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Wiosna, maj… - to dobre momenty na nowe idee, działania, dlatego
otworzyliśmy się na nowy projekt. Chciałabym Państwu przedstawić to, czym
będziemy się zajmować i zachęcić do tego, żeby po nasze czasopismo sięgnąć.
Gazetka jest w pełni tworzona przez uczniów naszej szkoły, zarówno klas
starszych, jak i młodszych. Ma ona na celu przedstawienie Zespołu Szkół nr 2
im. generała Józefa Bema z perspektywy uczniowskiej, tej ciekawszej. Jest 
to szkoła tętniąca życiem, pozytywnym nastawieniem oraz motywacją 
do działania. Stąd więc nazwa szkolnej gazetki. Witam serdecznie na otwarciu
Lifebem’a!

 Wywiady
 Aktualności
 Psychologia i muzyka
 Muzyka od strony technicznej
 Ciekawostki
 Ogrodnictwo

Kącik poezji
 Recenzje książek, gier oraz filmów
 Motywacja
 Prace uczniów naszej szkoły
 Okolice powiatu grodziskiego
 Sport

Oraz rubryki unikatowe, niepowtarzalne, do których nie wypada nie zajrzeć! Bądź 
z nami na bieżąco! Szczególnie zachęcam maturzystów, żeby chociaż na chwilę do nas
zajrzeli - znajdziecie tu rzut oka na szybką powtórkę przed egzaminem. W tym
miesiącu warto też przyjrzeć się trochę historii - mamy w końcu rok Konstytucji
Trzeciego Maja. W jednym z artykułów dowiecie się na ten temat trochę więcej.

DRODZY UCZNIOWIE,  NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY PLACÓWKI ORAZ RODZICE!

ZNAJDZIECIE TU TAKIE DZIAŁY JAK :

WITAJ W
LIFEBEMIE

POZNAJ NAS!



Nasza gazetka będzie pojawiać się raz na dwa/trzy
miesiące. Z redakcją możecie zapoznać się 

na ostatniej stronie, ale szczególnie chciałabym
wyróżnić Małgorzatę Grudkowską, która jest

odpowiedzialna za montaż naszej gazetki. Część
grafik wykonała Wiktoria Jeziorska. 

Zachęcamy również do kontaktu 
z redakcją poprzez adres e-mail:

Lifebem.redakcja@gmail.com
Chętnie odpowiem na Wasze

pytania.

Redaktor Naczelny
Magdalena Soporek
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Dokładnie 230 lat temu, 3 maja 1791r w Polsce została uchwalona konstytucja. Była ona drugą
na świecie, a pierwszą w Europie spisaną ustawą zasadniczą. Niestety, jej dzieło zostało
zniweczone w efekcie przegranej wojny z Rosjanami w 1792 roku. Jak jednak doszło 
do jej powstania i uchwalenia? Kogo uznaje się za jej autora? Otóż za jej autorów uznaje się: króla
Stanisława Augusta oraz Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. 
To właśnie oni przygotowali tekst Ustawy Zasadniczej. Jednak nie chciano poddawać 
go normalnej procedurze sejmowej, gdyż obawiano się dyskusji. Wobec tego podjęto działania,
które część historyków określa jako zamach stanu, choć nie ma dowodów, że istniał spójny plan
"przewrotu". Trzeba jednak przyznać, że faktycznie procedury, które wtedy obowiązywały, zostały
delikatnie naciągnięte. Jednak ostatecznie została ona uchwalona, dzięki czemu wprowadzała
trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczyła także immunitety
prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty.

CO NOWEGO U
BEMA?
AKTUALNOŚCI

Wielkimi krokami zbliżamy się do święta 3 maja. Z tej okazji warto zadać sobie
pytanie, czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę świętujemy? Oczywiście
pomijamy kwestie celebrowania samego wypoczynku. Nawet jeśli uważasz, 
że doskonale wiesz, o czym będzie tutaj mowa, to mimo wszystko zapraszam
oraz zachęcam Cię do dalszego czytania, bo kto wie, może uda mi się Ciebie
zaskoczyć. 

Jednak skoro obowiązywała ona na samym
początku tylko przez rok, to jak udało się jej
przetrwać do obecnych czasów? 
Wszystko to za sprawą ogromnej woli walki
Polaków. Dzięki ich pamięci, rozmaitym pracom
oraz tekstom literackim udało się nam dotrzeć 
do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy.
Warto szczególnie wspomnieć o jednym tekście
literackim, który to większość ludzi zna. Mowa tutaj
o książce pt. ,, Pan Tadeusz’’. Adam Mickiewicz w XII
księdze utrwalił bowiem wspomnienie ,,Poloneza
trzeciego maja’’, opisując koncert polskiego
patrioty Żyda Jankiela.
Mam nadzieję, że teraz trochę lepiej jesteś w
stanie zrozumieć, czym była i nadal jest
 dla nas Konstytucja 3 Maja. 

Ciekawostka
Z okazji tej rocznicy Skarbnica
Narodowa przygotowała bezpłatny
medal pamiątkowy dla każdego Polaka.
Ponosimy jedynie koszt wysyłki. 
Czy warto? To już pozostawiam 
do rozważenia. Dla chętnych jest
ponadto możliwość platerowania
medalu czystym złotem, jednak to
kosztuje
o wiele więcej.

 

Opracowała Oliwia Olender



REPORTERKI:  POD
LUPĄ

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR

Drodzy czytelnicy!
W pierwszym numerze szkolnej gazetki przeczytacie wywiad z Dyrektor szkoły
Agnieszką Zegarłowicz, która odpowie na wiele ciekawych pytań dotyczących życia
prywatnego i zawodowego. Serdecznie zapraszamy do artykułu!

Zajmuje Pani najodpowiedzialniejsze stanowisko w szkole. Jakie obowiązki spoczywają
na Pani barkach? Czy trudno jest pogodzić życie prywatne z zawodowym? 
Stanowisko dyrektora jest bardzo odpowiedzialne. W strukturze oświaty ustalono, że w rękach
dyrektora szkoły skupia się wszystko - sprawy dydaktyczno-wychowawcze, ale też
administracyjne, kadrowe, gospodarcze. Tak naprawdę dyrektor odpowiada za wszystko - czy jest
ciepła woda w kranie, czy jest bezpiecznie, czy nauka przebiega zgodnie z zasadami. Nawet za
nauczycieli, czy prawidłowo prowadzą zajęcia. A czy trudno jest pogodzić tę pracę z życiem
prywatnym... Powiem szczerze, że obecnie nie, ponieważ nie mam małych dzieci, a obydwoje z
mężem dosyć długo pracujemy. W związku z tym praca zawodowa nie za bardzo koliduje mi z
życiem prywatnym. Potrafię to podzielić i wszystko jest w porządku. 

