
 

 



 

 

Witajcie drodzy nauczyciele i uczniowie łęczyńskiego Jagiellończyka!  

Trzymacie w dłoniach już drugi w tym roku numer „Gazety Jagiellońskiej”.  

W tym numerze bogactwo różnorodności. Sporo miejsca na stronach „GJ” poświęciliśmy  na ciekawe 

wywiady. Porozmawialiśmy o kobietach i  kobiecości z  4 przedstawicielkami tej płci z naszego Grona Pe-

dagogicznego. Ponadto pobawiliśmy się w skojarzenia z naszym matematykiem. 

Wspominamy i zapowiadamy co działo się  przez kilka ostatnich miesięcy w naszej szkole i co jeszcze 

się wydarzy w najbliższym czasie. 

I tym razem nie brak życiowych tematów.  Publikujemy relację z tygodniowego pobytu w górach. Pre-

zentujemy  pakiet informacji na temat krwiodawstwa. A  także prezentujemy urocze zwierzaki naszych czy-

telników. 

 W numerze jak zwykle nie brak odrobiny sztuki, smaku, humoru, możliwości do dobrej zabawy . Przy 

okazji zapraszamy do ogłoszonego przez nas konkursu fotograficznego. 

Niezmiennie zapraszamy do lektury, 
Zespół redakcyjny Gazety Jagiellońskiej 

W NUMERZE: 

WITAJCIE DRODZY NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE     
ZS IM. KRÓLA KAZIMIERZA  JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ! 
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Dzieje się! Wspomnienia XII/I/II/III…………………………...…....…….……………….…… s. 3 

Dzieje się! Aktualności: IV/V………………..........................................…………………..…… s. 5 

Rozmowy w toku, czyli wywiad z…: Kobiety o kobietach……………………...……………... s. 6 

Okiem obiektywu: Nasi najlepsi ………………………….……....…………....……………...….s.9 

Z życia wzięte: Mój tydzień w górach…………..……………….….………………….....…… s. 11 

Zycie z pasją: Nasi pupile……………………………………………………..……………….. s. 14 

Gra w skojarzenia: Z Magdaleną Kuter  - nauczycielem matematyki……………………..…... s. 15 

Koolturalnie. Poezja …………………………………...………………………….…………… s. 16 

Z życia wzięte: Krwiodawstwo? Już wiem, co i jak! ……………………………….…………. s. 17 

Prosty przepis na…: Ciasto buraczane ala brownie…………..…………………….…...…..….. s.18 

Kącik bibliofila: Komfortowa lektura ………………………………….…………………..….. s. 19 

Szkicownik: Syrena ………………………………………..………….………………………..s. 20 

Bawmy się!:  Gorąca 45-latka! ………………………………………………………….…….. s. 21 

Bawmy się!:  Zielono Mi! Kolor wiosny.  - Konkurs….…………………………………...…., s. 22 
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XII 
 

∗ 6  grudnia – Mikołajki na sportowo; 

∗ 8 grudnia – Maraton Pisania Listów; 

∗ 12 grudnia  – Warsztaty rękodzieła dla seniorów; 

∗ 16 grudnia –  warsztaty  informatyczne na temat bezwzrokowego 

pisania na klawiaturze dla seniorów; 

∗ 22 grudnia  – przedstawienie bożonarodzeniowe; 

∗ 23 grudnia  –  2 stycznia  – przerwa świąteczna. 

I 
 

∗ 14 stycznia – Studniówka; 

∗ 16 stycznia – 29 stycznia 

 – FERIE ZIMOWE. 

II  
 

∗ 10 lutego – warsztaty  informatyczne  na temat Facebooka 

dla seniorów; 

∗ 14 luty – Walentynki i Pluszowy Dzień.  

