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Początek roku wszystkim kojarzy się z postanowieniami i czystą   

kartą. Obiecujemy sobie, że nasza praca będzie bardziej owocna, że 

nasz czas będzie bardziej zorganizowany czy nasze drobne słabości 

zostaną przezwyciężone. Kończy się to zwykle tak samo, jak rok 

wcześniej. Jest sposób, by temu zaradzić. Przeczytałam kiedyś, że 

zamiast używać słowa „muszę” warto je zamienić na „chcę” czy 

„mogę”. Wtedy czujemy się  dużo lepiej, a nasze noworoczne     

postanowienia zostają zrealizowane,   ponieważ do niczego się nie 

zmuszamy. 

Wszystkim życzę owocnego roku i zapraszam do czytania 

Kilka słów od redaktora naczelnego 
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Aktualności szkolne 

 Od ostatniego wydania naszej gazetki szkolnej minęły już trzy miesiące. Upłynęły one pod 

znakiem świąt, akcji charytatywnych oraz wielu innych ciekawych wydarzeń z życia szkoły, ale 

wszystko od początku … 

 Początek grudnia dla wielu uczniów mógł się okazać bardzo przytłaczający, ponieważ    

wywiadówka zbliżała się nieubłagalnie, ale na szczęście szybko nadszedł dzień Mikołaja, który 

również w naszej szkole zawitał i rozdał wszystkim drobne prezenty. Grudzień to również miesiąc 

wyczekiwanego przez wielu uczniów maratonu filmowego. Odbył się także finał szlachetnej   

paczki, który zwiastował nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Pożegnaliśmy rok 2015          

wigiliami klasowymi, a powitaliśmy 2016 7 stycznia z nową energią do pracy. A jeśli już             

rozmawiamy o pracach … powstała wystawa naszych zwierzątek, tych małych i tych dużych.   

Dzięki mrozom, które odwiedziły nas mogliśmy wyszaleć się na łyżwach i na nartach. Styczeń to 

czas balowania, więc 100 dni przed maturami nasi licealiści uczestniczyli w studniówce. Czas     

zimowy okazał się także idealnym momentem na wyjazdy do teatrów w całej Polsce. Dość        

niedawno odbył się również dzień dzikich fryzur. Jednak chyba najważniejszym wydarzeniem, z 

którego cieszą się nie tylko uczniowie jest otwarcie szkolnego sklepiku, który, mamy nadzieje,   

będzie służył nam jeszcze długo. 

Aleksandra SARNIAK 
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Dzień Miesiąc Wydarzenie 

10 marzec XII Międzyszkolna Olimpiada Humanistyczna dla gimnazjów 

  marzec Międzyszkolny Konkurs Biblijny dla Szkół Gimnazjalnych organizowany przez naszą 
szkołę i Kurię Metropolitalną w Częstochowie 

  marzec Wyjazdowa, szkoleniowo-formacyjna Konferencja Rady Pedagogicznej w Częstocho-
wie organizowana przez SPSK 

  marzec Żermun (KG) 

  marzec Rekolekcje Wielkopostne dla KG i KLO kościół pw. Św. Stanisława Kostki 

  marzec Wielkopostny Dzień Skupienia dla nauczycieli KLO i KG g. 15.00 

(kościół św. Stanisława Kostki) 

  marzec Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę 

8 marzec Próbny egzamin gimnazjalny (cz. hum) i maturalny (przed. wybr. I lub II) 

9 marzec Próbny egzamin gimnazjalny (cz. jęz) i maturalny (j. ang. P +R) 

10 marzec Próbny ustny egzamin maturalny z języka angielskiego 

11 marzec Posiedzenie Rady Pedagogicznej g. 15.15 

16 marzec Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami g. 17.00 

16 marzec Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej 

  marzec Konkurs fizyczny Lwiątko 

  marzec Konkurs matematyczny KANGUR 

24-29 marzec Wiosenna przerwa świąteczna 

18 kwiecień Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna (historia i WOS), (język polski) Dzień 
wolny od zajęć edukacyjnych KG 

19 kwiecień Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG 

20 kwiecień Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG 

22 kwiecień Termin wystawiania ocen III KLO 

27 kwiecień Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej III KLO 

29 kwiecień Msza Święta za maturzystów g. 9.30 (kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa) oraz Uroczyste zakończenie klasy III KLO w auli szkolnej 

30 kwiecień Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

1 maj Święto pracy 

2 maj Święto flagi – dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG i KLO 

