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Unia lubelska
 Unia lubelska była jedyną w swoim rodzaju 
umową, gdyż łączyła ona Koronę Królestwa Polskiego 
z Wielkim Księstwem Litewskim. Zawarcie tego po-
rozumienia miało miejsce 1 lipca 1569 roku na sejmie 
walnym w Lublinie. W ten sposób dwa różne państwa  
stworzyły jedno pod nazwą Rzeczpospolita Obojga 
Narodów Polski i Litwy. Tego typu umowa określana 
była nazwą unii realnej. Ten unikalny sojusz rządził 
się jednak swoimi prawami. Mimo posiadania jedne-
go monarchy, jak i ujednolicenia waluty, oba państwa 
miały odrębny skarbiec, urząd, wojsko i sądownictwo.
 Początkowo do zawarcia porozumienia dąży-
li głównie Polacy, dopóki Litwini nie zauważyli także  
korzyści dla siebie. Jedną z nich było zyskanie przez 
szlachtę litewską  praw politycznych, jakie posiadała 
szlachta polska. Widzieli też zagrożenie ze strony pań-
stwa moskiewskiego, a unia dawała im gwarancje bez-
pieczeństwa. Polacy natomiast mieli problem z cią-
głością linii jagiellońskiej, a po bezpotomnej śmierci 
króla Zygmunta II Augusta miała nastąpić wspólna 
elekcja jego następcy. Między innymi przez to oba 
narody potrzebowały silnego sojuszu. Gdy porozu-
mienie doszło do skutku, Polska wplątała się w we-
wnętrzne konflikty religijno-narodowo, na przykład 
z Kozakami oraz międzynarodowe z Rosją i Turcją. 
Nasze terytorium zaczęło zamieszkiwać wiele różnych 
narodowości, przez co stała się Polska  krajem o wie-
lonarodowej strukturze społecznej. Został także stwo-
rzony wspólny Sejm, w którego skład wchodziła izba 
poselska licząca 120 posłów Korony i 48 posłów Litwy 

i izba senacka posiadająca 113 senatorów z Polski i 
27 senatorów Litwy. Dzięki powstaniu Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów , Polska i Litwa stały się krajem 
o mocnej ekonomii, przede wszystkim w produkcji 
żywności, dzięki czemu szlachta bogaciła się. Miało 
to także swoje wady w postaci zmniejszenia wpływów 
miast i upadku ważności  warstw chłopskiej.
 Historycy spierają się o to,  który kraj ucier-
piał na tym sojuszu najbardziej. Są hipotezy o korzy-
ściach Polski i upadku Litwy i całkowicie odwrotne. 
Jednak połączenie narodów dało potężną siłę militar-
ną. Mimo wielu walk unia lubelska zastała zerwana 
podczas potopu szwedzkiego przez księcia Janusza 
Radziwiłła. Jeśli chodzi o samą postać księcia przez 
Polaków jest on uznawany za zdrajcę, a Litwini uwa-
żają go za bohatera. Po śmierci Janusza Radziwiłła 
ten dokument stracił ważność i Polska z Litwą znów 
złączyły siły. Rzeczpospolita Obojga Narodów prze-
trwała niemal 250 lat, by ugiąć się dopiero, gdy trzej 
zaborcy połączyli siły i dokonali rozbiorów.
 Dla nas zaś, żyjących współcześnie lublinian, 
to doniosłe wydarzenie historyczne ma jeszcze jed-
no znaczenie, to sentymentalne.  Powinniśmy czuć 
dumę, że miało ono miejsce w naszym mieście. Upa-
miętnia je po dziś dzień piękny, czarno-złoty obelisk 
w centrum Lublina.

Martyna Chałas klasa 7 d
źródło obrazka: teatrnn.pl

tripadvisor.com
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Chwila... Ale ich tam nie było!!!
 Jednym z przewodnich tematów tego 
wydania naszej szkolnej gazety jest unia lu-
belska i obchody 450-lecia jej zawarcia. 
 „Unia lubelska” to obraz olejny namalowa-
ny przez Jana Matejkę w 1869. Należy on do cyklu 
obrazów poświęconym historii Polski. Dzieło jest 
własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, ale 
znajduje się w depozycie u nas, w Muzeum Lubel-
skim na zamku w Lublinie. Jan Matejko uwiecznił 
na nim chwilę podpisania porozumienia łączące-
go w jedno państwo narody Polski i Litwy. Jednak 
ten wybitny malarz umieścił na obrazie kilka po-
staci, których w ogóle nie było na sejmie walnym w 
dniu 1 lipca 1569 roku. Czy zabieg ten był celowy? 
Kim są te postacie i dlaczego akurat one? Na te py-
tania postaram się odpowiedzieć w tym reportażu.
 Zacznijmy od tego, że umieszczenie po-
staci, których nie było podczas podpisywania do-
kumentu Unii Lubelskiej to zabieg celowy. Każ-
da z tych osób to tak zwany symbol. Żadna z nich 
nie jest tam umieszczona przypadkowo. O tym, 
co każda z nich symbolizuje, dowiemy się zaraz.
 Jako pierwsza - królowa Anna Jagiellon-
ka. Nie było jej w Lublinie podczas podpisy-
wania aktu Unii. Przedstawienie jej w koro-
nie królewskiej, pomimo tego , że koronowana 
została 6 lat później w 1575r., symbolizuje kon-
tynuację dynastii Jagiellonów w polskiej polityce.
 Poniżej królowej można dostrzec pisarza An-
drzeja Frycz Modrzewskiego. Jest on autorem dzie-
ła pod tytułem  O naprawie Rzeczpospolitej. Pisarz 