Wiele szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych realizuje różne projekty w
celach rozwoju uczniów, jak i samych placówek. Czy nasza szkoła bierze czynny udział
w jakimś projekcie? Jeśli tak, to jak wygląda jego realizacja? 
Jak same wiecie realizujemy taki projekt unijny, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji
zawodowych uczniów technikum tak, żeby mieli oni większe szanse na rynku pracy. Drugim takim
zadaniem jest projekt dotyczący stażu w Dublinie. Łączy się to z praktykami i ze stażem
zawodowym uczniów technikum informatycznego, który ma się odbyć właśnie w tym mieście.
Mam nadzieję, że sytuacja na tyle się unormuje, by uczniowie mogli z tego skorzystać. Trzeci
projekt nosi nazwę „Kosmiczna szkoła” – związany jest troszeczkę z astronomią, kosmosem, fizyką
i informatyką. Do jego zadań należy na przykład budowanie bazy na Marsie. Nie można 
też zapomnieć o  unijnych stypendiach dla uczniów szkół zawodowych, które nasi uczniowie
otrzymują co roku. Zrealizowaliśmy również projekt „Szkoła z klasą”, który bardzo pozwolił 
nam się rozwinąć.

Jakie ma Pani plany na dalszy rozwój placówki? 
Powiem tak - obecna sytuacja trochę się zmieniła i musiała też zmienić nasze plany. 
Takim planem na najbliższy czas jest to, żebyśmy znowu wrócili na normalne tryby szkolne. 
Nie ukrywam, że nie będzie to od razu takie proste, ponieważ ta pandemia zrobiła wielu dosyć
duże spustoszenie i powrót do takiego codziennego trybu szkolnego będzie wymagał czasu. 
To właśnie takie moje plany na najbliższe, powiedziałabym, miesiące. A jeśli chodzi o już takie
plany dotyczące rozwoju szkoły, to myślę, że trzeba się zastanowić nad propozycją jakiegoś
nowego kierunku kształcenia... Coś, co dzisiaj na rynku pracy będzie potrzebne, na razie 
nie mówię, jaki to zawód. Na pewno jakiś kolejny kierunek, jeśli chodzi o technikum. Marzę, żeby
ta nasza oferta nauki była jeszcze szersza, żeby była nowa propozycja. Mam również takie plany,
żeby utrzymać tę pozycję naszej szkoły, którą sobie w ostatnich latach wypracowaliśmy. Chodzi 
o to, żeby ją utrzymać, a nawet jeszcze podnieść tę renomę.



Czym, według Pani, nasza szkoła wyróżnia się na tle innych techników i liceów?
Czy ma w sobie coś, czego inne szkoły o podobnych kierunkach kształcenia nie mają? 
To też trudne pytanie, bo człowiek nie jest obiektywny. Stając się częścią szkoły, trudno spojrzeć
na to, czym ona się wyróżnia. Łatwiej komuś z zewnątrz byłoby o tym powiedzieć. Jeśli jednak
miałabym określić kąt mojego spojrzenia na szkołę, powiedziałabym, że przede wszystkim
wyróżnia się samą atmosferą. Nie wiem, jak odczuwają to uczniowie, ale zawsze miałam takie
wrażenie, że atmosfera w naszej szkole jest naprawdę... miła to może zbyt trywialne słowo, ale
dobra i to widać. Chodzi o stosunki zarówno w środowisku uczniów – to jak ze sobą
współpracowaliście, rozmawialiście czy nadal rozmawiacie. Ale podobne relacje panują także
wśród członków grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji – zawsze istniała
między nami taka wola współpracy. Ciągle chętnie pracowałam z radą, samorządem szkolnym,
ale i samorząd szkolny, uczniowie czy nauczyciele bardzo chętnie współpracowali ze sobą i dzięki
temu zrealizowaliśmy tak wiele inicjatyw. Dzisiaj patrzę na to już trochę tak jak na historię.
Zorganizowaliśmy wiele społecznych i charytatywnych akcji. Druga rzecz to otwartość. 
Mam wrażenie, że jesteśmy środowiskiem bardzo otwartym na różne propozycje, na zmiany,
pomysły, które się pojawiają, i które były realizowane. Właśnie to sobie zawsze bardzo ceniłam...
Myślę, że te dwie rzeczy nas wyróżniają. 

Jakie najważniejsze zmiany wprowadziła Pani w szkole jako jej dyrektor? 
Przyznam, że to jest trudne pytanie, bo dotyczy one konkretów. Gdy porównam to co było i co
jest teraz, to chyba mogę zauważyć kilka ważnych zmian.  Jeśli chodzi o kierunki kształcenia,
skupiłam się przede wszystkim na rozwoju technikum. W tym czasie pojawiły się nowe kierunki –
technik informatyk, potem technik obsługi turystycznej (obecnie technik organizacji turystyki) 
i spedytor. Teraz prowadzony jest przez naszą szkołę także kierunek technik rachunkowości, 
więc rozwinęła się nowa droga kształcenia. Z powrotem wróciło liceum ogólnokształcące i mam
nadzieję, że się utrzyma przez długi czas, ponieważ jest to ciekawy typ szkoły i bardzo
interesująca propozycja. Jeśli chodzi o sprawy poza dydaktyką, myślę, że udało mi się wprowadzić
kilka cyklicznych imprez związanych z naszą szkołą. Na pewno należą do nich między innymi
Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który organizujemy od wielu lat, Twórcza Noc (ostatnio mająca
charakter filmowy) czy też gra miejska. Bardzo popieram konkursy oraz imprezy integrujące
środowisko szkolne. 
W ciągu tych 14 lat udało mi się także bardzo zmodernizować wygląd szkoły – elewacje, remonty
na zewnątrz i wewnątrz budynku. Były to bardzo duże inwestycje, które w czasie mojej pracy 
na stanowisku dyrektora zostały wykonane. 

Opracowały Milena Cieplak i Małgorzata Grudkowska
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Kto z nas, idąc do szkoły średniej, nie zastanawiał się, jak będzie ona wyglądać? Czym będzie 
się różnić od szkoły podstawowej? Jacy będą nauczyciele i rówieśnicy? Chyba każdy o tym myślał
przynajmniej raz. Nie zawsze jednak znaliśmy osoby, które umiałyby nam na te pytania
odpowiedzieć. 

Idąc do technikum, miałam w głowie totalny mętlik. Czekała mnie zmiana otoczenia i poznanie
mnóstwa nowych ludzi. Bardzo obawiałam się tych wszystkich zmian, ale z czasem wiem, że tylko
niepotrzebnie się stresowałam. 

Szkoła nie zmieniła się jakoś bardzo. Standardowa szatnia stała się szafkami szkolnymi, pojawiły
się okienka pomiędzy lekcjami oraz w końcu nie ma tak wielu krzyczących i biegających dzieci 
po korytarzach. Jest też stołówka do dyspozycji uczniów i brak nakazu zmiany obuwia.
Podczas przerw można wyjść sobie na dwór, co jest bardzo fajną opcją, a nauczyciele
są naprawdę sympatyczni i wyrozumiali, ale jednak zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie
postrachem dla uczniów…

Nie ma tu też zasad, które zabraniałyby posiadania kolorowych włosów, pomalowanych paznokci
czy nawet różnych kolczyków, które są widoczne gołym okiem.
 

