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zostańmy w domu 

 

Lass uns zu Hause bleiben 

 

let's stay home 

 

reste à la maison 

 

evde kalalım 

 



 

 

 
                    Rys. Natalia Wilewska, kl.1ag 

 

   [ Kroczy dumnie] 
 

Kroczy dumnie, spokojnie na tle piekła niebiańskiego 
Przeszywa wzrokiem każdego przyziemnego 
Nie łka nad losem żadnego kochanego 
Pije z ust martwych 
 Zimnych 
Mojego miłego 
Nie oszczędzi mnie czy innego lubego 
Kpi z losu naszego 
Ludzkiego. 
Miłość. Matka cierpienia i osamotnienia wszelkiego.  
 

                                                      Patrycja Łuczak, kl. 3a 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                

 
 
 
 

 
Dzień 
 

Pośród wszystkich wschodów 
roku 
Jasnych na niebie obłoków 
Ósmy marca najważniejszy 
Nic mu tego nie umniejszy 
 

Święto piękna płeć przeżywa 
To dzień Kobiet się nazywa 
Znając teraz sytuację 
Każdej muszę przyznać rację 
 
Co za szkoda że się skończy 
Znowu wszystko się rozłączy 
Jednak wiedzcie drogie Panie 
W głębi serca nam zostanie 

 

Rys. Maria Przasnyska, kl.1dg 

 

 
W imię wszystkich mężczyzn 
mówię 
Że dziś każdą bardzo lubię 
Życzę Wam serca miękkości 
Zdrowia i życia w radości 
 

Pośród wszystkich wschodów 
roku 
Jasnych na niebie obłoków 
Wiedzcie Panie choć dzień 
minie 
W moim sercu nie zaginie 
 
               Piotr Jądrzyk, kl.3a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My kobiety 
 

My wszystkie tak się boimy, 
Gdy na krańcu młodości, 
stoimy, 
Martwimy się o fryzurę, 
makijaż, ciało, 
By do ideału nic nam nie 
brakowało, 
 
My się wszystkimi 
przejmujemy, 
Czego trzeba im, wiemy, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

Rys. Lali Rogowy-Ratiani, kl. 1ep 

 

Przy tym wszystkim 
pracujemy, 
Przez co, czasem, cały dzień 
nie jemy, 
 

A to jest wieczna walka,  
Gdy nie znana nam wersalka, 
Bo do zrobienia tyle, 
Że uciekają nam chwile, 
 

A czasem by się po prostu 
przydała,  
Cisza, która dawno nam 
zwiała, 
Radość, na którą nie ma 
czasu, 
No i może wycieczka z 
rodziną do lasu. 
 

         Amelia Jaroszuk, kl.1ag 



 

 

 

      M.  
 

     Gałązka obok gałązki,  
     Listek obok listka,  
     miłość drzew taka bliska.  
     Miłość człowieka,  
     taka daleka, 
     ciągle nam ucieka. 

     Roksana Pieszczek, kl. 2a 

 

 

                            Nie czuję, nie widzę, nie słyszę  
  

Trudy i trudności niosę na swoich wiotkich barkach,  
Ich ciężar przygniata mnie aż po twarde pięty,  

Mimo iż ciało zgarbione, to ja dumnie wyprostowany,  
Moje mięśnie napięte, a ja wprawdzie rozluźniony.   

  
Słyszę krzyki, z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej,  
Słyszę głosy, ale treści do mnie nie dochodzą,  

Chcą mi pomóc czy zagrozić, a może przeszkodzić,  
Nie wiem i tak mi oni obojętni przy tym, co ze mną się dzieje.   

  
I tak, jak zaczarowany, patrzę na obraz przed sobą,  

Już nie widzę bólu, smutku, tragedii czy chorób,  
Już nie patrzę na przyjaciół, wrogów, dalszych i bliższych,   

Przestaję mrugać, by nie pominąć żadnego szczegółu.  
  

