
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L U T Y  
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

1. 

 
25 

 

Brygidy 

2. 

 
8 

 

Marii 

3. 

 
21 

 

Błażeja 

4. 

 
18 

 

Weroniki 

5. 

 
30 

 

Agaty 

6. 

 
 

 

Amandy 

7. 

 
 

 

Romualda 

8. 

 
12 

 

Józefiny 

9. 

 
4 

 

Apolonii 

10. 

 
9 

 

Elwiry 

11. 

23 
Tłusty  

Czwartek 
Bernadety 

12. 

 
16 

 

Ludwika 

13. 

 
 

 

Jordana 

14. 

 
 

Walentynki 

Walentego 

15. 

 
29 

Dzień Singla 

Zygfryda 

16. 

 
11 

 

Daniela 

17. 

 
1 

 

Łukasza 

18. 

 
22 

 

Konstancji 

19. 

 
7 

 

Marcelego 

20. 

 
 

 

Leona 

21. 

 
 

 

Feliksa 

22. 

 
20 

 

Małgorzaty 

23. 

 
14 

 

Izabeli 

24. 

 
26 

 

Piotra 

25. 

 
3 

 

Cezarego 

26. 

 
27 

 

Aleksandra 

27. 

 
 

 

Gabriela 

28. 

 
 

 

Romana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
             WIADOMOŚCI: 

● I miejsce w konkursie 
literacko - etnograficznym 
zajęła Małgosia Magiera. 

● Alicja Klasik zdobyła złoty 
medal w Pucharze Polski  
w Gliwicach. 

● 23 stycznia obchodziliśmy 
40-stą rocznicę wybuchu 
pożaru budynku naszej 
szkoły. 

 
 
 
 
 

Gratulujemy dziewczynom i 
życzymy im dalszych sukcesów 

oraz rozwoju!  

 
 

 
 
 
 

 
              
 

 
 

 
          OGŁOSZENIA: 
● Serdecznie zapraszamy do 

obejrzenia debaty o  kinie, 
w której wzięła udział 
Natalia Zdrzałek. 

● 18 lutego mija termin 
przyjmowania zgłoszeo do 
konkursu  Śląskiego 
Festiwalu Nauki Katowice. 

● Zapraszamy również do 
obejrzenia   filmu  nawiązuj
ącego    do     obchodzonej 
ostatnio rocznicy szkolnej. 
 
 
Wszystkie filmy oraz 

informacje można znaleźd na 
stronie internetowej lub 

facebooku szkoły! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



W związku z rocznicą pożaru w budynku naszej szkoły Panie Czesława 
oraz  Zuzanna Pasierbek podzieliły się z nami swoimi wspomnieniami 

odnośnie tego dnia. 

 

Wspomnienia po 40 latach – Czesława Pasierbek 

Oprócz wielu miłych wspomnieo, jedno – straszne i niespodziewane  
– utknęło mi w pamięci. Był to piękny zimowy dzieo. Na pierwszej dużej 
przerwie, czyli o 10.30 Dyrektor Barbara Ostroga zwołała krótką naradę, 
którą przerwała wizyta jednego z mieszkaoców z ul. Chrobrego 
niosącego informację „Pali się!” Pani Dyrektor zarządziła, by nauczyciele 
wyprowadzili młodzież ze szkoły na boisko i na ul. Kościuszki. Pamiętam 
dokładnie te chwilę, kiedy weszłam do klasy maturalnej i trzymając się 
kurczowo biurka, by nie okazad zdenerwowania nakazałam młodzieży 
spakowad swoje rzeczy. Żeby uniknąd paniki powiedziałam im, że drugą 
lekcje matematyki przeprowadzimy w plenerze. Uczniowie nie ukrywali 
zdziwienia, ale opuścili mury szkolne w spokoju. Jakież było przerażenie, 
gdy zobaczyli kłęby dymu i ogieo nad aulą szkolną. Reakcje były różne 
 – od zaskoczenia po płacz. Dla uczniów to był koniec dnia szkolnego,  
a dla nas nauczycieli dyżury – pilnowanie otwartej szkoły i udzielanie 
informacji służbom porządkowym do białego rana. Kolejne pół roku 
spędziliśmy gościnnie w murach II LO ucząc się popołudniami, a maturę 
pisaliśmy w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Od września 1981 wróciliśmy do 
swojej szkoły, ale uczyliśmy się na dwie zmiany. 

  

Wspomnienia – Zuzanna Pasierbek – wtedy „córka swojej mamy” 

Gdy wybuchł pożar w szkole w 1981 roku przebywałam na terenie ILO. 
Byłam tam stałym bywalcem, ponieważ ucząc się w sąsiedniej Szkole 
Podstawowej nr 1 często odwiedzałam moją mamę w pracy. Miałam tam 
wiele starszych kolegów i koleżanek wśród uczniów mojej mamy. Gdy 
wybuchł pożar, wyszłam z nimi na ul. Kościuszki i wszyscy płakaliśmy 
zadając pytania: „Dlaczego?” „Co teraz?” Było to tak silne przeżycie, że 
pamiętam to dokładnie do dziś tak, jakby wydarzyło się wczoraj…. 

 
Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami oraz czytelnikami 

tymi wstrząsającymi wspomnieniami związanymi z rocznicą 
pożaru w budynku naszej szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Seria niefortunnych zdarzeo (2017-2019) 
 
Seria niefortunnych zdarzeo to serial opierający się na książkowej serii 
Daniela Handlera o tym samym tytule, gdzie każde dwa odcinki 
przedstawiają inną książkę. Serial, jak narrator ostrzega przed każdym 
odcinkiem, nie należy do szczęśliwych i wesołych, ani nie zmierza do 
szczęśliwego zakooczenia. Obserwujemy tragedię osieroconego 
rodzeostwa Baudelaire przedstawioną w groteskowy sposób, podobny 
do czarnej komedii. Hrabia Olaf - ekstrawagancki, nieudolny aktor - nie 
zawaha się przed niczym, by zdobyd majątek rodzeostwa, których 
głównym zadaniem podczas bycia przerzucanymi pomiędzy coraz to 
nowszymi opiekunami, staje się nie tylko odkrycie tajemnicy stojącej za 
pożarem domu, w którym giną ich rodzice, ale także ucieczka przed 
śmiertelnie niebezpiecznym Hrabią.  
 