3 maj Święto konstytucji 

4-6 maj Wycieczki klasowe 

  maj Nabożeństwo majowe 

11 maj Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

11 maj Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 

4-27 maj Egzaminy maturalne 

4 maj Dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG i KLO 

5 maj Dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG i KLO 

6 maj Dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG i KLO 

  maj Prażonki z rodzicami 

26 maj Boże Ciało 

27 maj Dzień wolny od zajęć edukacyjnych KG i KLO 



Strefa dziewczyn 
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Okres zimowy bywa zdradliwy. Raz jest ciepło i świeci słońce, a raz 
pada śnieg i jest mróz. Z tego powodu warto zainwestować w dobre 
kosmetyki. Eksperci radzą, by stosować kremy natłuszczające. To 

rozwiązanie jest jak najbardziej odpowiednie dla osób dorosłych, nie 
dla nastolatków, którzy mają skłonność do przetłuszczającej się skóry 

trądzikowej. Oto kilka przykładów kosmetyków idealnych na czas 
zimowy ale również do codziennego makijażu dla nastolatek. 

3w1 żel myjący + peeling + maska 24h PRZECIW TRĄDZIKOWI - 
skuteczna codzienna pielęgnacja 

skóry ze skłonnościami do          
powstawania trądziku.  

Tonik łagodząco-matujący 
przeciw rozszerzonym   

porom 
Matujący krem 
normalizujący 

1 

2 3 Fluid MATUJĄCY 
effect perfect cover 

test 

4 

5 

2w1 aktywny korektor punktowy o 
działaniu antybakteryjnym             

+ maskujący fluid punktowy 

Multi Cleanser 5w1 

Aktywny krem 
chłodzący na 
noc na blizny 
potrądzikowe 

6 

7 

Kamila PLESIŃSKA 



Wyścig przez piekło 
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Eryk SZCZĘSNY 

 Dakar to najtrudniejszy rajd na ziemi, chyba nikt kto choć raz o nim słyszał nie zaprzeczy? 

Ale czy wiemy jaka jest jego historia? Thierry Sabine w 1977 roku podczas motocyklowej wyprawy 

od Lazurowego Wybrzeża do Wybrzeża Kości Słoniowej zgubił się na Saharze. Podobno przysiągł 

sobie wtedy, że jeśli przeżyje to zorganizuje rajd przez to pustkowie. Został znaleziony przez        

helikopter. Powiedział wtedy, że dostał drugie życie. 

 Po powrocie do Francji zebrał grupę złożoną ze 182 pojazdów i 26 grudnia 1978 roku wyru-

szył z Paryża w stronę Dakaru. Pierwszy wyścig ukończyły 74 maszyny. Był to początek legendy, 

legendy najtrudniejszego rajdu świata. 

„Moje marzenie się spełniło” 
Michał Hernik o starcie w 

Dakarze 2015 

 6-stego stycznia była pierwsza 

rocznica śmierci Michała Hernika,         

polskiego motocyklisty , który stracił 

życie podczas zmagań z pustynią. 



O mały włos 
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Eryk SZCZĘSNY 

 Niestety już w następnej grze zostaliśmy zdziesiątkowani po przegranej z różnicą aż      

dziewięciu punktów. Lecz nasza reprezentacja nie złożyła broni i w czwartym secie po ciężkiej wal-

ce wygraliśmy 28 : 26. Ostatnia gra była najbardziej wymagająca, to ona miała zaważyć na tym kto 

zwycięży, jednak Polacy nie dali się presji i z przewagą 2-uch punktów zagwarantowali sobie wyjazd 

do Tokio, aby walczyć o awans olimpijski. 

 10 stycznia 2016, to właśnie wtedy 

polscy siatkarze pokonali Niemców. 

 Walka od samego początku była 

zacięta. Pierwszy set należał do               

niemieckich graczy, drugi też nie wyglądał 

obiecująco, dopiero po wpuszczeniu pod 

siatkę Marcina Możdżonka i jego pięciu 

blokach odrobiliśmy straty i wygraliśmy 

25 : 22. 



Tygrys 

Tygrys, dobrze znany nam jako kot,       

najczęściej uważany jest za zwykłego      

drapieżnika. Tymczasem ludzie kultur    

dalekowschodnich odnoszą się do niego    

z wielkim szacunkiem, gdyż wzorek na  

jego głowie przypomina chiński zapis    

słowa „król”. Ten ssak w przeciwieństwie 

do innych wielkich kotów jest świetnym 

pływakiem. Za młody często bawi się w 

wodzie, natomiast jako dorosły osobnik 

przepływa duże odległości w poszukiwaniu 

pożywienia. Jest największym na świecie 

kotem żyjącym na wolności, ale też        

występują między przedstawicielami tego 

gatunku największe zróżnicowania         

rozmiarów. W rankingu przewodzi tygrys 

syberyjski, który osiąga długość do 3,5 m i 

wagę ponad 300 kg  

Grzyb Metarhizium anisopliae 

Naukowcy ze Swansea University             

zainteresowali się żyjącym z glebie       

grzybem, który zabija wiele gatunków  

owadów, który przyrasta do ich ciał.       

