
  

,,A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko  

co piękne?... A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według  

ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie  

ta, którą… nazywają astronomią.” 

Mikołaj Kopernik 

 

W tym wydaniu: 

• Wywiad z Panią Edytą Bonius 

• Ślubowanie klas pierwszych w 

Koperniku 

• Dzień Edukacji Narodowej 

• Życzenia i pozdrowienia 

• Kilka słów o łacinie 

• Nasza twórczość 

• Co warto przeczytać? 

• Ciekawe miejsca na wycieczkę 

szkolną 

• Ciekawe osobowości 

• Krzyżówka 

 

Gazeta Zespołu Szkół Zawodow ych w Nasielsku  
 

Liceum Ogólnokształcące * Technikum * Branżowa Szkoła I stopnia  

* * * i m .  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a * * *   

Kopernikus 

 

Natalia Polańska 4LOR 

Nr 1 2022/2023 
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Drodzy  Nauczyciele i Uczniowie! 

Z radością informujemy, że po długiej przerwie wznawiamy działanie gazetki szkolnej 

Kopernikus. Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w redagowania naszej ga-

zetki,  a osoby chętne do współpracy z nami  prosimy o kontakt z p. Anną Dobies, p. 

Agnieszką Wyrwich-Koselą lub p. Weroniką Mokos. Cieszymy się, że znów jesteśmy z 

wami :) 

       Redakcja Kopernikusa 

Julia Polańska 1LOR 
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Jak długo pracuje Pani w na-
szej szkole? 
Pracuję od września 2017r. 
 
Dlaczego wybrała Pani taki 
zawód i akurat ten przed-
miot nauczania? 
Można powiedzieć, że był to 
impuls. Zanim zostałam nau-
czycielem, przez kilka lat by-
łam pracownikiem administra-
cji publicznej. Czułam, że nie 
jest to do końca zajęcie dla 
mnie. Jako osoba bardzo ener-
giczna ale i wrażliwa na drugie-
go człowieka wiedziałam, że ta 
praca nie zaspokaja moich po-
trzeb. Zaczęłam przeglądać 
stronę internetową szkoły śred-
niej, którą ukończyłam i zoba-
czyłam ogłoszenie o naborze 
na stanowisko nauczyciela 
przedmiotów zawodowych. I 
dalej jakoś poszło. Musiałam 
ukończyć nie jedne studia aby 
teraz móc przygotowywać 
uczniów do egzaminów w za-
wodzie technik logistyk, nato-
miast proces samokształcenia 
trwa nadal. W chwili obecnej 
stwierdzam, że w pracy nau-
czyciela wykorzystuję wiedzę 
zdobytą w administracji. Bez 
niej, praca w szkole byłaby dla 
mnie o wiele trudniejsza. 
Chciałabym również powie-
dzieć młodym ludziom, że war-
to czasem dokonywać w swoim 
życiu zmian, czasem radykal-
nych, aby móc wykorzystać 
swój potencjał. Podsumowując, 
spełniły się prorocze słowa mo-
jej mamy, wypowiadane dość 
często pół żartem, pół serio: „…
ty to powinnaś być nauczycie-
lem…” 
 
 
 

Czy praca z młodzieżą spra-
wia Pani przyjemność? 
Początki były bardzo trudne. 

Musiałam pogodzić nową pracę 

w szkole, studia, obowiązki ro-

dzinne. Było mi bardzo ciężko 

ale miałam pomoc najbliższych 

a także wsparcie koleżanek i 

kolegów nie tylko nauczycieli 

ale także pracowników admini-

stracji i obsługi. Wspierała 

mnie także pani Dyrektor. Spo-

tkałam tu wielu życzliwych lu-

dzi a przychodząc do pracy nie 

znałam przecież nikogo. Teraz 

mogę bardziej skupić się na re-

lacjach z uczniami. Bywało róż-

nie ale wypracowałam sobie 

swój sposób komunikacji z 

młodzieżą, który jest dla mnie 

satysfakcjonujący, mam na-

dzieję, że dla młodzieży też (z 

tego co widzę, to raczej tak ; ) 

 

Czy uczniowie na Pani zaję-

ciach zachowują się przy-

zwoicie? 

Zawsze zawieram z uczniami 

taką niepisemną umowę, w 

której określamy warunki w 

jakich będziemy pracować w 

danym roku szkolnym. Okre-

ślam wspólny cel. Są ucznio-

wie, którzy nie byli zaintereso-

wani ani jednym ani drugim i 

nie jest to przypadek, iż nie 

zdali egzaminu zawodowego. 

Są to pojedyncze przypadki, 

dlatego stwierdzam z całą pew-

nością, że uczniowie zachowu-

ją się wobec mnie fair.  
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Czy młodzież sprawia Pani 

problemy? 

To zależy co nazwiemy proble-

mem. Dużo pracujemy nad sa-

modzielnością i organizacją. 

Jedni uczniowie już posiadali te 

umiejętności, inni musieli się 

ich uczyć. Nie ukrywam, że nie-

zbędna jest tu moja cierpliwość 

konsekwencja w działaniu i 

asertywność. Po pięciu latach 

intensywnej pracy zaczynam 

zbierać to co zasiałam. Widzę 

pozytywne efekty. 

 

Czy stosuje Pani jakieś meto-

dy nauczania? 

Tak, zazwyczaj stosuję kilka 

metod na jednej lekcji. Najlepiej 

jeśli moje metody pozwalają 

włączyć aktywne nauczanie 

praktyczne w przykładach i ćwi-

czeniach. 

 

Czym się Pani zajmuje poza 

życiem zawodowym? 

Zdrowie i spokój wewnętrzny są 

dla mnie najważniejsze. Staram 

się dbać o życie rodzinne i od-

poczynek najlepiej jak potrafię.  

