


Zamach na World trade Center to wydarzenie, które 
poruszyło  cały  świat.  Uczniowie  naszej  szkoły 
o wydarzeniach  z  tamtego  tragicznego  dnia 
dowiadują  się  z  relacji  swoich  rodziców  czy 
dziadków.  Dzięki  telewizjom  informacyjnym 
wszyscy  byli  świadkami,  niemal  uczestnikami  tej 
tragedii, a zdjęcia ludzi skaczących z najwyższych 
pięter wież pamiętają wszyscy. 
Aby  upamiętnić  te  wydarzenie,  18  października 
w naszej szkole miało miejsce spotkanie z Kamilem 
Tureckim – autorem książki “Przerwane milczenie. 
Na   gruzach  World  Trade  Center”.  Spotkanie 
poprowadził  p.  Adam  Doliba  -  nauczyciel 
matematyki.  Reportaż  przedstawia  historie 
Polaków, którzy przeżyli atak oraz krewnych ofiar 
zamachu. 

Reportaż ukazuje ogrom katastrofy,  jej  skutki  dla 
ludzi  i  miasta  oraz  konstrukcję  wież.  Autor 
uświadamia  czytelników,  że  wyjazdy Polaków do 
USA w rzeczywistości, w pierwszym okresie nie były szybkim spełnieniem marzeń. 

Kilka pytań na temat książki zadaliśmy inicjatorowi spotkania p. Adamowi Dolibie.

”Jakie wrażenia wywarła na Panu książka Tureckiego i jakie są Pana przemyślenia na 
jej temat?”
Sięgając  po  książkę  Kamila  Tureckiego  byłem  przekonany,  że  dostanę  tylko  relacje 
dotyczące  bezpośrednio  tragedii,  jaka  miała  miejsce  w  Nowym  Jorku.  Tymczasem 
otrzymałem również  wciągającą  historię  życia  Jana  Szumańskiego,  inżyniera  kierującego 
pracami porządkującymi gruzowisko powstałe po zapadnięciu się wież World Trade Center. 
Dowiadujemy  się  o  jego  podróży  tuż  przed  wprowadzeniem w Polsce  stanu  wojennego 
najpierw  do  Warszawy,  potem  do  Wiednia  i  stamtąd  do  USA.  Ucieczka  z  kraju  była 
spowodowana  ryzykiem  aresztowania  za  działalność  opozycyjną.  W  wyjeździe  nie 
przeszkodziły brak pieniędzy,  nieznajomość języka  czy nawet  ciąża  żony.  Chciał  spełnić 
swój  amerykański  sen  i  to  mu  się  udało.  Choć  nie  było  łatwo,  o  czym  ze  szczegółami 
przeczytacie w książce. Historie opisane przez Jana Szumańskiego spokojnie nadają się na 
scenariusz filmowy! 



“Czy uważa Pan, że jest to książka warta uwagi i godna polecenia?”
Książka  jest  godna uwagi  również ze względu na swoją drugą część.  W niej  zawarte  są 
świadectwa osób, które cudem przeżyły ataki terrorystyczne na wieże World Trade Center. 
Głos  mają  także  rodziny  ofiar  tej  strasznej  tragedii.  O  niektórych  z  nich  już  wcześniej 
słyszałem. W końcu jednak ktoś zebrał wszystkie historie i umieścił w jednym miejscu. Nie 
jest to łatwa lektura, ale na pewno warta polecenia.

Ciasto marchewkowe

Składniki
● 250 g mąki
● 300 g tartej marchwi
● 350 g brązowego cukru
● 300 ml oleju rzepakowego
● 4 jajka
● 1 obrane jabłko starte na tarce
● 1 łyżeczka cynamonu
● 2 łyżeczki proszku do pieczenia
● 2 łyżeczki cukru waniliowego
● szczypta soli

Przygotowanie
W jednej misce mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia, szczyptą soli i cynamonem.
W drugiej misce mieszamy olej, brązowy cukier i cukier waniliowy, jajka. Mieszamy rózgą 
lub  mikserem  na  wolnych  obrotach.  Jabłko  i  marchew  obieramy  i  dodajemy  do  miski 
z mokrymi składnikami, mieszamy. A teraz mieszamy zawartości obu misek. Tortownicę 23 
cm smarujemy olejem, wylewamy ciasto. Pieczemy 40 minut w 170 stopniach.