Serial w sposób karykaturalny i przerysowany ukazuje dorosłych, którzy 
nie widzą oczywistych podstępów Hrabiego, jednocześnie ignorując 
ostrzegające ich dzieci, które wydają się byd jednymi z niewielu 
rozumiejących świat i tego, co dzieje się dookoła. Scenarzyści nie boją 
się byd brutalni w stosunku do postaci, do morderstw podchodzą  
w tragikomiczny sposób.  
 
Zdjęcia wyróżniają się na tle innych seriali, jednocześnie wpisując się  
w klimat książek. Fantazyjno-bajkowe scenografie i kostiumy 
kontrastują z mroczną fabułą. Przerysowanie podkreśla tragedie, jakie 
widzimy na ekranie. Bohaterowie, mimo bycia “dobrą” lub “złą” stroną, 
nie są stereotypowi i płascy. Rodzeostwo łamie swoje zasady moralne, 
byle tylko uchronid się przed Hrabią, jego natomiast wraz z serialem 
poznajemy i stopniowo odkrywamy, że kiedyś był lepszym człowiekiem. 
Każdy z bohaterów ma swoje cechy charakterystyczne i konkretne cele, 
których motywacje poznajemy w trakcie, a to wszystko ostatecznie 
zgrywa się w intelektualny i surrealistyczny pościg. 



 
Źródło zdjęcia: 

https://www.kajmanzzaokladki.pl/2018/04/16/13-rzeczy-za-ktore-uwielbiam-serie-niefortunnych-zdarzen/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sportowiec miesiąca - Nadia Lemaoczyk, uczennica klasy 2d, 
znakomita piłkarka, a przede wszystkim uczennica naszej szkoły! 

Od ilu lat trenujesz i jak wyglądał Twój początek? 
Moja przygoda z piłką nożną zaczęła się w wieku 9 lat.  tedy 
wystarczyło tylko jedno zdanie: „leci mecz w telewizji, chod  oglądad”,  
a ja już pojawiałam się na kanapie i z przejęciem oglądałam każdy 
możliwy mecz. Zaczęłam również zbierad karty piłkarskie, którymi 
pó niej wymieniałam się z kolegami ze starej szkoły. Potem w wieku 10 lat 
naszła mnie myśl, że chciałabym sama spróbowad swoich sił i móc się 
mierzyd z innymi chłopakami, więc poszłam do pobliskiego klubu LKS  
i powiedziałam, że chciałabym tam trenowad.  ielkie oczy byłego 
trenera mogłyby niejednego odstraszyd, ale dla mnie oznaczały, że to 



jest właśnie szansa dla mnie.  iadome jest, że chłopak swoimi 
umiejętnościami motorycznymi przewyższa zwykłą dziewczynę, dlatego 
też chciałam przełamad tę barierę płci. Ode mnie wymagano więcej, ze 
względu na moją pozycję - bramkarkarz..   koocu trener stwierdził, że 
chce zobaczyd moje przygotowanie na meczu. Obrona małej bramki to 
jeszcze wielki wyczyn, nie był mimo wszystko dla mnie, w koocu na meczu 
przeciwnikowi nie okazuje się litości. Gra z chłopakami była dla mnie  
o tyle lepsza, że nie byłam inaczej traktowana. Po 2 latach jednak 
różnica umiejętności ukazała się między mną i nowym bramkarzem, 
który od razu mnie zastąpił. Początkowo nie miałam nadziei na dalszą 
grę, ale pojawiło się światełko w tunelu. Do prezesa mojego klubu 
zadzwonił prezes klubu TS RO  R BNIK, który rekrutowal dziewczyny  
z całego Rybnika, aby stworzyd skład stworzony wyłącznie z „małych 
kobietek”, jak to ujął. Przed otrzymaniem tej wiadomości byłam na 
rozmowie z trenerem, żeby oświadczyd, że nie dam rady więcej grad  
w klubie, ponieważ moje umiejętności kompletnie mijają się z tymi, które 
posiadają starsi koledzy. Informacja o kimś, kto obserwował mnie przez 
cały czas była dla mnie jedna z lepszych w moim życiu. Nie minęło dużo 
czasu, kiedy przyszłam do rybnickiego klubu i szybko zaklimatyzowalam 
się. Każde pokrzepiające słowo i podziękowanie za uratowanie sytuacji 
było dla mnie spełnieniem marzeo. Każdy kolejny trening stawał się 
przyjemnością i dobrą zabawą, połączoną oczywiście z ciężką pracą. 

W jakim klubie i gdzie odbywają się Twoje treningi? 
Od 4 lat reprezentuję TS RO  R BNIK, który stanął dla mnie otworem do 
podążania za marzeniami.   okresie zimowym z dziewczynami trenuję 
na hali ekonomika futsal - piłkę nożną -  halową, która różni się nieco od 
gry na boisku.   okresie wiosna jesieo trenujemy w Kamieniu na głównej 
płycie. Jedyny problemem przy trenowaniu na dworze jest brak 
oświetlenia, co czasem kooczy się gubieniem piłek czy niechcianymi 
piłkami w siatce bramki. 