Jeśli chodzi o mnie, najbardziej bałam się swoich rówieśników. Nie wiedziałam, czy znajdę sobie 
w klasie jakichś przyjaciół albo czy może starsze roczniki nie zaczną dokuczać pierwszakom, tak
jak to dzieje się w wielu filmach i serialach. 
 

Spokojnie, nie jest tak strasznie, jak nam się wydaje. Starsze klasy mają swoje życie i nie 
za bardzo interesują ich młodziaki... Osoby w klasie to tacy sami ludzie jak my, też idą pierwszy
raz do tej szkoły, więc nie ma się czego bać! 
 

Moja reakcja na szkołę średnią okazała się bardzo pozytywną i uwierzcie mi, że nie ma się czego
obawiać.

Opracowały Alex Małkowska i Wiktoria Jeziorska

NASZE PIERWSZE DNI W
SZKOLE ŚREDNIEJ
RELACJA UCZNIA I  KLASY O

SZKOLE

PIERWSZE DNI W
SZKOLE ŚREDNIEJ



CO NAM W DUSZY
GRA?

MUZYKA I  PSYCHOLOGIA

Muzyka towarzyszy człowiekowi tak naprawdę od zarania dziejów. Gdy ludzie tworzyli muzykę,
angażowali się w jej słuchanie i przeżywali ją podczas różnych spotkań, wydarzeń społecznych 
i politycznych. Współcześnie niemal cały czas jesteśmy otoczeni muzyką. Towarzyszy nam ona 
w różnych momentach naszego życia - w pracy, w autobusie, tramwaju, a także podczas
wykonywania zwykłych codziennych czynności.
Samo słuchanie muzyki z pozoru postrzegamy jako bierną czynność. Zdarza się, że gdzieś w tle
brzmi melodia, a my zajmujemy się czymś innym ,np. pracujemy, uczymy się, sprzątamy albo nic
szczególnego nie robimy. Tymczasem w naszej głowie mogą zachodzić różnorodne procesy.
Muzyka może generować różne uczucia, np. podczas słuchania smutnej muzyki, wzruszamy 
się, powracają wspomnienia z przeszłości. Melodia może również przypominać o jakimś
zdarzeniu, może zmienić nasze zachowanie. Dynamiczna, energetyzująca czy agresywna nuta
może wzmagać w nas chęć walki lub pobudza naszą wyobraźnię. Tak więc muzyka zdecydowanie
wpływa na człowieka, na jego sposób widzenia świata, na jego stan emocjonalny.
Muzyki słuchamy w różnych sytuacjach, a jedną z nich jest nauka. Uczenie się czegoś na pamięć,
pisanie wypracowania albo rozwiązywanie zadań matematycznych ułatwia słuchanie melodii. 
Ale czy taka nauka będzie efektywna? Okazuje się, że gdy zapamiętujemy jakiś tekst, przyswajamy
pewną wiedzę i do tego dokładamy kolejne informacje w postaci tekstu piosenki czy też jej rytmu
i używanych dźwięków, możemy stworzyć w głowie informacyjny bałagan. 
Najczęściej o tym procesie uczeń nie zdaje sobie sprawy. Muzyka bardzo silnie oddziałuje 
na naszą psychikę, potrafi nas unieść, potrafi nas rozweselić, a nawet zasmucić. Według jakiego
klucza jej słuchamy? Tak naprawdę my sami dobieramy muzykę do różnych naszych stanów
emocjonalnych. Muzyka potrafi przenieść nasze myśli w dalekie niekontrolowane miejsca 
i przestrzenie, przywołuje dawne wspomnienia. 
Badacze odkryli, że zmieniające się środowisko, czyli nasze otoczenie znacząco wpływa 
na poczucie upływu czasu, a muzyka jest przecież częścią naszego otoczenia. Jeśli słuchamy
melodii, czas upływa znacznie szybciej. Przeprowadzono nawet badania, które dowiodły, 
że ludzie słuchający muzyki w trakcie bezczynnego czekania deklarowali, że spędzali w danym
miejscu mniej czasu niż osoby przebywające w ciszy. Tak więc osoby, które słuchały muzyki, miały
wrażenie, że czas płynie szybciej. Prawdopodobnie wyjaśnienie jest banalne. Muzyka odciąga
naszą uwagę, przez co nie monitorujemy upływu czasu i wydaje nam się, że znajdujemy się 
w danym miejscu trochę krócej. 
 Wszystkie z wymienionych przykładów pokazują, że muzyka ma bardzo duży wpływ na człowieka,
towarzyszy nam niemal przez całe nasze życie. Warto więc pomyśleć w ciągu dnia o kilku
minutach spędzonych z muzyką. Na pewno pozytywnie wpłynie na naszą duszę i ciało!

Opracowała Wiktoria Taras
 

JAK MUZYKA WPŁYWA
NA CZŁOWIEKA?



ZIELONO MI
OGRODNICTWO

W tym artykule dowiesz się więcej o ogrodnictwie, prawidłowej
uprawie warzyw i o tym, jak zacząć swoją pierwszą przygodę 
w tej dziedzinie. Wszystko, co tu napiszę, będzie na podstawie
mojego doświadczenia i tego, co nauczyłem się od moich
dziadków i rodziców. Jedni śpiewają, inni biegają czy grają, a ja
mam foliaka, doniczki, nasiona i satysfakcję. 

Aby zacząć przygodę z ogrodnictwem wystarczy mieć:
ziemię, nasiona, doniczki, paliki i trochę wolnego czasu.
Nasze warzywa mogą rosnąć: na parapecie, na podłodze
przy oknie, we własnym foliaku bądź na dworze w gruncie.
Nasiona, foliak, drewnianą skrzynię, ziemię, paliki i doniczki
możemy kupić w sklepie albo na stronie internetowej.
Dodatkowo, żeby rośliny rosły lepiej i były zdrowsze,
możemy użyć nawozu, który również znajdziemy w sklepie
lub na stronie internetowej.

Przygoda z własnymi warzywami jest niesamowita.
Zielony kolor wspaniale uspokaja nasze zmysły.
Wiadomo, że teraz do wszystkiego dodawana 
jest chemia na potęgę, a przy uprawie naszych roślin
mamy pewność, że są zdrowe i bezpieczne.
Podsumowując, mam nadzieję, że kogoś zachęciłem 
do działania albo choć zainteresowałem moim hobby. 
 W drugiej odsłonie napiszę, jak dobrze przesadzić
rośliny i jak o nie dbać w późniejszych etapach rozwoju. 

Więcej informacji i wskazówek odnośnie ogrodnictwa
przeczytacie w kolejnym wydaniu gazetki!