Jak się okazało, także wprowadzenie     

zarodników grzyba do wody, w której   

rozwijają się larwy komarów prowadzi do 

zakażenia i śmierci larw. Komary          

przenoszą szereg groźnych chorób         

zakaźnych, między innymi malarię, żółtą 

febrę oraz dengę, która pojawia się także w 

Europie. Według danych World Health 

Organisation rocznie malaria powoduje 

800 000 zgonów na całym świecie. Grzyb 

Metarhizium anisopliae jest obecny w     

glebach całego świata. Po raz pierwszy  

został opisany przez sławnego rosyjskiego 

naukowca Ilię Miecznikowa, który badał 

zaatakowanego przez grzyba chrząszcza 

Anisoplia austriaca. Jednak wiadomo, że 

jego ofiarą pada także 200 innych           

gatunków - na przykład karaluchy, mrówki 

czy termity 

Kącik ciekawostek 
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Natalia WNUK i Karol CICHOŃ 
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„Życie stewardessy” 

Kamila PLESIŃSKA 

 Olga to stewardessa, która od pewnego czasu prowadzi bloga. Jakiś czas temu, szukając 

informacji na temat tego zawodu, jak i samego lotnictwa, napotkałam na jej profil. Weszłam,    

zaczęłam czytać, a po pewnym czasie zaczęłam zaglądać tam regularnie. Bardzo interesowały 

mnie jej wpisy, lecz nie zaspokajały w całości mojej ciekawości dotyczącej podniebnego świata. 

Postanowiłam zadać jej kilka pytań, na które udzieliła mi odpowiedzi, a dziś również z wami się 

nimi podzielę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jak zaczęła się Twoja przygoda z lotnictwem? 

Pierwsza przygoda z lotnictwem miała miejsce wtedy kiedy miałam lat 13 i odbywałam lot na 

obóz młodzieżowy do Tunezji. Był to czas wakacji. Wydawało mi się, że lotnisko to coś z czym 

nie muszę się zbytnio oswajać, bo czułam się dobrze od samego początku. Wyczekiwałam z     

niecierpliwością kiedy w końcu postawię nogę na pokładzie i kiedy odbędzie się start. To była   

moja pierwsza styczność z lotnictwem i wiedziałam, że będzie to moja praca za kolejne 6 lat,    

pomyślałam. Oczywiście myśli plątały się z muzyką, bo byłam kształcona pod kątem artystycznym 

2. Jaka była reakcja Twoich bliskich, gdy się dowiedzieli o podniebnych marzeniach? 

Na początku była to chwila zwątpienia z ich strony, oczywiście nie to by rodzice we mnie nie  

wierzyli, absolutnie, ale wiedzieli że ja byłam dzieckiem 5 minut i ciężko było za mną nadążyć, a 

tym bardziej za moimi pomysłami, których miałam bardzo dużo. Jednak po jakimś czasie i wielu 

rozmowach wiedzieli, że świat zaczął się kręcić wokół lotnictwa, słuchali cierpliwie jakie mundury 

mi się podobają i jakie linie stały się moimi wymarzonymi. Gdy doszły rekrutacje do skutku kiedy 

miałam lat 19 wiedzieli czym się to wszystko dla mnie skończy. 

3. Jak długo planujesz pracować w tym zawodzie? 

Myślę, że w tej kwestii stop powie albo moje ciało, albo pożądanie posiadania dzieci i rodziny  

blisko siebie, bo w końcu człowiek nie będzie żył cały czas dla siebie. Póki jestem w młodym  

wieku chce korzystać z możliwości jakie daje mi ta praca. Chce poznawać, podróżować, spełnić 

się w jakimś stopniu. 

https://www.facebook.com/olgastewardessa 
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4. Czy samotność, która towarzyszy zawodowi         

stewardessy jest silniejsza od pasji związanej z        

samolotami? Czy przez to mogłabyś zrezygnować z 

pracy w chmurach? 