Ile razy w tygodniu dwiczysz by osiągad takie świetne wyniki? 
Świetne wyniki osiągnęła cała drużyna, z która trenuję przynajmniej  
4 razy w tygodniu. Ze względu na moja aktualną kontuzję barków, 
niestety są one ograniczone. Poza klubowymi treningami odbywam też 
treningi bramkarskie, indywidualne. 

Jak ludzie reagują, gdy mówisz że trenujesz piłkę nożną? 
Reakcje są takie, jak ludzie - bardzo różne. Jedni się śmieją, że to nie jest 
sport dla delikatnych, a tym bardziej dla dziewczyn, niektórzy 
zaprzeczają - to nie może byd możliwe, żebym nie miała nic przeciwko 
byciu całej w błocie i posiadaniu od kilku do kilkunastu siniaków na 
tydzieo. Każdy złamany palec w rękach i moja dalsza gra powinna 
rozwiad wszelkie wątpliwości. Dużo jest też takich, którzy są pozytywnie 



zaskoczeni i jednocześnie zachwyceni przekraczaniem barier takich, jak 
przykładowo płed w sporcie. 

Czego nie może zabraknąd w twojej torbie treningowej? 
Nigdy nie mogę zapomnied o przynajmniej dwóch parach rękawic oraz 
o płynie do ich czyszczenia. Higiena przede wszystkim!   odmętach 
torby muszą znale d się również korki i dodatkowe długie skarpetki- 
getry - nie wiadomo, kiedy pojawi się dziura, co jest bardzo 
prawdopodobne na mojej pozycji. 

W jakim wieku Twoja ciężka 
praca  przerodziła  się  
w prawdziwe osiągnięcia?   
Myślę, że poważne 
granie  zaczęło się w 2017 
roku,  kiedy miałam 12 lat  
i reprezentowałam drużynę na 
finałach mistrzostw Polski,  
w  futsalu do lat 14,  
w Warszawie. Przed samymi 
mistrzostwami zostałam też 
powołana do kadry Śląska.  
  zeszłym roku udało mi się 

dostad do głównego składu w 1 lidze kobiet. Przy mojej małej pomocy 
aktualnie TS RO  ma możliwośd grania w ekstralidze - najwyższej lidze  
w Polsce. Mimo obecnej sytuacji reprezentowałam dziewczyny  
w mistrzostwach Polski do lat 18 w futsalu, gdzie udało się nam 
wywalczyd 4 miejsce. 

 

Ile miast odwiedziłaś do tej pory dzięki wyjazdom na zawody? 
 yjazdów jest dośd dużo, ale za to przy takich podróżach, tworzą się 
prawdziwe wspomnienia. Gdybym nie grała z dziewczynami, na pewno 
nie przekroczyłabym bram  arszawskiej Politechniki, nie podziwiałabym 
jednej z najlepszych hal w Polsce, która mieści się w Opolu, nie spędzała 
czasu w Krakowie czy  odzi z myślami, jak mecz z jednymi z lepszych 
drużyn może się potoczyd. Nie da się dokładnie wyliczyd wszystkich 
wyjazdów, ale każdy za to przyniósł nowe doświadczenia w grze i poza 
nią. 

Czy łatwo jest pogodzid treningi z nauką w szkole? 
Osoby, które mnie dobrze znają, wiedzą, że jestem w ciągłym ruchu  
i dużo czasu w tygodniu niestety nie mam. Często nawet w weekendy 
więcej czasu jestem poza domem. To nie tylko ze względu na same 
treningi i wyjazdy z drużyną, ale także na moje zajęcia dodatkowe. Czy 



radzę sobie jakoś z brakiem czasu i obowiązkiem wykonania szkolnych 
zadao i nauki? Jakoś trzeba sobie radzid    

Jakie posiadasz rytuały, które wykorzystujesz przed ważnym meczem? 
Z perspektywy oglądającego może to wyglądad śmiesznie, ale 
przebiegnięcie się wzdłuż linii bramkowej, dotknięcie obu słupków, 
doskoczenie do poprzeczki i w koocu typowa pozycja obronna to już 
chyba nawyk przed jakimkolwiek meczem.   szatni również bez 
motywującej muzyki też nie może się obejśd. 

Czego nauczyło Cię środowisko sportowe? 
 zloty i upadki są nieodłącznym elementem życia. Okazywanie uczud 

jest wręcz potrzebne, żeby człowiek mógł funkcjonowad nawet, jeśli 
spotka się z negatywną reakcją osób drugich. Sport nauczył mnie 
odpowiedzialności za własne błędy, pokory, a co najważniejsze - nawet 
jeśli jestem w sytuacji bez wyjścia lub mam problem, uśmiech  
i samozaparcie może załatwid go bez względu na jego wielkośd. 

Kto jest Twoim autorytetem w świecie sportu? 
Za autorytet mogę uznad 21-letniego bramkarza - Gianluigiego 
Donnarummę z  łoch, który mimo swojego wieku, poprowadził drużynę 
Milanu do jednego z wyższych szczebli w ligach, a swoją ciężką pracą 
pokazuje, że wiek co do umiejętności wcale nie odgrywa głównej roli. 

Źródło zdjęcia: archiwum prywatne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Joy Division “Unknown Pleasures” 



Mimo zaledwie kilku lat działalności i wydania tylko 2 albumów, Joy 
Division można zaliczyd do jednych z najlepszych zespołów 
wszechczasów. Grupa wykształciła swój własny niepowtarzalny styl, 
który był inspiracją dla innych pó niejszych zespołów, chociaż sami 
członkowie zespołu nie byli wirtuozami i  stosowali raczej proste d więki. 
 
