
Dawid 

MAŃK 
Nowym przewodniczącym 

Czy 

XXI wiek 

musi być okresem 

kiczu i masówki? 
 s. 4 

Nr 2 (36) listopad 2018 | Cena 1 zł 

ANDRZEJKOWE 

Wróżby  

 s.13 

 

W NASZEJ SZKOLE  S.15 

Niepodległej 

ALE i tak 

 JĄ KOCHAM 

s.14 

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W MARKACH. 

www.zs1marki.eu 



Patryk Dzięcioł (1al) - redaktor naczelny 

Wiktoria Kulesza (1bl) - zastępca redaktora naczelnego 

Dominika Lipińska (2al) - skład i opracowanie graficzne 

Alicja Jóźwiak (1cl), Liwia Portacha (1cl), Emilia Jagodzińska (3c), Oliwia Soćko (3d) 

Izabela Talapka (2cl), Kacper Osiecki (1al), Julia Goleń (3a) 

Opiekun: p. Katarzyna Strunk 

Na okładce: Dawid Mańk - nowy przewodniczący SU  

 (zdjęcie ze zbiorów p. Katarzyny Strunk) 

AKTUALNOŚCI  

Październikówka/Listopadówka 2018   2 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego ···   6 

100 lat Niepodlełej ··························  15 

Radiowęzeł w akcji ·························  18 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ·····  19 

Andrzejki w naszej szkole  ·················   24 

Moja konstytucja ····························   19 

MOIM ZDANIEM  

Czy XXI wiek musi być okresem 
kiczu i masówki?  ····························   4 

Spis treści 

STR.2 AKTUALNOŚCI  Oksford 

PAŹDZIERNIKÓWKA /  

LISTOPADÓWKA 2018 
3 października – mistrzostwa powiatu w ringo 

16 października – Dzień Patrona: uczniowie obejrzeli prezentację na temat życia   

i działalności duszpasterskiej Jana Pawła II (zdjęcia na:www.zs1marki.eu) 

16 października – delegacja naszej szkoły pod Pomnikiem 10 powieszonych więź-

niów Pawiaka oddała im hołd (zdjęcia na: www.zs1marki.eu) 

22 października – szkolny etap kuratoryjnego konkursu z chemii – do kolejnego eta-

pu zakwalifikował się Grzegorz Puścian (3a) 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

LUDZIE  

Poznaj nowego przewodniczącego ·   7 

Ale i tak ją kocham ·························  14 

Waszym zdaniem ....  ·······················   23 

STYL ŻYCIA  

Przewodnik kulinarny ·······················   8 

Futrzasta przygoda ·························   9 

Andrzejki — wieczór wróżb ···············  13 

Inspiracje ·······································  18 

Znaczenia imion ·····························   20 

KULTURA  

Cicho, cicho dzieci.  
To nie demony, nie diabły… ············  10 
Gorzej. To ludzie. 

Bohemian Rhapsody ·······················  12 

http://www.zs1marki.eu


STR.3 AKTUALNOŚCI  Oksford 

23 października – Koncert Tomasza Dolskiego 

Usłyszeliśmy utwory muzyki klasycznej w nowoczesnej odsło-

nie. Tym razem Tomasz Dolski zagrał: wariacje Enigma 

Edwarda Elgara, Zimę Antonia Vivaldiego, Gigę (Gigue) Ja-

na Sebastiana Bacha, tango Helsinborga, La danse maca-

bre Camille’a Saint – Saensa. 

24 października – wybory do Samorządu Uczniowskiego (więcej na s. 6) 

24 października – szkolny etap konkursu kuratoryjnego z historii 

26 października – szkolny etap kuratoryjnego konkursu z geografii 

5 listopada – Spotkanie z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta p. Dariuszem 

Dąbrowskim (1al, 1bl, 1cl i 2al: grupa z edukacji prawnej) 

7 listopada – 2bl i 2cl w Mareckim Ośrodku Kultury na przedstawieniu Album snów 

wg tekstów Czesława Miłosza 

7 listopada – szkolny etap kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego 

8 listopada – konkurs kuratoryjny z języka rosyjskiego i języka polskiego 

9 listopada – Akademia z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 

(więcej na s. 15) 

13 listopada – 2bl i 3l w kinie na filmie 7 uczuć 

15 listopada – Dzień otwarty 

19 listopada – 2al - w ramach edukacji prawnej – bierze udział w VI edycji Tygodnia 

Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

(więcej na s. 19) 

20 listopada – 2al i 2cl oraz Zespół Redakcyjny Oksfordu w kinie na filmie Bohemian 

Rhapsody 

20 – 23 listopada – próbne matury dla kl. 3l 

21 listopada – warsztaty dla gimnazjum w ramach projektu cyfrobezpieczni.pl – Bez-

pieczna szkoła cyfrowa 

26 listopada – 1cl w Muzeum PRL 

27 listopada - etap szkolny olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 

społecznych"; do kolejnego etapu zakwalifikowały się: Sofiya Vasheyko (1al), Ka-

tarzyna Koc (1al), Lena Sobolewska (1al)  

29 listopada – andrzejki : wróżby i dyskoteka 

PRZED NAMI W GRUDNIU: 

4 – 6 grudnia – próbne egzaminy gimnazjalne (3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f) 

13 grudnia – Dzień Wolontariatu (kiermasz ciast) oraz mikołajki 

13 grudnia – Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 

lub nieklasyfikacją) 
Kacper Osiecki 1al 
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Źródło: grupa Daily Elegance 

CZY XXI WIEK  

musi być okresem kiczu i masówki? 

W dzisiejszym świecie dominuje napis: „Made  

in China”, moda sezonowa, na którą składa się głów-

nie poliester, w domach zamiast biblioteczek – pla-

zmowy telewizor w każdym pokoju, masowe kina  

zastępują nam wizyty w teatrze, a festiwale disco polo 

- operę.  

Czy w czasach ogłupiających reality show, uza-

leżnienia od technologii i molochu jest miejsce  

na tradycyjny savoir - vivre, klayczną elegancję oraz 

bycie damą bądź dżentelmenem? Oczywiście, że tak. 