 

Jaką Pani pamięta najśmiesz-

niejszą sytuację w szkole? 

Mam wiele wesołych chwil w 

pamięci, które zdarzyły się pod-

czas moich zajęć. Może opo-

wiem o lekcji logistyki w klasie 

trzeciej. Był tam pewien uczeń, 

który to, gdy podchodziłam do 

jego ławki powoli otwierał pod-

ręcznik a gdy tylko się wycofy-

wałam, za moimi plecami po-

woli ją zamykał… ; ) W klasie 

czwartej, na lekcji logistyki, któ-

ra odbyła się w sali nr 6 

(wszyscy wiemy, że są tam trzy 

rzędy ławek) sprawdzaliśmy ar-

kusz składający się z 40 pytań. 

Pytałam tylko rząd z lewej i pra-

wej strony a jakimś cudem po-

mijałam uczniów, którzy sie-

dzieli w środkowym rzędzie. 

Uczniowie ci, mało, że nie przy-

znali się do tego, że ich pomi-

jam, to w dodatku wyglądali jak 

sędziowie tenisa stołowego pa-

trząc o chwila a to w lewo a to w 

prawo ; ) 

 

Jakie ma Pani hobby? 

Uwielbiam zwierzęta i naturę. 

Każdego dnia staram się spędzić 

na świeżym powietrzu mini-

mum godzinę, spacerując z mo-

im psem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udzielenie wy-

wiadu :) 

Natalia Polańska, Natalia Ebert i 

Julia Krupińska 4LOR 



5 

W środę 28 września 2022 roku w 

naszej szkole odbyło się ślubowa-

nie klas pierwszych. 

Uroczystość ta została poprzedzo-

na wspólnym odśpiewaniem Hym-

nu Państwowego i Szkolnego, po 

czym przedstawiciele klas pierw-

szych złożyli w imieniu swoim i 

swoich kolegów uroczystą przysię-

gę. Po niej zostali oficjalnie przyję-

ci do uczniowskiego grona naszej 

szkoły. Uroczysty charakter wyda-

rzenia podkreśliły słowa serdecz-

ności skierowane do uczniów klas 

pierwszych przez przedstawiciela 

Samorządu Uczniowskiego, Da-

miana Ostrowskiego. 

Następnie głos zabrała Pani Dyrek-

tor Agnieszka Rutkowska, która 

życzyła pierwszoklasistom samych 

sukcesów, owocnej nauki i toleran-

cji wobec kolegów i koleżanek. 

Na koniec ceremonii pierwszokla-

siści zostali nagrodzeni gromkimi 

brawami publiczności. 

W tym roku szkolnym swoją edu-

kację w naszej szkole rozpoczęło 5 

klas: 

• 1LOR, wychowawca P. Aneta 

Pańkowska, 

• 1TER, wychowawca P. Mario-

la Górska, 

• 1TLR, wychowawca P. Anna 

Przedpełska, 

• 1WA, wychowawca P. Ma-

riusz Chrzanowski, 

• 1WB, wychowawca P. Ma-

riusz Chrzanowski. 

 

Natalia Pawłowska 2LOR 
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Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto 

ustanowione 27 kwietnia 1972 roku 

na pamiątkę rocznicy powstania Komisji Edukacji 

Narodowej utworzonej z inicjatywy króla 

Stanisława II Augusta Poniatowskiego. Obchodzimy 

je 14 października. Potocznie dzień ten 

nazywamy Dniem Nauczyciela, bo to właśnie wtedy 

nagradzamy, dziękujemy i najbardziej 

doceniamy nauczycieli jak i wszystkich pracowni-

ków oświaty. 

W naszej szkole święto to przeżywaliśmy w czwar-

tek (13.10.2022). Cała społeczność 

szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi: Panem 

Krzysztofem Kapustą – Starostą Powiatu 

Nowodworskiego oraz Panią Joanną Kozerewicz – 

Kierownikiem Wydziału Obsługi Szkół i 

Edukacji zgromadziła się na hali, gdzie odbyła się 

uroczysta akademia, podczas której 

uczniowie naszej szkoły zaprezentowali niezwykłą 

część artystyczną. Pojawiły się tam talenty 

zarówno wokalne jak i recytatorskie, których przy-

gotowań doglądały opiekunki Samorządu 

Uczniowskiego: Pani Paulina Szczerbicka i Pani Li-

dia Rudzińska. Całemu występowi 

przyglądał się zacny patron Zespołu Szkół Zawodo-

wych w Nasielsku- Mikołaj Kopernik. Po 

części artystycznej Pani Dyrektor Agnieszka Rut-

kowska złożyła wszystkim najserdeczniejsze 

życzenia. Również Pan Starosta wyraził wielką 

wdzięczność za trud nauki, jaki kadra 

pedagogiczna podejmuje każdego dnia. W ramach 

podziękowania złożył na ręce Pani Dyrektor prze-

piękny bukiet kwiatów. Kilka ciepłych słów usłysze-

liśmy również od Pani Kierownik Wydziału Obsługi 

Szkół i Edukacji.  

Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród dla 

pracowników naszej szkoły, którzy w ubiegłym roku 

wyróżniali się wyjątkową determinacją w wykonywa-

niu swoich obowiązków, a byli nimi: Pani Wicedy-

rektor Urszula Dalecka, Pan Kierownik  Szkolenia 

Praktycznego Janusz Drwęcki, Opiekunki Samorzą-

du Uczniowskiego Pani Paulina Szczerbicka i Pani 

Lidia Rudzińska, Panie Halina Bącik oraz Grażyna 

Olszewska, które na co dzień dbają o czystość naszej 

szkoły oraz Pani Anna Przedpełska, Pan Stanisław 

Sotowicz i Pan Mariusz Chrzanowski. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.  

