyście załapać się na jakiś mecz to szu-
kajcie na: www.ticketpro.pl oraz www.kupbilet.pl  

Patrycja Papaj, kl. 2c 

 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

http://www.ticketpro.pl/
http://www.kupbilet.pl/
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mujące krążek czyli single. Doskonale go reprezentu-
ją, a także każdy z nich czymś się wyróżnia. Pierwszy 
z nich to " Skinny love", cover Bona Iver'a - jest deli-
katny i spokojny, został wybrany do ścieżki dźwięko-
wej popularnego serialu dla młodzieży - " Pamiętniki 
Wampirów" . Drugi singiel to People help the people 
" - refleksyjny, ale bardzo pięk-
ny. Jego rytm trochę się zmienia 
podczas trwania całego utworu. 
Przedostatni kawałek wybrany 
przez Birdy na singiel to " Shel-
ter", który w oryginale został 
nagrany przez wspomniany już 
zespół The XX. Jest dość drama-
tyczny i smutny, ale ma bardzo 
ciekawy tekst. Ostatnia piosenka 
wybrana przez artystkę to 1901. 
Na pewno należy do tych żyw-
szych na płycie. Jest taka ciepła, 

nastrojowa. W tle słychać pianino i dzwonki. Oprócz 
utworów wyżej wymienionych warto zwrócić uwagę 
na " Fire and rain", "White winter hymnal", " Young 
blood " , " Terrible love " czy jej własną kompozycję 
" Without a word". 

Album Birdy jest z pewnością jedyny w swoim rodza-
ju, Muzyka tego pokroju jest obecnie rzadkością na 
rynku płytowym. Nie jest to muzyka komercyjna, 

raczej niszowa, alternatywna. Mimo 
tego Birdy udało się wybić i osiągnęła 
sukces, jej płyta bardzo dobrze się 
przyjęła u krytyków jak i słuchaczy. 
Pozostaje tylko podziwiać talent  
i trzymać kciuki za dalsze powodze-
nie. 

 

Marta Marszycka, kl. 2c 

 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Rowling dla dorosłych 

Po wielkim sukcesie Sagi o najpopularniejszym czarodzieju XX i XXI wieku, zapisaniu się na kartach historii literatury 

i w kulturze J.K Rowling wróciła do gry! Tym razem przedstawia nam małe miasteczko - Pagford oraz jego różnorod-

nych mieszkańców. Jakie wydarzenia zakłócą ich spokój i czyje oraz jakie brudy wyjdą na światło dzienne? 

Wszystko zaczyna się od śmierci. Jak zwykle taka tematyka intryguje i wprowadza czytelnika dalej, więc kto umiera 

w dość nieprzewidywalny sposób? Barry Fairbrother, kochający mąż, ojciec i co najważniejsze i kluczowe dla dalszej 

akcji – członek Rady Gminy. Za jego poglądy darzono go sympatią, ale także skrytą niechęcią, przez co miał zwolen-

ników, a zarazem przeciwników, dla których jego nagły zgon oznacza szanse na większość w Radzie. Zaczyna się 

wyścig szczurów po fotel Fairbrothera. Jak zwykle, gdy chodzi o jakąkolwiek politykę wykorzystywane będą słabości 

i obawy przeciwników. W tym momencie Pagford pogrąża się w chaosie, sąsiad nie ufa sąsiadowi i vice versa.  

Co, a raczej kto doprowadził do tego ? I wokół jakiej sprawy toczy się główna batalia pomiędzy radnymi? 

Jak to w recenzji, nie zdradzę dokładnie, o co chodzi, ale mogę dać małą wskazówkę do drugiego pytania. Jak zwykle 

chodzi o wizerunek i estetykę miasta. Dla byłych przeciwników Barrego cierniem w oku jest osiedle komunalne  

i klinika uzależnień utworzona na granicy ich wspaniałej miejscowości, a według nich, ordynarnego i brudnego mia-

sta Yarvil. Właśnie ten spór poglądowy jest głównym wątkiem powieści. 

Ten podział polityczny, etyczny tworzy głównych bohaterów, którzy przedstawiają różne warstwy społeczne, od-

mienne poglądy na rzeczywistość i przyszłość oraz charaktery kluczowe dla jakiejkolwiek powieści. Ta różnorodność 

sprawia, że książka nie jest nudna, ( choć w pewnych momentach, konkretnie przy niektórych osobach nie pory-
(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Refleksje, po obejrzeniu filmu 
„Pokłosie” 

 

 Scenariusz filmu „Pokłosie” opiera się na 
książce „Sąsiedzi” Jana Tomasza Grossa, opisującej 
zbrodnie w Jedwabnem. Reżyser na jej podstawie 
stworzył fikcyjną historię braci, którzy odkrywają 
prawdę, o tym co zdarzyło się 70 lat temu w ich wsi. 