Od dziecka interesowałam się historią. Bardzo doce-

niam wiek, w którym przyszło mi żyć - m.in. ze względu na 

postęp medycyny, prawa kobiet czy chociażby tej uzależ-

niającej technologii, dzięki której mogę kontaktować się ze 

znajomymi na drugim końcu świata. Jednak zawsze mi 

czegoś brakowało. Zastanawiałam się, dlaczego wolimy 

minispódniczki i duże dekolty, zamiast tych szykownych 

strojów z lat 20-tych czy 30-tych XX wieku? Dlaczego na 

półkach w księgarni widzę „Imagines” Anny Todd czy „50 

twarzy Greya” E. L. James, zamiast „Braci Karamazow” 

Fiodora Dostojewskiego i cyklu „Madame Chic”?   

Czy to wszystko naprawdę zostało zapomniane przez 

większość społeczeństwa i istnieje tylko w sercach miłośni-

ków historii oraz w grupach rekonstrukcyjnych? Na szczę-

ście nie.  

W ubiegłym roku trafiłam najpierw na bloga,  

a z niego na facebookową grupę „Społeczność Daily Ele-

gance - elegancja w sukience”, gdzie całkiem duża grupa 

kobiet  (istnieją męskie odpowiedniki!) promuje bycie da-

mami i to nie tylko w zakresie wyglądu, ale każdej sferze 

życia. Wbrew pozorom nie są to jedynie konserwatywne, 

religijne pasjonatki sztuki, literatury, filozofii czy historii -  

jak mogłoby się wydawać. Można zobaczyć tu nastolatki, 

młode mężatki, starsze panie, niektóre z tatuażami  

lub kolorowymi włosami, zajmujące się fizyką, robotyką, 

nauczaniem, tłumaczeniami oraz wieloma innymi dziedzi-

nami.  Poza tą grupą istnieje ich wiele więcej! Np. „Jak bę-

dzie z damami?”, gdzie można podyskutować w luźniej-

szym tonie niż na DE; program „Debiutantki” dla dziew-

cząt między 18, a 24 rokiem życia, który zaszczepia w nich 
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miłość do tradycyjnych wartości; trochę bardziej konser-

watywne/kontrowersyjne są grupy o damach-

chrześcijankach kultywujących tradycję nakrywania głowy 

podczas modlitwy oraz w kościele.  

Wszystkie te miejsca tworzą piękne społeczności, 

które wspólnie się inspirują, doradzają, organizują spotka-

nia na kawę bądź bardziej tradycyjne – na wyścigi konne. 

Odbywają się bale osadzone w realiach początków XX 

wieku lub 20 - lecia międzywojennego, jak np. coroczny 

bal patriotyczny konserwatywnych środowisk katolickich.  

Wiem, że nie brzmi to zachęcająco, ale w poprzed-

nim roku zaryzykowałam i wybrałam się na taki bal. Śmia-

ło mogę powiedzieć, że było to jedno z najpiękniejszych 

wydarzeń, w którym kiedykolwiek brałam udział. Jeśli jed-

nak Was to nie przekonuje, to na przełomie stycznia i lute-

go pod Warszawą organizowany jest bal ułański. Która 

dziewczyna odmówi wzięcia udziału w wydarzeniu z tylo-

ma mężczyznami   w mundurach?  

Uważam, że wielu młodych ludzi odchodzi od tra-

dycji czy klasyki, ponieważ dzisiejszy świat przedstawia to 

jako po prostu nudne. W końcu po co marnować czas w 

sobotę na wyścigi konne, skoro można iść do klubu? Nie-

stety, z góry zakładamy, że opcja numer 1 jest nieciekawa. 

Tak samo jest z eleganckim strojem. Wydaje nam się nie-

wygodny, a w dodatku kojarzy się z takimi okropnymi wy-

darzeniami jak egzaminy czy początek roku szkolnego, nie 

mówiąc już o literaturze pięknej. 

 Odkąd zaczęłam gimnazjum, słyszałam, że w li-

ceum będziemy omawiać „Lalkę”, a to koszmar! Nie dość, 

że cegła, to jeszcze XIX - wieczna i z gwiazdką (znaczy 

lektura obowiązkowa!!!). Czy może być gorzej? Gdy prze-

kroczyłam próg sali od języka polskiego w liceum, jedyne, 

o czym myślałam, to jak ja sobie poradzę ze wszystkimi 

okropnymi lekturami, z „Lalką” na czele i wiecie co? W te 

wakacje w wolnych chwilach przeczytałam połowę tego 

dzieła i jest dobre.  Nie będę kłamać i mówić, że porwało 

mnie jak „Harry Potter”, a od akcji nie można się oderwać, 

ale nie jest zła, wręcz dobra. Część uczniów jednak jest tak 

wystraszona, że nawet nie próbuje jej zacząć.  

Tak samo jest z byciem damą. Savoir - vivre jest 

sztywny, teatr nudny, poprawne wysławianie się ciężkie, 

niegarbienie męczące, a spódnice niewygodne, więc po co 

sobie utrudniać życie? A może czas sprawdzić na własnej 

skórze, czy to takie straszne? Warto nie zamykać się na 

tradycję i kulturę. Na pewno wyjdzie Wam to na dobre  

i okaże się przydatne w życiu.  

Mówiąc o klasycznej elegancji, nie można pominąć  

kazachstańskiej modelki Ulyany Sergeenko.  

Źródło: grupa balów integracyjnych konserwatywnych środowisk katolickich 

Źródło: grupa Daily Elegance 

Źródło: instagram Ulyany  

Iza Talapka z kl. 2c LO 
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24 października 2018 r. odbyły się wybory do władz Samo-

rządu Uczniowskiego. Zgodnie z ordynacją wyborczą 6 uczniom  

z liceum udało się zebrać podpisy co najmniej 30 osób popierają-

cych ich kandydaturę. Następnie tydzień przed dniem głosowania 

wystartowała kampania wyborcza, w której tylko 3 kandydatów 

wykonało plakaty i ulotki wyborcze. Ich starania zostały docenio-

ne przez resztę uczniów, bo to właśnie ta trójka otrzymała najwię-

cej głosów. Widać, że poważne podejście do wyborów, gwarantu-

je zauważenie i docenienie naszych starań przez innych. 