Kinga Korycka 
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• Pozdrawiam serdecznie całą kadrę pedagogiczną oraz wszystkich uczniów naszej szkoły. Miłego dnia! 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

• Serdecznie pozdrawiamy Panią Dyrektor Agnieszkę Rutkowską i Panią Wicedyrektor Urszulę Dalecką– kl. 

1LOR 

• Serdeczne pozdrowienia dla kochanej, przez wszystkich szanowanej, wspaniałej kobiety, Pani Tereski, 

która jest szeryfem na terenie szatni i okolic. Z pozdrowieniami- Damian i Piotrek  z 2TLR 

• Serdeczne pozdrowienia dla Pani Wandzi oraz Pani Mokos– od całej  klasy 2TLR 

• Najlepsze pozdrowienia dla mojej ulubionej nauczycielki języka polskiego, czyli dla Pani Weroniki Mo-

kos- Jakub Orzechowski 

• Pozdrawiamy Panią Paulinkę, która nigdy się nie wścieka, przekłada nam kartkówki i sprawia, że z nie 

własnej, przymuszonej woli bierzemy udział w życiu szkolnym-  klasa  3TIER 

• Serdeczne pozdrowienia dla kochanego Cypriana z 3 TIER- Anonimowi wielbiciele z 3 TLR 

• Pozdrowienia dla Pani Agnieszki Rzeczkowskiej- 1LOR 

• Serdecznie pozdrawiamy super mega przyjaciela Mateusza z klasy 1TL oraz super nauczyciela Pana Łu-

kasza Szkodę- Super dziewczyny z 1LOR 

• Serdecznie pozdrawiam Wąsika i Stasia z 1TE– Julia Juszczyk 

• Serdeczne pozdrowienia dla Pana Mariusza Chrzanowskiego- kl. 1WA 

• Pozdrowienia dla Weroniki Królikowskiej od Klaudii Brzeskiej 

• Pozdrawiamy Julkę z 1WB- dziewczyny z 1WA 

• Serdecznie pozdrawiamy Weronikę Stepnakowską- dziewczyny z 1WA 

• Serdeczne pozdrowienia dla Dominika Cyprysiak i Kingi z 4TIER - Klaudia Żebrowska 

• Serdecznie pozdrawiam Pana Fryderyka Laskowskiego- Karol Kobrzyński 

• Bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Annę Dobies, moją ulubioną nauczycielkę- Klaudia Adamczewska 

1 LOR 

• Pozdrawiam serdecznie Panią Paulinę Szczerbicką- Weronika Rudnik 1 LOR 

• Serdecznie pozdrawiam Pana Stanisława Sotowicza, fantastycznego nauczyciela z pasją, z którym żadna 

lekcja wf nie jest nudna- Daria Diana Lasocka 

• Pozdrowienia dla Pani Anety- Klasa 1 LOR 

• Pozdrowienia dla nauczycieli ZSZ w Nasielsku uczniowie 1LOR 

• Serdeczne pozdrowienia dla Damiana Ostrowskiego z 2TL i dla Klaudyny z 1LOR- kl. 1LOR 
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• Pozdrawiam Patrycję z klasy 1TE. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w podstawówce i za to, 

że mogłam na ciebie liczyć w każdej sytuacji– Natalia Kowalska 

• Serdecznie pozdrawiam Panią Annę Dobies za trud włożony w lekcje z naszą klasą- Daria Diana Lasoc-

ka 

• Bardzo mocno pozdrawiam Angelikę z klasy 1TE– Julia Polańska 

• Bardzo serdecznie chcemy pozdrowić Panią Mariolę Górską. Wysyłamy moc pozytywnej energii i ści-

skamy mocno. Ma Pani mega outfity! Dziewczyny z 1LOR: Samanta i Weronika 

• Pozdrowienia dla Wiktorii Królikowskiej i Oli Kovaliuk od dziewczyn z 1WA 

• Pozdrawiamy  Mariusza z 1WB- dziewczyny z 1 WA 

• Pozdrowienia dla Klaudii Brzeskiej od Weroniki Królikowskiej 
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Łacina była językiem ojczystym Rzymian. Do jej zapisywania używano alfabetu łacińskiego, który 

jest współcześnie najbardziej rozpowszechnionym alfabetem na świecie. Stała się językiem urzędo-

wym Republiki Rzymskiej, a później Cesarstwa Rzymskiego. W codziennej mowie przestała być 

stosowana po upadku Cesarstwa na zachodzie, chociaż w większości krajów Europy była nadal uży-

wana jako język urzędowy, liturgiczny i literacki. 

Do XVIII wieku łacina była stosowana powszechnie w Europie jako język komunikacji międzynaro-

dowej, nauki, kultury i sztuki. W Polsce była językiem urzędowym do momentu rozbiorów. Litur-

gię Kościoła katolickiego sprawowano niemal wyłącznie po łacinie aż do Soboru Watykańskiego II. 

Współcześnie nadal stosuje się łacinę, chociaż w ograniczonym zakresie, w wielu dziedzinach nau-

ki. Terminologia naukowa i techniczna zazwyczaj tworzona jest na bazie łaciny. Łacina jest używa-

na w mediach i kulturze masowej. Znajomość łaciny uważana jest za niezbędną w poznawaniu hi-

storii europejskiego dziedzictwa kulturowego, sięgającego korzeniami antyku. Chociaż jest to w 

większości antyk grecki, znamy go za pośrednictwem Rzymian, którzy wykazali zdolności i wolę, 

by przyswoić we własnej mowie osiągnięcia Greków, a później prześcignąć mistrzów. Na owych 

osiągnięciach opiera się łacińska tradycja w literaturze i nauce, prawie i religii – sięgająca poprzez 