Nie wiem, czy twa magia jest dla mnie zdrowa,  
I czy przyniesie nam później jakieś konsekwencje,  
Nie chce wiedzieć teraz liczy się tylko twoja mowa,  

I to że jest mi ciepło na sercu, bo trzymamy się za ręce.   
  

                                                Karol Orzechowski, kl. 1dg 



 

 

 

"Życie, [...] , to parszywy drań, 
któremu nigdy nie wolno ufać. To, 
co daje hojnie jedną ręką, bez 
zastanowienia zabiera drugą."  
 

              "Światło między oceanami" 
M.L. Stedman opowiada 
historię  weterana wojennego Toma 
Sherbourna, który po ciężkich 
sytuacjach, które przeżył w trakcie 
Wielkiej Wojny, nie może sobie 
znaleźć miejsca. Pewnego dnia 

dostaje pracę latarnika na małej niezamieszkanej wysepce Janus 
Rock. Przed wyjazdem na wyspę poznaje piękną i młodą Isabel, która 
pisze do niego listy, gdy on zaczyna pracę latarnika. Kiedy mija pół 
roku, Tom wraca do Point Partageuse, gdzie spotyka się i bliżej 
poznaje Isabel. Ona wpada na pomysł, że wyjdzie za niego i 
zamieszkają na wyspie. Wydaje mu się to niedorzeczne, lecz przystaje 
na jej propozycję. Para młoda po wyjeździe na wyspę stara się o 
dziecko, niestety, z marnym skutkiem. Dwa poronienia, urodzenie 
martwego dziecka.  
Na wyspę przypływa łódź ze zwłokami mężczyzny i małą dziewczynką. 
Isabel postanawia zatrzymać dziecko, czego nie popiera jej mąż, gdyż 
jej decyzja nie obejdzie się bez poważnych  konsekwencji. 
Powieść napisana jest w przepiękny sposób, a bohaterowie, których 
autorka wykreowała, nie są nam obojętni. Trudno  nie współczuć im 
podczas przeżywania przez Toma moralnego dylematu - czy 
posłuchać serca i zatrzymać Lucy, czy posłuchać rozumu i 
poinformować o niej przełożonych - oraz w chwili depresji, na którą 
Isabel cierpi po urodzeniu martwego syna. Książkę czyta się bardzo 
przyjemnie, lecz atmosfera w momencie pojawienia się łodzi z 
dzieckiem robi się bardzo gęsta, a historia trzyma w napięciu jak 
najlepiej zbudowana intryga kryminalna.  
Bardzo zachęcam do przeczytania tej rewelacyjnej powieści, którą 
można znaleźć w naszej szkolnej bibliotece.  
                                                                 Miłosz Szczepanik, kl.1ag 



 

 

                Średniowiecze jest niedocenioną epoką. 