19 listopada 2021 roku na ekranach pojawił się czwarty film z serii “Ghostbusters” 
pt.“  Pogromcy  duchów.  Dziedzictwo”.  Jest  on  kontynuacją  “Pogromcy  duchów” 
i “Pogromcy  duchów  II”.  Reżyserem  dzieła  jest  Jason  Reitman,  który  wraz  z  Gil’em 
Kenan’em stworzył  scenariusz.  W ekranizacji  wystąpili  m.in   Paul  Rudd  -  Grooberson, 
Mckenna Grace jako Phoebe, Finn Wolfhard - Trevor,  oraz aktorzy z pierwszej i drugiej 
części. Muzyka Rob’a Simonsen’a idealnie wpasowuje się w fabułę filmu. Na jej podstawie 
powstał  album  “Ghostbusters:  Afterlife”.  Należy  zwrócić  uwagę  na  zjawiskowe  efekty 
specjalne  oraz  piękną  scenerię.  Film powstał  ku  upamiętnieniu  Harolda  Ramisa  -  aktora 

grającego  Egona  Spenglera  w  poprzednich 
częściach. 

Callie - córka Egona Spenglera wraz z dziećmi - 
Trevorem i Phoebe przyjeżdża do niewielkiego 
miasteczka, aby przejąć dom po zmarłym ojcu. 
Niedługo  później  odkrywają,  że  miasteczko 
trapią tajemnicze trzęsienia Ziemi. Pojawiają się 
pierwsze duchy wtedy,  Phoebe z pomocą brata 
i nowo  poznanych  przyjaciół  idzie  ratować 
ludzkość  przed potężnym duchem -  Gozerem. 
Rodzinę  czeka  dużo  zagadek  oraz  przygód 
z duchami. Pojawiają się problemy z  miłością, 
przyjaźnią  i  akceptacją  wśród  rówieśników. 
“Pogromcy duchów.  Dziedzictwo”  to  film dla 
wszystkim.  W  ekranizacji  czuć  klimat 
z poprzednich części. 

Tutaj macie kodQR do albumu 
"Ghostbusters Afterlife"



18 listopada w Bibliotece  Miejskiej  w Rybniku odbyło  się  spotkanie  autorskie  ze 
Zbigniewem Rokitą - autorem książki “Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” oraz podwójnym 
laureatem nagrody Literackiej “Nike”. Rozmowę ze Zbigniewem Rokitą przeprowadził Jacek 
Kurek.  Na  spotkaniu  pojawiło  się  wiele  osób  w  zainteresowanych  powieścią,  historią 
Górnego Śląska i śląskością. Słuchaczami były osoby w różnym przedziale wiekowym, od 
młodzieży po osoby starsze. Spotkanie było bardzo ciekawe. Poruszono aspekty takie jak 
narodowość śląska, spisanie języka śląskiego oraz czy ślązakiem można zostać.  

Recenzję  książki  Kajś  napisały nasze  nauczycielki  -  pani  Małgorzata  Małek  oraz Jolanta 
Stelmach - Adamczyk. Jedna książka, jeden Śląsk, lecz dwie zupełnie inne perspektywy. 

Dlaczego  zdecydowałam  się  napisać 
pierwszą recenzję w moim życiu – powodów 
jest  kilka, ale  zawsze  uważałam,  że  dobrem 
trzeba się dzielić, a książka „Kajś” Zbigniewa 
Rokity  (lat  32!)  do  tego  dobra  się  zalicza. 
Czasem  naszym  uczniom  wydaje  się,  że 
książki  nagrodzone  są  zbyt  trudne, 
przeintelektualizowane i  w konsekwencji  nie 
sięgają  po  nie.  Część  naszej  szkolnej 
społeczności,  gdzieś  albo  kajś  usłyszała,  że 
książka została nagrodzona nagrodą Nike,  ale 
już  niekoniecznie  wie,  że  w  dwóch 
kategoriach. Książka została doceniona przez 
jury,  ale  co  dla  mnie  ważniejsze  –  przez 
czytelników  (nagroda  publiczności). 
W recenzji,  która  prawdopodobnie  jest  moją 
pierwszą  i  ostatnią  -  nadużywam  słowa 
“Śląsk/Ślązak”  na  co  uczulam  uczniów, 
jednak  tym  razem  inaczej  postąpić  nie 
mogłam.