     DZIEJE SIĘ! - WSPOMNIENIA  



 

 

III 
 

∗ 3 marca – wręczenie litów gratulacyjnych  uczniom szkół naszego powiatu, którym przyznano Stypendia 

za wyniki w nauce za I semestr bieżącego roku szkolnego; 
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∗ 17 marca – wystawienie przez uczniów klas II przedstawienia opartego na fragmentach „Dziadów”; 

∗ 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny 

i Dzień Otwartych Drzwi w naszej  

szkole 



 

 

    DZIEJE SIĘ! AKTUALNOŚCI I  ZAPOWIEDZI 

29 kwietnia  – Dzień Romański  

w „Jagiellończyku” organizowany 

 przez nauczyciela języka  hiszpańskiego 

oraz młodzież  klasy I A  

LO  im. J. Zamoyskiego 

4, 5  i 8 maja 

MATURY  

Z PRZEDMIOTÓW  

PODSTAWOWYCH 

TE 3 DNI SĄ DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I  LI-
CEUM DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAK-

TYCZNYCH. 
W 1 Z NICH  UCZNIOWIE ZSZ TAKŻE MAJĄ  

WOLNE OD SZKOŁY. 

 29 MAJA  

KONKURS JĘZYKOWY 

DLA GIMNAZJALISTÓW 
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⇒ 2 maja – Święto Flagi 

⇒ 3 maja – Święto Konstytucji 3 maja 

⇒ 19 maja - Dzień Dobrych Uczynków 

⇒ 26 maja – Dzień Matki 

⇒ 27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego 



 

 

    ROZMOWY W TOKU, CZYLI WYWIAD Z... 
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KOBIETY O KOBIETACH 

W nawiązaniu do przypadającego na dzień 

8 marca święta wszystkich pań postanowili-

śmy przeprowadzić specjalny wywiad. Panie: 

Agata Suszek, Małgorzata Leśko, Małgorzata 

Szram i Beata Tubek zmierzyły się z pytania-

mi o kobietach i swojej kobiecości.  

Jak określiłaby Pani miejsce kobiety w społeczeństwie? 
 

M.L.: Obecnie nie ma szczególnego miejsca przeznaczonego specjalnie dla kobiety. Nikt nie mówi: 

masz być tylko matką, żoną, gospodynią. Coraz więcej kobiet ma szansę wykazania się w polityce, 

mediach, czy medycynie. Jesteśmy równoprawną częścią społeczeństwa i coraz więcej zależy od nas 

– kobiet. 

A.S: Właśnie. Wielu mężczyzn nadal uważa że miejsce kobiety jest tylko w kuchni i ma prawo tylko 

do sprzątania, prania, gotowania, rodzenia i wychowywania dzieci. Kobiety to również świetni 

„specjaliści” w wielu dziedzinach, nie tylko potrafią zrobić sałatkę z „niczego”, być super mamami 

ale też naukowcami, ekonomistami, lekarzami, policjantami, sportowcami, żołnierzami czy chociaż-

by budowlańcami :) 

M.S.: Dodam tylko, że w dzisiejszych czasach powoli zani-

kają wzorce wynikające z różnic płci. Słabnie zapotrzebo-

wanie na męską siłę fizyczną, rośnie zaś na kobiecą zarad-

ność.  

B.T.: A ja przekornie powiem, że kobieta zajmuje główną, 

a nawet pierwszorzędną pozycje w społeczeństwie, ponie-

waż to właśnie ona rodzi nowych członków społeczeństwa, 

wychowuje je, dba o dom, godzi życie rodzinne z zawodo-

wym, a przecież to nie jest proste. Posłużę się tutaj cytatem 

Pani Katarzyny Nosowskiej: „Kobieta jest organizmem ultra 

doskonałym, potrafi się regenerować po ekstremalnie cięż-

Jak wyobraża sobie Pani rolę kobiety za kilkadziesiąt 

lat? 
 

B.T.: Myślę, że kobiety będą miały takie same zadania i role 

wobec społeczeństwa, rodziny, ale może będą bardziej do-

ceniane za to czego się podejmują. 

M.L.:  A ja myślę, że kobiety same będą mogły określać 

swoją rolę i wybrać drogę, którą chcą podążać w życiu jako niezależne jednostki społeczne. Fak-

tem jest, że sama natura osadziła kobiety w roli matek,  mam jednak nadzieję, że w dalszym ciągu 

będziemy umiały czerpać z tego radość i siłę.  

 



 

 

Jak według Pani wyglądałby świat bez kobiet? 
 

M.L.: Taki świat byłby zdecydowanie mniej kolorowy 

i bardziej uporządkowany. Możliwe, że życie toczyłoby się 

trochę wolniej. 