Wybory do Samorządu  

Uczniowskiego 

Fot. Katarzyna Strunk  

Fot. Katarzyna Strunk  

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Aleksy Waśniewski (2al), Tomasz Nieborek (3c),  

Sandra Ścipień (1bl), Jędrzej Hadler (3l) 

Fot. Katarzyna Strunk  

Wyniki wyborów  
do Samorządu Uczniowskiego: 

W głosowaniu wzięło 289 uczniów  
( frekwencja wyniosła 85%) 

Oddano 5 głosów nieważnych 

I miejsce: Dawid Mańk (1bl): 34% 

II miejsce: Liwia Pietrucha (2cl): 30% 

III miejsce: Dominika Lipińska (2al): 13,8% 

IV miejsce: Wiktoria Kurkiewicz (2cl): 10% 

V miejsce: Marta Olkusznik (2bl): 6,2% 

VI miejsce: Paweł Bajszczak (2bl): 6%  

Opracowanie: Katarzyna Strunk 
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Dlaczego postanowiłeś startować w wyborach                      

do Samorządu Uczniowskiego? 

Postanowiłem startować w wyborach do Samorządu 

Uczniowskiego, ponieważ chcę, żeby w szkole coś się 

działo, było więcej zabawy, żeby ludzie chętniej przy-

chodzili do szkoły. 

Czy jesteś zadowolony z wygranej i stanowi-

ska, które objąłeś? 

Tak, jestem zadowolony z wygranej i dziękuję wszyst-

kim, którzy na mnie głosowali, za zaufanie. 

Co planujesz zrobić jako przewodniczący sa-

morządu uczniowskiego w tym roku szkolnym 

i w najbliższym czasie? 

Jako przewodniczący Samorządu Uczniowskiego chcę 

wprowadzić w szkole sporo rzeczy, m.in. zawody  

w tenisa stołowego, dyskoteki (najbliższa andrzejkowa 

odbędzie się 29 listopada), specjalne dni raz w miesią-

cu, regularny wolontariat, nocne oglądanie filmów.  

O reszcie spraw, które chciałbym wprowadzić w na-

szej szkole, będę informował na bieżąco.  

Samorząd Uczniowski oczywiście będzie także konty-

nuował mikołajki (kiermasz ciast), które w tym roku 

szkolnym odbędą się 13 grudnia (gdyż 6 grudnia jest 

ostatni dzień próbnych egzaminów gimnazjalnych,  

a poza tym chcemy z naszą akcją trafić także do rodzi-

ców: 13 grudnia to dzień otwarty). 

Gdybyś nie mógł głosować na samego siebie, to 

na którego kandydata/ kandydatkę byś zagło-

sował? 

Jeżeli nie mógłbym głosować na siebie, to wtedy za-

głosowałbym na Liwię Pietruchę, ponieważ jest osobą 

bardzo odpowiedzialną. Wiem, że poradziłaby jako 

przewodnicząca SU (Liwia została zastępcą przewod-

niczącego – przyp.red.). 

Które pomysły innych kandydatów najbardziej 

Ci się podobały? 

Najbardziej podobały mi się następujące pomysły  

moich przeciwniczek: 

- organizowanie spotkań absolwentów, 

- zamontowanie skrzyni skarg i próśb. 

Czym się interesujesz? Co robisz poza szkołą? 

Interesuję się sportem. Poza szkołą chodzę na siłow-

nię, tenisa ziemnego i siatkówkę. 

  
SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: 

DAWID MAŃK – PRZEWODNICZĄCY SU 

LIWIA PIETRUCHA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU 

DOMINIKA LIPIŃSKA – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU 

  

Poznaj nowego  
 przewodniczącego 

               Zdj. ze zbiorów Katarzyny Strunk 

Dawid Mańk jest absolwentem naszego gim-

nazjum, a obecnie uczniem kl. 1bl. W ubie-

głym roku szkolnym to głównie z jego inicja-

tywy doszedł do skutku bal gimnazjalny.  

Z tego powodu wielu uczniów 24 październi-

ka oddało na niego głos.  

Katarzyna Strunk 
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Tym razem zabieram Was w podróż w czasie. Poka-

żę Wam kuchnię staropolską, za którą nie zapłaci-

cie więcej niż trzydzieści złotych.  

Miejsce rodem z bajki. Kraina, gdzie królem jest farsz 

wtulony w płat ciasta. Gościnna izdebka pełna 

smaków domowego specjału - pierożków. 

Witam w Zapiecku. 

Jeśli macie ochotę na przewspaniałe pieroż-

ki, jak u babuni, lub inne wspaniałe potrawy przy-

rządzone w sposób mistrzowski, a jesteście przypad-

kiem w okolicach Starego Miasta czy Al. Jerozolim-

skich, zajrzyjcie koniecznie do tej jakże bajecznej 

pierogarni. 

Zaraz po przekroczeniu progu zaniemówicie 

na widok wystroju wnętrza tejże restauracji. Można 

się tam poczuć jak po wyjściu z maszyny czasu  

w dwudziestoleciu międzywojennym. Tuż po wejściu 

wita nas piękna kelnerka -  każda ubrana w czerwo-

no - grantową sukienkę we wzorki (nie jeden męski 

wzrok za sobą pociąga).  Miła pani zaprowadza 

nas do wolnego stolika i podaje menu. 

Do wyboru mamy nie tylko pierogi gotowa-

ne i zasmażane. Jak na pierogarnię przystało jest 

tam mnóstwo pierogów, ale można spotkać tam 

takie wykwintne potrawy jak: kiełbasy przygotowy-

wane na rozmaite sposoby, zupy czy pieczone mię-

siwa.  

Spragnionym szczególnie polecam kompot 

z suszu na ciepło i na zimno podawany w dużych 

kubkach lub w dzbanach. W zimne dni zasmakujcie 

herbaty czy kawy. 

Kiedy już złożycie zamówienie, nastawcie się 

na minimum 30 minut czekania na Wasz posiłek. 

Długotrwałe oczekiwanie jest wynagradzane por-

cją pierogów z prawdziwego zdarzenia. Ich ciasto 

dopiero co wyszło spod rąk kucharki, A NIE Z MI-

KROFALI. 

fot. Patryk Dzięcioł 

fot. Patryk Dzięcioł 

fot. Patryk Dzięcioł Zasmażane pierogi ruskie  

SMACZNEGO życzy Patryk Dzięcioł z kl. 1al 

Przewodnik 

KULINARNY 
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Warsaw Ptak Expo - Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe w Nadarzynie, w dniach 

26 – 28 października 2018 r. udostępniło swoje dwie hale dla dwóch międzynarodowych imprez: 

„Good Game” & „Comic Con”. 

IV edycji Warsaw Comic Con nie mogliśmy  

z przyjacielem (Sebastianem Dryńskim – absolwentem  

kl. 3b - przyp.red.) przegapić. Po zakupieniu trzydniowego 

karnetu odliczaliśmy czas do pierwszego dnia. Przygotowa-

nia do konwentu zaczęły się już po zakończeniu poprzedniej 

edycji. 