Pierwsze  zdania  na  odwrocie  książki  już 
zachęcają  do  jej  lektury:  Przez  większość  życia  uważałem  Ślązaków  za  jaskiniowców  
z kilofem i roladą. Swoją śląskość wypierałem. W podstawówce pani Chmiel grała nam na  



akordeonie Rotę, a ja nie miałem pojęcia, że ów plujący w twarz Niemiec z pieśni był moim  
przodkiem.

Moi rodzice przyjechali do Rybnika za pracą, z siostrą urodziłyśmy się już tutaj. Jeśli 
ktoś pyta mnie czy czuję się Ślązaczką odpowiadam, że jestem rybniczanką. Dlaczego o tym 
wspomniałam, ponieważ moja perspektywa i odbiór książki Zbigniewa Rokity jest inna niż 
hanysów. Dodam, że mój mąż jest Ślązakiem z krwi i kości, i w czasie lektury często go 
o coś pytałam albo czytałam mu fragmenty książki.  Wielu z tych „rodowitych Ślązaków” 
o swojej  historii  wie teraz  mniej  niż  ja  ☺.  Na lekcjach  nie  zgłębialiśmy historii  Śląska, 
Powstań Śląskich i przyznam, że podczas rocznic Powstań Śląskich oraz faktu, że pracuję 
w szkole, która nosi takie imię odczuwałam dyskomfort, że tak małą wiedzę miałam w tym 
zakresie. Autor książki „Kajś” nie tylko zawarł w niej historię naszego regionu ale ukazał ją 
z różnych perspektyw. Przerzucając strony poznajemy dzieje rodziny autora, a  równolegle 
z nią  historię  Śląska.  Dzięki  temu  zabiegowi  oraz  językowi  mimo  wielu  historycznych 
faktów książkę czyta się pierońsko dobrze. „Kajś” to opowieść o trudnej i skomplikowanej 
przeszłości, którą czasem może łatwiej byłoby wymazać. 

Jeśli jeszcze nie czujecie się zachęceni do jej przeczytania przytoczę jeszcze jeden 
fragment:

(...)  najlepiej  istotę  stosunku  Ślązaków  do  Zagłębiaków  –  pełną  swego  rodzaju  
czułości – oddała sytuacja z lata 2019 roku. Prezenter Filip Chajzer napisał na Facebooku:  
„Szukam do materiału w Dzień dobry TVN 30-latków (bądź więcej), którzy nigdy nie byli za  
granicą naszego pięknego kraju [...] P. S. Sosnowiec się nie liczy”. Zakpił z Sosnowca, ale  
Ślązacy  mu  napisali,  że  „to  są  nasze  gorole  i  tylko  my  się  możemy  z  nich  śmiać,  
a warszawiakom  od  nich  wara”.  Jak  w  Samych  swoich,  gdy  Pawlak  odpowiada  żonie  
na uwagę, że Kargul to wróg najgorszy ze wszystkich: „Wróg? A wróg! Ale mój, swój, nasz –  
na własnej krwi wyhodowany!”.

Jolanta Stelmach-Adamczyk

„Kajś.  Opowieść  o  Górnym  Śląsku.”  napisana  przez  Zbigniewa  Rokitę  o  której  nic  nie 
słyszałam do początku października tego roku, aż do nagrody literackiej Nike i to w dwóch 
kategoriach (co się rzadko zdarza). Ja nauczyciel geografii i edukacji regionalnej pomyślałam 
iż trzeba to przeczytać. No i wzięłam ją do ręki,  niepozorną książkę i jak się później okazało 
„nie oceniaj książki po okładce”. Zaczęłam czytać i już było po mnie. Wiele obowiązków 
odkładałam „na potem” bo każde wzięcie książki do ręki nawet „tylko na jeden rozdział”, 
nigdy się na tym nie kończyło. I tak przeczytałam całą w ekspresowym tempie, choć książka 
kończy się mocnym akcentem, to poukładała mi wiele informacji,  które posiadałam, a do 
siebie nie pasowały.
Serdecznie  polecam książkę szczególnie  tym którzy chcą poznać zagmatwaną nowożytną 
historię Górnego Śląska sklejoną ze strzępków informacji, wywiadów i wspomnień autora 
szukającego swojej tożsamości.
                                                                                    