    Od prawie roku już w mojej głowie kiełkuje taka refleksja, że średniowiecze, 
czyli wieki średnie, jest niedocenioną epoką. Odnoszę wrażenie, że patrzy się 
na nią przez pryzmat pierwszych wieków jej trwania, czyli tzw. wieków 
ciemnych. Niezaprzeczalnym faktem jest, że kiedy w 476 r. pod naporem 
barbarzyńców Rzym upada, nastaje ciemna era. Odoaker wraz ze swoim 
wojskiem spowodował głęboki regres całej cywilizacji Zachodniej. Jednakże 
umowną datą końca średniowiecza jest odkrycie w 1492 r. przez Krzysztofa 
Kolumba nowego kontynentu - Ameryki. Z prostej matematyki wynika, że w 
takim razie wieki średnie trwały ponad tysiąc lat. Od dawna zastanawiał mnie 
już fakt, jak to możliwe, że przez tak długi okres panowała stagnacja? 
Dziwnym było dla mnie, że społeczeństwo podczas epoki trwającej milenium   
z kawałeczkiem nie uczyniło chociażby jednego kroku na przód. Kiedy 
przykładowo trwająca również ponad tysiąc lat sztuka grecka wnosi do 
naszego dorobku kulturalnego takie chociaż rzeźby, jak ,,Grupa Laokoona” 
czy też ,,Wenus z Milo”. Nie tak dawno, czytając książkę o sztuce Europy, 
zaobserwowałem pewną rzecz. Faktycznie po upadku wiecznego miasta 
następuje pewne cofnięcie się, jeśli chodzi o szeroko pojętą sztukę. Jednakże 
począwszy od epoki romańskiej następuje pewien mały krok do przodu. 
Fasada świątyni Notre-Dame-la-Grande w Poitiers we Francji robi już 
wrażenie. Oczywiście w płaskorzeźbie nadal dominuje tzw. prawo ram, czyli 
założenie, zgodnie z którym należało tak rozmieszczać postacie, aby mieściły 
się w całym polu przedstawienia, co sprawiało, że płaskorzeźby nie miały 
odpowiednich proporcji, a figury ludzi ulegały deformacji, starając się 
dopasować do odpowiedniego kształtu. Począwszy od  gotyku, ponownie 
zaczęto rzeźbić ludzi naturalnej wielkości.  
    Podczas trwania średniowiecza swój nowy początek dostał teatr. Jego 
ponowne wkroczenie do ludzkiego świata zaczęło się od inscenizacji zdarzeń 
opisanych w Biblii podczas różnych świąt katolickich.  
    W wiekach średnich powstają również uniwersytety, banki, a także kompas, 
okulary i witraże. Na nowo zostają również odkryte organy i młyny wodne. 
Dzięki Arabom w XI w. pojawiają się również wiatraki.  
     Warto też wspomnieć o benedyktyńskich skrybach, ale i również 
muzułmańskich, którzy w pocie czoła z pracowitością godną mrówki 
przepisywali stare manuskrypty, które na nowo zostały odkryte w Renesansie.  
    Sądzę, że to, co widzimy w epoce Odrodzenia, czyli ten ogólny, 
powszechny rozkwit, to efekt mozolnej odbudowy, jaka odbywała się w trakcie 
trwania Średniowiecza. Dopóki rusztowanie przysłania nam budowany obiekt, 
dopóty trudno dostrzec jego piękno. Kiedy jednak robotnicy zdemontują 
rusztowanie, wtedy możemy w pełni podziwiać nową budowlę. I tak samo, 



 

 

według mnie, jest z wiekami średnimi i renesansem. Odrodzenie było 
kwintesencją tych średniowiecznych trudów, ale i nowym początkiem.  
   Tak, moim skromnym zdaniem, powinniśmy patrzeć na średniowiecze.     
Nie jak na zmarnowane milenium, tylko jak na podwaliny czegoś pięknego, 
czym zachwycamy się do dziś. 

                                                            Michał Manuszak, kl. 3a 

FELIETON 

Paniczny rok 2020 
 

 