głosił o zrównaniu praw szlachty,  mieszczaństwa  z 
prawami biednych obywateli, dlatego na obrazie 
przedstawiony został z  chłopem, symbolem ubóstwa.
 Na pierwszym planie widać siedzącego w fo-
telu biskupa wileńskiego Waleriana Protasewicza. Z 
powodów zdrowotnych i podeszłego wieku nie był 
w Lublinie latem 1569 roku. Za nim podtrzymuje go 
Jan Łaski, pisarz i duchowny. Nie mógł być tam tak-
że, z prostej przyczyny -  zmarł w 1560r. Obaj męż-
czyźni są symbolami wiary w Królestwie Litewskim.
 Łukasz III Górka, wojewoda poznański stoi 
oparty o fotel po lewej stronie obrazu. Nie było go pod-
czas podpisywania porozumienia, ale na obrazie jest on 
symbolem Wielkopolski, kolebki Królestwa Polskiego.
 Ostatnią z postaci, którą  dzisiaj przybliżę, jest 
Marcin Zborowski. Klęczy on z prawą ręką na Ewan-
gelii. W lewej zaś trzyma zapis aktu Unii Lubelskiej. 
W rzeczywistości nie żył on już od 4 lat, ale Jan Ma-
tejko przedstawił go na obrazie, ponieważ był on wiel-
kim zwolennikiem połączenia Królestw Polski i Litwy.
 Jak widać na obrazie, który powinien przed-
stawiać scenę historyczną, znajduje się wiele osób, 
które wcale nie uczestniczyły w tym wydarzeniu. 
Chociaż szczerze mówiąc, pomimo tego, że nie 
przepadam za nauką historii, to obraz Jana Matej-
ki wzbudził we mnie ciekawość. Z chęcią poszukam 
więcej informacji o tym obrazie, jak i o samy wyda-
rzeniu. Do czego i Was wszystkich szczerze zachęcam.

Mikołaj Muchowski klasa 7 b   
źródło obrazka: wikipedia.org
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Moja historia: Jadwiga i Jagiełło

 
 Witajcie, moi kochani poddani! Jestem  Jadwi-
gą, waszym byłym królem. Tak, tak… Nie przesłysze-
liście królem Polski, a dziś na dodatek świętą. To całe 
zamieszanie z unią polsko – litewską zaczęło się wła-
ściwie przeze mnie, gdy 14 sierpnia 1385 roku  wielki 
książę litewski, Władysław Jagiełło, podpisał w Kre-
wie akt, stanowiący jego zobowiązania przedślubne 
wobec Królestwa Polskiego i mnie oczywiście. Może 
zacznę od początku.
 Urodziłam się 17 lutego 1374 roku, jako spad-
kobierczyni króla Węgier i Polski, Ludwika. Moje dzie-
ciństwo nie opierało się głównie na zabawie, jak pew-
nie myśli część z was. Oczywiście, na to też miałam 
czas, ale już od najmłodszych lat uczyłam się języka 
łacińskiego, włoskiego, niemieckiego i polskiego. Poza 
tym mając 4 lata już byłam zaręczona z ośmioletnim 
chłopcem, Wilhelmem, synem Leopolda, który z kolei 
był księciem austriackim. Od najmłodszych lat darzy-
łam też szacunkiem i wielką miłością religię katolicką. 
Jak każde dziecko kochałam swojego ojca, więc może-

