
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer gazetki szkolnej. Mamy nadzieję, że 

zaciekawią Was poruszane tematy, zwłaszcza, że skupiliśmy uwagę na tym, co 

przyjemne, ale i ważne historycznie. Mamy też garść niespodzianek, które 

wykorzystują tak nam bliską w ostatnim czasie technologię. 

 

Pozdrawiamy wiosennie. 

 Redakcja 
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Sto lat temu, czyli 22 stycznia 1921 roku      

w Warszawie, na świat przyszedł Krzysztof 

Kamil Baczyński. Jest jednym                       

z najwybitniejszych polskich twórców. 

Krzysztof Kamil Baczyński pierwsze swoje 

utwory napisał już w czasie nauki                 

w Gimnazjum. Co ciekawe, jego kolegami       

z klasy byli bohaterowie „Kamieni na 

Szaniec‖, czyli Zośka, Rudy i Alek. Poezja 

Baczyńskiego najpełniej wyraża cechy 

pokolenia Kolumbów. Jego wiersze pomimo 

silnego związku z czasem wojny, ukazują 

swój uniwersalny wymiar. Stało się tak 

dlatego, że nie pisał o swojej epoce wprost, 

lecz w konwencji apokaliptycznej, a także 

dlatego, że poruszał problemy 

ponadczasowe, takie jak rzeźbienie duszy     

i psychiki człowieka, podejmował tematykę 

młodości i dojrzewania (w tym przypadku 

drastycznie przyśpieszonym przez wojnę). 

Krzysztof Baczyński w wierszach bardzo 

często używał liczby mnogiej. Pisał wiersze 

katastroficzne  „spełniającej się apokalipsy‖. 

Pragnął zmierzyć się ze swoją epoką             

i czasem historycznym. Ukazywał wojnę 

pełną symbolicznych obrazów. Był nieufny 

wobec tradycyjnej poetyki – uważał, że jest 

niewskazana wobec ogromu zniszczeń         

i cierpień narodu.  

Miał świadomość zagłady własnej i jego 

pokolenia; jednocześnie nie dramatyzował 

nad tym losem. Zachowały się wszystkie 

jego dzieła, czyli ponad 500 wierszy, 

kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. 

Najbardziej znane wiersze Baczyńskiego to: 

Elegia o... [chłopcu polskim], Mazowsze, 

Historia, Spojrzenie, Pragnienia, Ten czas, 

Pokolenie, Biała magia, Gdy broń dymiącą      

z dłoni wyjmę..., Polacy. Zachowało się też 

dużo rysunków i grafik Baczyńskiego, np. 

ilustracje do wierszy poety, projekty okładek 

własnych tomików, kolekcja rysunków z jego 

psem czy rysunki o tematyce orientalnej. 

Życie i twórczość Baczyńskiego stały się  

 

tematem kilku filmów m.in. „Dzień czwarty‖, 

w którym poetę zagrał Krzysztof Pieczyński 

w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. 

Uczniowie stykają się z wybranymi utworami 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na lekcjach 

języka polskiego w szkole podstawowej        

i ponadpodstawowej. Poeta jest patronem 

wielu szkół i placówek oświatowych w całym 

kraju. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 

rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

 

Red. Magdalena Jankowska, VIa 
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Emil Plocke, mieszkaniec Leśniewa, jeden   

z Żołnierzy Wyklętych, walczył w Polskich 

Siłach Zbrojnych na zachodzie, był 

żołnierzem I-go Dywizjonu Pancernego gen. 

Maczka. Brał udział w lądowaniu                  

w Normandii w 1944 roku. Przeszedł cały 

szlak bojowy, począwszy od Normandii          

(wybrzeże Francji) w czerwcu tego roku do 

Wilhelmshaven (Niemcy) przez Francję, 

Belgię, Holandię, Niemcy. Dywizja generała 

Maczka nie przegrała na tym szlaku żadnej 

bitwy. Po latach tułaczki dane mu było 

powrócić do kraju w sierpniu 1947r, gdzie 

przywitano go w Pucku na komisariacie 

milicji, każąc mu zdjąć wszystkie 

odznaczenia i symbole Wojska Polskiego 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Był 

przez jakiś czas pilnowany przez UB i musiał 

się zgłaszać co jakiś czas na policję. Zmarł 

w wieku 77 lat i spoczął na leśniewskim 

cmentarzu. Za waleczność i poświęcenie 

został uhonorowany wieloma odznaczeniami 

m.in. Krzyżem Walecznych. 

 

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się 

tych, którzy przeciwstawiali się reżimowi 

sowieckiemu i komunizmowi.  

 
Żołnierzy Wyklętych nazywa się również 

„Żołnierzami Niezłomnymi ‖ lub „żołnierzami 

drugiej konspiracji‖.  

Dnia 1 marca obchodzony jest Narodowy 

Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych‖, który 

został ustanowiony w 2011 roku przez Sejm 

RP, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie 

światowej walczyli przeciw narzuconej siłą 

władzy komunistycznej. Tego dnia w 1951 r. 

w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po 

pokazowym procesie, zostali rozstrzelani 

przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość‖  

Powojenna konspiracja niepodległościowa 

była najliczniejszą formą zorganizowanego 

oporu polskiego społeczeństwa wobec 

reżimu komunistycznego. W zbrojnym 

podziemiu działało nawet 200 tys. osób        

w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tysięcy 

walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś 

kolejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich, 

zapewniając wyżywienie, artykuły pierwszej 

potrzeby, schronienie i łączność. 