Opracował Adrian Wołowski

ZIELONI
PRZYJACIELE



 
Często nie masz chęci, aby odrobić pracę domową lub nauczyć się na sprawdzian?
W dzisiejszym artykule postaram się wytłumaczyć Ci, dlaczego tak się dzieje, a przede wszystkim
zmienić to. Najważniejsze jest ustalenie, dlaczego odkładasz naukę. Jedną z przyczyn mogą być
twoje przekonania o tym, że zadania są nudne i trudne. Nie poddawaj się na starcie, Twoje
wrażenia mogą być mylne, więc najpierw powinieneś chociaż spróbować. Kolejną przyczyną
może być odkładanie lekcji w nieskończoność, a gdy przychodzi końcowy termin, nie masz 
na to siły. Gdy już dowiesz się ,dlaczego brak Ci motywacji do nauki, skorzystaj z kilku moich rad. 
Po pierwsze podziel naukę na etapy. Nie próbuj uczyć się wszystkiego na raz, bo nie przyniesie
to żadnych efektów. Rozplanuj dzień i lekcje, możesz nawet zrobić grafik. Za każdym razem, 
gdy zrealizujesz jeden czy dwa etapy nauki, nagradzaj się krótkim relaksem. Możesz pograć przez
kilka minut w swoją ulubioną grę lub wyjść na spacer. Jednym z kluczy efektywnego uczenia 
się jest zrozumienie tematu, a nie tylko zapamiętanie go. Najważniejsze jest rozplanowanie
wszystkiego i trzymanie się tego. Liczę, że wiesz już, jak zmotywować się do nauki, pamiętaj, 
aby zawsze próbować i się nie poddawać.

Opracowała Olimpia Dmitruk

DAWKA
MOTYWACJI

MOTYWACJA

JAK ZMOTYWOWAĆ
SIĘ DO NAUKI?



ARTBEM
PRACE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 

Hej, czy zastanawiałeś się kiedyś nad
publikacją swoich prac, ale nigdy nie miałeś
gdzie ich wystawić? Piszesz wiersze,
rysujesz, robisz zdjęcia, składasz makiety,
układasz teksty piosenek, a może robisz coś
zupełnie innego?! W takim razie dobrze
trafiłeś!!! Sekcja gazetkowa ArtBem
powstała dla uczniów chcących podzielić 
się z innymi swoimi talentami. 

Wystarczy, że wyślesz nam swoją pracę 
na maila artbem2@gmail.com, a znajdzie
się ona w następnym wydaniu ,,Life Bem”.
Może być ona wysłana w formie tekstu,
zdjęcia, skanu, ważne by była cenzuralna 
i należała do Ciebie. 

ARTBEM

Jeśli jednak nie chcesz, aby była ona podpisana
Twoim prawdziwym imieniem, dopisz w mailu
swój pseudonim artystyczny bądź zaznacz, że
chcesz być przedstawiony jako anonimowa
osoba. 

A teraz na zachętę kilka prac stworzonych
przez członków naszej redakcji…

"WĄŻ W KWIATACH"
WIKTORIA JEZIORSKA



ARTBEM
PRACE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY 

Przeszłość, to coś co już znamy 
Przyszłość, to coś czego się lękamy 
Teraźniejszość, to coś czego nie chcemy 
Jutro, to coś czego oczekujemy 
Wczoraj, to coś o czym zapominamy 
Nadzieja, to dla głupców światło 
Głupcy, którzy tworzą nowe jutro 
Porażka, to przegranej smutek 
Smutek, to zbyt długiej radości skutek 
Skutek, to wynik naszych działań 
Działania, to nowa szansa 
Szansa, to coś co otrzymuje każdy 
Każdy, to ten co ma imię 
A imię, to głupców tożsamość

Autor: Alex Małkowska

Przypomnij mi, czym było
szczęście
Zanim nastąpiło Twoje odejście.
Czym były Twoje ramiona
ukojenia
I słowa warte samouspokojenia.

Czym były te chwile radosne
I śmiechy, zwiastujące wiosnę.
Przypomnij mi, jak to było
I dlaczego to się tak skończyło.

Przypomnij mi, czym była miłość
I przywołaj do mnie przeszłość.
Otrzyj łzy wciąż z policzka lecące
I ześlij swoje słowa leczące.

Naucz mnie żyć na nowo,
Żeby było znowu kolorowo.
Pokaż mi, czym jest zawzięcie
I przypomnij, co to szczęście.

Autor: Magdalena Soporek

"BĄDŹ GŁUPCEM" "PRZYPOMNIJ MI"



SPORT OCZAMI
MŁODEJ DZIEWCZYNY

SPORT

 
Hej wszystkim! Na początku może powiedzmy sobie, czym w ogóle jest ten kickboxing, o którym
zamierzam pisać. To sport walki, w którym wykorzystuje się bokserskie ciosy pięściami 
oraz przeróżne kopnięcia. Skoro już wszyscy to wiedzą, przejdźmy do pewnej historii. 
Sport walki to było coś, do czego ciągnęło mnie od małego. Pomimo, że jestem dziewczyną 
i mama zawsze wolała, abym trenowała coś bezpieczniejszego, bo jak będzie wyglądać
dziewczyna z podbitym okiem i siniakami…, nie poddałam się, walcząc o to, aby rozpocząć
treningi. Wiecie, ja jestem dość mocno upartą osobą. 

Wybrałam klub, w którym miałam trenować. Mieli jedynie grupę dla dorosłych, więc nie miałam
wyjścia i musiałam do niej dołączyć. Bardzo obawiałam się, że nie będzie tam żadnej osoby 
w moim wieku albo nie będzie żadnej dziewczyny, ale pomimo obaw odważyłam się pójść 
na pierwszy trening. Tak jak się spodziewałam, byłam tam jedyną niepełnoletnią osobą 
oraz jedyną dziewczyną. Przeżywałam gigantyczny stres i próbowałam schować się gdzieś na
końcu sali. Trener od razu temu zaradził i wyciągnął mnie na środek, abym z nim ćwiczyła.
Poprawiał błędy, chwalił kiedy szło mi dobrze i starał się pokazać mi, że nie mam powodu 
do strachu i obaw. Pierwszy trening był stresujący, ale też szybko pokazał mi, że jest to wbrew
pozorom sport, który będzie mi się podobał. 

Dwa razy w tygodniu mamy treningi siłowe, wytrzymałościowe lub na dopracowanie techniki. 
Raz w tygodniu są sparingi, każdy walczy z każdym w walkach od czterominutowych do
jednominutowych. Zawsze zaczynamy od tych dłuższych, bo wtedy mamy jeszcze sporo siły.
Nasze treningi mają podział na grupę podstawową oraz zaawansowana, ale czasami trener
zgadza się, aby ktoś uczestniczył w obydwóch grupach. Między innymi ja przychodzę na wszystkie
grupy. Poza treningami sala jest zawsze otwarta w tygodniu i można przyjść samemu lub z kimś
sobie poćwiczyć i się zmęczyć. Zawsze jest to fajnym rozwiązaniem, gdy się nudzę, to idę na salę
potrenować, bo czemu by nie.

Opracowała Wiktoria Jeziorska
 
 

KICKBOXING OCZAMI
MŁODEJ DZIEWCZYNY



Witajcie w pierwszym numerze tej edycji gazetki szkolnej. Jako nałogowy słuchacz polskiego rapu
będę wam tu pisał o roli muzyki w życiu człowieka. Jest ona o wiele większa niż się uważa. 