Nie, nie jest silniejsza, aczkolwiek czasem cierpię               

i miewam złe stany, które są spowodowane przez          

samotność. Bywa też tak, że mam dość bycia samej, ale 

jednak ta miłość do lotnictwa jest silniejsza, bo wiem, że 

rezygnacja nie byłaby satysfakcją, bo za mało zrobiłam w 

lotnictwie i brakowałoby mi tego na 100%. Kocham swoje 

życie takim jakie jest i ostatecznie doceniam, że mam   

okazję tego doświadczyć. 

5. Co chcesz robić, gdy Twoja kariera pośród chmur dobiegnie końca? 

To jest dobre pytanie i myślę, że większość z nas latających nie wie co będzie robić. Jak już 

wspominałam moją drugą pasją jest strona artystyczna, jak muzyka, może udam się w tą stronę. 

Jeszcze nie wiem, póki co wiem, że robię coś co chciałam i to jest cudowne. 

6. Jakie emocje Ci towarzyszą, gdy jesteś na pokładzie samolotu? 

Oczywiście na mnie bardzo dobrze działa strona nieba i wszystko co się dzieje za oknem.      

Kocham podziwiać, robić zdjęcia, uwieczniać to na fotografiach, zachwycać się i wyobrażać. 

Każdy lot wprowadza coś nowego, uczy mnie nowych rzeczy, pokazuje jacy są ludzie, jaka jest 

ich kultura. Każdy lot to kolejne godziny w powietrzu. 

7. Jaki był najdziwniejszy pasażer z jakim się spotkałaś? 

Ciężko się tu odnieść do jednego, jest wielu. Jedni mylą toaletę z drzwiami samolotu, inni mają 

dziwne zwyczaje, jak na przykład ludzie z Maroka. Potrafią wypróżniać się do śmietnika zamiast 

do muszli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Olgi: https://www.facebook.com/olgastewardessa 

https://www.facebook.com/olgastewardessa 

https://www.facebook.com/olgastewardessa 
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Kuba KRZYSZTOFCZYK 

Szanowni czytelnicy. 

Proponuję cykl artykułów dotyczący bezpieczeństwa naszych powietrznych granic, w którym  

chciałbym przybliżyć Wam zagadnienia dotyczące obronności Polski. W prezentowanym artykule 

opisuję nasze lotnictwo, a w kolejnych omówię inne formacje strzegące naszego nieba.  

Zapraszam do lektury. 

Lotnictwo spod znaku biało-czerwonej szachownicy 

Bezpieczeństwa granic powietrznych naszego kraju strzegą Siły Powietrzne. To rodzaj sił zbrojnych, 

w skład których wchodzą wojska radiotechniczne, wojska obrony przeciwlotniczej i wojska lotnicze. 

Głównym zadaniem tego rodzaju sił zbrojnych jest prowadzenie działań mających na celu          

uzyskanie przewagi w powietrzu oraz wsparcie oddziałów innych rodzajów Sił Zbrojnych. 

Początek swojej działalności Wojska Lotnicze rozpoczynają w czasie I wojny światowej w szeregach 

„Błękitnej Armii” utworzonej przez generała Hallera. Przez lata przechodzą różne koleje losu,    

reorganizacje, modernizacje, uzbrojenia i taktyki działania. 

Umiejętności naszych pilotów „wykuwają” się w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych        

w Dęblinie. Uczelnia zwana jest też „Szkołą Orląt” i od 1925 roku przypina skrzydła kolejnym     

pokoleniom polskich pilotów. To w niej  swoją służbę bohaterowie bitew powietrznych                  

o Warszawę, Anglię. Z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach walczyli nad wodami morza  

Bałtyckiego, Atlantykiem, palącym słońcem Afryki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie uczestniczą w różnego typu misjach pokojowych i operacjach humanitarnych, a przede 

wszystkim strzegą bezpieczeństwa nieba nad Polską. Od początku swojego istnienia szkoła          

wykształciła ponad 10 000 pilotów, obserwatorów, kontrolerów lotów. Swoje umiejętności piloci 

nabywają wprawdzie na wysłużonych PZL TS-11 Iskra i PZL-130 Orlik, co jednak nie przeszkadza, 

aby po zakończeniu szkolenia przesiąść się na samoloty i śmigłowce nowej generacji. 

źródło: www.zoom.gov.pl/galerie/mig-29/ 
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Nasze lotnictwo bojowe wyposażone jest w nowoczesne maszyny przeznaczone do wykonywania 

różnych zadań. W naszych barwach latają samoloty myśliwce wielozadaniowe F-16 Falcon (u nas 

nazywany Jastrząb), myśliwce przewagi powietrznej Mig - 29 Falcrum, myśliwsko-bombowe SU-22, 

transportowe CASA C-295 i C-130 Hercules. 