 
 

Żołnierze wyklęci grupowali się w formalne 

organizacje o charakterze polityczno-

militarnym. Do najważniejszych zalicza się 

zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Armię 

Krajową Obywatelską oraz istniejące już      

w czasie wojny Narodowe Siły Zbrojne              

i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Trzon 

sił zaangażowanych w walkę z komunistami 

stanowili członkowie antyniemieckiego ruchu 

oporu grupujący się z Armii Krajowej i 

Narodowych Sił Zbrojnych. Ich powojenna 

aktywność opierała się przede wszystkim na 

walce partyzanckiej wymierzonej w oddziały 

Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji 

Obywatelskiej, a w tym uderzenia na 

magazyny, komisariaty, więzienia. W wielu 

miejscach byli wspierani przez ludność 

cywilną, która sprzyjała idei walki z władzą 

komunistyczną. 
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Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne 

prześladowania. Wielu zginęło – 

zamordowanych skrytobójczo lub na 

podstawie wyroków komunistycznych 

sądów. Ci żołnierze walczyli o suwerenne 

państwo, żołnierski honor, o prawo do 

normalnego życia. Walczyli z nadzieją, że 

sprawiedliwość zwycięży, a kara dosięgnie 

sowieckich okupantów i ich polskich 

kolaborantów. Chociaż dziś nazywamy ich 

żołnierzami wyklętymi, oni sami uważali się 

tylko za żołnierzy słusznej sprawy. Wielu      

z nich walczyło do końca, do śmierci z rąk 

wroga. Często nadal ich groby pozostają 

nieznane. Byli sumieniem Polski i dla 

następnych pokoleń wysoko wyznaczyli 

miarę wierności ojczyźnie. 

Ofiary zbrodni komunistycznych 

dokonywanych w pierwszych latach po        

II wojnie światowej wciąż czekają na 

upamiętnienie. Ich rodziny wielokrotnie         

z pogardą pozbawiane były informacji o losie 

najbliższych, oczekując ich wypuszczenia 

przy kolejnych przeprowadzanych 

amnestiach. Tysiące członków rodzin 

żołnierzy podziemia nigdy się ich nie 

doczekało, nie otrzymując nawet informacji   

o dacie śmierci czy miejscu pochówku. Mimo 

konspiracyjnych działań, m.in. grabarzy 

warszawskich cmentarzy, którzy potajemnie 

spisywali daty i miejsca grzebania ciał, wciąż 

nie udało się odnaleźć wszystkich. 

Redakcja 
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Londyn, 2 maja 1999r.  
 

Drogi Fredzie, 
 
  Minął już rok od Twojej śmierci, a ja nadal nie mogę się po niej pozbierać. Tak niewiele 

brakowało do tego, abyś siedział tu ze mną i wspominał Bitwę o Hogwart.   

  Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed walką. ―Jeszcze będziemy się z tego śmiać‖. Naturalnie, 

że Twoje słowa wtedy były pewne. Byliśmy przekonani, że żadnemu z nas nic się nie stanie, 

jednak tak się nie stało.  

  Codziennie mówię do siebie ―nie poddawaj się‖, ―kochaj życie‖. Jednak to nie jest takie 

proste jak się wydaje. Prawie cała rodzina już przyzwyczaiła się do tego, że nie ma Cię 

już z nami, tylko ja i Percy nadal nie możemy się z tym pogodzić... Chyba mamy coś 

wspólnego, chociaż całe życie myślałem, że jest całkowicie inny niż my.  

   Kiedy jadę do rodzinnego domu, wszyscy są uśmiechnięci― zawsze się ze mną witają:  Miłego 

dnia‖, chociaż wiem, że bez Ciebie ten dzień nie będzie miły.  Prawie wszyscy mi mówią ―Kolej 

na Ciebie, musisz się przyzwyczaić do jego śmierci. Musisz naładować baterię i żyć jak 

dawniej‖. Jednak, ja nie mogę tego zrobić, za bardzo za Tobą tęsknię.  

  Może kiedyś otworzę ponownie nasz sklep? Może przy pomocy któregoś z naszego 

rodzeństwa? To jest pomysł. Jednak teraz staram się pogodzić z Twoją śmiercią, ponieważ 

wiem, że Ty nie chciałbyś, abym był smutny.  

  

        Tęsknię  

George.  

 

Red. Wiktoria Malinowska, VIIb

 

 

 

Nina ma trzynaście lat      i jest skromną dziewczyną, ale też bardzo odważną. Boryka się 

z różnymi perypetiami, związanymi z sytuacjami paranormalnymi.  

Była kiedyś piękną nastolatką, ale żeby ukryć się przed tak zwanymi „Oni‖ ścięła włosy   

zmieniła swój styl na bardziej skromny. Z natury dziewczyna miała zielone oczy-z natury, 

ponieważ zaczęła nosić soczewki, dzięki którym zyskała piwne oczy. Podobnie zmian dokonała z 

włosami-początkowo długie kasztanowe włosy, ścięła do ramion. Jest szczupłą osóbką, której 
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życie nie rozpieszczało. Nina doceniała to, co ma, ale jednak szczęścia nie wiązała z pieniędzmi, 

bo była biedna. Jednak też nigdy by nie powiedziała bierz co chcesz, ponieważ nie była zbyt 

uprzejma. Nie lubiła samej siebie. Zawsze, jak coś się działo, mówiła: „ O mnie się nie martw. 