Zacznę od wpływu, jaki ma muzyka na nasze pobudzenie. W muzyce jest taki parametr, który
nazywamy tempem i liczymy go w BPM-ach (z angielskiego beats per minute czyli liczba uderzeń
na minutę). Czytając to, możne stwierdzicie: "O czym on mówi ?! Muzyka to dzieło artystyczne,
liryczne a nie jakieś liczby i matematyka". Warto jednak wiedzieć, że ta muzyczna matematyka 
ma na nas duży wpływ. Otóż, jeżeli liczba BPM-ów jest większa niż liczna uderzeń naszego serca, 
czyli około 65 uderzeń na minutę, to dana piosenka nas pobudza. Jeżeli jednak ta wartość jest 
na poziomie, np. 60 BPM-ów, wtedy się uspokajamy. 

Dodając do tego jeszcze głośność, otrzymamy
muzyczną kawusię. Można pomyśleć, że im głośniej
jej słuchamy, tym bardziej nas pobudza - nic bardziej
mylnego. Po długim czasie słuchania głośnej muzyki
nasz mózg jest przytłoczony nadmiarem bodźców 
i stopniowo się wyłącza, robimy się senni. 

Na chwilę obecną najmniej BPM-ów na świecie ma
utwór Marconi Union - Weightless. Zaczyna się od
60 BPM-ów i kończy na 50. Według badań piosenka
ta zmniejsza poziom stresu i zdenerwowania o 65%.
To prawdziwy fenomen. Oto link do tego utworu:
https://youtu.be/UfcAVejslrU

Warto wiedzieć, jak działa to muzyczne pobudzanie. Słuchając tempa 70 uderzeń na minutę,
nasz organizm dąży do harmonii i przyspiesza bicie serca, aby zrównało się z tempem muzyki.
Następuje to stopniowo, więc czasami trzeba przesłuchać kilka piosenek o danym tempie, aby
się pobudzić lub uspokoić. Nie działa to jednak od tak na zawołanie. Słuchając na zmianę tempa
60 i 70 BPM-ów, nie będziemy kontrolować tak dokładnie serca, bo to jednak organ, nie maszyna
i ma pewne zasady działania. Tempo przyjaźni się z tonacją. Szybkie tempo bardzo lubi się 
z wysoką tonacją i to samo z niskim wartościami, dlatego w energicznych piosenkach usłyszymy
autotune, trąby, flety, a w spokojnych, np. obój czy też pianino w niskich tonacjach.

Na koniec zachęcam,  abyście wypróbowali muzyczną kawusię i sprawdzili, w jaki sposób na was
działa. Cały artykuł został napisany w trakcie słuchania twórczości rapera o pseudonimie Aymi.
Serdecznie polecam do wieczornego chillowania.

Opracował Jakub Matyjaszek

MUZYCZNA
KAWUSIA

TECHNICZNA STRONA MUZYKI

BPM

https://youtu.be/UfcAVejslrU


Na pewno każdy z was chociaż raz oglądał reality show. Osoby niezwiązane z telewizją
biorą udział w programie. Chodzi o to, aby zachowania uczestników były jak
najbardziej naturalne. Taki właśnie program realizowano na terenie Pałacu w
Radziejowicach. Mowa o „Projekt Lady”, w którym grupa nieokrzesanych dziewcząt
uczyła się manier i dobrego zachowania. Budynek, w którym prowadzono zajęcia jest
jedynie częścią zespołu pałacowo-parkowego. Mieści się on we wsi Radziejowice,
położonej w powiecie żyrardowskim. Od drugiej połowy XX w. pałac pełni funkcję
domu pracy twórczej oraz mieści sale muzealne i galerie wystaw czasowych. Ale gdzie
w tym wszystkim chronologia? Przejdźmy do historii tego jakże urodziwego miejsca. 

W XV w. powstała wieża mieszkalna, która
była siedzibą rodu Radziejowskich. 
Za rządów Stanisława Radziejowskiego
zlecono budowę pałacu z długą arkadową
galerią z widokiem na ogród. Również wtedy,
w czasach największej świetności pałac
odwiedzał król Zygmunt III Waza, 
a w 1632 roku przebywał tam Zygmunt IV
Waza. Na przełomie XVIII i XIX w. Kazimierz
Krasiński dokonał klasycystycznej
przebudowy. Kontynuacje rozbudowy
zespołu pałacowego prowadził Józef
Wawrzyniec Krasiński, dzięki któremu
powstał park krajobrazowy oraz
odbudowano Zameczek. Wspomniany
obiekt jest pozostałością siedziby
Radziejowskich. Po przeniesieniu głównej
siedziby do pałacu stał się ruiną. W roku
1802 odbudowano go w stylu neogotyckim. 

PODRÓŻE MAŁE I
DUŻE

OKOLICE POWIATU GRODZISKIEGO

PAŁAC W RADZIEJOWICACH

Dodatkowo w XX w. dobudowano galerię łącząca
Zameczek z pałacem. Powróćmy do historii
pałacu. Podczas II wojny światowej Niemcy
wykorzystali go jako szpital dla rannych
żołnierzy, a następnie odbity przez Armię
Czerwona służył do identycznego celu.



W części hotelowej Pałacu znajdują się dwa
apartamenty historyczne w stylowych
wnętrzach oraz osiem pokoi dwu i
jednoosobowych. Dwa pokoje wyposażone
są w pianina. W budynku mieści się także
recepcja oraz jadalnia pałacowa. Zameczek
zawiera dwa reprezentacyjne, obszerne
apartamenty o najwyższym standardzie, w
skład których wchodzą przestronne salony,
sypialnie oraz łazienki.
Dwór Modrzewiowy powstał na początku XIX
wieku i był siedzibą administratora majątku.
Obecnie mieści trzynaście pokoi: 6 pokoi
jednoosobowych, 5 pokoi dwuosobowych
oraz dwa pokoje trzyosobowe. W Dworze
Modrzewiowym znajduje się także salonik z
fortepianem, sprzyjający kameralnym
spotkaniom. Klasycystyczna bryła dworu
tworzy harmonijne połączenie z otaczającym
go parkiem.
Wybudowana w latach 60. XX wieku Willa
Szwajcarska mieści dwa pokoje
dwuosobowe, jeden pokój jednoosobowy i
dwa trzyosobowe apartamenty.
Czworaki stanowiły uzupełnienie dawnej
zabudowy pałacowej. Obecnie, w pełni
zmodernizowane, mieszczą osiem
dwupoziomowych apartamentów. Na
piętrze znajduje się sypialnia z dwoma
jednoosobowymi łóżkami, natomiast na
parterze znajduje się część dzienna z
kanapą, dająca możliwość noclegu trzeciej
osobie. Każdy z pokoi posiada dwie łazienki
mieszczące się na obu poziomach.