cie sobie jedynie wyobrazić, jak bardzo pogrążona w 
żalu byłam, gdy umarł  w roku 1383. Dodatkowo nie-
wiele osób miało dla mnie czas, bo wszyscy jak naj-
szybciej rozpoczęli swoje starania, bym objęła tron po 
ojcu. Gdy te negocjacje skończyły się, zostałam prze-
wieziona na Wawel, po czym … koronowano mnie. 
Tak, zostałam królem! Dla wielu z was to może być 
szokujące. W końcu, jak 10-letnia dziewczynka może 
zostać królem? Ale taka była historia, moi drodzy. 
Trochę później wybrano mi męża, z którym wkrótce 
wzięłam ślub. Większość z was pewnie już wie, że cho-
dzi mi o Władysława Jagiełłę, księcia litewskiego. Ale 
raczej niewielu orientuje się , że był on ode mnie o całe 
20 lat starszy! Muszę wam wyznać, że to nie było dla 
mnie proste, żeby wziąć z nim ślub. W końcu jednak, 
biorąc pod uwagę wzmocnienie Polski i wprowadze-
nie katolicyzmu na Litwie, dotąd pogańskiej, zgodzi-
łam się na to. Gdy byłam już królem, jednymi z moich 
celów było wrażliwe, ale i wyraźne wyciszanie konflik-
tów pomiędzy Polską, a chociażby zakonem krzyżac-
kim. Starałam się też zwracać uwagę mojego męża na 
problemy biednych, chorych i prostych ludzi, którym 
należało pomóc. Usiłowałam też zwiększyć rolę nauki 
w Polsce  i poza nią. Na rzecz wydziału teologicznego, 
który założyłam na uniwersytecie krakowskim, prze-
znaczyłam nawet swoje klejnoty. Nie była to jedyna 
szkoła, jaką założyłam. Otaczałam opieką uczonych, 
sponsorowałam przepisywanie ksiąg i dawałam przy-
kład wiernym kościoła katolickiego. Już za życia uwa-
żano mnie za świętą. Byłam jedyną w Polsce kobietą i 
królem jednocześnie . No, i tak dalej. 
 Moja śmierć 17 lipca 1399 roku nastąpiła w 
wyniku komplikacji połogowych. Urodziłam córkę, 
którą nazwałam Elżbieta Bonifacja. Długo jej oczeki-
wałam, a ona żyła tylko 3 tygodnie. Pochowano mnie 
w katedrze wawelskiej, obok miejsca, gdzie spędziłam 
większość życia. To moja historia. Historia waszego 
byłego króla.

Marysia Piotrowska klasa 7 a
źródło obrazka: wikipedia.org
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Kajdanki młodości
 Prędzej czy później, bez względu na to, czy tego 
nie chcemy, czy też nie, zaczniemy dorastać. My – na-
stolatki, oczywiście. Wiele rzeczy nie będzie nam już 
wypadać. Jako dzieci prawdopodobnie wiele z nas ma-
rzyło o byciu wreszcie dorosłym. Nie ma w tym nic złe-
go, tylko, żeby stać się rozsądnym i odpowiedzialnym 
dorosłym, najczęściej najpierw trzeba przeżyć wiele 
głupich, wstydliwych  lub denerwujących sytuacji.
 Nastolatkowie  mają dziwaczne pomysły, huś-
tawki  nastrojów i karuzelę emocji. Część z nich czuje 
się nierozumiana przez dorosłych, gdyż niektórzy do-
rośli twierdzą: „Aaa! Co ty możesz wiedzieć o proble-
mach, dziecko jesteś”. Czyli klasyka - bagatelizowanie 
osoby młodszej i używanie swojego wieku jako argu-
mentu. Czasem jest to prawda, ale tylko czasem. Po-
pełniamy błędy, zakochujemy się w nieodpowiednich 
osobach i mamy problemy z wybraniem kierunku ży-
cia. Większość z nas jest podatna na wpływy rówie-
śników i starszych znajomych. Jesteśmy łatwowierni, 
przez co często wpadamy w kłopoty.  W szkole wystar-
czy jedno potknięcie, aby zrujnować sobie bądź ko-
muś życie. I to w tym wszystkim jest najgorsze.  Łatwo 
zniszczyć  sobie życie błahostkami. To, co dla nas jest 
dramatem, dorosłym wydaje się być bzdurą, kaprysem.
 Pozostaje więc pytanie: „Jak przeżyć młodość, 
bez złamanego serca, traumy, lub zrujnowanej przy-
szłości ?”. W momencie, gdy jest fatalnie, dobrze jest 
próbować pomyśleć: ten czas kiedyś minie. Bo nic nie 
jest wieczne. Co do uczuć, niewiele tu można poradzić. 
Tak po prostu wypadło, bo serce nie sługa, niestety. 
Kiedy już relacja z osobą, która jest przez nas widziana 