Małgorzata Małek



Abba  to  szwedzki  zespół  muzyczny,  którego  utwory  najprawdopodobniej  znane  są 
wszystkim.  Jeśli  jednak jest  osoba,  która nie miała  jeszcze z nim styczności  to został  on 
założony w 1972 roku przez Anni-Frid Lyngstad, Benny’ego Anderssona, Björna Ulvaeusa 
i Agnethę Fältskog. 

Ich  utwory  od  lat  wzruszają 
i inspirują młodych ludzi.  Abba wygrała 
XIX   Konkurs  Piosenki  Eurowizji 
z utworem  Waterloo  w  1974  roku.  Od 
początku  swojej  działalności  do  1981 
roku  wydali  aż  osiem  albumów. 
Do najpopularniejszych utworów należą: 
,,Dancing  Queen”,  czy  też  ,,Gimme! 
Gimme!  Gimme!”.  Na  ich  podstawie 
zostały  nakręcone  dwa  musicale 
,,Mamma Mia!”  w 2008 oraz  ,,Mamma 

Mia: Here We Go Again!” w 2018. Najnowsza dziewiąta płyta ukazała się 5 listopada 2021 
roku. Zespół powrócił po 40 latach jednak tym samym ogłosił ostateczne zakończenie swojej 
działalności.  Album  nosi  nazwę  ,,Voyage”  i  zawiera  nowe  piosenki  Abby.  Zostały  one 
napisane  i  skomponowane  przez  Benny’ego  Anderssona  oraz  Björna  Ulvaeusa.  Album 
rozpoczyna się  przepiękną balladą ,,I  still  have faith  in you”.  Słuchając utworu wracamy 
pamięcią do starych dzieł artystów. Prawdziwi fani zespołu zapewne z chęcią przesłuchują 
pozostałych nowości, które znacznie różnią się od dzieł z lat 80, jednocześnie zachowując 
swój  niepowtarzalny  klimat.  Najciekawszą  kwestią  dotyczącą  powrotu  zespołu  jest  trasa 
koncertowa. Ma ona bardzo niestandardową formę, ponieważ na scenie zobaczymy cyfrowe 
wersje  członków zespołu.  Koncerty  będą  odbywały  się  w  specjalnie  zbudowanej  ABBA 
Arena w Londynie, sprzedaż biletów rusza w 7 września  2022 roku.
Teledysk do piosenki “I still have faith in you” daje faną przedsmak 
jak będzie wyglądać widowisko. Początkowo przedstawia archiwalne 
zdjęcia członków zespołu, a w końcowej scenie pojawiają się awatary.

Tutaj macie kod QR do albumu Abby "Voyage"! 



Ciasteczka bananowe z czekoladą

Składniki
● 115g masła
● 100g cukru (biały lub brązowy)
● 1 banan
● 1 łyżeczka cukru wanilinowego
● 200g mąki
● ½ łyżeczki sody oczyszczonej
● szczypta soli
● 100g posiekanej czekolady (mleczna lub 

gorzka)

Przygotowanie
Banana rozgnieść widelcem. W misce umieścić 
miękkie  masło  i  cukier.  Utrzyj  mikserem,  aby 
powstała  masa.  Dodaj  banana,  cukier  wanilinowy,  przesianą  mąkę  i  sodę  oczyszczoną. 
Zmiksuj wszystkie składniki. Następnie dodaj czekoladę i wymieszaj dokładnie.
Ciasto uformuj w małe kulki. Piecz w temperaturze 175°C na opcji góra-dół przez 8-10 min.



Od redakcji:

Gorąco zachęcamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na wasze pomysły. Masz idealny 
pomysł na artykuł lub propozycje jak ulepszyć gazetkę? Napisz do nas na maila - 
newsyzpowstancow@gmail.com lub na instagramie -  gazetka.powstancza

Pozdrawiamy wszystkich czytelników!
Ekipa gazetki powstańczej :) 
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