Uzbrojenie samolotów myśliwskich 

Na wyposażeniu Sił Powietrznych znajdują się także śmigłowce: Mi-8, Mi-2, Mi-17, Mi-24,        

PZL W-3 Sokół, PZL SW-4 

źródło: www.zoom.gov.pl/galerie/F-16/  źródło: www.zoom.gov.pl/galerie/SU-22/  

Typ sa-
molotu 

Przeznaczenie 
Uzbrojenie 

strzeleckie rakietowe bombowe 

F-16 
myśliwiec wielo-
zadaniowy 

1 x działko M61 Vul-
can 

6 × AIM-9 Sidewinder, 6 × 
AIM-120 AMRAAM, 6 × Py-
thon-4, 6 × AGM-65 Maverick, 
4 × AGM-88 HARM, 4 × Pen-
guin, 2 × AGM-84D Harpoon 

2 × CBU-87, 2 × CBU-89, 
2 × CBU-97, 4 × GBU-10, 
6 × GBU-12, 6 × Pave-
way, 4 × JDAM, 4 × 
bomba Mk 80. Może prze-
nosić broń jądrową. 

MIG-29 
myśliwiec prze-
wagi 

1 x działko GSz-301 

Pociski powietrze-powietrze R-
27R, R-27T, R-60M i R-73, R-
27ER i R-27ET i R-77. 

kasety bombowe KMGU-
2, Ch-31A/P, bomby kie-
rowane KAB-500Kr. 

SU-22 
myśliwsko-
bombowy 

2 x działko NR-30 

podwieszane zasob-
niki strzeleckie UPK-
23-250 i SPPU-22-01 

Pociski kierowane powietrze-
ziemia: Ch-29Ł, Ch-29T, Ch-
25MŁ, Ch-25Ł, Ch25MP, Ch-
25MR, niekierowane pociski 
rakietowe: wszystkie kalibry od 
57 mm do 370 mm 

Bomby lotnicze o masie do 
500 kg, bomby kasetowe 
RBK-250 i RBK-500 i 
KMGU 

http://www.zoom.gov.pl/galerie/F-16/
http://www.zoom.gov.pl/galerie/SU-22/
https://pl.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder
https://pl.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Python-4&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Python-4&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick
https://pl.wikipedia.org/wiki/AGM-88_HARM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Penguin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Penguin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harpoon
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=CBU-87&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/CBU-89
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=CBU-97&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/GBU-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/GBU-12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paveway
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paveway
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kierowany_pocisk_rakietowy_powietrze-powietrze
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-27_Wympie%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-27_Wympie%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-27_Wympie%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-60
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-73
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-27_Wympie%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-27_Wympie%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-27_Wympie%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-77
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch-31P
https://pl.wikipedia.org/wiki/KAB-500
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ko_NR-30
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch-29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch-25
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch-25
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bomba_kasetowa


Moda damska 
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Top (H&M) 39.90 PLN 

Spodnie (H&M) 79.90 PLN 

Marynarka (Stradivarius) 119.90 PLN 

Szpilki (Zalando) 169.00 PLN 

Torebka (Kazar) 499.00 PLN 

Naszyjnik (Apart) 149.00 PLN 

Kolczyki (Apart) 39.00 PLN 

Sukienka (Orsay) 159.99 PLN 

Marynarka (Orsay) 149.00 PLN 

Szpilki (Ryłko) 279.99 PLN 

Kopertówka (Allora) 72.00 PLN 

Bransoletka (Pandora) 199.00 PLN 

Kolczyki (Pandora) 199.00 PLN 

Koszula (Carry) 79.99 PLN 

Spodnie (H&M) 129.99 PLN 

Converse (Sizeer) 279.99 PLN 

Bransoletka (Lilou) 160.00 PLN 

Kolczyki (Lilou) 139.00 PLN 

Kamila PLESIŃSKA 
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Kącik kulinarny 

Natalia WNUK i Karol CICHOŃ 

Lasagne bolognese: 

Składniki: 

- 200 g makaronu lasagne 

- 600g mięsa mielonego (najlepiej z łopatki wieprzowej) 

- 500 g dojrzałych, obranych ze skórki pomidorów lub pomidorów z puszki 

- 150 - 400 g żółtego sera (proporcje zależne od preferencji, można zmieszać sery np.: gouda i 
mozzarella) 

Sos beszamelowy: 

- kostka masła 

- 3 łyżki mąki 

- 500 ml śmietany 30% 

Przygotowanie: 