 Film „Pokłosie” jest  jakby próbą rozliczenia 
się z naszą przeszłością. Porusza bowiem trudny, bar-
dzo nieprzyjemny i niewygodny temat dla nas – Pola-
ków. Okazuje się, że nie jesteśmy jedynie mężni, od-
ważni i honorowi. Wychodzą na światło dzienne histo-
rie ukazujące nasz rasizm i ksenofobię. 

 „Pokłosie” może oburzać z powodu drastycz-
nych i wstrząsających scen. Wzbudzać falę krytyki  
z powodu swojej „anty – polskości”. Jednak każdy ma 
swoją mroczną stronę i nasz naród też nie jest kryszta-
łowy. 

 Produkcja jest kontrowersyjna, ale tym lepiej. 
Wszystko co dobre nigdy nie przechodzi bez echa. 

Zachęcam więc do obejrzenia tego filmu, gdyż wydaje 
mi się, że historia Jedwabnego powinna być wszystkim 
znana. 

 

Marta Marszycka, kl. 2c 

 

 

 

Film pt. „Pokłosie” wywołał u mnie sprzeczne emocje. 
Po jego obejrzeniu dobre dwie minuty siedziałam 
„wmurowana” w fotel kinowy i gapiłam się, niewidzą-
cym wzrokiem, w końcowe napisy. Po wyjściu z kina 
nadal o nim rozmyślałam. Moim zdaniem, historia 
relacji Polaków i Żydów została przedstawiona dra-
stycznie, ale nie nierealnie, bo jak wiadomo wszędzie 
są ludzie źli, jak i ci dobrzy. Tak samo w Polsce było, 
jest i będzie. Samo zakończenie zszokowało mnie, po 
obejrzeniu go nie wiedziałam co dalej. Polecam. 

 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

Recenzja filmu „Bitwa pod Wiedniem” 

 

Wybraliśmy się całą klasą na  film pt. „Bitwa pod Wiedniem”  

Reżyserem tego przedsięwzięcia jest Renzo Martinell. Wybrał on wielu polskich aktorów do odtworzenia ról w tej pro-
jekcji. Borys Szyc zagrał Mikołaja Siewińskiego, Alicja Bachleda – Curuś – Eleonorę Lotaryńską, Jerzy Skolimowski jako 
Jan III Sobieski, Piotr Adamczyk – Leopolda I Habsburga i wielu innych. 

 Moim zdaniem, jest to porażka polskiego kina historycznego. Fabuła nie zgadza się z prawdziwymi wydarze-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

waa). 

Podsumowując, książka jest wciągająca, szybko się ją czyta. Przez jej zróżnicowanie możemy przeżywać wiele emocji 

na raz, zastanawiać się nad niektórymi tematami poruszanymi w powieści, złościć się, bawić oraz płakać, szczególnie 

na końcu. Każdy, kto zajrzy do tej książki nie będzie rozczarowany. Może znajdzie swoje ulubione postacie, zachowa-

nia i historie, które was poruszą, dzięki którym spojrzycie na życie toczące się w Pagford z innej perspektywy, a może 

inaczej ocenicie swoje… 

Karolina George, kl.2c 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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niami np. na fladze niesionej przez husarię widnieje godło Orła Białego z XX wieku lub często podkreślana data  
11 września jako rozpoczęcie wojny, choć naprawdę rozegrała się ona dzień później. 

Kolejną uderzającą wadą są efekty specjalne, które to są na poziomie kina światowego sprzed dziesięciu lat. Ujęcie 
pola bitwy przypominało mi grę komputerową, a tureckie namioty były świetnym przykładem pracy: „kopiuj, wklej”. 

Następną negatywną częścią tego seansu są role polskich aktorów. Ich sekwencje trwałyby około 5 minut. Większość 
ich „gry” polegała na wykrzyknięciu kilku słów. 

Podsumowując, ten film jest jednym z najgorszych jakie kiedykolwiek widziałem. Nie polecam, a nawet zniechęcam 
bo będą to dwie godziny bezsensownego i nic nie wnoszącego oglądania próby odtworzenia polskiej historii. 

 

Aleksander Buchalski, kl. 1e 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

Gdy matura pójdzie nie po naszej myśli…… 

Drodzy maturzyści! 

 

Już nie długo przed Wami najważniejszy w życiu egzamin dojrzałości w po-
tocznym języku matura. Wielu z Was zapewne aktualnie jest na etapie wy-
boru wyższych uczelni, które potem umożliwią Wam spełnienie się w zawodzie, jaki sobie wybie-
rzecie. 