średniowiecze i renesans do XVIII wieku, a niekiedy aż do współczesności. Regulowana jest 

przez Papieską Akademię Języka Łacińskiego, która poszerza zakres słownictwa na potrzeby doku-

mentów wydawanych przez Stolicę Apostolską. Fleksja, składnia i słownictwo łacińskie wywarły 

znaczący wpływ na rozwój wszystkich europejskich języków wernakularnych, w tym języka pol-

skiego. Z dialektów, którymi mówiono w prowincjach Imperium Rzymskiego, wykształciły 

się języki romańskie. Łacina żyje we współczesnych językach, a jej uchwytny rdzeń tkwi nie tylko w 

starych, powszechnie znanych wyrazach typu „matura” (od maturare – dorastać) i 

„uniwersytet” (od universitas – powszechność, uniwersalność), ale również w neologizmach, jak 

choćby „digitalny” (od digitus – palec), „dyskurs” (od discursus – bieganina) czy 

„globalizacja” (od globus – kula). Kryje się też często w wyrazach z pozoru rdzennie polskich, ta-

kich jak „cmentarz” (od coemeterium – z gr. κοιμητήριον, miejsce spoczynku) czy 

„kościół” (od castellum – twierdza). 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/lacina-na-maturze-mein-przygotowalo-podstawe-programowa,384908.html  

Natalia Biedrzycka 3TLR 
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Prawdziwa przyjaźń jest na wagę złota 

Zerwałam się z łóżka. Kolejny dzień w szkole. Nie mogę uwierzyć, że w tym roku zaczynam czwartą klasę 

liceum.  

-Lily! Jeszcze chwila i do szkoły będziesz musiała iść pieszo! Pospiesz się—zawołała z kuchni mama. 

-Zejdę za 15 minut—odpowiedziałam, wyskakując z łóżka. 

Przez całe wakacje nie mogłam doczekać się spotkania z moją przyjaciółką, Kim. Nie widziałyśmy się, bo wy-

jechała na całe lato do domu swojego taty. W zeszłym roku jej rodzice się rozwiedli. To były moje pierwsze 

wakacje bez niej. Od piątej klasy podstawówki każde lato spędzałyśmy razem, gdy Kim stanęła w mojej 

obronie, kiedy Jose, najpopularniejsza dziewczyna w szkole, wyśmiewała się, że nie stać mnie na drogie, 

markowe ubrania. Od początku znalazłyśmy z Kim wspólny język i uwielbiałyśmy spędzać razem czas po 

szkole, nad stawem w altance.  

Strasznie się stresuję. Stoję już od dziesięciu minut przed wejściem do klasy i patrzę na drzwi. Boję się, że 

jak przekroczę ich próg, Kim nawet się ze mną nie przywita. Po upływie kolejnej minuty przełamuję swój 

strach i łapię klamkę. Przekraczam próg drzwi i widzę Kim. Wygląda na zawiedzioną, jednak gdy tylko prze-

nosi swój wzrok na mnie, promienieje. Macha do mnie ręką i wskazuje miejsce, bym usiadła razem z nią. 

Pewnym krokiem ruszam w stronę naszej ulubionej ławki, przepraszając po drodze nauczycielkę, za spóź-

nienie. Lekcja bardzo nam się dłużyła, jednak słysząc dzwonek na przerwę, jak zsynchronizowane wybiega-

my z klasy i ruszamy w stronę automatów z kawą. 

-Tak się cieszę, że w końcu mogę cię zobaczyć! - mówię uśmiechnięta od ucha do ucha, wybierając w auto-

macie swoją ulubioną kawę. 

-Ja też się naprawdę bardzo cieszę. Nie mogłam się doczekać, aż znów będziemy mogły porozmawiać-

odpowiada przyjaciółka z lekkim uśmiechem. 

Zauważyłam jednak, że Kim wygląda, jakby czymś się przejmowała. Postanawiam zapytać, o co chodzi: 

-Kim, co się stało?  

-Wszystko jest OK—odpowiada niepewnie 

-Słuchaj, mnie nie oszukasz!  Widzę, że coś się stało. Pamiętaj, że mi możesz powiedzieć nawet najgorszą 

prawdę - mówię z lekkim uśmiechem, starając się dodać jej otuchy. 

-Dobra Lily, masz rację. Nienawidzę, kiedy ją masz, ale kiedy byłam u taty…-urwała, gdyż podbiegł do nas 

nasz przyjaciel, Luke. 

-Boże, kochane, ile rzeczy się wydarzyło przez te wakacje! Muszę wam opowiedzieć wszystko ze szczegółami

- wypalił bez przywitania, przytulając nas równocześnie. 

-A może jakieś hej? - upomniała go Kim, próbując zachować kamienną twarz. 

-Tak, tak… heeeeeej. Wiem, że cieszycie się na mój widok!-powiedział ze swoim szyderczym uśmieszkiem.-

Może chcecie spotkać się dziś po szkole? 

-No nie wiem, w zasadzie miałam już plany… - powiedziała niepewnie Kim. 

Bardzo się zdziwiłam. Myślałam, że ten dzień spędzimy razem. 

-W takim razie spotkamy się jutro po szkole u mnie. Nie przyjmuję wymówek—rzucił w naszą stronę zado-

wolony Luke i odszedł do swoich kolegów z drużyny koszykowej.  

-No więc, co się stało, jak byłaś u taty?-zapytałam z nutką niepewności w głosie, jednak znów coś musiało 

nam przerwać. 

