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Strach obezwładnia mnie,  

Strach niszczy mnie,  

każdy dzień,  

każda godzina,  

to walka, by nie przemijać,  

by się nie poddać,  

nie upaść na twarz... 

          Roksana Pieszczek, kl. 3a 

 

 

 

 

     Ludzkość  

  Miejsce to jest jak układ słoneczny,  

  Więcej, coś jak czarna materia,  

  Pochłania ona gwiazdy, planety,  

  Błąd, same wchodzą w jej objęcia,  

  Czujesz, czy czujesz, że coś cię porusza,  

  Czujesz jak gaśniesz, wydzierasz ducha,  

  Tak skończy każde ciało niebieskie,  

  W swoim błękicie utonie obłędnie.  

  Toniesz? To nie jest możliwe,  

  Przecież płynąłeś z innymi z prądem,  

  Z dna głośno krzyczą martwe topielce,  

  Nie daj się wciągnąć, im nie pomożesz. 
                                                       

                                  Karol Orzechowski, kl.2dg 

 



 Instagram i influencerzy od zewnątrz 

            Co to za praca? Znajdź sobie normalną pracę! Przecież ty tylko 

wstawiasz zdjęcia, to ma być niby praca? – oto kilka komentarzy, które 

nagminnie pojawiają się pod postami influencerów na Instagramie lub 

w ich wiadomościach prywatnych. Kiedyś sama zastanawiałam się, jak 

to działa, że za dodanie zdjęcia w Internecie można dostać zapłatę 

równą miesięcznej pensji niejednego przeciętnego Polaka. Po zebraniu 

informacji i prześledzeniu działalności kilku osób działających w 

Internecie udało mi się tę wiedzę zdobyć. A więc, czy pracę influencera 

można nazywać „normalna” i czy to naprawdę jest „tylko” wstawianie 

zdjęcia?  
 

             Oczywiście, że tak, praca influencera w Internecie jest pracą, od 

której odprowadzany jest podatek. Nie jest to natomiast zawód podobny 

do żadnego innego, osoby w tym biznesie są w stanie zarobić na 

wstawieniu jednego zdjęcia więcej niż np. osoba pracująca w korporacji 

przez miesiąc. Nie jest to jednak samo wstawianie zdjęć, w większości 

przypadków praca influencerów na Instagramie połączona jest również 

z prowadzeniem kanału na platformie YouTube, gdzie, wstawiając film, 

mogą opowiedzieć o danym produkcie, pokazać go i wydać swoją 

opinie, która dla ich obserwatorów jest ważna. Na Instagramie, oprócz 

wstawiania postów sponsorowanych, tzw. opłaconych, wstawianie są 

również instastory (krótkie filmiki, które znikają po 24 godzinach). 

Przedstawia się na nich produkt, mówi o nim, wyraża swoją opinię i 

bardzo często, aby zachęcić do zakupu, twórca dostaje swój własny kod 

zniżkowy, z którego mogą korzystać jego obserwatorzy. Osoby 

działające w Internecie są również zapraszane na różne wydarzenia i 

eventy, na których przedstawiany jest nowy produkt danej marki. Na 

takich eventach spotyka się wielu różnych influencerów, którzy 

relacjonują całe to wydarzenie na swoich Instagramach, dzięki czemu 

dana marka zyskuje rozgłos. Jeżeli jest to większe wydarzenie lub 

marce po prostu zależy na tym, aby dana osoba się na nim pojawiła, 

płaci jej wtedy za przybycie na taki event.  
 



                

           A teraz coś, w co sama nie mogłam uwierzyć, że jest prawdą   i 

myślę, że każdy z nas chętnie zaaplikowałby do takiej pracy. Niektóre 

firmy swoje eventy robią za granicą, np. jeżeli głównym składnikiem 

nowego produktu są tropikalne owoce, to przedstawienie go odbędzie 

się na Malediwach czy Dominikanie. Wtedy firma pisze do danej grupy 

osób, którymi jest zainteresowana (sprawdza to na podstawie ich 

concentu- tematyki instagrama). Jeżeli osoba się zgodzi, to lot i cały 

pobyt w danym miejscu jest opłacany przez firmę. A bardzo często 

firma jeszcze płaci osobie za to, że wzięła udział. Brzmi to bardzo 

zachęcająco i myślę, że jak marzenie nie jednego z 

nas. 