 Kiedy 31 grudnia 2019 szykował się do powitania Nowego Roku, 
zastanawiałem się, jaki będzie rok 2020. Czy będzie on lepszy, groszy od 
2019, który uznaję osobiście za rok niezbyt wyjątkowy, zwyczajny, nudny. 
Okazało się, że wejście w 2020 i tym samym w lata 20. XXI wieku było iście 
wybuchowe, wręcz zaskakujące, bo już 3 stycznia rozpoczęły się wzajemne 
ataki USA i Iranu na swoje bazy. Nagle ludzkość zdała sobie sprawę, że 
stoimy na krawędzi wojny. Ludzie wpadli w panikę, przyznam jednak, że wcale 
nie byłem przerażony, w przeciwieństwie do mojego wujka, który zaczął 
szykować się na wybuch III wojny światowej. Zaczęły powstawać różne 
memy, satyry i historyjki w związku ze zbliżającą się wojną. Sytuacja jednak 
szybko się uciszyła i ustąpiła miejsce czemuś znacznie groźniejszemu. Bo 
żołnierzy i lądujące na twojej ziemi atomówki można zobaczyć, ale  wirusów 
człowiek zobaczyć nie może. Od połowy stycznia 2020 coraz głośniej mówiło 
się o niewidzialnym wrogu, wirusie SARS-CoV-2, zwanym koronawirusem. 
Bardzo szybko wirus rozprzestrzenił się na różne kraje, doprowadzając służbę 
zdrowia bogatych państw Europy zachodniej na skraj załamania. Coraz więcej 
państw, w tym nasze, wprowadziło zakazy i nakazy. W dniu, kiedy ogłoszono 
zamknięcie szkół, kin i innych ośrodków kultury i nauki, ludzie wpadli w 
kolejną, większą panikę, ale zdecydowanie groźniejszą, bo przy okazji 
roznieśli wirusa. Niestety, Polak mądry po szkodzie, prawdopodobnie te 
masowe zakupy, kiedy ludzie całkowicie irracjonalnie kupowali papier 
toaletowy na miesiąc, kasze, makarony czy po 10 kg ziemniaków, przyczynią 
się do wzrostu zachorowań. Szkoły, niestety, również zostały zamknięte, 
panuje chaos, nauczyciele i uczniowie nie bardzo wiedzą, co mogą, a co 
muszą zrobić. Musimy liczyć na to, że epidemia skończy się przed maturami, 
a nasz kraj w maju wróci do normalnego funkcjonowania.  
 

                                                                          Mateusz Wąsowicz, kl.2a 



 

 

           Szkoła Młodego Chemika  

Każdy, nawet i początkujący „biolchemik”, 
wie, że „dzień bez chemii jest dniem 
straconym”. I dlatego, czwartego lutego, 
druga klasa biologiczno – chemiczna wraz     
z dwoma klasami pierwszymi o tym samym 
profilu, wybrała się wraz z p. Moniką Skórą 
oraz p. Tomaszem Lukowskim na Wydział 

Chemiczny Politechniki Warszawskiej w celu realizacji programu 
unijnego – Szkoła Młodego Chemika. 
 W ramach zajęć uczniowie wzięli udział w jednej godzinie lekcyjnej 
wykładu teoretycznego oraz czterech godzinach pracy w laboratorium 
chemicznym.  
W pracowni młodzież wykonała szereg doświadczeń. Pierwszym z nich 
było badanie różnicy między zjawiskiem fizycznym a przemianą 
chemiczną, gdzie można było obserwować utlenianie siarki, która 
reagując, spalała się niebieskim płomieniem. Drugim z nich było 
poznanie metod rozdzielania substancji  - sączenie mieszaniny piasku 
z roztworem soli kuchennej. Bardzo interesującym doświadczeniem 
była chromatografia bibułowa tuszu pisaka, w którym, dzięki etanolowi 
oraz 10% roztworowi kwasu octowego, można było zaobserwować  
„wspinający się”  atrament. Jednak najbardziej uczniowie zaskoczeni 
byli sublimacją jodu z piaskiem, który po przejściu w stan gazowy 
osadzał się w postaci kryształków na ścianach zlewki. To wszystko      
to tylko część niezwykle ciekawych zajęć praktycznych. 
Mimo zmęczenia po ćwiczeniach, wszyscy 
uczniowie opuścili uczelnię niezwykle 
zadowoleni z wykładów i z wielkim zapałem 
do dalszego uczestnictwa w programie. Jak 
powiedziała jedna z uczestniczek zajęć: 
„Zajęcia bardzo mi się podobały, dużo mnie 
nauczyły i pokazały inną stronę chemii. 
Jedynym minusem jest to, że są tylko raz  
w miesiącu!”   
                         Alicja Skalska, kl. 1cg 