“Unknown Pleasures” jest pierwszym albumem  zespołu wydanym w 1979 
roku. Odbiór był wówczas niezbyt entuzjastyczny i sprzedanych zostało 
zaledwie 5000 egzemplarzy, ale dziś można mówid o prawdziwej 
legendzie. Sam album to 10 utworów o mrocznym, zimnym i ciężkim 
klimacie. Na takie brzmienie duży wpływ miał wokalista i autor tekstów: 
Ian Curtis, który chorował na epilepsję  i miewał częste stany 
depresyjne. Jego głęboki, niski głos jest tylko dopełnieniem mrocznego 
charakteru albumu, ale mimo to jest wciągający i hipnotyzujący dla 
słuchacza.   połączeniu z głębokimi gitarowymi basowymi riffami, 
perkusją, subtelnymi klawiszami, inspiracją muzyką elektroniczną oraz 
tekstami Curtisa otrzymujemy niesamowicie klimatyczny krążek.  
Z tekstów płynie frustracja, przygnębienie, desperacja, a także walka  
z przeciwnościami losu. To właśnie muzyczna prostota i szczerośd 
emocjonalna czynią tą płytę wyjątkową. 

 
    

Źródło zdjęcia: https://www.decademag.com/decade/2018/4/11/insight-a-dive-into-unknown-pleasures 



 
WALENTYNKI 

 
 ielkimi krokami zbliża się 14 luty, zakochani rozmyślają, co kupid swojej 
drugiej połówce, pozostali może myślą, jak znale d miłośd w czasach 
zarazy. Nie będę jednak podpowiadad  am, co kupid na prezent, ani 
gdzie znale d miłośd. Historię  alentynek zna każdy, ale czy wiecie 
czym były Luperkalia? 
 
  połowie lutego ptaki gnieżdżące się w  iecznym Mieście zaczynały 
miłosne zaloty i łączyły się w pary. Zwiastowało to rychłe nadejście 
wiosny,a z tej racji Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę świętowania 
luperkaliów – festynu ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa.  
  przeddzieo obchodów odbywała się miłosna loteria. Imiona dziewcząt 
zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je chłopcy. Tym 
samym wylosowane dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas 
luperkaliów.  Święto było na tyle popularne, że utrzymało się aż do 
kooca V stulecia.  
 
W naszym kraju  alentynki zyskały na popularności w latach 90. XX 
wieku, chod częśd społeczeostwa ma krytyczny stosunek do tego święta. 
 alentynki są dobrym dniem, by zatrzymad Naszą codzienną gonitwę 
życiową i przypomnied sobie o tych, których kochamy. Powinien to byd 
dzieo, w którym ofiarujemy swój czas ukochanej osobie, bo nie ma nic 
cenniejszego niż spędzenie wolnej chwili u boku naszej sympatii, 
dzielenia się zainteresowaniami czy po prostu powiedzenie dobrego 
słowa. Często zapominamy, że nie powinien to byd jedyny taki dzieo  
w roku. Jest to dobry dzieo, żebyśmy sobie o tym przypomnieli. Miłośd 
powinniśmy pielęgnowad codziennie. Agnieszka Osiecka mówiła: 
„Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten 
znak: jesteś dla mnie ważna”.Ten cytat oddaje sens miłości i tego, że 
trzeba ją pielęgnowad każdego dnia, nie tylko raz w roku 14 lutego.  
Natomiast dzieo singla obchodzimy 15 lutego. Co zatem  mogą robid 
single w dniu zakochanych? Proponuję seans komedii romantycznych  
w gronie przyjaciół.  
Oto kilka propozycji od Pana Adama Doliby, nauczyciela Naszej szkoły: 
Jeśli miałbym polecid filmy romantyczne bez dłuższego zastanawiania, 
to przychodzą mi do głowy dwa tytuły: „To właśnie miłośd” (2003   
i „500 dni miłości” (2009 . Pierwszy to klasyka gatunku, serwowana często  



w telewizji w Boże Narodzenie. Przeplatana wątkami różnych bohaterów 
akcja toczy się właśnie w okresie świątecznym. Drugi tytuł może 
wydawad się momentami nieco dołujący, ale koniec kooców przynosi 
nadzieję na lepsze jutro. Topowy w tym gatunku jest także dla mnie  
„La La Land” (2016 . Dużym atutem filmu, podobnie zresztą jak dwóch 
poprzednich tytułów, jest ścieżka d więkowa. Do dziś w telefonie 
towarzyszą mi dwa motywy przewodnie z „La La Land”. Z muzycznych 
opowieści warto także zwrócid uwagę na kameralny „Once” (2007 . 
Pamiętam, że patrzyłem na ten film jak zahipnotyzowany. To wciągająca 
historia o dublioskim grajku i imigrantce z Czech, których połączyła 
pasja do muzyki. Z lżejszych filmów poleciłbym „Zakazany owoc” (2000   
o dwóch przyjaciołach z dzieciostwa. Jeden jest księdzem katolickim,  
a drugi rabinem. Obaj zakochują się w tej samej kobiecie. Co z tego 
wyniknie? Zobaczcie sami! 
 
Życzę każdemu z Nas miłości takiej, o której pisze Konstanty Ildefons 
Gałczyoski w wierszu ,,Rozmowa liryczna”: 
 

 
„Kocham cię (…) 

Bez wyjątku. 
I na koocu ulicy. I na początku. 

I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. 
W niebezpieczeostwie. I na karuzeli. 

W morzu. W górach. W kaloszach. 
I boso. Dzisiaj. Wczoraj. 

I jutro. 
Dniem i nocą.” 

 
Źródła: https://urodazycia.pl/kultura/agnieszka-osiecka-najpiekniejsze-cytaty-o-zyciu-milosci-i-

przemijaniu-125643-r1/ 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://urodazycia.pl/kultura/agnieszka-osiecka-najpiekniejsze-cytaty-o-zyciu-milosci-i-przemijaniu-125643-r1/
https://urodazycia.pl/kultura/agnieszka-osiecka-najpiekniejsze-cytaty-o-zyciu-milosci-i-przemijaniu-125643-r1/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki


W tym miesiącu miałyśmy okazję porozmawiad za pośrednictwem 
platformy  Google Meet z wicedyrektorem oraz nauczycielem 

wychowania fizycznego Panem Arkadiuszem Tabackim. Dziękujemy 
bardzo za rozmowę, a także zapraszamy do przeczytania niezwykle 

ciekawego wywiadu.  
 