Pierwszego dnia wstaliśmy skoro świt, aby zdążyć 

na specjalny autobus spod Pałacu Kultury i Nauki. Pierwszy 

odjazd był o godzinie 8.00, następny dopiero o 10.45. 

Inauguracja otwarcia hal  została zaplanowana na 

12.00, więc mieliśmy trzy godziny wolnego po naszym przy-

jeździe. Nasza futrzasta rodzina powoli zaczęła się zjeżdżać.  

Te trzy godziny spędziliśmy w McDonaldzie (o tak 

wczesnej porze mieliśmy wolne miejsca w restauracji) i byli-

śmy jednymi z pierwszych w kolejce do bramek Comiconu. 

W środku spotkaliśmy pierwszych członków naszej rodziny: 

,,Tekkiego”, który układał gigantyczną jengę oraz Adama, 

„Kacpera” i „Bonbona”. 

Zaczęliśmy zwiedzanie Comiconu i Good Game’u. 

Przeciskając się przez tłum ludzi, mijaliśmy liczne stoiska  

z pamiątkami z gier, książek, filmów. Gdzieniegdzie spoty-

kaliśmy stanowiska z graczami, na których toczyły się tur-

nieje takich gier jak: World War 3, Fifa 18 CS:GO itp. Do 

godziny 15.00 cała rodzinka zebrała się na miejscu. 

     Przez całe trzy dni chodziliśmy  grupą przez 

hangary i robiliśmy zdjęcia ze wszystkimi ludźmi. Na takich 

konwentach często spotyka się ludzi z tabliczkami z napi-

sem: ,,Free Hugs” („darmowe przytulasy”). Kiedy jesteś fu-

trzakiem, tabliczki są zbędne. 

Adam oblegany przez tłumy. Nie musieliśmy daleko odcho-

dzić od jednej grupy chcącej się przytulić do futrzaka, a za-

raz zjawiała się nowa. 

 

fot. Sebastian Dryński  Tekki układa jengę  

fot. Sebastian Dryński Od lewej: Coconut, Tekki, Adam  

fot. Sebastian Dryński  
Cała rodzinka w komplecie  

(ja i Sebastian oraz: Coconut, Tekki, Zurio, Adam) 

fot. Sebastian Dryński  

Patryk Dzięcioł z kl. 1al  
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Lepiej uważać… bo można wpaść  
w niemiłe towarzystwo… ale, co jest 
gorsze?  Mutanci o ludzkich sercach 
czy ludzie o sercach potwornych? 

 Odpowiedzieć na pytanie zadane wyżej 

niestety nie mogę. Za dużo by Was ominęło, 

jakbym Wam wszystko powiedziała na począt-

ku. A może w ogóle nie ma odpowiedzi? Albo 

dopiero musicie ją sami stworzyć.  

Albowiem ciężkie jest życie  

wiedźmina… 

  Cirilla Fiona Elen Riannon, czyli Ciri, jest 

jedną z głównych bohaterek cyklu książek pt. 

„Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego. Utwory  

te opowiadają o najróżniejszych przygodach 

wiedźmina Geralta z Rivii. Może najpierw wytłu-

maczę, kim są wiedźmini?  

 Wiedźmini to zwykli chłopcy zgarnięci  

z ulicy. Wyszkoleni w jednej ze szkół ( niżej ma-

cie rozpiskę tych szkół oraz medaliony, które 

nosił każdy z wiedźminów z danej szkoły). Nau-

czeni walki bronią białą, posługiwaniem się 

Znakami, po przejściu (pomyślnie) Próby Traw. 

 Zostali wyszkoleni po to, by zabijać po-

twory, zdejmować klątwy z biednych nieszczę-

śników. Można też opisać, iż wykonują  czarną 

robotę, pozbywając się różnych monstr.  

Co więcej, oni żyją z tego. Dostają za to wyna-

grodzenie, przy którego wręczaniu zazwyczaj 

pracodawca patrzy krzywo na wiedźmaka. 

Znak Aard – wytwarza i wypycha energię od 

rzucającego w kierunku przeciwnika lub prze-

szkody. 

Znak Aksji – używany jest do poskramiania 

zwierząt czy nawet ludzi. 

Znak Igni – wytwarza ogień w postaci krótkiego 

stożka lub małej wiązki płomieni. 

 Znak Quen – wytwarza magiczną barierę 

ochronną, która chroni wiedźmina. 

 Znak Yrden– zabezpiecza przed otwarciem. W 

grach służy jako pułapka. Spowalnia przeciw-

ników, którzy wejdą w jego zasięg. 

Znak Heliotropu – amortyzuje uderzenia o twar-

dą powierzchnię jak podłogę czy ścianę. Za-

trzymuje też zaklęcia. 

Znak Somne – powoduje u osoby poddanej 

jego działaniu zapadnięcie w sen. 

http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Aard
http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Igni
http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Heliotrop
http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Somne
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Mają oni dość słabą reputację bezwzględnych 

i niemających serca bestii, co po części jest 

prawdą. 

 Lecz nie mają za bardzo wyjścia. Muszą 

się wyzbyć emocji, by być tak skutecznymi. Kto 

inny ratowałby tych kmiotków czy mieszczan,                          

a nawet królów przed leszymi, gryfami, upiora-

mi, wilkołakami czy czortami? A świat jest wiel-

ki… i tym bardziej niebezpieczny po tym, jak 

świat zmieszał się z innym światem. Właśnie  

po tej koniunkcji sfer do świata przybyły wszyst-

kie monstra… i to właśnie po tym powołano 

wiedźminów. 

Hmm… Geralt czy Gerald?  

Pisze się „Geralt”. Ja też się często myliłam.  

To z nim podróżujemy przez większość czasu. 

Moim zdaniem to jedna z najlepiej napisanych 

postaci  z wszystkich książek, jakie czytałam.  

A jest ich ponad… no… 120 (wiem, wiem ma-

lutko). I naprawdę wszystkie jego przygody  

są naprawdę ciekawe i czasem z trwogą,  

a czasem z przejęciem przewijałam stronę.  

 I nie wiem, czy wiecie, ale jest też gra 

oparta na tej książce i ostrzegam… jeśli ktoś nie 

przyjmuje do siebie przemocy i wulgaryzmów 

… niech nie dotyka tej książki i gry. 