                                                                                    Zdjęcia autorka tekstu 



 

 

PRACA NAGRODZONA W SZKOLNYM KONKURSIE FIZYCZNYM   
     

  Miłosz Szczepanik, kl. 1Ag,  
 

“Wybitni Polscy Fizycy. Marian Smoluchowski” 
 

W niewielkim liceum z okazji zbliżającej się uroczystości odzyskania 
przez Polskę niepodległości, na zajęciach z fizyki pani profesor 
zorganizowała akcję “Wybitni Polscy Fizycy”. Podczas zajęć każdy miał 
zaprezentować życiorys i osiągnięcia wybranego przez siebie polskiego 
fizyka. Lekcja ta miała pokazać, jak wiele polscy uczeni wnieśli do rozwoju 
nauki i jak bardzo ich historie są interesujące.  
  Na życiorysy uczniowie mieli niecałe dwa tygodnie. Wielu uczniów pracę 
pisało dzień przed lekcją. O godzinie piątej Martyna już nie myślała,          
o czym pisze i okazało się dzień później, że jej praca nie była o polskim 
fizyku, ale o polskim laureacie Literackiej Nagrody Nobla - Władysławie 
Reymoncie. Podobnie Eryk, o godzinie piątej, kończąc pracę, zapomniał 
jej zapisać i całą lekcję ukrywał się na samym końcu sali     w nadziei, że 
pani go nie spyta, no i trzeba mu przyznać, że się udało. 
  Pewnemu chłopakowi z klasy 1A szczególnie zależało na tej pracy, 
ponieważ nie szła mu zbyt dobrze fizyka, ale lubił pisać tego typu 
wypracowania. Tak, więc rozmyślał bardzo dokładnie nad wyborem fizyka, 
którego miałby opisać. Szukanie zajęło mu jednak bardzo dużo czasu, 
ponieważ o każdym z fizyków trzeba było coś przeczytać. Zdawało mu się 
nawet, że przeszukał całą “Wikipedię”. Przeczytał dużo    o Koperniku. 
Dowiedział się na przykład o jego święceniach kapłańskich oraz o tym, jak 
Marcin Luter uznał, że teoria Kopernika wywraca astronomię do góry 
nogami. Przeczytał o Marii Skłodowskiej-Curie i jej trudnym dzieciństwie, 
gdyż bardzo szybko straciła matkę oraz jedną z trzech sióstr. Kolejną 
postacią, o której czytał, była Olga Malinkiewicz, która w 2016 roku została 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ”za wybitne 
zasługi dla rozwoju nauki polskiej”. Żaden fizyk nie zainteresował go na 
tyle, aby chciał o nim pisać. Dał więc sobie kilka dni do namysłu. 
  Po kilku dniach wrócił do punktu wyjścia i od początku przeglądał 
nazwiska polskich fizyków aż trafił na Mariana Smoluchowskiego. Poczytał 
sobie o nim        i okazało się, że łączy ich wspólna pasja, którą może nie 
jest fizyka, a alpinizm. Co prawda, Kamil nigdy nie był w Alpach, ale od 
zawsze marzył, by tam pojechać. Było więc już jasne, o kim napisze 
pracę. 



 

 