-Potem porozmawiamy. Serio to nic ważnego, nie przejmuj się. A teraz chodźmy na lekcję—powiedziała, 

lekko uśmiechając się w moją stronę. Nim zdążyłam odpowiedzieć, zniknęła za rogiem. 
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Dopiero po lekcjach miałyśmy chwilę na rozmowę, jednak praktycznie od razu po dzwonku Kim wybiegła ze 

szkoły, mówiąc, że obiecała pomóc mamie w kuchni. Przecież Kim nienawidzi gotować, pomyślałam, jednak 

po krótkim zastanowieniu uznałam, że jej mama poprosiła ją o pomoc przy gotowaniu ze względu na impre-

zę firmową, które często odbywają się u nich w domu. Z tą myślą wyszłam ze szkoły, idąc w stronę domu. 

Gdy tylko zamknęłam drzwi do domu, moje nozdrza dopadł słodki zapach cynamonek, które zawsze piecze-

my jesienią razem z mamą. Idąc do swojego pokoju na piętrze, zabrałam jedną cynamonkę ze stołu, brudząc 

sobie przy tym całe ręce lukrem. Zamykając za sobą drzwi do pokoju, zauważam na łóżku torbę prezentową. 

Czyżbym zapomniała o urodzinach taty? -pomyślałam. Niestety bardzo często zdarzało mi się zapominać o 

urodzinach rodziców, mimo że bardzo ich kocham i nie wiem, co bym bez nich zrobiła. Wkładam rękę do 

torby i okazuje się, że w środku znajduje się piękna, czarna, dopasowana sukienka, w dodatku w moim roz-

miarze! Teraz już się domyślam, co oznacza ta sukienka. Mama znów organizuje zbiórkę charytatywną, na 

którą oczekuje, że przyjdę. Kocham moją mamę, ale mam lepsze rzeczy do robienia, niż chodzenie na jej 

spotkania dobroczynne i pokazywanie innym ludziom, jaką jesteśmy idealną rodziną. Mimo wszystko wycią-

gam sukienkę z torby, zawieszam na pustym wieszaku i wkładam do szafy. 

Następne kilka godzin zleciało mi głównie na słuchaniu muzyki i odrabianiu prac domowych. Mimo tego, że 

jest początek roku, nauczyciele nas nie oszczędzają. Jednak znów wracam myślami do Kim. Zastanawiam się, 

co takiego stało się w trakcie tych wakacji, że początkowo chciała to przede mną ukryć. Z gonitwy myśli, jak 

na zawołanie, wyciąga mnie dzwonek do drzwi. Gdy tylko je otwieram, moim oczom ukazują się piękne 

blond włosy Kim, które lśnią w jesiennym słońcu.  

-Hej Lil, masz może chwilkę? 

-Tak, pewnie. Wchodź. Masz ochotę na coś do picia? Może twoją ulubioną herbatę z miodem, cytryną, goź-

dzikami i sokiem malinowym? 

-W zasadzie naprawdę przyszłam tylko na chwilę. Chciałam z tobą porozmawiać—odpowiedziała. W jej zie-

lonych jak szmaragdy oczach można było dostrzec lekkie przerażenie. Usiadłyśmy pod ciepłymi kocykami na 

kanapie w salonie, w dłoniach trzymając ciepłą herbatę. 

-Naprawdę nie wiem, od czego zacząć Lil—zaczęła niepewnie, wpatrując się w swój kubek. - Chciałam ci wy-

jaśnić, dlaczego po lekcjach tak uciekłam bez pożegnania. 

-Spokojnie Kim, pamiętaj, że się przyjaźnimy i zawsze możesz mi wszystko powiedzieć. 

Przez kolejną godzinę słuchałam, ani razu jej nie przerywając.  

-Dlaczego nie powiedziałaś mi tego wcześniej w szkole? Może dałoby się coś z tym zrobić, a teraz? Teraz jest 

już za późno! - ze łzami w oczach patrzyłam na nią, łudząc się, że jeszcze mi powie, że to tylko głupie żarty 

albo, że może jeszcze zmienić zdanie. Jednak, jak to od najmłodszych lat powtarzał mi tata, nadzieja jest 

matką głupich. 

-Nie Lily, ty nie rozumiesz. Ja naprawdę chcę tam wrócić, wrócić na stałe. Zamieszkać z tatą i pójść do nowej 

szkoły, poznać nowych ludzi-próbowała mi wytłumaczyć, że to jej decyzja i jej już nie zmieni. 

-Nie boisz się, że nikogo tam nie będziesz znała w szkole? Z resztą po co chcesz wyjechać w ostatnim roku 

szkoły na drugi koniec kraju? Przecież szkołę możesz skończyć tutaj i znów pojechać do taty na wakacje-

próbowałam ją przekonać, z coraz większą trudnością wypowiadając kolejne słowa.  

-Jest jeszcze jedna rzecz, o której ci nie powiedziałam. Poznałam kogoś. Ma na imię Jake. Jest cudowny i ja 

chyba się w nim zakochałam Lily—teraz z jej wyrazu twarzy byłam w stanie odczytać wstyd, że ukrywała to 

przede mną, ale nie przejęłam się tym. 

Tym razem ze złością wypaliłam bez namysłu: 

-A więc to taką jesteś przyjaciółką? Myślałam, że ci na mnie zależy i że mnie nigdy nie zostawisz, a ty co? Zja-

wia się jakiś Jake, którego ledwo znasz i już mnie dla niego zostawiasz? Przekreślasz dla niego lata naszej 

przyjaźni? - naprawdę byłam wściekła i nie panowałam nad tym, co mówię.—Skoro tyle jest dla ciebie ważna 

nasza przyjaźń, proszę bardzo! Wyjeżdżaj, ja cię nie będę powstrzymywać. W tym momencie koniec z naszą 

przyjaźnią. Lepiej będzie, jeśli już sobie pójdziesz—wypowiadając ostatnie zdanie, nie zdawałam sobie spra-

wy, że Kim naprawdę będzie do tego zdolna. W mgnieniu oka moja (była) przyjaciółka znalazła się przy 
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drzwiach. Chwytając za klamkę odwróciła się w moją stronę i tylko powiedziała:  

-Przepraszam Lily. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiesz moją decyzję i będzie tak jak dawniej—po tych sło-

wach wyszła. 