            Jak widać, praca influencera nie należy do najtrudniejszych, 

natomiast zebranie odpowiedniej liczby odbiorców oraz ich zaufania 

wymaga już trochę więcej starań.  Influencerem może zostać każdy, 

wystarczy mieć pomysł na siebie, na swój concent i być trochę 

kreatywnym. Ale nie każdemu uda się zdobyć na tyle dużą publiczność, 

aby móc zarabiać. Aby firmom opłacało się nawiązać z tobą 

współpracę, musisz mieć dość sporą grupę odbiorców i ich zaufanie. Bo 

pracę influencera tworzą tak naprawdę ludzie, ich obserwatorzy, osoby, 

które po zobaczeniu reklamy u swojego ulubionego twórcy zdecydują 

się na zakup danego produktu. Wtedy zyskuje i firma, i twórca, i tak 

kręci się praca w Internecie.  
 

         Wielu ludzi, którzy odnieśli sukces, na samym początku 

traktowało to po prostu jako hobby i na pewno nie spodziewali się oni 

takiego pozytywnego zwrotu akcji i odzewu ze strony obserwatorów. 

Dlatego warto robić to, co się kocha i to, co wychodzi nam najlepiej, bo 

ludzie lubią autentyczność i naturalność. Pomyślcie sobie, jak 

wspaniałe musi to być uczucie, kiedy zarabia się na swojej pasji, robiąc 

to, co sprawia nam przyjemność i dzieląc się tym z innymi.   

                                          

Malwina Jarmoła, kl. 2Ag   

     



 
Instagram boli 
 
Szukałam Cię na Facebooku, 
Na Instagramie, 
Na tick tocku, 
W nocy, w piżamie, 
 
Znalazłam Cię, 
Na Instagramie, 
Teraz boję się, 
I serce się łamie, 
 
Bo Ty jesteś tylko, 
Na Instagramie, 
Lecz nie powiem, jesteś pomyłką, 
Bo dałeś mi najszczersze kochanie, 
 
Teraz wyjąć Cię pragnę, 
Z Instagrama, 
Gdzie jesteś nie zgadnę, 
Bez pomocy, sama, 
 
I frustruję się, 
By Cię wyjąć z Instagrama, 
Ja gotuję się, 
Wyjdź z Instagrama!, 
 
Proszę Cię, bądź na prawdę, 
Proszę, stań obok mnie, 
Proszę, to boli...gdy spadnę, 
Proszę, pocałuj mnie... 
 
Teraz wszystko smutne i boli, 
Co blisko mnie, niedaleko, 
I w mojej strasznej niedoli, 
Najbardziej pragnę tego, co za daleko... 
 

                                                    Amelia Jaroszuk, kl. 2ag 



Instagram to portal społecznościowy, na którym 

użytkownicy z całego świata mogą zamieszczać zdjęcia, filmik, 

Instastory, grafikę oraz wpisy. Nasze publikacje na Insta są 

odzwierciedleniem naszego prywatnego życia, naszych pasji oraz 

przemyśleń. Oczywiście na Instagramie dzielimy się z 

obserwatorami tym, co chcemy, ale są pewne granice ustalane 

przez portal, do których musimy się dostosować, na przykład 

usuwane          i blokowane jest konto, które udostępnia treści 

zwierające niewykupione prawa autorskie i zawierające treści 

pełne przemocy fizycznej. 
  

 Instagram jest popularny wśród celebrytów, znanych marek, 

influencerów, aktorów oraz wydawnictw itp. Daje możliwość 

promowania siebie, swojej twórczości oraz firm. Nie trzeba być 

jednak bardzo popularnym, aby zasłynąć na Instagramie. Wiąże 

się to jednak     z ciężką pracą, którą trzeba włożyć w prowadzenie 

konta. Musi to również być dla nas pasją. W przeciwnym razie 

szybko zabraknie nam motywacji do publikowania nowych 

postów, a także brnięcia w to dalej.  
  