Martw się o siebie‖. Nina jest zawsze pewna siebie. Od momentu jak stała się samodzielna, 

musiała pomagać mamie we wszystkich obowiązkach, więc nauczyła się asertywności                  

i gospodarności. Lubiła ciszę i spokój. Czasem były przydatne, na przykład gdy upiory 

przechodziły koło niej i jej przyjaciół. Wtedy tylko spokój mógł ich uratować. Ta mała kobietka 

zdecydowanie nie była farciarzem, bo zwyczajnie miała pecha. Nawet wtedy, gdy bankowo 

zgodziła się na wyprawę do kościoła pełnego upiorów. Zabawnie zachowywała się podczas 

rozmowy z żołnierzem o instytucie. Nina często musiała się kryć, a to przed Lisem, a to przed 

Sową lub Wydrą (Lis, Sowa, Wydra i inne nazwy zwierząt to określenia strażników   w instytucie, 

do którego później trafiła bohaterka). 

Moim zdaniem Nina jest postacią odważną i bardzo sympatyczną, pomimo problemów      

i nieprzyjemnych historii, jakich doświadczyła  w swoim dzieciństwie. Nie chciałabym być na jej 

miejscu, bo spotkania z duchami to nie jest wymarzona przygoda mojego życia, zatem nic tylko 

się cieszyć, że to tylko fikcja literacka. 

Red. Zuzanna Kołodziejska, Vb 

 

(CZĘŚĆ 4) 

Rozdział VI 
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  Emma siedziała na kanapie w Pokoju 

Wspólnym w oczekiwaniu na Huncwotów. 

Gdy tylko chłopcy wyszli z dormitorium 

dziewczyna dyskretnie udała się za nimi. 

Podążała ich śladami, aż do Sali 

Wejściowej, ponieważ gdyby wyszła na 

błonia od razu zostałaby zauważona. Gdy 

tylko Huncwoci trochę się oddalili brunetka 

szła dalej w stronę Bijącej Wierzby, gdzie     

z oddali zobaczyła coś dziwnego. James, 

Peter i Syriusz zmienili się w zwierzęta. 

Potter przemienił się w dostojnego jelenia, 

Pettigrew  w szczura, a Syriusz w dużego, 

czarnego psa. Wtedy Gryfonka od razu 

zrozumiała skąd biorą się ich przezwiska- są 

Animagami. Lecz nasuwały się jej na myśl 

dwa pytania: Co z Remusem? oraz Co 

oznacza jego pseudonim- Lunatyk?     

  Peter jako szczur przedostał się do 

wielkiego pnia drzewa, dotknął jednego        

z korzeni rośliny i wierzba natychmiast 

znieruchomiała. Reszta udała się do dużej 

dziury, zakrytej jednym z większych pędów.  

  Emma przyglądająca się temu zdarzeniu 

nie mogła uwierzyć temu co przed chwilą 

zobaczyła. Odczekała około 10 minut            

i ruszyła śladem Huncwotów. Za pomocą 

czarów przeniosła kamień na owy korzeń       

i weszła do tunelu. Po długiej wędrówce 

ciemnym korytarzem zauważyła koniec 

przejścia i jakąś klapę skierowaną ku górze. 

Otworzyła ją i wydostała się z tunelu. Nie 

wierzyła własnym oczom- była                      

w Wrzeszczącej Chacie. Brunetka 

postanowiła się trochę rozejrzeć. 

  Cały dom był zniszczony. Dziewczyna 

chciała udać się schodami na piętro 

budynku, ponieważ po hałasach, które 

stamtąd dobiegały podejrzewała, że właśnie 

tam znajdują się Huncwoci, lecz zanim 

zdążyła przejść kilka stopni z góry wyłonił się 

czarny pies. Gdy tylko Syriusz zauważył 

Emmę, zbiegł po schodach i przemienił się   

w swoją ludzką postać. 

  -Emma, co ty tutaj robisz?- zapytał 

wyraźnie zdenerwowany. 

  -Chciałam się dowiedzieć co wy tutaj 

robicie- zaczęła wzburzona brunetka.- 

myślicie, że nie widzę, że co miesiąc coś 

kombinujecie? 

  -Musisz natychmiast wracać do zamku- 

powiedział Black. 

  -Najpierw wyjaśnij mi co się tutaj dzieje!- 

rzekła Roberts próbując dowiedzieć się 

czegoś. 

  -Później wszystko ci wytłumaczymy, ale 

teraz naprawdę musisz stąd iść- próbował 

nakłonić dziewczynę Syriusz. 

  -Powiedz mi to teraz!- powiedziała 

zdenerwowana Gryfonka. 

Nagle Emma usłyszała krzyk, po chwili 

uświadomiła się, że to był Remus. 

  -Syriusz, co się tutaj dzieje!?- powiedziała 

przerażona Roberts. 

  -Emma, UCIEKAJ!- krzyknął chłopak. 

Na górze schodów pojawiła się wielka bestia 

przypominająca z wyglądu wilka- wilkołak. 

Przez głowę dziewczyny natychmiastowo 

przeszło pytanie- Remus jest wilkołakiem? 

  Emma sparaliżowana ze strachu nie mogła 

nic zrobić. Zanim dziewczyna zdążyła 

zareagować Black przemienił się w psa, 

pojawił się Potter, a Lupin był już u dołu 

schodów. Wilkołak pobiegł w jej kierunku, 

Gryfonka rzuciła się do ucieczki.  