Przez następne kilka dni nie chodziłam do szkoły. Nie mogłam pogodzić się z faktem, że Kim już nie będzie 

obok mnie i Luka. Właśnie, Luke… nie mam pojęcia, czy Kim przeprowadziła z nim taką samą rozmowę, jaką 

przeprowadziła ze mną, ale wiedziałam jedno: nie mogłam się z nim spotkać następnego dnia po rozmowie z 

Kim. Praktycznie od razu po jej wyjściu napisałam mu SMS-a. 

Od Lily: 

Hej Luke, strasznie cię przepraszam, ale musimy przełożyć nasze jutrzejsze spotkanie. 

Kiepsko się czuję i chyba zostanę w domu, żeby nikogo nie zarazić. 

Czułam się okropnie ze świadomością, że go okłamuję, ale jeśli Kim z nim nie rozmawiała? Nie mogłam mu 

tego powiedzieć, przynajmniej nie przez SMS-a. 

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 

Amelia Mandykowska 1LOR 
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,,Ludzie”  

 W leśnej, starej chacie,                                                                                                                      

gdzie umysł nasz nie sięgnie.                                                                                                                      

Na dębowym stole,                                                                                                                             

co pamięta niepojęte dzieje.                                                                                                          

Niezwykła księga ma swe miejsce,                                                                                                                    

a w niej słowa nierozumne.                                                                                                                                  

Obrazy okropne i sceny straszne.                                                                                                      

Jakieś smoki, czarcie bestie.                                                                                                                                         

A z nimi te najgorsze,                                                                                                                                   

wielu ludzi twarze.                                                                                                                       

Człowiek, istnienie niewinne.                                                                                                                      

Do potwora dziwnie podobne.                                                                                                                                      

Własne cele, przerosły ludzkie serce.                                                                                                                                  

Widzą oczy pożądanie,                                                                                                                 

władze, majątki samolubne.                                                                                                            

Zazdrością, nienawiścią głowy wypełnione.                                                                                       

Ale chwilę, coś się dzieje!                                                                                                                          

...                                                                                                                                                        

Między nimi... światła delikatne?                                                                                                          

Pojedyncze, perły rzadkie.                                                                                                              

Dzisiejsze skarby niepojęte.                                                                                                               

Mało ich zostało na tym świecie.                                                                                                          

Wśród piasku, diamenty ukryte.                                                                                                                                               

...                                                                                                                                                              

W leśnej, starej chacie,                                                                                                                   

gdzie umysł nasz nie sięgnie.                                                                                                                   

Na dębowym stole,                                                                                                                               

co pamięta niepojęte dzieje.                                                                                                               

Niezwykła księga ma swe miejsce.                                                                                                      

Po ostatniej kropce zdanie dopisane.                                                                                                        

Aby znaleźć szczęście,                                                                                                        

najważniejsze,                                                                                                                               

patrzaj w serce.  

                                    

,,Jesienne noce” 

Nie widzę cię i nie wiem,  

co się z tobą dzieje,  

Ale uspokaja mnie fakt,  

że zasypiamy pod tym 

samym czarnym niebem  

 

Dziś na dworze tylko 5 

stopni,  

Słońce zniknęło i 

czujemy się samotni 

 

Leżymy na tym samym  

łóżku, między tymi  

samymi czterema  

ścianami  

Coraz mniej nas zostało z nami 

Stoimy przed otwartym 

oknem, z widokiem na 

pędzące miasto  

Trochę smutna jest 

świadomość, że cały 

świat już zasnął 

 

Tylko nie my, 

 Ale gdy leżę przy tobie, 

świat nie jest taki zły  

Małgorzata Kowalska 4LOR  
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Czytanie książek to przy-

jemne spędzanie wolnego 

czasu. Możemy wtedy za-

pomnieć o otaczającej nas 

rzeczywistości i przenieść 

się do świata fikcyjnych bo-

haterów. Jednak w dzisiej-

szych czasach młodzież 

rzadko sięga po lekturę, 

dlatego zachęcę Was do-

przeczytania pewnej książ-

ki, a na pewno nie pożałuje-

cie spędzonego przy niej 

czasu. 

„Dom zbrodni” jest klasyką 

kryminału jednej z najpo-

pularniejszych pisarek- 

Agathy Christie. Charles za-

kochany w Sophii Leonides 

pragnie spędzić z nią resztę 

życia. Jednak kiedy docho-

dzi do otrucia dziadka 

Sophii, milionera Arystyde-

sa Leonidesa dziewczyna-

boi się, że może być wmie-

szana w tę sprawę. Sophia 

opowiada Charlesowi o 

swojej 

rodzinie i o tym, że każdy 

jej członek ma w sobie coś z 

bezwzględności. Policja 

szuka sprawcy morderstwa 

i motywu u wszystkich 

członków rodziny, jednak o 

krok wyprzedza ją Josephi-

ne, wnuczka ofiary. Wścib-

ska dziewczynka uwielbia 

kryminały i podsłuchuje, 

dlatego wie o wszystkim co 

się dzieje w domu. 

„Dom zbrodni” jest wykła-

dem na temat anatomii 

morderstwa, ale również 

świetną lekturą, od której 

ciężko się oderwać. Jej prze-

wrotne zakończenie do dziś 

może budzić sprzeciw 

wśród czytelników. Nic 

dziwnego, że jest jedną z 

ulubionych powieści mi-

strzyni kryminału, ponie-

waż historia pokazuje, że 

idealna i szanowana rodzi-

na ma pewne tajemnice, 

które nie ujrzały światła 

dziennego. Dowodzi rów-

nież, jak twierdzi autorka, 

że każdy jest zdolny do 

zbrodni. Zakończenie tej 

powieści pokazało, że w 

zbrodni mogła brać udział 

osoba, która z pozoru wy-

daje się niewinna i niezdol-

na do dokonania takich 

czynów. 