 
@miraculum.poland  Julia Kosińska 



  

 Konto założyłam w wieku piętnastu lat. Zaczynałam od zera, nie 

mając doświadczenia z pracą na Instagramie, gdyż nigdy 

wcześniej się na nim nie udzielałam. Interesuję się od pięciu lat 

serialem animowanym pod tytułem: „ Miraculum: Biedronka i 

Czarny Kot”. Jest to serial znajdujący się w top 3 najczęściej 

oglądanych seriali animowanych na świecie. Serial na początku 

miał być skierowany do dzieci, jednak z czasem podbił serca 

młodzieży, a nawet i dorosłych. Na temat serialu były prowadzone 

już  konta na Insta, jednak nie było informacyjnego konta w języku 

polskim. Postanowiłam więc założyć takie konto poświęcone 

serialowi „Miraculum”. Na początku wstawiałam po prostu zdjęcia 

z serialu       i grafiki zagranicznych twórców zawierające 

informacje, które tłumaczyłam w opisie postu. Z czasem dzięki 

prowadzeniu konta zaczęłam interesować się tworzeniem grafiki. 

Po Pyrkonie (event dla fanów fantastyki i kreskówek w Poznaniu), 

na którym miałam możliwość poznania twórców serialu oraz 

największego youtubera prowadzącego kanał o serialu (Olchuś 

Miaraculous), zdobyłam tysiąc obserwatorów. Zauważyłam wtedy, 

że po osiągnięciu powyżej wymienionej liczby obserwatorów 

prowadzenie konta i zaistnienie na Instagramie stało się znacznie 

łatwiejsze niż na początku myślałam. Po dwóch latach miałam już 

cztery tysiące obserwatorów i większy kontakt z ludźmi 

interesującymi się tym samym serialem, co ja. Zaczęłam również 

w tym samym roku organizować spotkania z fanami w Warszawie. 

W czerwcu tego roku będzie trzecia rocznica prowadzenia przeze 

mnie konta,       w tym momencie niewiele brakuje mi do 

osiągnięcia dziesięciu tysięcy obserwatorów. 

 Mimo, iż na początku nie byłam znana z innych portali 

społecznościowych, to teraz prowadzę konto numer jeden dla 

polskich fanów serialu „Miraculum” na Insta. Teraz po trzech 

latach tworzę grafikę na wyższym niż wcześniej poziomie. Dostaję 

również propozycje współpracy z cukierniami, innymi znanymi 



serwerami oraz sklepami      z odzieżą. Jestem bardzo dumna ze 

swojej ciężkiej pracy, która pomaga innym fanom serialu.  

  

@zaczytany_pianista   Miłosz Szczepanik 

  

Moja przygoda z prowadzeniem konta zaczęła się zupełnie 

przypadkowo, od rozmowy za pośrednictwem Instagrama z 

pewną osobą prowadzącą konto poświęcone recenzjom książek. 

Pomysł ten bardzo mi się spodobał tym bardziej, że bardzo lubię 

czytać, a teraz na dodatek mogłem dzielić się swoimi wrażeniami 

z innymi czytelnikami. Najtrudniejszy zawsze jest ten pierwszy 

krok, jednak z czasem pisanie recenzji i wstawianie postów 

zaczęło sprawiać mi ogromną przyjemność, mimo iż często 

brakuje mi pomysłu na zdjęcie przedstawiające książkę, którą 

mam zamiar w poście omówić. Po roku  prowadzenia konta 

zdecydowałem się napisać do wydawnictw z prośbą o współpracę. 

Prośba została zaakceptowana i rozpocząłem współpracę z 

różnymi wydawnictwami poprzez pisanie recenzji ich książek. 



Prowadzenie konta stało się dla mnie wielką pasją. Bardzo lubię 

dzielić się z obserwatorami książkami, które czytam, a także 

różnymi innymi rzeczami, przemyśleniami. Instagram daje mi 

możliwość nawiązania kontaktu z innymi czytelnikami oraz 

rozwinięcia pisarskich zdolności.  