  James i Syriusz próbowali jako zwierzęta 

odciągnąć Remusa od dziewczyny, lecz 

potwór nie dawał za wygraną. Odepchnął 

ich, a oni stracili przytomność. Peter jako 

szczur przyglądając się sytuacji postanowił 

uciec do zamku. 

  Roberts stała pod ścianą obserwując 

zbliżającego się wilkołaka. Nagle wpadła na 

pomysł- Różdżka!. Wyciągnęła z kieszeni 

patyk i rzuciła zaklęcie: 

   -Immobilus! 

W ten sposób znacznie spowolniła wilkołaka. 

Następnie krzyknęła: 

  -Expulso! Drętwota! 

Dzięki tym zaklęciom odepchnęła Lupina do 

ściany oraz spowodowała u niego utratę 

przytomności. 

  Gdy spojrzała na Pottera i Blacka 

zobaczyła coś strasznego. Obaj byli 

nieprzytomni, a Syriusz miał na brzuchu 

wielką ranę ociekającą krwią.  

  -Vulnera Senentur!- powiedziała Emma. 

Po tych słowach zranienie Blacka zostało 

uleczone, a on sam odzyskał przytomność.  
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  -Emma, nic ci nie jest?- zapytał chłopak.- 

Co z Remusem? 

  -Remus jest nie przytomny, raczej nic mu   

nie będzie- odpowiedziała Roberts. 

  -Musisz stąd uciekać- nakazał Black. 

  Zanim Emma zdążyła coś powiedzieć 

usłyszała hałas, instynktownie odwróciła się- 

wilkołak odzyskał przytomność. Niestety ani 

Roberts, ani Black nie zdążyli odpowiednio 

szybko zareagować. Potwór rzucił się na 

dziewczynę z chęcią mordu. Ranił ją swoimi 

ostrymi pazurami w brzuch, a Syriuszem 

rzucił o ścianę. Roberts upadła na podłogę, 

ból dawał się we znaki, lecz dla potwora to 

było za mało zadał jej cios w tchawicę. 

Emma umarła. 

  Gdy rano wstało słońce Remus przemienił 

się w człowieka. Zobaczył straszny widok- 

nieprzytomnych Jamesa i Syriusza oraz 

leżące na ziemi całe zakrwawione ciało 

Emmy. Chłopak wpadł w histerię, zaczął 

przeraźliwie płakać i usiadł w kącie pokoju 

obwiniając się za wszystko. 

  Po kilku godzinach przytomność odzyskali 

James i Syriusz. Najpierw zobaczyli Lupina, 

następnie ciało Emmy. Podeszli do niej. 

Syriusz uklęknął i złapał ją za dłoń- była 

zimna jak lód, pogłaskał ją po twarzy i zaczął 

rzewnie płakać- stracił przyjaciółkę. James 

stał zszokowany przy zwłokach Gryfonki, łzy 

spływały po jego policzkach. Nastała cisza, 

którą przerwał Remus: 

  -Zabiłem ją… 

  -Remus, to nie twoja wina…- powiedział 

Potter. 

   -Jak już mamy kogoś obwiniać to wszyscy 

jesteśmy temu winni, mogliśmy powiedzieć 

jej prawdę- dołączył się Black. 

  -Ale to ja ją zabiłem- krzyczał Remus- 

Jestem potworem! 

Uspokajanie Remusa przez Jamesa              

i Syriusza trwało kilka godzin. Nagle we 

Wrzeszczącej Chacie pojawił się zmartwiony 

dyrektor Hogwartu- Albus Dumbledore, 

wiedzący o tym, że Remus jest wilkołakiem. 

Gdy dyrektor zobaczył ciało dziewczyny         

i  zdruzgotanych przyjaciół uspokajających  

Lupina od razu zrozumiał co się wydarzyło. 

Dyrektor przeniósł ciało dziewczyny do 

skrzydła szpitalnego, a chłopców zabrał do 

swojego gabinetu. 

  Po długiej i męczącej rozmowie, skończyło 

się na tym, że James i Syriusz dostali 

szlaban za skrajną nieodpowiedzialność 

przebywania z wilkołakiem podczas pełni 

księżyca, a Remus dostał szlaban za to, że 

zezwolił na to, aby przyjaciele z nim 

przebywali. 

  Pogrzeb Emmy odbył się 22 marca 1976 

roku. W ceremonii brał udział cały Hogwart    

i rodzina dziewczyny. Wszystkie przemowy 

rodziny i nauczycieli Roberts tylko pogrążały 

Huncwotów w coraz to większe wyrzuty 

sumienia. I pomyśleć, że to wszystko się 

stało przez jedną tajemnicę. 

KONIEC 

Red. Wiktoria Malinowska, VIIb 
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Święty Patryk urodził się 

najprawdopodobniej w 384r. w Wielkiej 

Brytanii. Uważany jest za patrona Zielonej 

Wyspy, Nigerii (tak, to nie pomyłka), a także 

opiekuna inżynierów, fryzjerów, bednarzy, 

kowali, górników, upadłych na duchu oraz 

zwierząt domowych. W wieku 16 lat został 

porwany i przeniesiony do 

Irlandii, gdzie został niewolnikiem. Po kilku 

latach uciekł do Galii i postanowił pełnić 

służbę kapłańską – jego ojciec był 

diakonem, a dziadek kapłanem. Wokół św. 

Patryka krąży wiele  legend, również 

pogańskich. Podobno głos we śnie nakazał 

mu powrót do Irlandii, by głosił słowo boże. 