Czasami się jednak zdarzy, że któryś z podstawowych przedmiotów pójdzie Wam źle i zablokuje 
Wam to pójście na wymarzoną uczelnię. Nie martwcie się tym jednak gdyż, jako osoby dorosłe, 
które ukończyły 18 lat, możecie pełnoprawnie podjąć pracę. Dla niektórych będzie to dorywcza 
praca, żeby zarobić pieniądze na wymarzony wyjazd z przyjaciółmi np. za granicę, a dla niektórych, 
jeżeli się powiedzie praca na dłuższy okres w życiu. Zanim jednak zdecydujecie się na znalezienie 
pracy, może warto dowiedzieć się jaki rodzaj pracy możecie zdobyć i co to w ogóle jest umowa  
o pracę? 

Umowa o pracę jest to nic innego jako obustronne zgodne oświadczenie woli, zmierzające do wy-
wołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia woli wyrażają 
pracownik i pracodawca. W umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy 
oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do wy-
płaty wynagrodzenia pracownikowi.  

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Brak formy pisemnej nie powoduje 
wprawdzie nieważności umowy, jednak pracodawca musi wydać pisemne potwierdzenie warun-
ków umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. Tak więc, pisemna for-
ma ma przede wszystkim znaczenie dowodowe - pozwala stwierdzić, czy dana umowa miała cha-
rakter stosunku pracy. 
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Jakie są rodzaje umów? 

Umowa na czas nieokreślony: brak określonego z góry czasu trwania stosunku pracy; istnieje pod-
porządkowanie pracownika pracodawcy; pracodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnymi 
szkodami wyrządzonymi przez pracownika podmiotom zewnętrznym; najbardziej korzystna  
z punktu widzenia pracownika, w związku z tym niesie największe obciążenia dla pracodawcy. 
Umowa na czas określony: zawierana na z góry określony okres; w sytuacji, w której pracodawca 
zawarł z pracownikiem dwie kolejne umowy na czas określony, to trzecia umowa będzie traktowa-
na jako umowa na czas nieokreślony; jeśli przerwa pomiędzy drugą i trzecią umową nie przekracza 
miesiąca; w okresie trwania umowy istnieje podporządkowanie pracownika pracodawcy; praco-
dawca ponosi ryzyko związane z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez pracownika pod-
miotom zewnętrznym w czasie trwania umowy; może być rozwiązana za wypowiedzeniem, jeśli 
została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a w umowie przewidziano możliwość rozwiązania 
stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem; rodzajem tej umowy jest umowa sezono-
wa - czas jej trwania ograniczony jest do jednego sezonu. 
 
Umowa na okres próbny: umowa ta poprzedza zawarcie umowy o pracę; łączny okres próbny  
u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 3 miesięcy; umowa ta pozwala sprawdzić pracodaw-
cy umiejętności i kwalifikacje pracownika na danym stanowisku; z kolei pracownikowi daje możli-
wość oceny, czy dana praca spełnia jego oczekiwania; istnieje możliwość rozwiązania umowy na 
okres próbny za wypowiedzeniem - okres wypowiedzenia zależy od czasu trwania umowy (jeśli 
okres próbny trwa mniej niż 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni; jeśli okres próbny 
trwa powyżej 2 tygodni, ale krócej niż 3 miesiące - okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień; jeśli 
okres próbny trwa 3 miesiące - okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie). 
Umowa na zastępstwo: na czas nieobecności pracownika w pracy, może być oznaczony konkretny 
termin lub do czasu powrotu właściwego pracownika; może zostać rozwiązana za 3-dniowym wy-
powiedzeniem. 
Umowa na czas wykonania określonej pracy: termin zakończenia trwania umowy nie jest dokład-
nie określony; dotyczy to umów na pracę sezonową lub cykliczną; umowa jest zawierana w celu 
wykonania określonego zadania (pracy); w okresie trwania umowy pracownik jest podporządko-
wany pracodawcy; nie przewiduje rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 
Umowa w celu przygotowania zawodowego: celem umowy jest przygotowanie osoby młodocia-
nej do wykonywania określonego zawodu - przez osobę młodocianą rozumie się osobę poniżej  
18. roku życia, która ma obowiązek dokształcania się; ogólnie rzecz biorąc do umowy tego typu 
stosuje się przepisy regulujące umowy na czas nieokreślony; pracodawca ma obowiązek umożliwić 
uczniowi uczestniczenie w zajęciach szkolnych; istnieje możliwość rozwiązania umowy za wypo-
wiedzeniem w sytuacji, kiedy osoba młodociana nie wywiązuje się ze swoich obowiązków służbo-
wych lub szkolnych; kiedy okazuje się, że osoba młodociana nie może wykonywać określonego za-
wodu; w niekorzystnej sytuacji przedsiębiorstwa (np. upadłość, likwidacja, restrukturyzacja), która 
uniemożliwia przygotowanie osoby młodocianej do danego zawodu. 
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Umowa zlecenia:  
Najbardziej popularna umowa. Polega na tym, że pracodawca zleca wykonanie określonej pracy  
w określonym terminie za ustalonym wynagrodzeniem. 
Ten rodzaj umowy cechuje się: 