Niby wiedźmak taki straszny. Wiecie, ma mie-

cze, walczy z potworami. Zabije je bez mru-

gnięcia okiem. A nawet jeśli trzeba, postąpi tak 

z człowiekiem. Straszy się nim dzieci i ogólnie 

robi się z niego mutanta bez uczuć, co jest po 

to, by wytępić potwory, zabrać pieniądze  

i odejść. Ale wiecie co? Gdyby tak było, czaro-

dziejka Yennefer nie kochałaby Geralta tak 

samo, jak on ją kocha. Ciri nie czułaby się przy 

nim jak przy ojcu. On by nawet jej nie wycho-

wał, a to zrobił. Nie miałby też swoich zaufa-

nych przyjaciół… a przez nich nie jest traktowa-

ny jak zwykły mutant. On ma swoją rodzinę, 

jest z niej dumny i ją kocha. A to, że ludzie są 

potworami, to inna sprawa… i oczywiście nie 

mówię tu tylko o świecie książki… 

 W sporym skrócie, bo zdążyłam się nieźle 

rozpisać. Polecam sagę Sapkowskiego jak żad-

ną inną. Ma wszystko, co powinny mieć dobre 

książki: wartką, z czasem spokojną, akcję z wie-

loma (naprawdę wieloma) wątkami. 

Kiszona kapusta! Jest (…) doskonałym środ-

kiem antydepresyjnym. (…) Zjadasz garniec 

kiszonej kapusty, popijasz garncem zsiadłe-

go mleka… i wnet depresja staje się naj-

mniejszym z twoich zmartwień. Zapominasz 

o depresji. Czasem na długo. 

~Jaskier, bard i trubadur, przyjaciel Geralta 
Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 
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W kinach od 2 listopada 2018 r. 

Jedyną rzeczą bardziej niesamowitą  
od ich muzyki, jest ich historia. 

Film opowiada o losach legendarne-
go zespołu Queen z niezwykłym Freddiem 
Mercurym na czele. Dzięki oryginalnemu 
brzmieniu szybko pną się na sam szczyt 
swojej błyskotliwej kariery. Myślę, że więk-
szość z nas tańczyła do We are the cham-
pions lub klaskała w rytmie We will rock 
you. We wstępie chciałabym zaznaczyć, 
że film przeznaczony jest dla wszystkich, ale 
największą przyjemność z niego będą czer-
pać fani zespołu i ich muzyki.  

Oglądając Bohemian Rhapsody  
w kinie chwilami odnosiłam wrażenie, że 
jestem na koncercie. Niebywała muzyka 
sprawia, że chciałoby się oglądać i oglą-
dać.  

Kolejnym niezaprzeczalnym atutem 
tego filmu jest obsada. Rami Malek w 100% 
wcielił się w rolę Mercury’ego, oddając je-
go ekstrawagancki styl bycia, a Gwilym 
Lee, w niektórych ujęciach wygląda jak 
klon Briana Maya (gitarzysty zespołu Que-
en). 

Producenci podkreślają, że film jest 
biografią całego zespołu. Niestety, nie mo-
gę się  z tym zgodzić, ponieważ wątek wo-
kalisty wyraźnie jest na pierwszym miejscu.  

Mimo że film ogląda się z ogromną 
przyjemnością przez ponad dwie godziny, 
to czuję pewien niedosyt. Przed seansem 
nie byłam fanką Freddiego Mercury’ego, 
a teraz wiem o nim niewiele więcej. Jego 
życie zaciekawiło mnie na tyle, że posta-
nowiłam w przyszłości sięgnąć po biografię 
tego muzyka. Nawet kinowy ekran nie jest 
w stanie ukazać całego kunsztu muzyczne-
go zespołu wszechczasów. 

 Podsumowując: film ma wady, ale 
genialna muzyka i gra aktorska przysłaniają 
je w pewnym stopniu. Polecam wszystkim, 
którzy kiedykolwiek czuli się inni, są niepo-
prawnymi marzycielami albo po prostu ko-
chają doskonałą muzykę. 

BOHEMIAN 
RHAPSODY(reż. Bryan Singer) 

Aleksandra Wyszyńska 2b LO 
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ANDRZEJKI 
WIECZÓR WRÓŻB 

 Andrzejki są obchodzone w noc z 29 na 30 
listopada, czyli  w wigilię dnia św. Andrzeja. 
Dawniej w ten wyjątkowy wieczór panny (“Na 
świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”) 
wróżyły sobie zamążpójście (męskim odpowied-
nikiem tego obrzędu były katarzynki – obcho-
dzone w noc z 24 na 25 listopada; z czasem jed-
nak katarzynki odeszły w zapomnienie). Dziś an-
drzejki i katarzynki są połączone  i obchodzone 
równocześnie jako tradycyjne andrzejki. 

 Jeśli będzie Wam mało wrażeń podczas 
dyskoteki andrzejkowej, możecie po jej zakoń-
czeniu spotkać się u kogoś w domu i umilić sobie 
resztę wieczoru tradycyjnymi wróżbami. Oto 
kilka naszych propozycji: 

LANIE WOSKU 

 Najpierw roztop 
wosk (świeczkę) w ron-
delku. Potem gorący płyn 
lej powoli przez ucho od 
klucza do miski z zimną 
wodą. Jaki kształt przybie-
rze figura z wosku, taki 
będzie przyszły mąż lub 
przyszła żona: 

 figura geometryczna – 
zrównoważony, spokojny, 

 drzewo, las – przepada za wsią, jest uczucio-
wy, sentymentalny, 

 skała, góra, bryła – gwałtowna, wybuchowa 
natura, 

 rycerz, wojsko, koń – zasadniczy charakter, 

 pies, kot – szczery, lubiany, dobry przyjaciel, 

 warzywa, słodycze – łakomy na słodycze, ner-
wowy, 

 serce – myśli tylko o miłości, namiętny, 

  torebka – interesowny, trochę skąpy, 

 domek, mebel – kocha rodzinę, lubi dom, 

 kwiaty – zdolności artystyczne, wrażliwy, deli-
katny. 