  Pisał jednak powoli. Zaczął od tego, że Marian Smoluchowski urodził się 
w 1872 roku w Austrii. Studiował fizykę w latach 1890-1894 na 
Uniwersytecie Wiedeńskim. Swoje badanie poświęcił ruchom Browna. Są 
to chaotyczne ruchy cząstek w płynie (cieczy lub gazie), wywołane 
zderzeniami zawiesiny z cząsteczkami płynu. Wyniki jego badań 
wykorzystał Albert Einstein przy formułowaniu teorii wyjaśniającej 
chaotyczne ruchy cząstek. Jedno z równań teorii dyfuzji jest znane 
jako ”równanie Smoluchowskiego”. 
  W końcu Kamil przeszedł do najciekawszego, czyli opowieści o 
alpinizmie. Marian Smoluchowski zaczął uprawiać wspinaczkę górską      
w 1887 roku w Alpach. Marian wspinał się razem z bratem Tadeuszem. 
Na szczyt udało im się wejść 16 razy. Należeli też do czołowych alpinistów    
w latach 1891-1893. Jako pierwszy Polak zdobył takie szczyty, jak 
Finsteraarhorn czy Matterhorn. Od 1909 roku jeździł też na nartach oraz 
wspinał się w Tatrach. 
  Życiorys Kamil zakończył informacją o jego śmierci i pośmiertnym 
odznaczeniu. Marian Smluchowski zmarł w 1917 roku w Krakowie. W 
1936 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Dokonał on odkryć, które zostały uznane za odkrycia 
na miarę Nagrody Nobla. 
  Do przeczytania pracy zostało Kamilowi pięć dni. Dodał więc informację  
o tym, że jako dziecko Smoluchowski uczęszczał do Theresianum, jednej 
z najlepszych szkół  w Europie. A także o tym, że 
decyzją  Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1970 jednemu 
z kraterów na Księżycu nadano nazwę Smoluchowski od nazwiska 
Mariana Smoluchowskiego. 
  Kamil był bardzo zadowolony ze swojej pracy, jednak gdy przyszedł 
dzień na jej prezentację, bardzo się stresował. Jego klasa liczyła 
trzydzieści osób i bał się ośmieszenia. Na fizyce całą lekcję siedział jak na 
szpilkach w czasie, gdy reszta klasy prezentowała swoje życiorysy. Ponad 
połowa napisała o Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to bardzo ciekawa 
postać, jednak panią profesor przerażało to, że wszystkie te prace są takie 
same. Po trzecim referacie o Skłodowskiej prawie usnęła. Przyszła jednak 
kolei na Kamila, którego praca zaciekawiła całą klasę oraz panią profesor. 
Wszyscy byli zaskoczeni tym, jak tak nieśmiały chłopak z takim 
zaangażowaniem przedstawia historię fizyka. Na koniec cała klasa biła mu 
brawo, a pani jako jedynemu z klasy wstawiała szóstkę, gdyż tylko on 
napisał o kimś innym niż o Skłodowskiej lub Koperniku. 



 

 

 

6 lutego tego roku w ramach lekcji 
języka polskiego nasza klasa 
spotkała się z piastowskim 
poetą panem Pawłem Kubiakiem.  
   Spotkanie zaczęło się od 
przeczytania przez naszą 
koleżankę kilku wierszy poety. 
Skupiliśmy się przez chwilę, 
pomyśleliśmy. Następnie swoje 
wiersze przeczytał jeden z 
kolegów, to też nas poruszyło. 
Poeta udzielił rad młodemu artyście, które na pewno mu się przydadzą. 
Nasz gość opowiadał o swojej twórczości i prywatnym życiu. 
Największe wrażenie na uczniach zrobiła opowieść   o tym, jak artysta 
tłumaczył książki z języka koreańskiego na polski poparta prezentacją 
umiejętności, jakie w związku z tym nabył. Poeta przedstawił się w tym 
trudnym dla nas języku. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem.  

   
 Spotkanie z panem 
Pawłem Kubiakiem bardzo 
mi się podobało, mieliśmy 
szansę zadać pytania i 
porozmawiać z artystą, a 
rady dotyczące pisania 
poezji, jakich nam udzielił, 
zostaną ze mną na dłużej.  
              

          Julia Kosińska, kl.1ag 
      

     
 

              Zdjęcia Malwina Jarmoła, kl. 1ag 

 

REDAKCJA GAZETKI ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY  

Chętnych prosimy o kontakt z panią Jolantą Gąsiewską. 