Podsumowując moje roz-

ważania - czytanie książek 

jest dobrym pomysłem na-

spędzenie wolnego czasu. 

Mam nadzieję, że przywo-

łana przeze mnie książka 

Was zaciekawi i zachęci do 

przeczytania oraz poznania 

całej zawiłej historii rodzi-

ny Leonidesów. 

 

Martyna Kosela 1LOR 
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Energylandia 
 
Tematyczny park rozrywki po-
łożony w Zatorze w wojewódz-
twie małopolskim, otwarty 14 
lipca 2014 roku. Największy 
park rozrywki w Polsce 
(powierzchnia ok. 35 ha[1], z 
najwyższą i najszybszą hybry-
dową kolejkę górską na świecie
(Zadra). 

W parku podzielonym na pięć 
stref tematycznych znajduje się 
łącznie ok. 80 atrakcji przezna-
czonych dla wszystkich grup 
wiekowych, w tym kolejki gór-
skie, liczne karuzele i urządze-
nia ekstremalne, a także restau-
racje, bary, sklepy z pamiątkami 
oraz sceny, na których prezen-
towane są krótkie widowiska. 

 
Afrykarium/Oceanarium we 
Wrocławiu 
 
Pierwsze w Polsce afrykarium 
we Wrocławiu uznano za jeden 

z siedmiu zoologicznych cudów 
świata. 
To świetne wyróżnienie, bo na 
świecie tego typu obiektów jest 
aż 5 tys. 
We wrocławskim obiekcie znaj-
dziemy 21 basenów i akwaria, 
które są domem dla 250 gatun-
ków ryb i licznych zwierząt, 
spośród których największą 
atrakcję stanowią rekiny, 
płaszczki, hipopotamy, pingwi-
ny, krokodyle oraz manaty - ro-
ślinożerne ssaki zwane także 
syrenami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Nauki Kopernik 
 
Centrum Nauki znajduje się w 
Warszawie, jego celem jest roz-
wijanie nauki, współpraca z na-
ukowcami i nauczycielami, a 
według misji instytucji także: 
inspirowanie do obserwacji, do-
świadczania, zadawania pytań i 
poszukiwania odpowiedzi. Ide-
alna propozycja na ciekawą wy-
cieczkę szkolną. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stadion Narodowy w Warsza-
wie 

 

Został wybudowany w latach 
2008-2011 z myślą o Mistrzo-
stwach Europy. Stadion nie tyl-
ko przeznaczony jest do rozgry-
wek meczowych, jest również 
świetną rozrywką dla  wycie-
czek szkolnych oraz rodzinnych 
weekendów. W czasie zimy i 
ferii dostępna jest strefa 
„Zimowy Narodowy”, w której 
między innymi można skorzy-
stać z lodowiska oraz śnieżnej 
górki. Na stadionie często odby-
wają się ciekawe wystawy, pro-
jekty i koncerty. 
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Grecja jest krajem, posiadają-

cym bogate dziedzictwo kultu-

rowe. Obecnie stanowi ono po-

łączenie klasycznej oraz mor-

skiej muzyki, tańca,mitów i le-

gend. Jednak jej początki zao-

wocowały kulturą w starożytno-

ści. Opierała się ona głównie na 

religii i wierzeniach starożyt-

nych Greków. Wierzono bo-

wiem w wielu bogów, którym 

cześć oddawali w świątynnych 

budowlach, składając ofiary. 

Obrzędom religijnym towarzy-

szyły również tańce, muzyka 

oraz śpiewy w ramach przeko-

nania, że to właśnie bogowie 

tańczyli jako pierwsi. Ponadto 

taniec był uważany za dar od 

bogów, który łączy duchowe i 

fizyczne piękno. Grecy to bar-

dzo wesoły i roztańczony naród. 

W ich kulturze to właśnie ta-

niec, muzyka i śpiew stanowią 

główne źródło rozrywki oraz 

towarzyszą im podczas różnych 

świąt, ale również w codzien-

nym życiu. Jednym z najsłyn-

niejszych ludowych tańców jest 

korowód. Polega on na tym, że 

tancerze ze splecionymi ramio-

nami poruszają się do przodu, 

zatrzymując się po każdym kro-

ku. Popularny jest również tsa-

mikos, który pierwotnie był tań-

cem wojennym oraz zeimbeki-

kos, czyli solowy występ męż-

czyzn, przy którym gra się na 

bouzouki (charakterystycznym 

instrumencie greckim). Jeśli 

chodzi o ich strój ludowy są to 

czarne frędzelki, pomponiki i 

plisowane spódniczki. Co cieka-

we, w przypadku męskiego stro-

ju najbardziej interesującym 

elementem jest fustanella, czyli 

krótka biała spódnica. Kuchnia 

grecka, należąca do jednej z re-

gionu Morza Śródziemnego, bo-

gata jest w ryby, owoce morza, 

warzywa oraz przeróżne zioła. 

Grecja słynie również z wyrobu 

oliwy z oliwek. Kreta jest bardzo 

obfita w sady z drzewami oliw-

nymi. Na tej właśnie wyspie ro-

śnie około 30 milionów drzew. 