 W ostatnim czasie bardzo popularne stało się prowadzenie kont 

na Instagramie poświęconym recenzjom książek - bookstagram. 

Gdy zaczynasz prowadzić takowe konto, wchodzisz w 

społeczność recenzentów, czytelników. Społeczność ta pozwala 

dzielić się naszymi wrażeniami z lektur różnych pozycji literackich 

z osobami, które czytają podobne książki i mają podobne do 

naszych lub zgoła inne przemyślenia.  Często organizowane są 

również różne maratony, akcje, a także zakładane grupy w celu 

wymiany spostrzeżeń na temat danej książki.  

  

 Jak widać, Instagram może przynieść wiele korzyści, ale są 

również zagrożenia czyhające na jego użytkowników. Często na 

różnych social mediach pojawiają się niebezpieczne challenge / 

zadanie niekiedy prowadzące do śmierci osoby, która się jego 

podjęła. Wpływa na to współczesne społeczeństwo pragnące 

popularności oraz udowodnienia swojej siły i wartości swoim 

rówieśnikom.  

 Im większe zasięgi ma dany użytkownik, tym bardziej narażony 

jest na hejt. Złośliwe i negatywne komentarze mogą poważnie 

odbić się na psychice osoby nimi dotkniętej. Najlepiej jest nie 

czytać takich właśnie komentarzy. W tekście piosenki AniKi 

Dąbrowskiej pojawia się takie oto zdanie: „Dzieci burz, 

Deszczowych komentarzy, Anonimowych twarzy, Czują ciągły 

głód...”. Cytat ten opowiada o ludziach stosujących cyberprzemoc 

- „Dzieciach burz”. Są oni niebezpieczni tak, jak burza, a ich 

zachowanie nie jest dojrzałe. Choćby jeden komentarz od takiej 

osoby jest w stanie doprowadzić do całej lawiny negatywnych 

słów. Jak jest burza, nie spada w końcu jedna kropla, a całe 

tysiące. W dodatku każdy oprawca może czuć się bezkarnie, gdyż 



jest anonimowy. Takie osoby żywią się hejtem i ciągle czują 

niedosyt, głód w miarę kolejnych komentarzy. 

 Pamiętajmy, że nie należy zwracać uwagi na negatywne reakcje 

różnych ludzi, a robić to, co lubimy, gdyż dzięki temu rozwijamy 

się, a hejt może nas wtedy jedynie wzmocnić.  
 

Julia Kosińska i Miłosz Szczepanik, kl. 2ag 

 

Odszedł poeta, prozaik, eseista 

Adam Zagajewski 

 

 

             Jesteś tylko snem, obrazem, 

             Jesteś tylko pragnieniem. 

             Gdy znikniesz, znikną obłoki, 

             Będziesz brązowym wspomnieniem 

                                                       [Sobie do pamiętnika] 



 Miłosz poleca 

 

 "Sala Samobójców. Hejter"  opowiada o Tomku Giemzie, który 

przez posądzenie o plagiat zostaje wydalony ze studiów 

prawniczych. Zakochany w córce Krasuckich, którzy pomagają 

mu finansowo, nie mówi im o zaistniałej sytuacji. Musi szybko 

znaleźć pracę i mieszkanie. Pracę znajduje w 

marketingowej  firmie Beaty Santorskiej (znanej z pierwszej "Sali 

Samobójców") zajmującej się tworzeniem hejtu, który zaleje cały 

internet, social media oraz zniszczy karierę influencerów oraz 

polityków. Ofiarą Tomka staje się wspierany przez Krasuckich 

polityk. Chłopak inwigiluje rodziców swojej ukochanej, odkrywa, 

co o nim myślą, oraz wchodzi w świat polityki. Jaki skutek będą 

miały intrygi Giemzy dla Krasuckich oraz Polski?  

 "Sala Samobójców. Hejter" to zdecydowanie bardziej 

rozrywkowy i skierowany do współczesnego odbiorcy film Jana 

Komasy, reżysera nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". 