Misja zakończyła się chrystianizacją ludzi na 

terenie północnej, środkowej i zachodniej 

części wyspy oraz wprowadzenia 

zorganizowanej formy działalności 

kościelnej. Założył wiele kościołów, m.in. 

katedrę i klasztor w Armagh. Biskup zasłynął 

również cudami, które utwierdzały wiernych 

w wierze, a pod koniec życia doprowadził do 

przyjęcia przez Irlandię chrztu. Wieści 

głoszą, że to on wypędził węże                      

z Irlandii. Najprawdopodobniej użył do tego 

drewnianej laski – przegonił je do morza        

i mówił, że mają zakaz powrotu.   

Szacuje się, że śmierć świętego 

przypada na 17 marca 461. Ta data stanowi 

podstawę do hucznego świętowania na 

niemal całym świecie. W Irlandii jest to 

największe święto, które jest dniem wolnym 

od pracy. Kolor zielony, koniczyna i picie 

piwa wpisano w tradycję i symbole Św. 

Patryka. Irlandczycy zakładają zielone 

peruki, farbują włosy i zarost. W ubrania 

wpinają symbol koniczyny, 

która przynosi pomyślność i szczęście. Jej 

trzy liście symbolizują Trójcę Świętą. Kolor 

zielony związany    jest 

z galickimi tradycjami Irlandii                          

i katolików. Uznaje się również za 

symbol krzyż św. Patryka, czyli czerwony 

krzyż na białym tle. Według legend w Irlandii 

można spotkać skrzaty nazywane 

Lu Chorpainami (tłum. małe ciałko). 

 
 Są one złośliwe i posiadają trudne 

charaktery. Jeśli komuś uda się złapać 

takiego skrzata i przechytrzyć go, 

to zdobywca będzie bogaty.   

Radosne święto corocznie przyciąga rzesze 

uczestników na całym świecie. Najczęściej  

w Europie świętują mieszkańcy Holandii, 

Niemiec, a na świecie USA, Australia             

i Azja. Najbardziej widowiskowa parada jest 

w Nowym Jorku. Natomiast w Chicago rzeka 

jest zabarwiana na kolor zielony. Również w 

Polsce święto jest coraz bardziej 

popularne. Tego dnia odbywają się 

koncerty, imprezy i pokazy tańca, a pubach 

podaje się zielone piwo przy 

akompaniamencie muzyki 

irlandzkiej.         W 2020 roku z powodu 

pandemii Koronawirusa po raz pierwszy od 

250 lat na Manhattanie przesunięto paradę z 

okazji Dnia Św. Patryka.  

Red. Wiktoria Okuń, Vb
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Międzynarodowy Dzień 

Mężczyzn w wielu krajach obchodzony jest 

19 listopada, ustanowiony przy wsparciu 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1999 

r. w Trynidadzie i Tobagu. Zaproszenie do 

obchodów tego święta przyjęły m.in. takie 

państwa jak: Australia, Holandia, Chińska 

Republika Ludowa, Irlandia, Wielka Brytania, 

Włochy, Stany Zjednoczone czy 

Kanada. Obchodzi się to święto w około 80 

krajach, przy wsparciu różnych organizacji, 

również UNESCO. Na Malcie święto 

obchodzone jest 7 lutego, w Brazylii 15 lipca, 

w Norwegii 7 października, zaś Kanadzie 25 

listopada. W Rosji i na Ukrainie 

obchodzone jest 23 lutego w miejsce Dnia 

Obrońców Ojczyzny, czyli Armii 

Czerwonej. Święto ma być symbolem 

równowagi płci oraz odpowiedzią na 

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tym samym 

oddano cześć mężczyznom, a  celem było 

uczczenie wkładu płci przeciwnej w 

budowanie relacji społecznych, podkreślenie 

roli małżeństwa i opieki nad dziećmi. 

Ogólnym i ostatecznym celem tego 

wydarzenia było promowanie podstawowych 

wartości humanitarnych                                   

i równościowych. Listopad uznawany jest w 

wielu krajach za Miesiąc Mężczyzn.   

Czy w Polsce to święto jest równie mocno 

kultywowane?  

 
W naszym kraju Dzień 

Mężczyzny jest obchodzony 10 marca lub, 

jak kto woli, 30 września (data 

przypadkowa) - Dzień Chłopaka. W 

odróżnieniu od  Międzynarodowego Dnia 

Mężczyzny, wywodzi się z obrzędów 

kościelnych i ma religijne korzenie. W 

marcu w kościele katolickim obchodzi się 

nieoficjalnie święto 

40  świętych męczenników z Sebasty - 

rzymskich legionistów skazanych na śmierć, 

którzy nie wyrzekli się 

chrześcijaństwa. Przyjęło się, że święto 

mężczyzn obchodzą starsi przedstawiciele 

płci, a Dzień Chłopaka młodsze pokolenie. 

Karty historii mówią też o innej dacie- 4 

kwietnia, która związana była z czasami 

PRL, kiedy to w Polsce Ludowej 

organizowano imprezy okolicznościowe. 

Ostatecznie powoli Polki przekonują się do 

obchodów święta, które wprowadza 

równouprawnienie i 2 dni po otrzymaniu 

życzeń od mężczyzn, składają im życzenia:  

                
   

.  
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Z okazji Twojego święta chłopaku kochany 
życzę Ci, żebyś w życiu był rozchwytywany, 

zarówno w pracy jak i w miłości, 
niech Ci los niesie same radości! 

Spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze, 
życzy Ci... 