Jak się Pan czuje w obecnej sytuacji? Czy odnajduje się Pan w zamknięciu? 
Źle, bardzo  le. Praca nauczyciela zmieniła swoją istotę, odczuwam brak 
bezpośredniego kontaktu z uczniami i nauczycielami. Do szkoły chodzę z racji 
pełnionej tam funkcji, ale jest tam zupełnie inaczej - szkoła jest pusta, a to jest 
strasznie przygnębiające. To co powinno dziad się w szkole aktualnie jest 
niemożliwe. Brak mi tego wszystkiego.  

 
Nauczanie wf-u na pewno jest ograniczone przez pandemię. Jak to aktualnie 
wygląda? Co Pan o tym sądzi? 
Jest to trudne, lecz nie niemożliwe. Są mniejsze możliwości, ale można znale d 
inny sposób. Trudno sprawdzid aktualnie, czy uczeo robi to co powinien, 
ponieważ napisad jest łatwo, ale gorzej z wykonaniem tego. Nie jestem 
zwolennikiem nagrywania, ponieważ nie o to w tym przedmiocie chodzi, żeby 
“fikad” przed kamerkami i się nagrywad, tylko żeby to robid dla własnego 
zdrowia oraz bezpieczeostwa. Każdy powinien znale d odpowiednią dla siebie 
formę aktywności, sprawiającą mu przyjemnośd, chociaż pewne rzeczy  
i dwiczenia trzeba wykonad - taka jest podstawa programowa.  

 
Czy długo jest Pan już związany z Naszą szkołą? Może jest Pan absolwentem 
Powstaoców oraz na jaki profil Pan uczęszczał? 
  tej szkole pracuję od 17 lat, ale jestem wychowankiem konkurencyjnej, 
zaprzyja nionej szkoły, czyli II LO - wtedy jeszcze pod nazwą Hanki Sawickiej. 
 tedy było to liceum czteroletnie, dwa pierwsze lata był to profil ogólny,  
a pó niej wybierało się fakultet. Ja wybrałem biologiczno-chemiczny.  

 

Skąd Pana pomysł w takim razie na zostanie wuefistą?  
  pierwszej klasie liceum wymyśliłem sobie, że zostanę wuefistą, a wynikło to 

chyba z tego, że sam miałem do czynienia ze świetnymi nauczycielami  
“od fikołków” . Z resztą sport był ważny i obecny w moim życiu, kilkanaście lat 
grałem w piłkę, byłem zawsze aktywny. Tak zwany “biol-chem” bardzo pomógł 
mi, pó niej na studiach.   taki sposób trafiłem do miejsca gdzie jestem. 

 

W takim razie co jest najtrudniejsze w tym kierunku nauczania? 
Trudna jest zmieniająca się młodzież. Dla mnie naturalną rzeczą jest ruch i to, 
że do tego nie trzeba nikogo zmuszad. Teraz bardziej naturalne jest to, co 
dzieje się w sieci. Trzeba bardziej młodych ludzi popychad i zachęcad do 
aktywności fizycznej. Ktoś mądry kiedyś powiedział: ,,ruch jest w stanie 
zastąpid prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie są w stanie 
zastąpid ruchu”. Z tym się jak najbardziej zgadzam.  

 



Z bardziej aktualnych spraw. Spodziewał się Pan, że zostanie wicedyrektorem? 
Absolutnie się tego nie spodziewałem. Dostałem w zeszłym roku, w wakacje 
zaproszenie od Dyrektora na rozmowę i myślałem, że chodzi o coś związanego 
z rekrutacją, ponieważ wtedy ją nadzorowałem. Okazało się, że dostałem 
propozycję, by zostad nowym wicedyrektorem.   tamtej chwili zabrakło mi 
słów. Podjęcie decyzji, czy się tego podejmę trochę mi zajęło. Dyrektor 
 antulok piastował to stanowisko wiele, wiele lat i ciężko było mi sobie 
wyobrazid tą szkołę bez niego, a co dopiero ze mną na jego miejscu.  

 

Czy piastowanie tego stanowiska jest trudne? Czy wiąże się z tym jakaś 
presja? 
Presji nie odczuwam, jestem człowiekiem, który lubi wyzwania. Zadanie jest 
nowe, inne. Mam mniej lekcji wychowania fizycznego, a więcej pracy związanej 
z funkcjonowaniem szkoły.  

 

Jakie ma Pan zainteresowania/hobby? 
Przede wszystkim lubię ruch. Dużo jeżdżę na rowerze i to chyba moja 
największa pasja. Z grupą 6 kolegów je dzimy w różne zakątki i zwiedzamy. 
Trzy lata temu byliśmy w Austrii, dwa lata temu przejechaliśmy szlakiem Orlich 
Gniazd (Jura Krakowsko-Częstochowska , w zeszłym roku trasa wiodła przez 
pięd województw, a celem było 5 rynków: Kraków, Tarnów, Rzeszów, Sandomierz 
i Kazimierz Dolny.   tym roku planujemy wyjazd do Bawarii, jednak ciężko 
teraz stwierdzid, czy dojdzie do skutku.   razie czego w Polsce jest jeszcze 
wiele ciekawych miejsc, gdzie można dojechad rowerem. Poza tym bardzo lubię 
czytad książki i uwielbiam muzykę i filmy. Rodzina odgrywa w moim życiu 
również ogromną rolę. Z resztą rodzinka też złapała rowerowego bakcyla i na 
większośd wyjazdów zabieramy rowery. 