RÓŻNE PRZEDMIOTY 

 Ukrywamy pod kubkami / talerzykami różne 

(wybrane spośród poniższych) rzeczy. Mieszamy 
kubki/ talerzyki, gdy osoba poddająca się tej wróż-
bie ma zamknięte oczy. Następnie ta osoba wskazu-
je jakiś kubek / talerzyk. Interpretujemy dla niej 
przedmiot, który znajdował się pod kubkiem / tale-
rzykiem: 

 obrączka oznacza małżeństwo, 

 woda – panieńskie dziecko, 

 różaniec – zakon, 

 kwiatuszek – staropanieństwo, 

 chleb/ klucze – dobrobyt, 

 chusteczka – opłakane życie, 

 cukier – dobre, słodkie życie, 

 pieniądze – bogactwo, 

 listek laurowy – sława, 

 brak przedmiotu – nic się w naszym życiu nie 
zmieni    

KARTKI Z IMIONAMI  

 Na karteczkach (najlepiej z tektury) napisz 
jak najwięcej imion chłopców / imion dziewczyn. 
Stań przodem do świeczki i rzuć za siebie garść 
karteczek z imionami. Obejrzyj się za siebie i zo-
bacz, która karteczka upadła najbliżej. Odczytane 
na niej imię będzie imieniem twojego ukochane-
go / twojej ukochanej. 

KARTECZKI Z ŻYCZENIAMI  

 Do dużego szklanego naczynia wrzuć kilka lub 
kilkanaście kartek z zapisanymi na nich życzenia-
mi. Potem powoli wlej do naczynia zimną wodę.  
Te karteczki, które wypłyną na wierzch, wskażą 
marzenia, które się spełnią w najbliższym czasie. 
Te, które opadną na dno, niestety szybko nie zosta-
ną zrealizowane. 

Zespół Redakcyjny 

https://polki.pl/rodzina/ksiega-imion-dla-chlopcow.html
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Wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzicie sobie  

w domu spokojnie. Rysujecie, gracie, uczycie się 

albo po prostu odpoczywacie. I nagle wchodzi Wa-

sza mama do pokoju i już myślicie, że przyszła, że-

by pogonić Was do lekcji albo żeby po prostu po-

gadać. Potem słyszycie od swojej mamy te parę 

słów, które chcąc nie chcąc zmienią Wam życie… 

a mianowicie: „Wiesz, że będziesz miała siostrę?”. 

  Patrzycie na swoją uśmiechniętą mamę… 

Ona na Was… i jesteście pewni, że zażartowała. 

Śmiejecie się. A Wasza mama się dalej uśmiecha  

i zajmuje Wam chwilę, by zrozumieć…  że ona NIE 

żartowała. 

Teraz musisz czekać… 

Całe 9 miesięcy… minęło mi dość szybko. 

Ale najgorsze był (i każdy, kto był albo jest w takiej 

sytuacji, to potwierdzi) humor mamy. Naprawdę, 

trzeba się uzbroić w anielską cierpliwość. Wasza 

mama będzie się Was czepiać, będzie krytykować 

itp. … tylko dwa razy mocniej niż kiedykolwiek 

wcześniej. Lepiej jej schodzić z drogi i nie denerwo-

wać jej. 

 Mój tata ciągle latał za moją mamą. Moja 

siostra się z nią na potęgę sprzeczała, a ja? Jakoś 

się tym wszystkim nie stresowałam. 

Gdy minie już te 9 (ciężkich) miesięcy.  

Aktualnie minął miesiąc, odkąd „dostałam” 

na urodziny siostrę. Dali jej na imię Kaja i nawet nie 

wiecie, ile było dyskusji o imieniu. Moja siostra cią-

gle się upierała, że na pewno to będzie chłopczyk  

i będzie miał na imię Antoś. Ja tylko nie zgadzałam 

się na imiona, kojarzące  mi się z osobami, których 

nie lubiłam w podstawówce. Tata nie miał za dużo 

do gadania jako jedyny mężczyzna w domu i głów-

nie moja mama, i babcia wymyślały imiona. 

Znacie to? Kiedy posprzątacie swój pokój  
idealnie, ale Wasza mama i tak znajdzie ka-
wałek nieprzetartej półki z kurzu? A mama  
w ciąży... znajdzie jeden jedyny pyłek kurzu  
w miejscu, o którym istnieniu nawet nie mieli-
ście pojęcia i będziecie musieli od początku 
wszystko posprzątać. 
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Pamiętam nadal, jak sie-

działam sobie w domu  

 czekałam na przyjazd sio-

stry. Jak mówiłam wcze-

śniej, wcale się tym nie 

stresowałam ani nic. Za to 

żartowałam sobie, jak  

w końcu przyjechała, że 

jest cała pucołowata. Na 

dodatek później zlękłam się i wyszłam szybko z po-

koju, gdy zaczęła płakać, bo byłam pewna, że ma-

lutka Kaja mnie nie lubi. Pamiętam nadal, jak sie-

działam sobie w domu i czekałam na przyjazd sio-

stry. Jak mówiłam wcześniej, wcale się tym nie stre-

sowałam ani nic. Za to żartowałam sobie, jak  

w końcu przyjechała, że jest cała pucołowata. Na 

dodatek później zlękłam się i wyszłam szybko z po-

koju, gdy zaczęła płakać, bo byłam pewna, że ma-

lutka Kaja mnie nie lubi. 

A jak się żyje z takim dzieciaczkiem? 

 No… to zależy. Jeśli jesteście ludźmi, których 

trudno zdenerwować, cechuje Was spokój i opano-

wanie, umiecie sobie poradzić w dziczy tylko przy 

pomocy butelki z mlekiem albo nie macie małego 

dziecka w domu… to możecie się uważać za szczę-

ściarzy. A jeśli nawet nie wiecie jak działa smo-

czek… to powodzenia. 

 Ja sama, jeśli tylko mogę, to pomagam ma-

mie z moją siostrą. Biorę ją na ręce, przytulam, koły-

szę, żeby zasnęła albo karmię z butelki. Mam już 

nawet sposób na nią, bo kiedy płacze, wystarczy 

wziąć ją na ręce i pionowo oprzeć jej główkę na 

ramieniu i tak ją trzymać, a ona będzie się spokojnie 

rozglądać. 

Musicie czasem wybaczyć takiemu boba-

skowi. Nie rozumie, że macie do odrobienia lekcje, 

że musicie się pouczyć albo że chcecie spać…  

bo jest trzecia nad ranem. Taki bobasek płaczem 

będzie pokazywał, że jest zmęczony, że chce jeść 

albo marudzi, że nie ma mamy (nawet nie wiecie, 

ile jest rodzajów płaczu). I albo mi to przychodzi  

z łatwością, albo ona mnie po prostu lubi, bo moim 

zdaniem łatwo się nią zaopiekować: przynajmniej 

jeśli chodzi o jej uspokojenie albo uśpienie czy kar-

mienie z butelki. Nie sprawia mi to jakiejś dużej trud-

ności. A moja mama i tak mnie straszy, że im będzie 

starsza, tym będzie z nią więcej kłopotów… Nie 

wątpię. 