Rozpuszczamy masło, dodajemy 3 łyżki mąki, dolewamy zimną śmietanę i gotujemy na       

małym ogniu ok. 5 min aż do zgęstnienia, stale mieszając. Doprawiamy gałką muszkatołową, 

solą, pieprzem, oregano, kminkiem. Mięso dajemy na patelnie przyprawiając je solą, bazylią, 

oregano, pieprzem, następnie dodajemy pomidory i na ogniu ok.15min. Płaty lasagni         

układamy w brytfance lub naczyniu żaroodpornym, na makaron kładziemy trochę sera, potem 

sos bolognese, sos beszamelowy, ser, ponownie układamy płaty makaronu itd. do wyczerpania 

składników. Ostatnią warstwę makaronu przykrywamy sosem beszamelowym i posypujemy 

obficie tartym serem. Lasagne wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180-200ºC, pieczemy 

ok 40 minut. 



Początek przygody z lotnictwem ✈ 
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Kamila PLESIŃSKA 

 Życie kieruje się własnymi zasadami i warto pogodzić się z tym wcześniej niż później. Moje 

życie potoczyło się przede wszystkim w kierunku lotnictwa. Jeden lot samolotem sprawił, że      

wiedziałam jaki los mnie czeka. Pomimo wielu przeciwności losu i chwil zwątpienia, nie poddałam 

się. Wiem, co jest moim celem i uparcie do tego dążę. Może nie widać na pierwszy rzut oka, jak   

bardzo jestem oddana tej fantastycznej pasji, ale gwarantuje wam, że marzenia są do spełnienia,   

nawet te najbardziej ukryte. 

 Jako siedmioletnia dziewczynka po raz pierwszy w życiu weszłam na pokład samolotu.   

Nigdy wcześniej nie miałam styczności z tego typu maszynami. Wtedy była to dla mnie jedna wielka 

zagadka, która mnie intrygowała i chciałam ją rozwiązać. Prześlicznie ubrane panie przechadzające 

się po pokładzie wprawiały mnie w niemałe wrażenie. Już wtedy zrozumiałam, że chciałabym być 

taka jak one. Zapytałam mamy jak nazywają się te panie i sama nazwa wydawała mi się niebywała. 

Kilkugodzinny lot samolotem odmienił całkowicie moje dziecięce życie. Czy każdy z Was miał 

chociaż jeden taki przełomowy moment w życiu? 

 Po kilkudniowej nieobecności w szkole wróciłam z podniebnej przygody i mieliśmy za     

zadanie narysować zawód, który chcielibyśmy wykonywać w przyszłości. Dzieci wyobraźnię mają 

fantastyczną. Moje koleżanki rysowały piosenkarki, kwiaciarki czy tancerki. Koledzy policjantów, 

strażaków czy taksówkarzy. Nikt poza mną nie narysował nic związanego z lotnictwem. Wszystkim 

musiałam tłumaczyć kim jest taka osoba, pomimo tego, że wtedy wiele jeszcze na ten temat nie   

wiedziałam. Nawet pani nauczycielka była zdziwiona moim zainteresowaniem. Nigdy nie zapomnę 

jak wyglądał ten rysunek i wspominając tę sytuację zawsze chce mi się śmiać. Taki mały incydent   

wpłynął na to, jak moje życie potoczyło się w kolejnych latach. 

 Leonardo da Vinci powiedział kiedyś bardzo ważne słowa „Gdy raz posmakowałeś lotu, zawsze 

będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo właśnie tam byłeś i tam zawsze będziesz pragnął    

powrócić”. Ten cytat ma dla mnie znaczenie szczególe. To dzięki niemu zrozumiałam wiele ważnych 

spraw dotyczących lotnictwa oraz podjęłam jedną z najważniejszych decyzji, a to tylko dlatego, że 

odczytałam go zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Jest on odpowiedzią na każde 

moje pytanie. Dla wielu ludzi jest to niezrozumiałe, ale przecież każdy ma w sobie coś dziwnego i 

skrywa pewne tajemnice.   



Jak przeżyć walentynki? 
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 Zapewne wielu z Was, Ci, którzy odnaleźli już swoją drugą połówkę i Ci, którzy wciąż    

poszukują miłości swojego życia, zastanawiają się nad tym, jak spędzić ten dzień, kiedy wszystko 

wokół będzie kręcić się wokół czerwonych serduszek, uroczych amorków w pieluchach, mnóstwa 

słodkości i zakochanych par na każdym kroku. Ale czym tak naprawdę jest ten dzień? Czy to     

rzeczywiście czas, kiedy mogą się spełnić niektóre z naszych marzeń dotyczące przyszłości usianej 

różami, czy tylko zglobalizowany kicz? 