M.S.: Jak wyglądałby świat bez mężczyzn zobaczyć może-

my w słynnej juz "Seksmisji" Juliusza Machulskiego. A 

świat bez kobiet? Pierre de Brantome  powiedział, że 

"Świat bez ko-biet byłby jak ogród bez kwiatów." Myślę że 

coś w tym jest :)  

A.S: Coś takiego jak świat bez kobiet nie mogłoby zaist-

nieć. Bez kobiet nie ma świata! 

B.T.: Mam podobną wizję. Świat pozbawiony kobiecości to 

jedna wielka katastrofa.  Ludzkość dawno by już wyginęła 

z powodu głodu, chłodu i … brudu. 

Jakie są Pani kobiece słabostki? 
 

A.S: Czekolada i zakupy :) 

M.S.: U mnie to samo plus kwiaty. Mogłabym je dostawać codziennie (pozdrawiam mojego męża :) ).  

M.L.: Niepohamowana miłość do czekolady i trzy szafy niczego do założenia :) 

B.T.: Też uwielbiam słodycze, a największą moją słabostką jest toffi i karmel. Na pewno też zakupy – 

w tym kupowanie biżuterii, perfum i masy kosmetyków, chociaż i tak połowy z nich nigdy nie użyję.  

Czy czuje się Pani kobietą spełnioną? 
 

B.T.: Jeszcze nie, ale pracuję nad tym.  :) 

A.S: I tak i nie, wiele już w życiu osiągnęłam, ale z dru-

giej strony jeszcze wiele przede mną. 

M.L.: Jestem matką, żoną, kobietą pracującą. Rozwijam 

swoje zainteresowania (uczę się języków, zwiedzam 

świat, poznaję ludzi). Mam grupę osób, na których mogę 

liczyć. Zdecydowanie czuję się spełniona. 

M.S.: Ja też stwierdzam, że jestem kobietą spełnioną. 

Mąż, dzieci, praca, przyjaciele, zdrowie - to wszystko 

tworzy spójną całość. Jest to dla mnie powodem do rado-

ści i sprawia, że życie ma sens, a dzięki temu jestem 

szczęśliwa. 
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M.S.: Żyjemy w czasach, w których przed kobietami stoi mnóstwo możliwości. Dzięki wzrastającej 

samoświadomości i sile, zarówno kobiety mające dzieci, jak i te które ich nie mają pomagają 

w tworzeniu nowego świata. Za kilkadziesiąt lat kobiety będą w dalszym ciągu ludźmi sukcesu – tyl-

ko częściej i na większą skalę. Więcej z nas będzie prezydentami, premierami, politykami czy preze-

sami wielkich korporacji. 

A.S.: Nic dodać nic ująć.  :)  



 

 

Jakie dałaby Pani rady młodym dziewczynom, które dopie-

ro wkraczają w prawdziwą kobiecość? 
 

B.T.: Żeby siebie szanowały, myślały o sobie, ale także o innych, myślały o swojej przyszłości i starałyby 

się być niezależne od nikogo. 

M.S.: Kobiecość to nie tylko ładna twarz, płaski brzuch, czy piękna skóra. Kobiecość to piękne wnętrze, 

to dążenie do samodoskonalenia, to dystans do siebie i poczucie humoru, przy jednoczesnym zachowaniu 

szacunku do siebie i poczuciu własnej wartości. Pamiętajmy by codziennie być pewną siebie kobietą! 

M.L.: Zaprzyjaźnijcie się same ze sobą. Bądźcie silne, miejcie swoje pasje i zainteresowania. W każdym 

dniu znajdźcie miejsce na swoje własne małe przyjemności. Stawiajcie na jakość, nie ilość. 

A.S: Nie dajcie sobie wmówić że się nie nadajecie do czegoś, jeśli czujecie że dacie radę to dacie! 

Uwierzcie w siebie i swoje możliwości! Jesteście silne, inteligentne i rozsądne! Świat należy właśnie 

do was!!! Lepiej zrobić coś i żałować, niż żałować że się czegoś nie zrobiło! I tak na koniec, mierzcie 

zawsze w księżyc, bo nawet jeśli chybicie i tak wylądujecie pośród gwiazd. :) 

Jaki jest Pani przepis na młodość? 
 

B.T.: Myślę, że nie ma gotowego przepisu, ale trzeba próbo-

wać. Możemy wyglądać młodziej  kiedy będziemy dbać o sie-

bie i swój wygląd poprzez ćwiczenia, zdrowe odżywianie się 

i fajny kolorowy ubiór. 