W końcu to fajnie mieć takiego maluszka  

w domu? 

 Nawet fajnie jest. Widzisz, jak rośnie. Widzisz 

jego śmieszne miny i czekasz tylko aż zrobi jakąś za-

bawną pozę albo mama w coś śmiesznego tego 

maluszka przebierze (patrz na zdjęcie Kajusi w śpi-

worku).  

Nawet patrząc na to z innej strony, można sobie 

poćwiczyć opiekę nad takim dzieciaczkiem, jeśli się 

chce mieć w przyszłości własne. A minusy? Może 

to, że dzieli nas całe 16 lat. To jest pewne (?), że 

mogę się z nią  nie dogadać. Ale i tak ją kocham. 

Pomysły mojej mamy, babci i dziadka na 
imię : Kalina, Hania, Ania, Kamila, Karolina  
i Marysieńka i przez małą chwilę Gaja... 

Moja siostra urodziła się parę dni po moich 
urodzinach… Co jeszcze ciekawsze, moja 
pierwsza siostra (o dwa lata młodsza) urodziła 
się parę dni przed świętami Bożego Narodze-
nia i dlatego każdy się śmiał, że „dostałam” ją 
na święta pod choinkę :-) 

Moim zdaniem mam sporo szczęścia, ponieważ 
często jest tak, że nie reaguję na dźwięki w tle, 
na przykład jak sąsiad wierci w ścianie, moja 
siostra do mnie mówi, a mi się nie chce tego 
słuchać, albo… jak moja najmłodsza siostra 
płacze. 

Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 
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100 lat Niepodległej 
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Każdego dnia możecie usłyszeć inny rodzaj 
muzyki: 

 w poniedziałek: muzykę zagraniczną, 

 we wtorek: pop, 

 w środę: muzykę poważną, 

 w czwartek: muzykę polską, 

 w piątek: rock. 

Muzykę klasyczną puszczamy nie tylko w śro-
dę, ale również na jednej przerwie przez pięć 
dni w tygodniu. 

9 listopada – w związku ze szkolnymi obcho-
dami 100-lecia Niepodległości – grałyśmy tylko 
utwory patriotyczne, np. „Marsz Pierwszej Bry-
gady” czy „Biały Krzyż”.  

RADIOWĘZEŁ W AKCJI 
Od 8 października przez nasz szkolny radiowęzeł puszczamy dla Was muzykę, gdyż uważamy, 
że każdemu przyda się jej trochę – zarówno utworów spokojnych, jak i bardziej energicznych. 

Amelia Zawadzka (3d), Julia Fabijańczuk (3d) 
 i Zuzanna Golecka (3d)  – prowadzące radiowęzeł 

Inspiracje 
Malujecie, rysujecie, piszecie wiersze  

albo opowieści, chcecie mieć jakieś pomy-

sły na handmade albo ogólnie, żeby 

tworzyć? Mam dla Was listę na cały 

miesiąc, z której możecie brać inspiracje.  

A najlepiej będzie, jak codziennie zrealizu-

jecie po jednej z nich! Nauczycie się też 

nowych słówek.  

1. Sailing 
2. Snack 
3. Mongrel 
4. Uncomplaining 
5. Nun 
6. Gossip 
7. Confused 
8. Night 
9. Furniture 
10. Entrance 
11. Rhubarb 
12. Powder 
13. Circular 
14. Elixir 
15. Zone 
16. Underestimation 

17. Smell 
18. Ox 
19. Pain 
20. Noose 
21. Lodestar 
22. Leopard 
23. Liberty 
24. Indomitable 
25. Heartless 
26. Froth 
27. Frail 
28. Drooling 
29. Donkey 
30. Craftsman 
31. Whale 

Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 
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Od 20 listopada 2014 r. obchodzony jest 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Data ta nie 
jest przypadkowa, gdyż dokładnie 20.11.1989 r. 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych uchwaliło najważniejszy doku-
ment dotyczący praw dziecka – Konwencję o pra-
wach dziecka (weszła w życie w 1990 r). Ciekawe 
jest to, że to Polska była inicjatorem i współtwór-
cą Konwencji – dzisiaj nazywanej Światową 
Konwencją Praw Dziecka. 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został 
uchwalony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika 
Praw Dziecka, by uświadomić dzieciom (osobom 
poniżej 18. roku życia – jak czytamy w Art. 1 Kon-
wencji), że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, 
jak z nich korzystać. 

Polska podpisała Konwencję  o prawach 
dziecka 7 stycznia 1991 r. 

Konwencja ta jest podstawą działalności 

UNICEF –u . Na straży przestrzegania przez pań-
stwa praw w niej zagwarantowanych stoi Komitet 
Praw Dziecka. 

Jak do tej pory do Konwencji uchwalono  
3 protokoły dodatkowe: 

  w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbroj-
nych (25.05.2000 r.), 

  w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prosty-
tucji i dziecięcej pornografii (25.05.2000 r.), 

  w sprawie możliwości składania zawiadomień 
do Komitetu Praw Dziecka o naruszeniach praw  
i wolności zapisanych w Konwencji o prawach 
dziecka (19.12.2011 r.). 

Polska ratyfikowała (zatwierdziła) dwa 
pierwsze protokoły w 2005 r. 

 W dniach 19–25.11.2018 r. wiele szkół 
podstawowych (kl.VII i VIII) i ponadgimna-
zjalnych wzięło udział w VI edycji ogólnopol-
skiego projektu „Tydzień Konstytucyjny” or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. 
Zbigniewa Hołdy.  

 W tym roku szkolnym my także postano-
wiliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu. 

 19 listopada br. p. Iwona Seweryn – radca 
prawny przydzielony przez organizatorów  do na-
szej szkoły – przeprowadziła dla kl. 2al dwugo-
dzinne zajęcia dotyczące znaczenia Konstytucji  
w życiu obywateli. W przystępny sposób, poparty 
licznymi przykładami, pokazała, że problematyka 
konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzien-
ne życie każdego z nas.  

 Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu 
uzupełniającego – edukacja prawna. 