Zacznijmy od początku. 14 luty w tradycji kościoła katolickiego dzień, w którym obchodzone jest 

liturgiczne wspomnienie biskupa rzymskiego, świętego Walentego. Żył on na przełomie II i III 

wieku, kiedy cesarstwem rządził Klaudiusz II Gotycki. Uważał on, iż młodzi legioniści, którzy nie 

zawierali związku małżeńskiego, są lepszymi żołnierzami, dlatego też zakazał zawierać im         

małżeństw. Sprzeciwiał się temu biskup Walenty, który na przekór cesarzowi błogosławił młodym, 

za co został wtrącony do więzienia. Przebywając tam, zakochał się w niewidomej córce strażnika, 

której miłość Walentego przywróciła wzrok. Biskup został stracony 14. lutego 269 roku. Według 

legendy, w przeddzień swojej  Walenty zostawił ukochanej list, który podpisał „Od Twojego     

Walentego” (kojarzy się Wam to z czymś?). Miłość to piękne uczucie, potrafi wyzwolić w          

człowieku zarówno niespotykane pokłady radości, jak i smutku. Najlepszym przykładem na       

niemalże jednoczesne wywołanie dwóch tak skrajnych uczuć jest historia najsłynniejszej pary     

kochanków wykreowaną przez sir William’a Shakespeare’a. Romea i Julię połączyło niesamowicie 

silne uczucie, które ostatecznie skłoniło ich do podjęcia tragicznych w skutkach decyzji. Jest to 

również przykład na to, że miłość czasami zakrawa o szaleństwo, co ma poniekąd związek             

z samym świętym Walentym, który oprócz tego, że jest patronem zakochanych, oręduje również 

ciężko chorym psychicznie i cierpiącym na epilepsję. Takie szaleństwo, oczywiście w naprawdę 

skrajnych przypadkach, może się źle skończyć. Choć bez tego nie moglibyśmy się niejednokrotnie 

zastanawiać nad sensem najpiękniejszych utworów lirycznych. Często narzekamy, że nie mamy       

z kim spędzić Walentynek. To uczucie samotności jest dość oczywiste, w końcu dopadnie każdego 

z nas. Człowiek to „zwierzę społeczne” i do właściwego funkcjonowania potrzebuje kontaktu        

z innymi ludźmi. Nie przesadzajmy jednak z tym narzekaniem, zdarzają się gorsze rzeczy. Bardziej 

niesprawiedliwe jest to, że niektórzy z nas nie mają okazji podarować laurki mamie czy tacie           

z okazji tego święta. 

 Do wszystkich singli, szczęśliwie zakochanych i cierpiących katusze artystów - przeżyjemy 

ten dzień! Dobrą opcją jest romantyczna kolacja, kwiaty i czekoladki. Zawsze jednak można zrobić 

coś bardziej ekstremalnego, na przykład obejrzeć najnowszy horror czy iść na łyżwy. Szczególnie 

skomputeryzowani mogą spędzić Walentynki z Schopenhauerem, według którego wszystko wokół 

jest iluzją, a żeby wyzbyć się własnego cierpienia, należy zainteresować się ciężkim losem innych. 

Może to dobry dzień na to, żeby zrobić coś konstruktywnego ze swoim życiem i pomóc innym? 

Albo wysłać uroczą kartkę do najlepszego przyjaciela? Przemyślcie to    

Aleksandra KRAKOWIAK 



„Żar” 

Czerń jego oczu sprawia, że tonę w żarze 

A ten żar nieskalanego uczucia sprawia, że zamknięte oczy snu nie dają! 
… koszmary przychodzą z łoskotem 

Szarpię struny swej duszy przez płomienisty pocałunek, który wypala ze 
mnie życie … w szkarłacie zalewa się moje ciało 

Natalia WNUK 

Wiersze szkolnych artystów 
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"Chcę żyć". fragment. 
  

Choć zaczynałbym milion razy - 
lepiej późni niż wcale. 

Na próżno szukać tego, kto da azyl; 
mam odwagę budować, wciągać niczym balet. 

Był czas, żeby się poddać - 
teraz taki, by powstać. 

Bo choć gnie się pod nami 
strop siły psychicznej, 

trzeba walczyć z problemami - 
bez tego nie byłoby zwycięstw, 

których tak czasami strasznie brak i szczęścia, 
a przed nami jeszcze drogi szmat utwierdza 

w przekonaniu, że dalej niż bliżej; 
juz nie wierzę, że bez skrzydeł wzniosę się wyżej. 