Przejdźmy do teraźniejszości. Każdy z budynków
na terenie zespołu ma część hotelową, więc jeśli
podczas zwiedzania nie będziecie chcieli
rezygnować z uroków tego miejsca możecie
spędzić tam noc. Oferty prezentują się
następująco:

Czytając internetowe opinie, pragnę znaleźć się
tam najszybciej jak się da. Nie spotkałam się z
żadną negatywną opinią. Internetowcy określają
to miejsce jako bardzo romantyczne. 
Z pewnością jest to idealna lokalizacja na
spokojny spacer z rodziną. Mamy do dyspozycji
aż 26 ha powierzchni parkowej. Należy się
pilnować aby wrócić do domu na czas. Nie
trzeba dużo mówić o widokach jakie tam na nas
czekają. Wystarczy popatrzeć

PODRÓŻE MAŁE I
DUŻE

OKOLICE POWIATU GRODZISKIEGO

Opracowała Alicja Taraszewska



POMIĘDZY
WIERSZAMI

FELIETONY

W książkach z gatunku fantastyki naukowej wielu autorów puszczało wodze fantazji. Tworzyli
najdziwniejsze i najbardziej nieprawdopodobne historie o krwawych buntach maszyn, o tym jak
roboty utworzyły nowy porządek tego świata oraz o niewidocznych wirusach wyniszczających
ludzkość. Historia, którą określaliśmy jako nieprawdopodobną, stała się całkiem realna 
i w dwutysięcznym dwudziestym mogłam spokojnie powiedzieć, że już nic nie jest w stanie mnie
zaskoczyć. Świat, o którym lubiłam czytać w książkach, stał się moją rzeczywistością. Niestety, nie
wygląda on tak idealistycznie i brakuje w nim efektów specjalnych, a pandemia nie trwa kilka
miesięcy, a okrągły rok. Przez ten rok zmieniło się wszystko. Nigdy wcześniej nie byłam tak
podekscytowana prostą wycieczką do osiedlowego sklepiku, a siedzenie przed monitorem nigdy
wcześniej nie było tak męczące. 

                                                                          
Znowu przyszła wiosna, tak jak wtedy, kiedy zamknięto nas w domach. Ile mogło się przez ten
czas zdarzyć! Jednak ten rok był okresem wyjętym z mojego życia. Nie czułam się starsza, nie
czułam tego upływającego czasu, który przeciekał mi przez palce. Przez rok może się wiele
zmienić, dosłownie całe nasze życie może zrobić obrót o sto osiemdziesiąt stopni. Moje życie
wykonało ten obrót, ale ja nie. Kiedy na świecie szalała pandemia, ja zasnęłam mocnym snem po
to, by obudzić się te dwanaście miesięcy później. 
Dopadła mnie w tej rzeczywistości smutna refleksja o wartości tego czasu. 

 
 

"NIEREALNY ŚWIAT"

Jeżeli spytasz dwudziestolatka, co znaczy dla niego rok, podejdzie do tematu bez większych
refleksji. Ma w końcu jeszcze masę czasu. Jeżeli z kolei zadasz to pytanie osobie, której ten czas
jest mocno ograniczony, odpowiedź będzie bardzo smutna. To bardzo dużo czasu. Nie muszę
mówić, że nie tak wyobrażałam sobie moje lata licealne. Jednak czas na nikogo nie czeka, pędzi
do przodu nieubłaganie. Na świecie dzieją się straszne rzeczy, przyszły do nas czasy, kiedy
walczymy z niewidzialnym wrogiem. Nawet, jeśli jest ciężko, zachowajmy optymizm, pomagajmy
sobie nawzajem. Kiedyś jeszcze się spotkamy…
                                                                                                                            

      Opracowała Zuzanna Korzębska 



Książkę ,,Nowy świat” autorstwa Ałbeny Grabowskiej czytelnicy mogli zobaczyć na rynku w 2019
roku. Autorka z wykształcenia jest lekarzem, ale z powołania pisarką. Polka o bułgarskich
korzeniach od wielu lat pisze książki dla dzieci i młodzieży. Zadebiutowała w 2010 roku, więc w
momencie napisania ,,Nowego świata” była już doświadczoną pisarką.
Sam tytuł książki nawiązuje do opisanych w niej wydarzeń, nowej rzeczywistości tak odległej od
tej, którą znamy. Przedstawiła nam, jak wyglądałby świat po ogromnej apokalipsie, która na
zawsze odmieniłaby losy ludzkości. Czasy, w których można było rozkoszować się smakiem
prawdziwych owoców, czy spojrzeć w błękitne niebo, należą do reliktów przeszłości. Teraz ludzie
jedzą zmodyfikowane jedzenie, a nad ich głowami wisi ogromna, żelazna kopuła. W takim świecie
żyją nasi bohaterowie, którym jako małym dzieciom udało się przeżyć bunt maszyn, jednak za
przerażającą cenę. Sky posiada większą pamięć niż dysk niejednego komputera, Moroon to siłacz
o szlachetnym sercu, a Estra o nieprzyzwoicie wysokim wskaźniku inteligencji.  Do tej szalonej
gromady należy także czarujący kot Freud o filozoficznym usposobieniu, któremu udało się
opanować ludzką mowę. Bohaterowie są sierotami wojennymi wychowanymi w Kolebce, miejscu,
które oficjalnie uchodzi za sierociniec, jednak w rzeczywistości dzieci są ofiarami licznych mutacji
genetycznych i eksperymentów. Przez całkowity przypadek dowiadują się prawdy o Kolebce,
trójka nastolatków (wraz z kotem Freudem w plecaku) przygotowują plan ucieczki, który udaje im
się cudem zrealizować. Uciekają z sierocińca, w którym ich tożsamość określał numer wpisany w
dokumentach, jednak to dopiero połowa sukcesu. Nie mogą dać się złapać i muszą walczyć 
o przetrwanie w świecie nieposkromionych, nowoczesnych technologii.  Autorka stworzyła
mroczny i przerażający świat, który myślę, żeby lepiej dla nas pozostał fikcją. Ciężko mówić 
o jakichkolwiek zasadach moralnych, ideałach czy człowieczeństwie. Liczy się tylko to, żeby
przetrwać. Nasi bohaterowie, jeszcze tak naprawdę dzieci, muszą stawić czoło wielu
przeszkodom. Społeczeństwo dzieli się na bogatych i biednych, a Ci pierwsi są zbyt zajęci
opływaniem w luksusach, by zwrócić uwagę na cierpienie ludzi biedniejszych od nich samych.
Pokazuje to dość smutną prawdę o współczesnym świecie, w którym żyjemy. Powieść Ałbeny
Grabowskiej to dzieło, które warto przeczytać. Ogromnym plusem jest przejrzystość opisów 
i dialogów. Jedynie na co mogę narzekać, to niedobór pewnych detali w opisach otoczenia,
chociaż przez większość czasu nie jest to problemem. O wiele więcej uwagi czytelnika zajmuje
szybko rozwijająca się fabuła. Podczas lektury bardzo doceniłam, w jaki sposób są wykreowane
relacje pomiędzy postaciami. Trójka dzieci jest dla siebie niemalże jak rodzina, ponieważ niestety
o swoich biologicznych rodzicach nic nie wiedzą. Wspierają się i razem pokonują wszelkie
trudności.
,,Nowy świat” jest książką ciekawą i naprawdę interesującą, to jedna z tych pozycji, które warto
uwzględnić na swojej liście lektur. Zabawni bohaterowie, interesująca fabuła i mroczny świat
przedstawiony. Osobiście z czystym sumieniem mogę polecić tę książkę.