#Moja Konstytucja 

Jest taki dzień … 

rys. Oliwia Burczak (1bl)       

Fot. Katarzyna Strunk      

Tekst: Katarzyna Strunk   
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Imię łacińskie 

Imieniny: 17 czerwca, 3 września, 8 i 19 października 

Laura jest zarazem pełna zapału i flegmatyczna. Umie 

szybko rozwiązywać problemy. Jest bardzo zaradna, żyje 

w nadzwyczajnym tempie i nie może usiedzieć w miejscu. 

Nie lubi przebywać na uboczu ani żyć w cieniu. To kon-

taktowa, wesoła i sympatyczna kobieta. Z łatwością na-

wiązuje nowe znajomości i otacza się dużą grupą znajo-

mych. Posiada wysokie poczucie własnej wartości. Ma 

jednak wielkie serce i chętnie wysłucha oraz pocieszy 

każdego. 

                    
Imię rzymskie 

Imieniny: 13 listopada, 14 grudnia 

Jest ona ogromnie nieśmiała i właściwie nigdy nie odzy-

wa się niepytana, a wyjście z inicjatywą przy zawieraniu 

nowej znajomości niemal graniczy u niej z cudem. Nigdy 

się nie wywyższa i ma całą masę kompleksów. Ciężko 

jest jej nawiązywać z ludźmi normalne kontakty, a jedno-

cześnie bardzo ich potrzebuje. Jest wspaniałą przyjaciół-

ką, ale tylko dla tych, którym ufa. Jest gotowa do najwięk-

szych poświęceń, ale musi wiedzieć, że i oni będą przy 

niej na dobre i na złe. Ma duszę romantyczki. Osiąganie 

celów jest możliwe tylko, gdy będzie miała kogoś u boku, 

z kim będzie dzieliła doznawane emocje. 

                
Imię grecko – łacińskie 

Imieniny: 11 i 17 lutego, 21 i 22 kwietnia, 10 września, 

18 i 31 października, 

10 listopada, 17 grudnia 

Łukasz to osoba systematyczna, dokładna i pracowita.  

To spokojny i cierpliwy flegmatyk. Łukasz nie lubi tłumu 

ani hałasu, ale nie gardzi spotkaniami w większym gro-

nie. Bardzo chętnie niesie innym pomoc. Jest bardzo ro-

dzinny. Cechują go wytrwałość, spokój i rozwaga. Nie 

znosi konfliktów oraz sporów, dlatego dyplomatycznie 

dąży do ugody. Poza tym jest niezwykle zmysłowym, ale 

 i odpowiedzialnym mężczyzną. Ma w sobie wiele empatii 

i nikogo nie zamierza ranić, nawet słowami. 

    
Imię hebrajskie 

Imieniny: 30 stycznia, 24 i 25 lutego, 14 maja, 3 

czerwca, 18 września,11 listopada, 17 grudnia 

Maciej jest osobą nerwową, pobudliwą i bardzo szybko 

reagującą. Posiada wiele energii i jest bardzo aktywny. 

Jest introwertykiem jak i ekstrawertykiem. Maciej jest 

wrażliwy i uczuciowy. Wybuchowy, bardzo gwałtownie 

reagujący, a jednocześnie skryty i tajemniczy. Chętnie 

miesza się do cudzych spraw z powodu chęci niesienia 

pomocy. O sobie mówi jednak niewiele. Przejmuje się 

losem bliskich. Zawsze stanie po stronie niesłusznie ata-

kowanych.  

ZNACZENIA IMION 
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Imię greckie 

Imieniny: 18 stycznia; 3, 22, 25 lutego; 26 marca;  
10, 13 kwietnia; 16 maja; 10 czerwca; 13, 20 lipca;  
13, 20, 27, 30 sierpnia; 16, 17, 25 października;  

2, 16 listopada; 23, 30 grudnia 

Małgorzata to choleryczka o dużej impulsywności. Posia-

da chwiejny charakter – chętnie się angażuje, ale łatwo 

zniechęca, do tego jest wrażliwa na niepowodzenia. To 

również niezwykle odważna kobieta lubiąca przygody  

i podróże. Posiada grono licznych i oddanych przyjaciół. 

Jest rodzinną kobietą, często nie ma jednak szczęścia  

w miłości. Jest zaradna, opiekuńcza i czuła. Ma w sobie 

pełno uroku. Życzliwa, o spokojnym usposobieniu. 

     
Imię hebrajskie oraz biblijne 

Imieniny: 29 stycznia; 2, 14 marca; 10 kwietnia;  
4, 8, 14, 23 maja; 20 czerwca; 5, 25 lipca; 
24, 25, 30 sierpnia; 6, 29 września; 19 października;  
16, 26 listopada 

Michał jest przede wszystkim ogromnie pogodny i niemal 

nie zdarza się, by miał zły humor. Zaraża innych ludzi 

swoją pogodą ducha. Jest człowiekiem bardzo inteligent-

nym, ale nie wywyższa się z tego powodu ani nie epatuje 

swoją błyskotliwością. Gotowy do niesienia pomocy in-

nym. Cechują go opanowanie, odpowiedzialność i ambi-

cja. Jest dystyngowany, przystojny, zadbany i elokwentny. 

Z łatwością odnajduje się w każdym otoczeniu. 

Opracowała Liwia Portacha z kl. 1cLO 

NA PODIUM BEZ ZMIAN  
I miejsce: Wiktoria i Jakub, II miejsce: Julia i Kacper, III miejsce: Karolina i Mate-

usz. Oto najpopularniejsze imiona uczniów w naszej szkole w tym roku szkolnym. 

Zresztą od dwóch lat "nie dopuszczają" innych do podium. A przecież skład osobowy 

klas w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym sporo się zmienił. Sprawdźcie na wy-

kresie, jaką popularnością cieszą się Wasze imiona.  

Wykresy na następnej stronie 





WASZYM ZDANIEM ....  
W związku z obchodami 100-lecia Niepodległości postanowiłyśmy sprawdzić, jak ucz-

niowie naszej szkoły rozumieją słowo patriotyzm i czym dla nich jest 11 listopada.  

Julia Goleń (3a) i Oliwia Soćko (3d)  



ANDRZEJKI  

Od lewej:  Wróżka Weronika, Wróżka Wiktoria i Wróżka Liwia 

Fot. Wojciech Ptaszyński 2al 

Fot. Wojciech Ptaszyński 2al 