M.S.: Gdzieś kiedyś przeczytałam że "młodość nie jest etapem 

życia, lecz stanem ducha". Pamiętajmy że wiek to tylko liczba. 

Jedynym przepisem jest zachowanie naturalności. Nie ma sen-

su na siłę ukrywać wieku ponieważ każdy wiek ma swoje rado-

ści. 

M.L.: Na mój przepis młodości składają się życie w zgodzie ze 

sobą, rozwiązywanie problemów oraz unikanie toksycznych 

sytuacji. 

A.S: Nie macie takiej ilości czekolady żebym zdradziła tą ta-

jemnicę :) 
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Rozmowę przeprowadziły:  

Natalia Karasińska , II  TOR 

i pani Emilia Salak. 



 

 

Laureaci konkursów i olimpiad na szczeblu woje-

wódzkim i ogólnopolskim (od lewej): 

Monika Oraczewska (z klasy III TOR) – I miejsce 

w Wojewódzkim Konkursie na temat życia 

i twórczości Henryka Sienkiewicza; 

Kamil Sowiński (z klasy II TE)– laureat woje-

wódzkiego 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskie-

go „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w ja-

kim celu” 

 OKIEM OBIEKTYWU 
        Nasi najlepsi 

 

Liderzy klas pierwszych i drugich – osoby 

z najwyższymi średnimi w tych oddziałach (od 

lewej): 

 

Kacper Dudek ( z klasy II TI), 

Justyna Głąb (z klasy IA LO), 

 Patrycja Nowacka (z klasy II TAK), 

 Julia Szalak (z klasy I TE) 

Natalia Karasińska (z klasy II TOR), 

Adrian Kołtunik (z klasy II TE), 

(nieobecna, ale wyróżniona)  

Klaudia Mutwicka (z klasy II ZSZ). 

 

Liderzy klas trzecich i czwartych – osoby 

z najwyższymi średnimi w tych oddziałach 

(od lewej): 

Monika Słowik (z klasy IIIa LO ) 

Aleksandra Bielińska (z klasy III TOR 

Daria Bobruś (z klasy 3b LO ) 

Łucja Białkowska (z klasy IV TE) 

Dominika Sawa (z klasy 3b LO ) 

Aleksandra Król (z klasy 3b LO ) 

Izabela Tokarska (z klasy III TE) 

Julita Eichelberger (z klasy IV TAK) 

Sebastian Słupny (z klasy III TI)

Bartłomiej Jakubczak (z klasy IV TB) 

Piotr Warzyszak (z klasy IIIb LO ) 

Piotr Kowalczyk (z klasy IV TI) 

Justyna Głąb (z klasy IA LO ) – wyróżnienie 

w  finale wojewódzkiego konkursu recytatorsko-

krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. 

Barbara Wojciechowska (z klasy III TOR) – wyróżnienie w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Święty Mi-

kołaj ikoną miłosierdzia w oczach młodzieży – i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. 
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Uczniowie ze średnią  

powyżej 4,76: 

 

Daria Bobruś  

z klasy 3b LO  - średnia 4,9 

Aleksandra Król  

(z klasy 3b LO - średnia 4,9 

Dominika Sawa  

(z klasy 3b LO - średnia 4,8 

Sebastian Słupny 

(z klasy III TI - średnia 4,8 

Piotr Warzyszak 

( z klasy 3b LO - średnia 4,78 

 

100% frekwencja:  
 

Daniel Spaczyński  

(z klasa I TI), 

Angelika Ćwikła  

(z klasy I TE). 

Mateusz Kołodziejczyk  

(z klasy 3b LO ) 
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                                                                                                    Z  ŻYCIA WZIĘTE 

Mój tydzień  w górach 

6 marca 2017 r. ( poniedziałek) 
 

Jutro wyjazd na narty do Zębu!  

Cały weekend pakowałam się, z nadzieją, że o niczym jutro nie 

zapomnę.  Na tę wycieczkę czekałam 3 miesiące.  

7marca 2017r. (wtorek) 
 

Nareszcie nadszedł ten dzień. Wyjeżdżam na wycieczkę do Zębu!  

Nie zaspałam.. Wstałam około godziny 5 rano, wyszykowałam się i poje-

chałam z mamą do Łęcznej.  