brakiem sytuacji podporządkowania pracodawcy; 

 brakiem określenia wynagrodzenia minimalnego; 

 brakiem limitu liczby zawieranych umów z jednym pracodawcą; 

 zleceniobiorcą może być podmiot gospodarczy (przedsiębiorstwo), 
zleceniodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu, wypłaty odprawy czy odpłatności za czas cho-
roby. 
Zasady rozliczania umowy zależą od tego, czy zleceniobiorca posiada inne dochody z tytułu stosun-
ku pracy, czy też jest to jego jedyne źródło dochodu. Jeśli umowa zlecenia stanowi jedyne źródło 
dochodu z pracy, to obowiązkowe jest opłacanie wszystkich składek ubezpieczenia społecznego 
oraz zaliczki na podatek. Jeżeli zaś umowa zlecenia stanowi jedynie dodatkowe źródło dochodu,  
a wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy stanowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie i składki 
na ubezpieczenie społeczne są potrącane przez innego pracodawcę, to składki są dobrowolne,  
a wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
 
Umowa o dzieło 
Zatrudniony na podstawie takiej umowy zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, czyli 
osiągnięcia danego rezultatu. Umowa może określać termin realizacji dzieła. Pracodawca zobowią-
zuje się do wypłaty wynagrodzenia, jeśli dzieło określone w umowie zostanie zrealizowane. 
Umowa ta jest korzystna z punktu widzenia zatrudnianego, jeśli posiada on inną pracę, a umowa  
o dzieło stanowi dodatkowe źródło dochodu, ponieważ koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. 
 
Umowa agencyjna 
Na podstawie takiej umowy zatrudniony jest zobowiązany do pośrednictwa w zawieraniu umów 
na rzecz lub w imieniu zlecającego. W umowie zostaje określonewynagrodzenie (ustalane najczę-
ściej w postaci prowizji). Umowę agencyjną zawiera się na czas określony lub nieokreślony. Jeśli 
chodzi o naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne - co do zasady stosuje się uregulowania 
dotyczące umowy zlecenia. 
Ten rodzaj umowy pojawia się w branży agentów ubezpieczeniowych, pośredników finansowych  
i akwizytorów. Obecnie coraz popularniejszy staje się w przypadku osób prowadzących sklepy, ba-
ry, stacje benzynowe; 
 
Umowa o pracę nakładczą 
Umowa ta przypomina z jednej strony umowę o pracę, a drugiej - umowę o dzieło. Dotyczy świad-
czenia usług pracy chałupniczej. Umowa taka musi określać wynagrodzenie, które musi spełniać 
regulacje płacy minimalnej. Jeśli chodzi o naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, to obo-
wiązkowe są składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne - pozostałe składki są dobrowolne. 
 

Joanna Onopiuk, absolwentka naszej szkoły 
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Lemoniada ze skórką pomarańczową: 

 
Składniki: 
 - szklanka wody 

 - cytryna 

 - 2 płaskie łyżeczki cukru pudru 

 - skórka z pomarańczy 

 

Przygotowanie: 

Do szklanki letniej lub ciepłej wody dodać cukier puder i sok  

z cytryny tak, aby napój po wymieszaniu był lekko kwaśny. 

Zetrzeć skórkę pomarańczy (malutki kawałek) i dodać do le-

moniady, można również dodać winogrona. Górne brzegi 

szklanki zwilżamy i oprószamy kakao z dodatkiem cukru pu-

dru (w proporcji 4:1). 

Ciasto czekoladowe (wegańskie): 
Składniki: 
ciasto: 

 - 4 szklanki mąki 

 - 1 szklanka cukru 

 - 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 - 1 łyżeczka sody 

 - 2 szklanki mleka sojowego 

 - 1/2 szklanki oleju 

 - ok. 1 łyżeczki aromatu waniliowego 

 - 3 łyżeczki kakao 

 

polewa: 

 - 1,5-2 tabliczki czekolady gorzkiej 

 - 3-4 łyżki mleka sojowego 

 
Przygotowanie: 

 Z podanych składników wyrabiamy ciasto. Wkładamy je w formie do rozgrzane-

go piekarnika (200 st. C) i pieczemy około 40-50 min. (najlepiej sprawdzić patycz-

kiem). Przygotowujemy polewę (rozpuszczamy czekoladę z mlekiem) i dekorujemy  

w ten sposób gotowe ciasto. 

 
Te i inne przepisy znajdziecie na stronie puszka.pl 

Angelika Cecelak, kl. 2c 

http://puszka.pl