*** 
W Twoje święto chłopaku miły 

z całego serca i z całej siły 
życzę Ci dużo szczęścia i radości,  

sukcesów w pracy i w miłości! 
*** 

Z okazji Waszego Dnia Chłopaki 
wiele uśmiechów, a mało złości, 

jak najmniej smutków, dużo radości,  
długich wakacji i moc słodyczy, 

tego (imię) Wam życzy. 
***  

Dzień faceta dziś się święci, 
Więc życzę Ci tego, co Cię kręci: 

Full zabawy, dobrych chęci, 

Niech Cię licho złe nie nęci. 
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Na pierwszy dzień wiosny zwykle czekamy  

z utęsknieniem. Po zimowej aurze ten dzień 

przynosi nadzieję na szybsze ocieplenie. 

Tak jak w przypadku każdej pory roku 

wiosna zaczyna się dwa razy: według 

kalendarza 21 marca oraz według wyliczeń 

astronomicznych między 20 i 21 marca, 

kiedy Ziemia znajduje się w punkcie Wagi,   

a Słońce Barana.  

Wiosna trwa do przesilenia letniego, czyli do 

22 czerwca. Pierwszy dzień wiosny ma też 

swoje zwyczaje, jak np. topienie Marzanny. 

Marzanna to kukła zawieszona na kiju, która 

ma symbolizować zimę                                                                                                                                                            

[bogini zimna i śmierci]. Marzannę należy 

wrzucić do rzeki, co ma oznaczać 

pożegnanie zimy. Co ciekawe, w pierwszy 

dzień wiosny obchodzi się też Dzień 

Wagarowicza. 

 

Tego dnia dzieci raczej nie uczestniczą       

w zajęciach szkolnych, tylko biorą udział     

w wycieczkach i topieniu Marzanny. 

Pierwszy dzień wiosny oznacza też czas 

wielkich porządków w całym domu. Dawniej 

była tradycja, że stroiło się drzewko 

świerkowe wstęgami i zdjęciami świętych. W 

innych krajach nadejście wiosny obchodzi 

się trochę inaczej: w Hiszpanii strzela się 

petardy i fajerwerki, a Marzannę zamiast 

topić, pali się, w Azji wyjeżdża się za miasto, 

a w Ameryce Północnej są festiwale 

tulipanów. Wiosna to przepiękna pora roku, 

bo wszystko się ożywia, zwierzęta budzą się 

ze snu zimowego, ptaki przylatują z ciepłych 

krajów, a człowiek ma więcej energii do 

działania po zimowym wyciszeniu.  

 

    Red. Zuzanna Kołodziejska, kl. Vb 

 

 

Wywiad z nauczycielką tańca z gdyńskiej 

szkoły tańca  

  

1.Taniec, to wymagająca dziedzina, czy 

były jakieś przesłanki, które 

zadecydowały o wyborze takiego 

pomysłu na życie?   

Początkowo miała to być forma rozrywki, by 

zając sobie nadmiar wolnego czasu, ale 

powoli przerodziło się to w pasję. Podczas 

tańca całkowicie się wyłączam, zapominam 

o problemach, skupiam się wyłącznie na tym 

co dzieje się z moim ciałem. To bardzo 

oczyszcza umysł. Mimo pojawiających się 

trudności i ciężkiej pracy, bo taniec wymaga 

żmudnych, często katorżniczych ćwiczeń, 

wiem, że robię, co kocham.   

2. Co mogłoby przekonać młodych ludzi 

do tańca?   

Wiem, że młodzi ludzie skupiają się na tym, 

co łatwe i przyjemne, a taniec właśnie taki 

jest- z czasem staje się tylko 

przyjemnością.   

3. Jakie wyzwania czekają na tych, którzy 

chcieliby zacząć przygodę z tańcem?   

Trzeba się przygotować na ciężką pracę. Nie 

zawsze wszystko od razu jest łatwe, czasem 

potrzeba dużo samozaparcia, by osiągnąć 

cel. Jednak kiedy osiąga się sukces, 

rekompensuje on wszystkie potyczki.   
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4. Kiedy zaczęła się Pani przygoda           

z tańcem?   

Kiedy miałam 10 lat, w mojej klasie było kilka 

dziewczynek, które już uczęszczały na 

zajęcia taneczne w lokalnej szkółce 

tanecznej. Tak ta przygoda trwa do dziś.   

5. Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, 

by zająć się tańcem?   

Na pewno można fizycznie wyćwiczyć wiele 

rzeczy, ale jeśli ktoś ma problemy zdrowotne 

należałoby zaciągnąć porady 

lekarza. Jednak nie tylko trzeba mieć na 

względzie ten aspekt. Taniec jest 

pokonywaniem własnych słabości, często 

rywalizacją. Turnieje, egzaminy wymagają 

sporej samodyscypliny, choć zdarzały mi się 

chwile słabości, płacz. Także taniec buduje 

samoakceptację, ale trzeba mieć silną 

psychikę.   

6. Jak wygląda życie tancerza?   

Nie ma dnia bez tańca. Każdy dzień to 

konkretne kroki do celu. Treningi zajmują 

sporo czasu, ale to ciągłe pokonywanie 

siebie. Należy również trzymać dietę.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

7. Kiedy najlepiej zacząć przygodę             

z tańcem (w jakim wieku)? Czy jest jakaś 

granica wieku?   

Ciało ma największą giętkość                       

w najmłodszych latach. Jednak jeśli ktoś ma 

wolę, by rozpocząć swoją przygodę               

z tańcem, to nie ma granicy wieku. Wszystko 

zależy jaki taniec chciałoby się tańczyć.   