11 osób z różnych klas z naszej szkoły, w tym ja oczywiście, zdecydowa-

ło się na ten wyjazd. Gdy wszyscy chętni dotarli już na miejsce zbiórki i 

zapakowali się do busa wyruszyliśmy w długą podróż. W trakcie jazdy 

oczywiście świetnie się bawiliśmy, a po kilku godzinach jazdy szczęśliwie 

dotarliśmy na miejsce.  

Najpierw się zakwaterowaliśmy i zjedliśmy obiad, a potem udaliśmy się 

do wypożyczalni przy stoku aby dobrać sprzęt, który potem służył nam 

przez kolejne 4 dni. Po wielu próbach wszystkim udało się dopasować bu-

ty, narty, kaski i kijki. Potem na stoku pani Agnieszka Fiedeń poprowadziła dla nas rozgrzewkę, a potem 

wszystkim początkującym pokazała jak zachowywać się z nartami na nogach, a to wcale nie taka łatwa sztuka 

jak by się mogło wydawać J. Szczerze powiem, że na nartach byłam po raz drugi w życiu dlatego z początku 

miałam małe problemy techniczne, jednak szybko je opanowałam na tyle, że mogłam wreszcie zjechać na dół, 

oczywiście pod czujnym okiem i opieką pana Waldemara Baryły.  

8 marca 2017 r. (środa) 
 

To był intensywny dzień. Od rana do 

wieczora na stoku, z przerwą na posiłek 

oczywiście.  

Jeździło mi się coraz sprawniej, tak jak 

pozostałym z resztą też.  

Nie obywało się oczywiście bez nie-

groźnych upadków i stłuczek, ale to one 

w sumie zawsze wywoływały najwięcej 

uśmiechu i zabawy!  

Szczerze mówiąc, jazda na nartach wie-

czorem, przy latarniach i muzyce, podo-

bała mi się o wiele bardziej niż jazda w 

dzień.  

Świetnie się w takim klimacie bawiłam.  
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9 marca (czwartek) 
 

Plan tego dnia był bogaty. Do południa stok i narty, a po popołudniu wycieczka do Zakopanego 

i pobyt w  termach w Bukowinie Tatrzańskiej! Jazda, co tu pisać. Nieskromnie  powiem, że idzie mi 

coraz lepiej! ;) 

 

Po obiedzie zapakowaliśmy się do busai ruszyliśmy w kierunku Zakopanego, gdzie kolejką wjecha-

liśmy na Gubałówkę. Nigdy wcześniej nie byłam na tej górze, więc było to dla mnie nowe doświad-

czenie. Mimo, że mam lekki lęk przed wysokością to na szczyt wjechałam z uśmiechem na twarzy. 

Widok gór i miasta w dolinie był niesamowity.  
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Tego dnia udaliśmy się też do term w  Bukowinie Tatrzańskiej. Ucieszyłam się z tego. Mój orga-

nizm potrzebował dla  siebie tej chwili relaksu. Gdy weszłam do środka ucieszyłam się już na sam wi-

dok wody termalnej. Pierwsze minuty spędziłam w  basenie na dworze. Uwielbiam taki klimat!  

Zrobiłam mnóstwo zdjęć gór! 

Do tego mam wspaniałe zdjęcia 

z przyjaciółmi oraz całą grupą, które 

po powrocie na pewno wywołam 

i umieszczę w ramkach  i postawię 

w moim pokoju. 



 

 

10 marca 2017 r. (piątek) 
 

 Niestety nadszedł ostatni dzień wycieczki.:( Zaraz po śniadaniu, jak 

każdego dnia, poszliśmy na narty.  

Z jednej strony było mi przykro, że to już ostatni raz ale z drugiej strony 

byłam,  już nieco zmęczona nieustannym  Zbiorowo postanowiliśmy 

wrócić wcześniej do pokoi żeby zregenerować siły i zacząć się pakować.  

Pakowałam się bardzo niechętnie. W głębi ducha miałam nadzieję, że może pobyt się w magicz-

ny sposób wydłuży, ale niestety po wcześniejszym obiedzie musieliśmy ruszyć w podróż powrot-

na. 

 A no tak! Zapomniałabym, że przed obiadem przyjechała bardzo miła pani, od której kupiłam 

przepyszne oscypki. To mi choć odrobinkę poprawiło humor.  