 

Jaki typ muzyki Pan preferuje? 
Różne. Najczęściej, rock, metal, alternatywną, raczej coś takiego gdzie 
pojawiają się gitary. Nie ograniczam się do jednego gatunku, czy wykonawcy 
raczej jestem otwarty w tej kwestii.  

 

Ulubiony temat, autor książek? Może chciałby Pan nam polecid jakąś? 
Lubię kryminały, fantastykę, biografie, również komiksy. Tak samo jak  
w przypadku muzyki nie ograniczam się do jednego autora czy gatunku.  

 

Czy ma Pan jakieś ulubione miejsce na Ziemii lub jakieś marzenie 
podróżnicze? 
Niezbyt często wracam tam, gdzie już byłem, wolę odkrywad nowe miejsca. 
Moim marzeniem podróżniczym na pewno jest Australia i Nowa Zelandia. 
Kiedy byłem młodszy, lubiłem czytad tomy o przygodach Tomka  ilmowskiego 
autorstwa Alfreda Szklarskiego. Pierwsza z książek nosiła tytuł ,,Tomek  
w krainie kangurów”.  tedy,  zakochałem się w tych miejscach i chciałbym się 

tam znale d. A Nowa Zelandia pojawiła się po obejrzeniu “ ładcy Pierścieni”. 

 



Czy chciałby Pan coś przekazad uczniom Naszej szkoły? 
Chciałbym życzyd  am dużo zdrowia i pozytywnej energii. Tęsknię za  ami 
oraz za tą tętniącą życiem szkołą. Mam nadzieję, że szybko się spotkamy.  

 

Bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy dużo sukcesów. 
Również wam dziękuję i mam nadzieję, że jak najszybciej uda się zobaczyd na 
żywo w naszej szkole. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

John Cage i nietypowe oblicza muzyki 
 

“ szystko jest muzyką.”- powtarzał nieraz pewien amerykaoski kompozytor. 
Uważał, że utwór zagrany na garnkach czy meblach może brzmied równie 
dobrze lub nawet lepiej niż melodia wydobyta z klawiszy pianina. Jego myśl 
wychodziła jednak poza popularne stwierdzenie, że “śpiewad każdy może”. Dla 
Johna Cage’a “wszystko” oznaczało naprawdę wszystko. 
 

Podczas koncertu 
Davida Tudora  
w  1952  roku zapowie
dziano kompozycję 
Cage’a “4’33”. 
Pianista zasiadł przy 
fortepianie po czym… 
zamknął jego klapę. 
Następnie otworzył 
ją, pó niej znów opu

ścił, potem uniósł 
ponownie… i tak 
przez 4 minuty  
i 33 sekundy. Utwór 
składał się zatem  
z ciszy i odgłosów 
klapy instrumentu.  

     A może także z szeptów zdezorientowanej publiczności?  



 
Podczas innego występu, w 1949 roku, Cage po prostu przeczytał tekst  
“ ykład o niczym”, napisany specjalnie na potrzebę tego “utworu”. Czy da się 
uznad to za muzykę? Może kompozycja ta zalicza się do rapu? Zdania są 
podzielone. 
 
Oprócz tworzenia “melodii” John Cage szukał nowych doświadczeo 
słuchowych. Pragnął znale d się w całkowitej ciszy. (Kto z nas nie podziela 
czasem tego marzenia?    1951 roku zaprojektowano specjalną “komorę 
bezechową”, nieprzepuszczającą żadnego d więku i nie pozwalającą na 
wytworzenie się echa. Jednak po chwili przebywania w niej kompozytor 
zorientował się, że jego plan nie jest taki prosty do zrealizowania. Słyszał 
bowiem swój własny układ nerwowy. Nieudany eksperyment mimo wszystko 
dostarczył mu nowych doznao - Cage poznał odgłos dudnienia krwi płynącej 
w żyłach. Komorę tłumiącą te fale d więkowe i naprawdę umożliwiającą 
znalezienie się w absolutnej ciszy stworzył dopiero Ryoji Ikeda w 2010 roku. Ale 
to już zupełnie inna historia… Natomiast John Cage został zapamiętany, jako 
jeden z najsłynniejszych, ale również najczęściej krytykowanych nowoczesnych 
muzyków. 
 
Autor: Martyna Zakrzewska 
 
Źródła: książka "M.U.Z.Y.K.A" Michał Liber i Michał Mendyk, zdjęcie: http://www.diptyqueparis-
memento.com/en/john-cage-or-chance-as-a-discipline/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiracja, czyli Kacper Woryna. Młody, prosperujący żużlowiec dla 
którego niegdyś najważniejsza była nauka, a teraz poświęca się tylko 

 i wyłącznie swojej pasji. Jest uważany za jednego z najlepszych 
polskich żużlowców. 

 
 
Na jakim kierunku uczyłeś się w Naszym liceum? Jak wspominasz czasy nauki 
w Powstaocach? 
Chodziłem na  tzw. “mat-fiz-ger”. Czasy szkolne to mega ważny czas w życiu 
każdego, a szkoła pozwoliła mi się rozwinąd i poznad wspaniałych ludzi. 
Bardzo dobrze pamiętam zarówno nauczycieli,  jak i  znajomych. 

 
 



Skąd wzięła się u Ciebie pasja do żużlu? Czy będąc w liceum wiedziaeś już, że 
chcesz podążad właśnie tą drogą? 
Będąc w liceum miałem za sobą już kilka lat startów, ale dopiero wchodziłem  
w poważne ściganie. Zawsze najważniejsze były dla mnie wyniki w nauce, ale  
z biegiem czasu zacząłem się również skupiad na karierze. Dopiero po zdaniu 
matury poświęciłem 100% czasu na sport. 