Jeśli chodzi o dania kuchni 

greckiej do najpopularniejszych 

należy między innymi sos tzat-

ziki. Jest to pasta z ogórkami, 

czosnkiem i miętą, która często 

jest podawana w formie przy-

stawki. Popularne są również: 

yemista – pieczone, nadziewane 

papryki, bądź pomidory oraz 

souvlaki – wieprzowina z grilla 

podawana z chlebem pita. Grec-

ka kuchnia słynie również z Ba-

klavy, czyli deseru jakim jest 

ciasto z miodu, orzechów, cyna-

monu oraz ciasta filo. Uważam, 

że Grecja to kraj wysoko rozwi-

nięty kulturowo. Piękna archi-

tektura kraju oraz ciekawa hi-

storia przyciągają wielu tury-

stów z różnych miejsc świata. 

Myślę, że warto się tam udać i 

zasmakować greckiego klimatu. 

 

Alicja Kosela 1LOR 
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O hejcie i silnej psychice, którą 

trzeba mieć, by to przetrwać. 

Jaką drogę musiał przejść Mi-

chał Szpak, aby być teraz w tym 

miejscu, w którym jest? 

Michał Szpak od zawsze czuł, że 

chce być inny. Ubierać się, two-

rzyć, wyglądać po swojemu. Rodzi-

na na szczęście go wspierała, zna-

jomi też przywykli, tylko społe-

czeństwo patrzyło. Michał przeko-

nał się, że bycie innym ma swoją 

cenę i podlega srogiej ocenie. Był 

gotów ją płacić, bo bycie sobą jest 

dla niego ważne. Problemy z nie-

akceptowaniem wyglądu Michała 

zaczęły się już, gdy był nastolat-

kiem. W szkole jego rówieśnicy nie 

akceptowali tego, że chłopak nosi 

długie włosy, pomalowane paznok-

cie i ubiera się inaczej niż inni 

chłopcy z otoczenia. Każdego dnia 

słyszał nieprzychylne komentarze 

z ust nastolatków i groźby. Niektó-

rzy koledzy chcieli nawet znęcać 

się nad nim fizycznie. Tego wszyst-

kiego było naprawdę dużo, ale ni-

komu nie udało się go zniszczyć.  

Wygląd Michała zaważył też w du-

żej części na jego maturę, ponie-

waż nauczycielom nie podobało się 

to, że przyszedł na nią w pełnym 

makijażu i pomalowanych paznok-

ciach. Został poproszony o podej-

ście do biurka pani przewodniczą-

cej, która mu powiedziała, że nie 

dopuści go do matury, jeśli będzie 

miał pomalowane paznokcie. Mi-

chał natomiast wyszedł z tego 

obronną ręką, mówiąc, że jest to 

element, który będzie wykorzysty-

wał, przedstawiając motyw władcy 

w literaturze i sztuce. Artysta mu-

siał zmierzyć się także z oceną 

swojego wyglądu na egzaminie z 

języka angielskiego. Przyznał, że 

na prośbę nauczycielki zmył cień 

do powiek, by móc przystąpić do 

matury ustnej. W 2011 roku Michał 

Szpak bierze udział w programie 

talent show „X-Factor”. Na scenę 

wchodzi chłopak w długich, kręco-

nych włosach do pasa, ostrym ma-

kijażu, biżuterii z ćwiekami i po-

malowanymi na czarno paznokcia-

mi. Publiczność śmieje się, głośno 

szydząc z jego wizerunku. W obro-

nie Michała staje jeden z jurorów, 

Kuba Wojewódzki: „Jak się okaże, 

że umie śpiewać, będzie wam głu-

pio”. Piosenkarz wykonuje utwór 

Czesława Niemena pt. ”Dziwny jest 

ten świat”, ale tak, że wszystkim 

zapiera dech. Publiczność wstaje, 

zachwytom i owacjom nie ma koń-

ca. Tak właśnie narodził się Michał 

Szpak. Budzi kontrowersje wyglą-

dem, ale talentem wygrywa. Pomi-

mo tego, że ze względu na makijaż 

i ubiór nie przyjęli go na Wydział 

Piosenkarski Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Warszawie, on nie 

żałuje. Zamiast dyplomu, ma na 

koncie miliony sprzedanych płyt, 

całe sale ludzi na koncertach i 

mnóstwo nagród. Za piosenkę 

„Jesteś bohaterem”-Super Premiera 

na festiwalu w Opolu, w 2016 roku 

zdobył 8.miejsce na konkursie Eu-

rowizji z utworem „Color of your 

life”, a niedawno bo w sierpniu te-

go roku , udało mu się wygrać 

„Bursztynowego Słowika” na „Top 

of the Top Sopot Festival” za utwór 

„24 na 7”. Jego występy są zawsze 

spektakularne. Michał tak wielką 

odporność na krytykę zawdzięcza 

w głównej mierze rodzicom. To oni 

wpoili w niego takie poczucie war-

tości. Dziś jest dojrzały i dostrzega, 

że odstawanie od tłumu wiąże się z 

ciągłym wystawieniem na ocenę. 

 

Samanta Jankowska 1 LOR 

https://adria-art.pl/nasi-artysci/68/michal-szpak 
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    5.                             

      6.                           

        7.                         

          8
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            9.                     

            10
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            11
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1) Nazwisko twórcy teorii heliocentrycznej. 

2) Podstawowa jednostka budulcowa organizmu. 

3) Jak inaczej nazywa się epokę odrodzenia? 

4) Kto pierwszy dopłynął do Ameryki (nazwisko)? 

5) Pas ukształtowania terenu zajmujący największą powierzchnię naszego kraju. 

6) Uroczysty wstęp do Konstytucji. 

7) Rozwiązuje się je, by znaleźć niewiadomą. 

8) Substancja stanowiąca zespół różnych związków chemicznych, pierwiastków lub materia-

łów zmieszanych ze sobą. 

9) ……… jednostajny - odbywa się wzdłuż prostej ze stałą prędkością. 

10) W naszym państwie panuje …….. demokratyczny. 

11) Stolica Macedonii. 

Julia Krupińska i Natalia Polańska 4LOR 
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