Przez kilka godzin spędzonych w busie wspólnie z innymi śpiewałam piosenki, rozmawiałam 

i dużo się śmiałam. Późnym wieczorem dotarliśmy do Łęcznej. Z bólem serca pożegnałam się 

ze wszystkimi i wróciłam do domu. 

Później wraz z dziewczynami poszłyśmy na zjeżdżalnie, ale nie był to 

ten efekt na jaki czekałyśmy. Przez kolejne kilkadziesiąt minut zdąży-

łam odwiedzić każdy basen. Nie ominęłam oczywiście masażerów, które 

doskonale wymasowały moje wycieńczone mięśnie.  

Kąpiele wywołały głód. Dlatego wszystkich ucieszył fakt, że na koniec 

dnia udajemy się na pizzę do góralskiej karczmy. Pizza okazała się feno-

menalna! Może to zasługa nie tylko głodu ale też towarzystwa z dużą 

dawką śmiechu. 

Na pewno nie zapomnę tego wyjazdu i będę go miło wspominać. To była świetna zabawa, 

ale i nauka! Towarzystwo? Najlepsza ekipa jaka mogła się trafić! Pogoda? Przez cały wyjazd była 

w miarę ładna.  Raz padał śnieg, ale tylko chwilę. Było ciepło i zazwyczaj rano pojawiała się 

mgła, ale i ona nie psuła  mi zabawy! Obiecuję sobie, że za rok też pojadę. Już się nie mogę docze-

Tekst: Julia Szalak, klasa I TE 
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Życie z pasją  
 

Suczka Daizy - ma 5 lat 

„Jest bardzo kochanym, pełnym energii i szalonych po-

mysłów kotem. Oczywiście jak to każdy kot lubi pospać 
w różnych ciekawych miejscach w domu. Jest bardzo 

chętny do zabawy, szczególnie do bicia się na łapki :)”  

Kot Mikuś  – ma 1,5 roku 

Suczka Ami – ma 6 lat 

Suczka Pyśka  

1,5 roku/2 lata 
Pies Bruno – ma 4 lata 

Kot Figo – w czerwcu skończy rok 

„Cały czas broi! To jest mały czarny pożeracz ciapów.  

Gdy wracam ze szkoły  mam dzień w dzień systematycznie 

pogryzione ciapy.” 

„Zwierzak nieprzewidywalny. Sam sobie otwiera drzwi 

do wszystkich pomieszczeń skacząc na klamkę, staje na 

wagę po każdym posiłku i zawsze rano przykłada swój 

nosek do mojego, chyba okazuje w ten sposób miłość :) 
będąc małym kotem załatwiał swoje potrzeby fizjologicz-

ne w jadalni albo pod moim biurkiem, dopiero w te wa-

kacje przebił wszystko.. Załatwiając się do nocnika mojej 

siostry :)” 

„Nie lubi słowa <tulimy> 

i okazuje to ostentacyjnymi 

pomrukami, jednak  samo 

przytulanie już mu nie prze-

szkadza jednak tylko wtedy 

gdy on ma na to ochotę;)” 

„Przygarnięte  z ulicy szczę-
ście. Na każdym kroku oka-

zuje  nam miłość i wdzięcz-

ność. Ale czekam dnia gdy w 

jej spojrzeniu nie będzie już 
ukrytego smutku.” 

„Żywioł! Czysta energia! :) Uwielbia zabawę zarówno 

z dziećmi oraz innymi zwierzętami .” 

Suczka Samba – ma 6 lat 

Nasi pupile 

„Uwielbia popołudniowe drzemki najlepiej z domownikami 

bo nie lubi spać sama. Uparciuch i krzykacz jednocześnie 

pieszczoch i płochliwiec – boi się nawet własnego cienia.” 
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Z MAGDALENĄ  KUTER 
NAUCZYCIELEM MATEMATYKI 