Opracowała Zuzanna Korzębska

CO JEST GRANE?
RECENZJE KSIĄŻEK, FILMÓW, GIER

RECENZJA KSIĄZKI "NOWY
ŚWIAT"



W ostatnim czasie udało mi się obejrzeć na Netflixie
bardzo ciekawą komedię w reżyserii Filipa Zylbera.
Ten dwugodzinny film z pewnością może poprawić
nastrój niejednej osobie. Myślę, że niezależnie od
wieku, będzie bawił każdego tak samo, a satysfakcja
po obejrzeniu jest gwarantowana. Ale o czym tak
właściwie jest film? Historia poświęcona jest
nauczycielce, która prowadzi podwójne życie. Jako
przedszkolanka Monika, bardzo dobrze sprawuje
swoją rolę i dba o podopiecznych. Jako aktorka
Klaudia, zarabia pieniądze, by spłacić długi swojego
ojca. Kiedy poznaje popularnego flirciarza Enzo, w jej
życiu zaczynają przeplatać się trzy rzeczy – kariera,
romans i aktorstwo. Czy kobiecie uda się zachować
swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy przed
mężczyzną ? A tak właściwie, które wcielenie kobiety
pozna Enzo? Monikę czy Klaudię? 

Myślę, że nie ma sensu zdradzać tutaj więcej
szczegółów, a lepiej włączyć Netflixa i przekonać się
samemu. Miłego seansu!

Opracowała Magdalena Soporek

CO JEST GRANE?
RECENZJE KSIĄŻEK, FILMÓW, GIER

WCALE NIE MATEMATYCZNA
„MIŁOŚĆ DO KWADRATU”



Wielka afera z grą FIFA. 
Na światło dzienne wyszło to, że niektórzy pracownicy
przyjmowali łapówki od graczy, aby na ich kącie pojawiły
się rzadkie drogie karty. Podczas całej tej afery ujawniona
została także informacja o przypisywaniu do kont graczy
indywidualnego procentu szczęścia, który wpływa na karty
w paczkach, na czym niestety zarabiali pracownicy
zamieszani w tę sprawę. Taki proceder podobno działa już
od 2017 roku. 

remake Gothica oficjalnie będzie mieć wersję w języku polskim.
Civilization 6 dostanie nowe DLC, w którym zawarte będą dwa nowe cuda - Portugalia i tryb
Zombie.
Cyberpunk wchodzi z dużą aktualizacją dla świata policji oraz sterowania autami.
Life Is Strange: True Colors otrzymało w końcu swoją datę premiery -10.09.2021r. Tego
samego dnia ma też wyjść remaster do pozostałych części.
premiera Gotham Knights przeniesiona została na 2022 rok.

A teraz garść szybkich ciekawostek:

 
Nowy wspaniały wirtualny świat czeka na graczy!

Opracował Patryk Poradzki

CO JEST GRANE?
RECENZJE KSIĄŻEK, FILMÓW, GIER

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA
GIER

Nowości:
Jedną z najważniejszych informacji ze świata gier jest zapowiedź kolejnej części znanej na pewno
graczom fpsów Pay Daya. Pay Day 3 został na razie zapowiedziany na rok 2023. Całkiem
niedługo!
 Nowe DLC do Tekkena będzie posiadało pierwszą grywalną polską postać. Jej pierwowzór
wykreowany został na postać premier Lidii Sobieskiej. Ach, czego to Bandai Namco
Entertainment nie wymyśli!



PRYZMAT
POETYCKI

KĄCIK POEZJI

A w maju
Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!
Miasto na wskroś mnie przeszywa!

Co się tam dzieje w mej głowie:
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
Wesoło w czubie i w piętach,

A najweselej na skrętach!
Na skrętach - koliście

Zagarniam zachwytem ramienia,
A drzewa w porywie natchnienia

Szaleją wiosenną wonią,
Z radości pęka pąkowie,
Ulice na alarm dzwonią,

Maju, maju! - -
Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju,

Wielce szanowni panowie!
 

Julian Tuwim

"DO KRYTYKÓW"



Ostatnio moja polonistka poleciła mi wiersz właśnie tego artysty. Czy ktoś słyszał o utworze
,,Do krytyków?’’ Nie? To za chwilę się dowiecie. ☺ Tematem tekstu są przeżycia autora.
Wyraźnie odczuwamy jego obecność, więc można mówić tutaj o liryce bezpośredniej.
Zwróćmy uwagę na to, w jakiej formie zapisane są czasowniki. Pierwsza osoba liczby
pojedynczej, a dodatkowo zawarty obok zaimek osobowy, dobrze świadczą o odczuciach
nadawcy. Podmiot liryczny opisuje podróż tramwajem przez miasto. Przez okno dostrzega
przeróżne obiekty i, choć wielu z nas przejażdżka takim środkiem transportu mogłaby nudzić,
osoba mówiąca jest o dziwo zafascynowana. Mimo że każdy fragment trasy sprawia jej
ogromną radość, najwięcej szczęścia czerpie z jazdy na zakrętach. Zarówno podmiot liryczny,
jak i sam utwór, jest pełen optymizmu, radości oraz entuzjazmu. Od razu widać, że nadawca
jest gotowy do działania, a wykrzyknienia zawarte w tekście, podkreślają to. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że całe zdarzenie, ma miejsce wiosną, a dokładnie w maju. Metafory, które
opisują przyrodę w sposób pozytywny, mogą świadczyć o ukrytej symbolice tego ciepłego
miesiąca. Kochani, z czym zazwyczaj kojarzy nam się maj? Opisując moje osobiste wrażenia
po usłyszeniu tak prostego słowa, myślę o kwiatach. Dlaczego? W maju robi się ciepło na
polu, a rośliny zaczynają rozkwitać. Skoro więc wiosna oznacza rozkwity, możemy sądzić, że
maj jest symbolem radości i świeżości. Czy te dwa słowa nie są synonimami rozkwitu?
Zauważmy półpauzę, którą posłużył się autor przy samym końcu utworu. Wyraża ona
zachwyt, którego nadawca nie jest w stanie w pełni opisać. Możemy się więc domyślać, że
jego fascynacja jest ogromna. Ale tak właściwie w jakim celu Julian Tuwim postanowił napisać
taki wiersz? Uważam, że tytuł oraz tematyka są w stanie nas jednoznacznie na to
naprowadzić. ,,Do krytyków’’ mówi nam, że utwór jest przeznaczony głównie dla krytyków
literackich. Tekst nawet kończy się ironicznym ,,Wielce szanowni panowie’’, które jest również
skierowane w ich stronę. Dlaczego? Poeta zapewne był zdania, że krytycy literaccy nie
doceniają twórczości prostej oraz beztroskiej. Pisząc utwór, tak bardzo wypełniony
optymizmem przez tak prostą czynność, chciał pokazać, że nawet zajęcia dnia codziennego
potrafią ucieszyć zwykłego, przeciętnego człowieka. Przejdźmy teraz do budowy, bo wydaje
mi się, że ona również jest ważna w interpretowaniu twórczości poetyckiej. Zauważmy, że
wiersz ma charakter ciągły, ponieważ nie występuje żaden podział na strofy. Jego budowa
jest nieregularna, a liczba sylab w wersach, różni się od siebie. Pojawiają się rymy, ale nie są
w tych samych miejscach. Jest to przecież jazda tramwajem, ciągła, szalona, ale może 
w każdej chwili się zmienić. No cóż… Młodzi przyjaciele, może warto wybrać się z Tuwimem 
na przejażdżkę tramwajem!