 

8. Jak rozbudzić miłość do tańca?   

Nie ma momentu, w którym następuje 

świadomość czy to już jest miłość. Staje się 

to mimowolnie. Nagle orientujesz się, że bez 

tańca Twoje życie staje się 

bezwartościowe.   

9. Czy taniec to łatwe zajęcie?   

Zdecydowanie jest to ciężka praca.              

O łatwości można mówić, kiedy wszystkie 

elementy wykonuje się bez zastanowienia, 

bo są tak wytrenowane.  

10. Od czego zależy wybór techniki 

tanecznej?   

Nie można od razu stwierdzić który typ tańca 

będzie typ ukochanym. To kwestia 

odnalezienia się, próbowania, smakowania. 

W końcu trafiasz we właściwą przestrzeń,     

z której już nie chcesz wyjść.  

11. Jak znaleźć dobry klub taneczny?   

Wszystko zależy od towarzystwa. Treningi to 

wspólna praca, więc jeśli jest ogólna 

sympatia, wszystko staje się prostsze, inni 

motywują Cię do pracy, a każde 

niepowodzenie szybko zamienia 

się            w motywacje do pracy.  

12. Jak znaleźć dobrego trenera?  

Dobry trener to ten, który rozumie potrzeby 

swoich wychowanków. To ten, który potrafi 

zmotywować, zauważa Twoje słabości           

i potrafi je przekuć w dobry trening, byś 

poczuł jeszcze większą pasję.   

  

Bardzo dziękuję za wywiad. Życzę sukcesów 

na polu zawodowym.   

  
Redakcja 
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Czekolada to najpyszniejszy                          

i najpopularniejszy wyrób cukierniczy. 

Składa się wyłącznie z miazgi kakaowca, 

cukru białego, lecytyny oraz tłuszczu 

roślinnego i wszelakiego rodzaju dodatków: 

mleka, wanilii bakalii. Historia jej powstania 

zaczyna się 1000 lat p.n.e. w Ameryce 

Środkowej(obecnie Meksyk),zamieszkiwanej 

przez ludy indiańskie. Pierwszymi, którzy 

odkryli ziarna kakaowca-główny składnik 

czekolady, byli Olmekowie. Wykorzystywali 

je do tworzenia napoju czekoladowego-

kakao, następnie służyło do leczenia ran.    

W późniejszych wiekach inny lud -Majowie 

uznali kakao za napój bogów, a Aztekowie 

używali ziaren jako środek płatniczy zesłany 

przez boga Quetzalcoalta. 

 

 
Na początku ery nowożytnej hiszpański 

konkwistador Hernan Cortes wyruszył na 

eksplorację Ameryki, gdzie dostał od króla 

Azteków Montuezma II kubek kakao              

i przepis na nie. W 1528 roku Cortes wrócił 

do Hiszpanii z ziarnami kakaowca. Kakao 

zyskało popularność możnych mieszkańców 

Hiszpanii.  

 

Wiek później kakao dotarło do Francji, gdzie 

Ludwik XIII uznał je za napój bogatych. 

Następnie kakao trafiło do Anglii, gdzie 

serwowano je w elitarnych klubach (tzw. 

domy mleczne).  

 W 1828 roku nadeszła rewolucja czekolady, 

ponieważ została wynaleziona maszyna, 

która przetwarzała kakao w tabliczkę 

czekolady. Od tego momentu zaczęły 

powstawać fabryki i przedsiębiorstwa 

czekolady: -w 1845r. Wedel-w 1898r. 

Wawel-w 1901r. Milka-w 1952r. Solidarność-

w 1989r. Magnum-w 1993r. Mieszko 

Najbardziej znanym krajem, słynącym          

z czekolady, jest Szwajcaria, nazywana 

także krainą płynącej czekolady. Jej 

mieszkaniec zjada rocznie aż 12 

kilogramów czekolady. Obecnie na świecie 

znamy rodzaje czekolady:-gorzka 

zawierająca więcej teobrominy niż kakao       

i mleka;-deserowa zawierająca więcej 

dodatków;-mleczna zawierająca najwięcej 

mleka;-biała niezawierająca proszku 

kakaowego;-rubinowa zawierająca 

kakaowiec rubinowy.  Zaletami czekolady 

jest dostarczanie organizmowi 

węglowodanów, wapnia, fosforu oraz 

witamin z grupy B, zaś wadami jest pełna 

ilość tłuszczy i kalorii, zły cholesterol. 

Pomimo tych wad czekolada na zawsze 

będzie ulubionym smakołykiem ludzi. 

 

Red. Mateusz Skrzypkowski, Vb
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Jan Kochanowski - ur.1530 w Sycynie, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie – polski poeta epoki 

renesansu. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców tej epoki w Europie i poetę, 

który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.   

Na egzaminie obowiązkowo należy znać fraszki, czyli krótki wierszowany utwór liryczny              

o żartobliwej lub ironicznej tematyce, zakończony puentą. Najpopularniejsze fraszki to:   

  

Na zdrowie  

Ślachetne zdrowie,  
Nikt się nie dowie,  
Jako smakujesz,  
Aż się zepsujesz.  
Tam człowiek prawie  
Widzi na jawie  
I sam to powie,  
Że nic nad zdrowie  
Ani lepszego,  
Ani droższego;  
Bo dobre mienie,  
Perły, kamienie,  
Także wiek młody  
I dar urody,  
Mieśca wysokie,  
Władze szerokie Dobre są, ale —  
Gdy zdrowie w cale.   
Gdzie nie masz siły,  
I świat niemiły.  