    GRA W SKOJARZENIA  

Jestem  
Moje dzieciństwo 

Szkoła nauczyła mnie 
 

Autorytetem dla mnie jest/są 
Utożsamiam się z 

Lubię w sobie  
Zmieniłabym w szkole  

W życiu szukam  
Uczeń idealny  

Rozważna czy romantyczna  
Wymarzona podróż  

Prawdziwe szczęście  
Nigdy nie zapomnę  

Kiedy jest mi źle  
Przyjaciele  

Potrafię wybaczyć  
Praca  

Kiedy potrzebuję adrenaliny  
Jestem uzależniona od  

Rozśmiesza mnie  
Wzrusza mnie  

Niebo w gębie czuję 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 

Aktualnie czytam  
Muzyka, która wprawia mnie w dobry 

nastrój  
Gdybym nie robił tego co robię  

Gdybym miał życzenie do złotej rybki  
Ostatnie zdanie  

szalona…  mówię Ci 
dawno było, szybko minęło, było zwariowane 
ojejku, wszystkiego co mi się przydaję, oczywiście chodzi 
o matematykę ;) 
... 
z nikim, jestem idealna 
determinacje do walki 
ilość godzin matematyki  
szczęścia 
potrafiący liczyć  
Romantyczna w życiu, a w matematyce rozważna :) 
nie ważne gdzie, ważne z kim 
rodzina i zdrowie  
nie mogę powiedzieć  
tulę się do moich chłopaków 
dobrze, że są, szkoda, że  zapracowani 
prawie wszystko 
... 
mam jej dosyć na codzień 
Błażeja 
mój mąż 
dobry  romantyczny film 
gdy ktoś mi ugotuję 
„Wszystko zostaje w rodzinie 2” 
sprawdziany, matury i tablice matematyczne :) 
musisz zapytać mojego męża, prywatnego DJ’a 
 
robiłabym coś innego 
poprosiłabym o więcej życzeń 
należy do mnie, dziękuję za wywiad 
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Mamy dom 
Psa, kota 
Dziecko 
Prace 

Poukładany 
 dorosły świat 

A zaczęło się od słowa 
Od jednego "zostań na 

chwilę" 
I zostałeś 

... 
Na zawsze 

Chciałam przejść 
obojętnie 

Obok Ciebie 
Udawać, że 
Między nami 

Nie było 
Nigdy 

Żadnego 
"Cześć" 

Pocałunku 
Czy 

"Kocham Cię" 
 

Chciałam przejść 
Obojętnie 

Obok Ciebie 
Udawać żeśmy 

Się nie znali 
Lecz każdy krok 

Ku tobie 
Powodował 

Słońce 

Zakazanym owocem 
Mi jesteś 

Tematem tabu 
I puszką Pandory 

Mimo to 
Chciałabym 
Cię otworzyć 

I naiwnie 
Na dnie 

Szukać nadziei 

Od tak 
Z kaprysu 

Z chęci kochania 
Zostałam twoją 
Na przyszłość 

Na zaraz 
Na dwie minuty 

Na pocałunek w deszczu 
Przyszłam na chwilę 

Dwa lata temu 

Wegetuję dniami 
Chcę łatać codzienność 

Która już nawet 
Nie jest moja 

Płaczę nocami 
Choć wiem 
Że łzami 

Nie zatkam dziury 
W swoim życiu 

 

     Koolturalnie. Dawka poezji 

Weronika 
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Projekt infografik: Karol Trus, klasa II TOR 
Źródło informacji: www.rckik.lublin.pl/ 

Krwiodawstwo? 

Już wiem, co i jak! 

Z ŻYCIA WZIĘTE 

Gorąco zachęcamy pełnoletnich członków 
naszej szkolnej społeczności do  zostania 
honorowymi dawcami krwi.  

Z kolei wszystkim  prawie dorosłym  pod-
suwamy  temat do przemyśleń, by z chwilą  
wkroczenia w odpowiedni wiek mogli  
świadomie podjąć decyzję o staniu się daw-
cą krwi.  

Pamiętajcie! Oddając krew dzielicie się 
z innymi cząstką siebie samych. To jedyny 
w swoim rodzaju i niezastąpiony sposób 
na pomoc drugiemu człowiekowi. 
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PROSTY PRZEPIS NA… CIASTO BURACZANE  ALA BROWNIE 

Składniki: 50 g kakao,  175 g mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do piecze-

nia, 200g cukru,  250g ugotowanych buraczków, 3 duże jajka, 230 ml oleju 

słonecznikowego lub rzepakowego,  100g gorzkiej lub deserowej czekolady. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.Buraki  blendujemy do gładkiego puree  

2. Powstałą masę buraczaną miksujemy z jajkami i olejem. 

3.Wszystkie sypkie  produkty (mąka, proszek, cukier i kakao) przesiewa-

my do jednego naczynia i mieszamy. 