PRYZMAT
POETYCKI

KĄCIK POEZJI

Choć twórczość Juliana Tuwima była mi znana od najmłodszych lat, nigdy nie starałam
się jej zinterpretować, by odkryć ukrytą alegorię. Myślę, że każdy z nas słyszał wiersz o
murzynku bambo, lokomotywie, bądź rzepce… Utwory te wywoływały na naszych
dziecięcych buźkach sporo uśmiechu, więc mimo nastoletniego wieku zapewne wciąż
do nich wracamy.

Opracowała : Magdalena Soporek



MATURA 2021
DLA MATURZYSTÓW

Nasza redakcja nie zapomniała i o Was! To już ostatni czas na
powtórki, a stres związany ze zbliżającym się egzaminem dojrzałości jest na pewno
coraz to większy. Myślę, że warto jeszcze wykorzystać te kilka dni na przygotowania i ,
aby pomóc Wam w tym celu, zebraliśmy rady, które będą na pewno bardzo przydatne
podczas pisania matury. Przede wszystkim musimy pamiętać, że nie jest ona tak
straszna, jak ją zapowiadają, a stres warto redukować przy pomocy zaparzonej
herbatki z melisy.

Moi drodzy, uważam, że z języka polskiego warto przypomnieć sobie lektury obowiązkowe
oraz schemat pisania dwóch form wypracowania – rozprawki oraz interpretacji utworu
lirycznego. Obowiązkowe teksty z jakimi musicie się zapoznać to ,,Lalka’’ Bolesława Prusa ;
,,Wesele’’ Stanisława Wyspiańskiego ; ,,Ferdydurke’’ Witolda Gombrowicza ; ,,Dziady cz. III’’
Adama Mickiewicza ; ,,Pan Tadeusz’’ Adama Mickiewicza ; Treny Jana Kochanowskiego oraz
,,Sklepy Cynamonowe’’ Bruna Schulza. Lektury godne uwagi to również ,,Dziady cz. II ‘’ ;
,,Zemsta’’ i ,,Bogurodzica’’. Pamiętajmy, że rozprawka jest tekstem argumentacyjnym, więc
najważniejsze jest udowodnienie tezy, bądź argumentacja za i przeciw hipotezie. Najlepiej, by
wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz każdy argument był oddzielony od siebie akapitem. 
Za rozprawkę jest do zdobycia aż 50 punktów, więc nie ma co odpuszczać i trzeba walczyć.
Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że jest to najważniejsza część egzaminu maturalnego.
Przeanalizowałam arkusze maturalne z lat ubiegłych i z pełną odpowiedzialnością mogę napisać,
że najczęściej teza musi zostać udowodniona na podstawie ,,Lalki’’ ; ,,Dziadów cz. III’’ ;
,,Granicy’’ ; ,,Potopu’’ oraz ,,Chłopów’’. Jeśli znacie bardzo dobrze te lektury, macie duże szanse
na to, że traficie na ciekawy temat i wyczerpiecie go całkowicie. Oprócz tego, warto przypomnieć
sobie ważniejsze pojęcia, takie jak: parafraza, peryfraza, dygresja, analogia, esej, laudacja,
aluzja, ironia, mesjanizm, prometeizm, winkelriedyzm, dekadentyzm, chłopomania,
weltschmerz, schemat boleborzański.

Przejdźmy teraz do kolejnego obowiązkowego, a zarazem trudnego przedmiotu. Kochani, wiem
doskonale, że matematyka nie zawsze bywa łatwa i przejrzysta, ale myślę, że z odpowiednimi
powtórkami można ją zrozumieć. Na pewno warto przejrzeć arkusze maturalne z lat ubiegłych,
ponieważ zadania na maturze z matematyki są bardzo podobne do tych, które pojawiły się już
wcześniej. Zwróćcie szczególną uwagę na polecenia, zawierające Twierdzenie Pitagorasa, bo
można uznać to za delikatny pewniak maturalny. Przypomnijcie sobie również nierówności
z wartością bezwzględną, procenty, logarytmy oraz proste na ich oparte, funkcje
trygonometryczne, przesuwanie wykresów funkcji, stereometrię, nierówności kwadratowe 
i równania trzeciego stopnia. Często również pojawiają się zadania na prawdopodobieństwo. 

Kochani maturzyści!



MATURA 2021
DLA MATURZYSTÓW

Ostatnim przedmiotem, o którym należy wspomnieć, jest język angielski. Mimo że najważniejsze
są czasy, mam nadzieję, że nie zostawiliście dużo na ostatnią chwilę. Na naukę słówek już za
późno, ale warto znać podstawowe zwroty. Pamiętajmy o synonimach, by w naszej pracy
pisemnej nie pojawiał się kilka razy ten sam wyraz. Banalne ,,Very’’ możemy zastąpić nieco
bardziej skomplikowanym ,,Completely’’. W gramatyce nie należy skupiać się na dokładnych
szczegółach. Najważniejsze są zasady i to, aby pamiętać, kiedy używamy danego czasu.
Przypomnijcie sobie budowę oraz okoliczniki takich czasów, jak: Present Simple, Present
Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
Past Perfect, Future Simple, Future Continuous oraz Future Simple in the past. Wydaje mi
się, że godne uwagi są jeszcze Questions Tags , strona bierna, pytania pośrednie i mowa zależna. 

Kochani, w imieniu całej redakcji, uczniów oraz nauczycieli, chciałabym życzyć Wam
powodzenia na maturze! Pamiętajcie, że zwyciężać mogą Ci, którzy wierzą, że tego
dokonają. Nie stresujcie się, bo na pewno poradzicie sobie świetnie. Życzymy
wszystkiego najlepszego, a w szczególności optymistycznego nastawienia! Dużo wiary
we własne siły, trafienia w wymarzone tematy, połamania pióra i ogromu szczęścia.
Pamiętajcie, że wszyscy trzymamy za Was kciuki. Powodzenia!

 
Z pozdrowieniami

Redaktor naczelny
Magdalena Soporek
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