 
Jakie jest Twoje największe 
marzenie związane z tym 
sportem? 
Przede wszystkim oby 
zdrowie dopisywało,  

a kontuzje omijały mnie 
szerokim łukiem. Chciałbym 
osiągnąd wiele rzeczy, 
dokonad czegoś co jeszcze 
nikt nie osiągnął. Na ten 
moment jeszcze wiele przede 
mną, ale  marzy mi się 
spełnienie założonych sobie 
celów i emerytura w Australii. 

 
 
Jakie jest Twoje największe osiągnięcie w żużlu? 
Kilka już pucharków czy medali udało mi się zdobyd. Najważniejsze dla mnie 
było Drużynowe Mistrzostwo Świata, 2. Miejsce w Indywidualnych 
Mistrzostwach Ekstraligi, trzykrotny Drużynowy Mistrz Europy oraz dwa  
4. miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów i Indywidualnych 
Mistrzostwach Europy. 

 
Gdybyś nie był żużlowcem, to kim? 
Prawdopodobnie zostałbym przy sporcie. Próbowałem różnych dyscyplin  
i wiem, że w kilku bym się sprawdził. Jeżeli miałbym zrezygnowad ze sportu to 
pewnie dokooczyłbym studia i próbowałbym się odnale d w innych 
dziedzinach. 

 
 
Kto jest Twoim największym idolem? 
Próbuję wyciągnąd jak najwięcej z najlepszych sportowców. Najbardziej 
interesuję się NBA, więc Lebron James, Michael Jordan i Kobe Bryant to osoby, 
które na pewno warto podziwiad pod kątem podejścia do sportu.   żużlu wiele 
osób podziwiam, kiedyś mocno kibicowałem Tonemu Rickardssonowi czy 
Chrisowi Holderowi 

 
Czy masz jakieś inne zainteresowania oprócz żużlu? Jeśli tak to jakie? 
Głównie sport, preferuję aktywną formę wypoczynku. Czasami pogram na 
konsoli, obejrzę dobry film czy serial. Kocham podróżowad, pewnie przez 
zawód jaki wykonuję. 



 
Czy masz jakieś przesłanie do uczniów naszej szkoły, którzy tak jak Ty 
chcieliby swoją przyszłośd związad ze sportem? 
Na pewno życzę mega dużo wytrwałości, samozaparcia, cierpliwości  
i odnalezienia pasji. Sport nie jest łatwy, wymaga wielu poświęceo. Jeśli ktoś 
jest w stanie dad z siebie wszystko co najlepsze, byd codziennie lepszą wersją 
samego siebie, na pewno to osiągnie. 

 

 
Weganizm, co to? 

 
 iele osób nie wyobraża sobie posiłku bez mięsa czy innych produktów 
pochodzenia zwierzęcego, uważają że ludzie na diecie roślinnej nie 
mają czego jeśd, jedzą trawę lub same sałatki. Otóż wcale tak nie jest, 
chciałbym obalid ten stereotyp, pokazując, jak w prosty sposób można 
przygotowad pyszne bezmięsne posiłki.  
Zanim jednak przedstawię przepisy, kilka słów o diecie wegetariaoskiej  
i wegaoskiej. Moja przygoda z wegetarianizmem zaczęła się ponad rok 
temu, zdecydowałem się przejśd na ten typ diety ze względów 
ekologicznych. Przemysłowa hodowla zwierząt jest aktualnie jednym,  
z najgorzej wpływających na środowisko przemysłów, szacuje się, że 
produkcja mięsa wykorzystuje ¾ zasobów wody na świecie, o czym 
świadczy fakt, że do przygotowania dziennej porcji warzyw potrzebne 
jest około 100 litrów wody, a już do porcji wołowiny 23 tysiące litrów 
wody. Przemysł mięsny zabiera również coraz większe połacie lasów, na 
potrzeby produkcji mięsa zginęło już ponad 70% lasów deszczowych. 
Kolejnym powodem, dla którego ludzie decydują się na dietę roślinną są 
kwestie etyczne.  egetarianie oraz weganie zwracają uwagę na 
cierpienie oraz niehumanitarne traktowanie zwierząt, które nieraz 
hodowane są w okropnych warunkach, jakich nawet sobie nie 
wyobrażamy.  ięcej na ten temat możecie dowiedzied się oglądając film 
„Jak NIE hodowad zwierząt? Powszechne praktyki w hodowlach 



przemysłowych”, na kanale i iesz, w serwisie  ouTube. Niektórzy jednak 
decydują się na zaprzestanie jedzenia mięsa z powodów zdrowotnych, 
ponieważ wyniki badao specjalistów jasno ukazują, że dobrze 
prowadzona dieta roślinna jest bardziej korzystna dla zdrowia 
człowieka oraz pomaga uniknąd wielu chorób.  
Jak na co dzieo wygląda dieta wegetariaoska?   mojej ponad rocznej 
abstynencji od pokarmów mięsnych, przeszedłem wielki przełom 
kulinarny, odkryłem wiele nowych, ciekawych potraw, nauczyłem się je 
przygotowywad, ostatnimi czasy nawet wymyślad własne potrawy,  
o których istnieniu nawet bym nie pomyślał, będąc zwykłym zjadaczem 
mięsa, poznałem również ludzi, którzy tak jak ja, nie jedzą zwierząt. 
Podsumowując uważam, że dieta wegetariaoska lub wegaoska dają nam 
możliwośd jedzenia pysznych potraw z czystym sumieniem. 
 