Klinocie drogi,  
Mój dom ubogi  
Oddany tobie  
Ulubuj sobie!   
  
To tekst staropolski, zatem i słowa mogą wydawać się niezrozumiałe. XVI-wieczna polszczyzna 

znacznie różniła się od współczesnej, dlatego występują liczne archaizmy („ślachetne‖, „mieśca‖, 

„zdrowie w cale‖, „klinocie‖). Jednak nie można pominąć faktu, że prawdy, które ujmuje ta fraszka 

są ponadczasowe – jeśli zabraknie zdrowia, żadne bogactwa go nie przywrócą.   

Niniejszy liryk jest apostrofą do poddanego personifikacji zdrowia. Można wyróżnić w nim trzy 

części. Pierwsze cztery wersy stanowią tezę (zdrowie to największa wartość), następnie pojawia 

się argumentacja (wyliczenie powszechnie pożądanych wartości, jednak mniej ważnych od 

zdrowia), natomiast w czterech ostatnich wersach zawarta jest konkluzja (prośba o zachowanie 

zdrowia).  

Utwór jest silnie zrytmizowany, poeta zastosował rymy żeńskie parzyste (aabb). Fraszka należy 

do liryki bezpośredniej, podmiot liryczny ujawnia swoją obecność. Świadczy o tym 
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zastosowanie odpowiednich zaimków („mój dom ubogi‖). Utwór ma formę rozbudowanej 

apostrofy do zdrowia („ślachetne zdrowie‖, „klinocie drogi‖).  

Tekst jest bogaty w środki artystycznego wyrazu. Opis nabiera plastyczności dzięki 

licznym epitetom („ślachetne zdrowie‖, „dobre mienie‖, „wiek młody‖, „świat niemiły‖, „dom 

ubogi‖). Na rytm utworu wpływają anafory, kilka wersów rozpoczyna się od spójników „ani‖ oraz 

„i‖. Zastosowano także przerzutnie czyli przeniesienie części wypowiedzenia do kolejnego wersu. 

Pojawiają się wyliczenia, gdy podmiot liryczny wymienia wartości mające mniejsze znaczenie niż 

zdrowie („dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody‖). Osoba mówiąca 

wypowiada się w sposób emocjonalny, utwór kończy wykrzyknienie („ulubuj sobie!‖).   

 

Kolejny tekst staropolski, czyli pisany polszczyzną mało znaną współczesnym uczniom. Podmiot 

liryczny, czyli upersonifikowana lipa zwraca się do Gościa, czyli każdego zmęczonego 

człowieka, spragnionego wytchnienia.  Ważne są liczne epitety: „chłodne wiatry‖, „wonnego 

kwiatu‖, „pracowite pszczoły‖, „cichym szeptem‖, „słodki sen‖. To dzięki tym środkom 

stylistycznym opisywane miejsce wydaje się sielskie, spokojne. Inne atrybuty wiejskiego życia to 

śpiewające ptaki („słowicy‖, „szpacy‖), kwiaty, miód. Panuje tu arkadyjska atmosfera błogości,      

a zakończenie nawiązuje do starożytnego drzewa, które rodzi złote jabłka. Tym samym zwykła 

czarnoleska lipa zyskuje na wartości. Utwór zbudowany jest trzynastozgłoskowcem (bez podziału 

na zwrotki), o rymach parzystych (aabb), najczęściej dokładnych, żeńskich. 

 

 

Redakcja 
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Czasowniki modalne  

  
Must – musieć. Wyrażanie nakazu lub zakazu  

Should – powinnam/powinienem. Wyrażenie swojej rady lub prawdopodobieństwa  

Might – móc w czasie przeszłym. Wyrażenie swojej prośby lub możliwości.  

  

 
Przykłady zdań  
  
I must clean my room now.  

You should be nicest.  

He might visit us tomorrow.  

 

Strona bierna  
  
Strony biernej używamy gdy chcemy opisać jakąś sytuacje gdzie ważniejsza jest czynność niż 
sam podmiot.  
  
 
Przykłady zdań ze stroną bierną.  

This museum was built in 1800.   

This cake wasn’t be taste.  

This film was created in 1995.  

 

Słowa, które mogą przydać się podczas pisana zaproszenia w języku angielskim.  
  
Wstęp  
I would like – chciałbym  
I had like to invite you to – chciałbym Cię zaprosić na..  
I am organizing – organizuję  
  
Rozwinięcie  
The party starts at – impreza zaczyna się o..  
The party will take place in – impreza odbędzie się (gdzie)..  
Please arrive on time – proszę, przyjedź na czas  
Please confirm your attendance – proszę, potwierdź swoją obecność  
You can’t miss it – nie możesz tego przegapić  
You can take your friend with you – możesz wziąć ze sobą przyjaciela  
  
Zakończenie  
Look forward to seeing you – nie mogę się doczekać aż ciebie zobaczę   
See you – do zobaczenia  
Yours sincerely – z poważaniem                                                                     red. Weronika Kos, VIIIb 
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Nie pomijamy też młodszych czytelników. Sprawdźcie swoją wiedzę na temat 

lektury "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi skanując poniższy 

kod QR.  

 
 

 

 

 

 

Rys. Wojciech Gogolewski,  Adrian Maksymiuk, Oliwia Pieper , Va  
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Red. Damian Wolanian, IVc 
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