A  życie to bieg po równi pochyłej: 
raz lepiej, raz gorzej, multum przekrzywień. 

Naprawy program i inne wymiary 
całkiem stałym trafem po kłodach do celu 

i nie szkoda, że czasem marna pogoda 
dobrze znana litość przy-roga. 

  
Chcę żyć tak, jak tylko 

da się, unieść to wszystko. 
(...) 

Piotr ROGOŃ 
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„Dobre słowo” 

Malwina SZYMOCHA 

Gabrysia Koczur 

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 

Mt 11,28 

Obraz szkolnej artystki 



Quiz dla każdego 
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Aleksandra SARNIAK 

Aby sprawdzić jak uważnie czytacie naszą szkolną gazetkę, redakcja postanowiła przygotować quiz z atrakcyjną 
wygraną -  NIEPRZYGOTOWANIEM NA JEDEN WYBRANY DZIEŃ. Quiz ten i pytania w nim 
zawarte opierają się o artykuły z poprzednich dwóch wydań, tam też szukajcie odpowiedzi na nie. A wiec dłużej 

nie przeciągając zaczynajmy! 

1. Na początek coś łatwego. Jak pewnie pamiętasz w naszej szkole odbył się dzień bajek. Wy-
mień bajki, za bohaterów których przebrali się nasi uczniowie. 

2. 4 listopada mury naszej szkoły odwiedził dr Mieczysław Guzewicz. Co miało uświadomić 
uczniom to spotkanie? 

3. W świątecznym wydaniu gazetki opisane zostały poszczególne składniki kolacji wigilijnej i 
ich symbolika. Co symbolizował miód? 

4. Jakie danie możemy wykonać dzięki przepisowi zawartemu w ostatnim numerze gazetki? 

5. 26 października odbyła się lekcja z native speakerem. Jak brzmiało jego imię i nazwisko 
oraz zdjęcia jakich klas pojawiły się w tym artykule? 

6. Jakie filmy wymieniono w celu przywołania świątecznej atmosfery? 

7. 11 listopada wszyscy razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Które z nich zostały             
wymienione w gazetce? 

8. Jakie książki według redaktorów kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia? 

9. Lekcja z drapieżnymi ptakami zainteresowała wielu uczniów z naszej szkoły. Jakie  ptaki 
oglądaliśmy? Wymień przynajmniej 6. 

10. Okres świąteczny za nami jednak obrzędy związane z tymi świętami nadal są w naszej pa-
mięci. Jedną z tradycji jest pasterka. Czym tak naprawdę jest pasterka? 

11. W listopadzie duża część naszej społeczności szkolnej uczestniczyła w wykładzie przepro-
wadzonym przez zawierciańskiego pisarza. Co czym on opowiadał i co mogliśmy wynieść z 
jego wypowiedzi? 

12. Każdy lubi święta, jednak jest kraj, w którym nie obchodzi się wigilii. Jaki to kraj? 

 

 

Rozwiązane quizy razem z podpisem należy wrzucać do redakcyjnego pudełka znajdującego się w 
sekretariacie. 
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Imię: ……………………………………………. 

Nazwisko: ………………………………………. 

Klasa: …………. 

 

Karta odpowiedzi do quizu  

1………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

3.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

4.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

5.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

6.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

7.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

8.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

9.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

10.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

11.………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

12.………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 



Kółko dziennikarskie 

Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy czwartek. Kółko odbywa 

się o godzinie 9.05 w sali informatycznej.  

Potrzebujemy osób, które chcą poznać tajniki dziennikarstwa, lubią 

pisać artykuły i nie tylko, mają ciekawe zainteresowania i pomysły, 

umieją robić komiksy lub fotografować. Zajmujemy się również     

robieniem szkolnej kroniki i organizowaniem niektórych wydarzeń. 

Chętnie przyjmujemy nowe osoby i jesteśmy otwarci na ich pomysły. 

Szukamy talentów i otwartych na nowe doznania osób. 

Jeżeli komuś nie odpowiada godzina spotkania, prosimy o zgłaszanie 

się do redaktora naczelnego - Kamili Plesińskiej lub opiekuna -          

dr Aleksandry Cios-Goldsztajn 

Zapraszamy również do odwiedzana szkolnej stron inter-

netowej http://katolikzawiercie.pl/. Wszystkie 
uwagi dotyczące gazetki prosimy o wysyłanie pod adres 

KATOLik-redakcja@wp.pl . 

http://katolikzawiercie.pl/
mailto:KATOLik-redakcja@wp.pl