Wegaoskie Burrito: 
 
Składniki na 6 burrito:  
Tortilla - 6 placków  
Cebula czerwona  
Puszka pomidorów  
Puszka czerwonej fasoli  
Puszka kukurydzy  
Czerwona papryka  
Bakłażan  
Marchewka  

 
Ryż -  ¾ szklanki 
 
Przyprawy:  
Papryka słodka  
Kumin mielony  
Sól  
Pieprz 
Przyprawa meksykaoska

 
Przygotowanie:
Cebulę pokroid w kostkę podsmażyd na patelni. Pokroid paprykę, 
bakłażan, marchew zetrzed na tarce.  arzywa wrzucid na patelnię  
i dusid do zmięknięcia. Gdy zmiękną dodad fasolę oraz kukurydzę.  
  międzyczasie ugotowad ryż. Do warzywa na patelni dodad ryż oraz 
sos pomidorowy, wymieszad i przyprawid. Przygotowad Tortillę według 
instrukcji na opakowaniu. Zawinąd burrito w podany na fotografii 
sposób. Opcjonalnie - zawinięte burrito podpiec w opiekaczu. 
 

 

Źródła zdjęcia: https://witchesinkitchen.wordpress.com/2016/03/30/obiad-w-

10-minut-czyli-wege-tortilla/amp/ 



 
 

 
 
 
 

Sajgonki: 
 
Składniki na ok. 4 osoby:  
Mieszanki warzywne azjatyckie - 2 
Ryż -  ¾ szklanki  
Papier ryżowy  
 

 
Przyprawy:  
Sos sojowy  
Pieprz  
Opcjonalnie: inne które pasują do 
dao  azjatyckich 

 
Przygotowanie: 
Przygotowad mieszankę warzywną według instrukcji doprawid. 
Ugotowad ryż. Zmieszad warzywa z ryżem odstawid do odcedzenia. 
Papier ryżowy namoczyd w letniej wodzie i zawijad sajgonki. Smażyd 
sajgonki na tłuszczu do osiągnięd lekko złotego koloru. Wskazówka: 
należy uważad aby sajgonki się z sobą nie skleiły.

 



 
 
Autor: Albert Zientek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bułki preclowe
 

Składniki na ciasto: 
mąka pszenna typ 650 - 585 g 

sól - 2 łyżeczki 

masło - 60 g 

woda ciepła - 335 ml 

cukier -  2 łyżeczki  

drożdże suche - 10 g 



Dodatkowo: 
jajko - 1 szt 

sól gruboziarnista - 1-2 łyżki  

(do posypania bułek  

mak - 1 łyżka (do posypania  

olej - 1 łyżka 

woda -  2 litry 

Soda oczyszczona   - 85g

 
Przygotowanie ciasta: 
  misce mieszamy wodę, drożdże i cukier. Mieszamy aż wszystkie składniki się 
połączą, przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na 15 minut.   drugiej 
misce łączymy przesianą mąkę i sól. Dodajemy roztopione masło i roztwór  
z drożdży. Mieszamy ucieramy drewniana łyżką aż składniki się połączą. 

Ciasto kilka minut wyrabiamy – nie podsypujemy mąką, a następnie 
przekładamy do miski posmarowanej olejem. Przykrywamy ściereczką  
i odstawiamy w ciepłe miejsce na 1 godzinę – ciasto powinno podwoid swoją 
objętośd. 

Po tym czasie ciasto delikatnie wciskamy ręką – ciasto musi odgazowad, 
następnie przekładamy je na blat i dzielimy na 8-10 równych części. Z każdej 
części formujemy w dłoniach okrągłe bułeczki i układamy je na dużej blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia. Ponownie ciasto przykrywamy ściereczką  
i odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia.   międzyczasie łączymy wodę  
z sodą i doprowadzamy do wrzenia. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 
 230 stopni. Gotowe bułki zanurzamy na 45 sekund we wrzącej wodzie z sodą, 
wyławiamy łyżką cedzakową i układamy ponownie na blasze. Bułki smarujemy 
roztrzepanym jajkiem i posypujemy solą lub makiem. Na koniec nacinamy 
ostrym nożem bułki – ukośnie lub tworząc „X”. 

 



 
 

Ciągnące się brownie 
 
Składniki:
Rozpuszczone, gorące masło - ½ 
szklanki  
Olej z oliwek lub kokosowy - 1 łyżka  
Drobny cukier - 1 ⅛ szklanki  
Jajka - 2 szt 

Ekstrakt waniliowy - 2 łyżeczki  
Mąka - ½ szklanki  
Niesłodzone kakao - ½ szklanki  
Sól - ½ szklanki 

 
Przygotowanie: 
Rozgrzej piekarnik do 175°C. Foremkę 20x20 cm wyłóż papierem do pieczenia. 
Dobrze wymieszaj masło, olej oraz cukier, dodaj jajka i wanilię, ubijaj aż kolor 
stanie się jaśniejszy. Przesiej mąkę razem z kakao, a także solą do reszty  
i delikatnie wymieszaj do momentu połączenia się składników. Przełóż do 
foremki i piecz przez 20-25 minut (aż ciasto na środku formy nie będzie się 
trząśd po potrzęsieniu i będzie się dało go dotknąd . Ciasto pozostaw do 
całkowitego wystygnięcia w gorącej formie (w niej jeszcze dopiecze się poza 
piekarnikiem) 

 

Porady: 
Masło powinno byd gorące oraz porządnie wymieszane z cukrem 
Masę po dodaniu jajek powinno się dobrze ubid 
Żeby brownie się ciągnęło, po dodaniu suchych składników mieszaj tylko do 
momentu połączenia, nie dłużej 

 

 

 
 

Od redakcji: 
 
Gorąco zachęcamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na każde 
propozycje. Masz idealny pomysł na artykuł lub propozycje jak ulepszyd 
gazetkę? Napisz do nas na maila - newsyzpowstancow@gmail.com . 
 
Pozdrawiamy wszystkich czytelników 
Ekipa gazetki powstaoczej :)  
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