Film ukazuje, jaką moc niesie internet oraz hejt. Zaledwie jedna 

decyzja głównego bohatera powoduje reakcję łańcuchową, która 

niszczy życie wielu osób. Na dodatek przez cały czas pozostaje 

on anonimowy. Nikt poza Beatą Santorską nie wie, za co jest 

odpowiedzialny. Praca Tomka wywiera ogromny wpływ na 

politykę oraz świat elity, na której mści się za odrzucenie przez 

Krasuckich. Ból zranionego, nieszczęśliwie 

zakochanego  chłopaka okaże się opłakany w skutkach nie dla 

niego samego, a między innymi dla rodziny dającej mu 

stypendium.  

  Film Jana Komasy ukazuje widzom, jak losy wielu osób mogą 

lec w gruzach, jak domki z kart, pod wpływem decyzji z pozoru 

niewiele znaczącej osoby. Ukazuje również ciemną stronę social 

mediów, Internetu. Hejt potrafi zniszczyć życie, doprowadzić do 

bardzo poważnych konsekwencji u osób, które są jego ofiarami. 



Tym bardziej, że za sprawą jednego krytycznego, hejtującego 

komentarza pojawia się mnóstwo podobnych komentarzy, 

wiadomości. Ponadto z Internetu nic nie znika, co potęguje 

bolesne konsekwencje hejtu.  

  Bardzo polecam "Salę Samobójców. Hejter",  poza obecnością 

gry i postacią Beaty Santorskiej nie jest mocno powiązany z 

"Salą Samobójców". "Hejter" jest filmem, który angażuje od 

pierwszych minut seansu i aż do końca trzyma w napięciu, 

wywołuje wiele emocji, poruszając przy tym problem hejtu oraz 

jego skutków.  

                                                              Miłosz Szczepanik, kl.2ag 

 

Z okazji Dnia Liczby π uczniowie naszego liceum wzięli udział 

w dwóch konkursach.  

W jednym z nich wykonali plakaty w dowolnym programie 

graficznym, a w drugim napisali fraszkę. 

Konkursy cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród 

uczniów klas pierwszych. Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac. 

 

W kategorii – plakat - zwyciężyła praca Jakuba Wrzodaka, 

ucznia klasy 1b. 



W kategorii – fraszka - zwyciężył Jakub Paradowski, również z 

klasy 1b.  

„π” 

Nieskończona, nieograniczona 

π, liczba nasza wymarzona 

Ciągi jej rozwinięcia są niepojęte 

Matematycy się za głowy łapią, 

Gdy widzą π do potęgi wzięte 

Choć bogata we wszystkie liczby naturalne 

Jednak skromnym i wdzięcznym znakiem opatrzona 

Może i powiecie, że jest to banalne 

Lecz warto pamiętać o niej, bo chociażby zaokrąglona 

Pojawi się w algebrze, funkcji, geometrii 

To nasza królowa matematyki, bo nawet w symetrii 

Znajdzie sobie miejsce, urozmaici zadanie 

Więc pamiętaj o niej, chociaż w jej święto, 

Wtedy Twoja wiedza wszechstronną się stanie. 

Znając o niej faktów kilka,  

Z pewnością, niesłychanie, 

Niczym jaskrawe barwy motylka 

Wzbudzisz wśród znajomych zainteresowanie. 

 

W tej kategorii zostało przyznane również 

wyróżnienie dla Mateusza Dudy, także z klasy 1b. 



“Pi” 

Archimedes liczbę Pi wynalazł, 

a jej wartość odkrył Ludolfin van Ceulen 

I dlatego zwiemy ją Ludolfiną. 

Liczba Pi jest niewymierną, po przecinku ogrom cyfr ją upiększa 

Liczba Pi to potęga i każdy uczeń po nią sięga. 

Cóż to byłaby za szkoła bez Pi,  

chyba miałaby zamknięte drzwi. 

Więc pamiętajmy uczniowie i nauczyciele drodzy 

o liczbie Pi w ten zimowy Piękny dzień marcowy. 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom 

gratulujemy!!! 

   

 
Rys. Natalia Wilewska, kl. 2ag 

 