4.Do mokrej masy dodajemy wymieszane sypkie składniki. 

5.Czekoladę siekamy na bardzo drobne kawałki, wrzucamy do ciasta  

i mieszamy. 

6.Całość przelewamy do tortownicy  wyłożonej papierem do pieczenia. 

7.Pieczemy w  temperaturze 160-170  stopni C przez  40-45 minut. 

SMACZNEGO! :) 18 



 

 

To tu można usiąść odpocząć,  zrelaksować się  i przede 

wszystkim poczytać. To miejsce  w przestrzeni biblio-

tecznej stworzone zostało specjalnie z  myślą o jej użyt-

kownikach.  Zapraszamy do korzystania. :) 

 

KĄCIK BIBLIOFILA 

 

Komfortowa lektura 
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SZKICOWNIK 
 

SYRENA 

„Syrena” to obraz na płótnie  o  rozmiarach 100x150 cm wykonywa-

ny przy użyciu cienkopisów i kredek tuszowych przez uczestników 

„Jagiellońskiej” Pracowni Rysunku i Malarstwa.  

Na przełomie paździer-

nika i listopada ruszyły 

prace nad  obrazem.  

Na początku było płótno 

i pytanie co  ma na nim 

być.  Pomysłów zrodziło  

się kilka lecz demokra-

tycznym wyborem padło 

na „Syrenę „ właśnie. 

Jego  ukończenie   planowane jest do końca roku szkolnego .  Doce-

lowym miejscem   ma on zawisnąć  jest szkolny korytarz.  Czekamy 

tej chwili z niecierpliwością. 

Tymczasem obraz zdążył już nabrać kształtów i barw zieleni, fiole-

tu, różu i błękitu.  

Prześledźmy jednak od  startu jak to się zaczęło krok po kroku. 

 Pierwszy był szkic naniesiony na płótno potem czarno-biały rysu-

nek  cienkopisami, cieniowanie przez kropkowanie. Ostatnią fazą jest  

żmudne nanoszenie kolorów przy pomocy kredek tuszowych. 
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∗ Pełna energii i aktywna mimo wieku  
∗ Młoda duchem 
∗ Dobrze zakonserwowana – dba o wygląd 
∗ Silna i niezależna 

Gorąca 45-latka! 

„45 lat minęło jak jeden dzień…” 

Bawmy Się!! 

∗ Stale gotowa do działania 
∗ Pozytywnie nastawiona do życia 
∗ Otwarta na nowe znajomości 
∗ Miła, przytulna i wrażliwa 

∗ Lubi poszerzać swoje horyzonty 
∗ Podążająca za  rozwojem  techniki 
∗ Lubi być na czasie – ma swoje tradycje 

ale jest też trendy 
∗ Kulturalna  – nawet „Dziady” nie są jej 

straszne :) 

Nawiązując do zacnego jubileuszu naszej szkoły 

zaprosiliśmy część z Was o udział w małym  ekspe-

rymencie twórczym. 

Poprosiliśmy o opisanie  naszej   szkoły. Jednak 

nie jako budynku czy instytucji ale tak, jakby była 

osobą – kobietą. 

Z racji  jej wieku i święta uczestnicy zabawy natu-

ralnie skupili się na samych superlatywach i komple-

mentach;)  

Oto co z tego nam wyszło. 
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4 

BAWMY SIĘ! 

Baw się z zielenią, kolorem wiosny, zrób 
zdjęcie, zgłoś je do konkursu i skorzystaj 
z szansy wygrania specjalnej nagrody! 
Zapraszamy do udziału w zabawie konkur-
sowej. 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
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Formularz zgłoszeniowy  
znajdziesz   na stronie obok  
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WPISZ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO, KLASĘ 

 

Formularz zgłoszeniowy konkursowy  
„Zielono mi! – Kolor wiosny” 

GJ 2/2016/2017 
 
 
 

 
                          IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………..  

                                           KLASA: ……………….. 

                              LICZBA ZDJĘĆ: …….. 

               

Zapoznałem się  z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

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

  (podpis  opiekuna prawnego                                                                                                      (podpis uczestnika konkursu) 

  uczestnika niepełnoletniego konkursu)  



 

 