jako potencjalny chłopak czy dziewczyna, stanie się 
znajomością romantyczną, najważniejsze, aby trzymać 
serce na wodzy i do głosu dopuścić rozum. Myślenie 
racjonalne jest najważniejsze, nawet wtedy, kiedy jest 
to przyjaźń. Zawiązywanie głębokich relacji jest dobre, 
ale trzeba być stuprocentowo pewnym, iż osoba, z któ-
rą się przyjaźnimy, nie jest fałszywa, nie obgaduje nas, 
nie robi sobie z nas żartu lub nie wystawi nas. Jednak 
nie ważne, jak bardzo ciężki miałby być ten czas, nie 
wolno nam się poddać. Kiedyś minie i będzie bosko.
 Dobrym pytaniem jest też, dlaczego to 
wszystko się dzieje, czemu musimy się męczyć z do-
rastaniem? Cóż, za wzrost i zmiany naszych ciał od-
powiada przysadka mózgowa, gdyż odpowiedzialna 
jest za wydzielanie hormonów. Niewydolność przy-
sadki  skutkuje upośledzeniem rozwoju biologiczne-
go oraz karłowatością. Lecz gdy przysadka produku-
je nadmiar hormonów, sprawia, że ludzie są bardzo 
wysocy, i przedwcześnie dojrzewają, oczywiście nie-
koniecznie jednocześnie psychicznie. Za ciągoty 
do romansów, ale również za resztę podstawowych 
potrzeb, czyli głód, pragnienie i rytm dobowy, od-
powiedzialne jest podwzgórze. Natomiast za gniew 
i agresję odpowiada ciało migdałowate. Jednak jed-
nocześnie to właśnie ono pobudza nasze reakcje 
obronne. Jak widać, prawie wszystko można sobie 
racjonalnie wytłumaczyć. Trzeba tylko chcieć. Pyta-
nie jest, czy tak naprawdę  chcemy tego rozsądkowego 
myślenia? W naszym wieku i na dodatek na wiosnę?

Patrycja Saran  klasa 6b



Szkolminek nr 12 04/2019 Strona 6 / 12

Pierwsze zauroczenie młodości

     
 Kiedyś nadchodzi taki czas, a sprzyja temu 
zbliżająca się wiosna, że ktoś zaczyna nam się podo-
bać. To może być przyjaciel, kolega z klasy czy osoba 
ze szkoły. Stwierdzamy, że ten się nam podoba i już. I 
co wtedy?
 Jeżeli ktoś już się zauroczył, to nic złego. Nie 
należy się stresować jakimś odrzuceniem czy wyśmia-
niem. Jeżeli naszym obiektem westchnień jest ktoś, 
z kim mamy bliski kontakt,  nie należy się narzucać. 
Nie bądźmy  nadgorliwi. Należy spokojnie rozmawiać 
z tą osobą. Jeżeli zaczynacie się stresować w towarzy-
stwie tej osoby, od razu powiem- nie ma się czym, bo 
to taki sam człowiek, jak my. Możemy umówić  się na 
najzwyklejszy spacer czy pizzę. I przede wszystkim 
przestać się bać. 
 Jak natomiast powiedzieć tej osobie, że po-
doba nam się? Jeżeli ktoś jest na tyle odważny i pew-
ny, może przy nadarzającej się okazji powiedzieć to 
wprost. Jeżeli się wstydzimy lub nie jesteśmy pewni, 
można trochę poczekać na  bardziej odpowiedni mo-
ment. Jeżeli po prostu nie jest się pewnym, jak to po-
wiedzieć, można napisać wiadomość przez telefon lub 
na kartce, technika jest dowolna.

 
 Ale co, jeżeli my nie podobamy się drugiej 
osobie? To trudno. Nie warto zaprzątać sobie tym gło-
wy. To może być ciężkie, lepiej jednak postarać się za-
pomnieć o czymś, niż stracić najlepszego przyjaciela, 
dobrego kolegę, fajnego znajomego. Jeżeli podobamy 
się drugiej osobie, to bardzo optymistycznie. Nale-
ży wtedy pamiętać o tym, aby być szczerym i się nie 
wstydzić mówić o swoich odczuciach. Nie należy się 
bać drugiej osoby  czy też odrzucenia. Ze wszystkim 
można sobie poradzić. 
 Podsumowując, zauroczenie to coś całkiem 
fajnego, szczególnie na wiosnę, gdy rodzi się po zimie 
piękny,  kolorowy świat dookoła nas. Dobrze wtedy 
mieć obok siebie kogoś, kogo lubimy i kto nas lubi, by 
wspólnie podziwiać to wszystko, co dzieje się w przy-
rodzie.

   Natalia Ścibior klasa 7 d
źródło obrazka: wordpress.com
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Wiosna na sportowo

 Zbliża się wiosna. Większość z nas wyjeżdża 
gdzieś z rodzicami. Jeśli lubisz jeździć na rowerze, to 
warto przeczytać ten artykuł aby poznać ciekawe miej-
sca. Jestem zwolenniczką jazdy na rowerze i dosyć czę-
sto  razem z rodzicami właśnie w ten sposób spędza-
my czas. Najczęściej szukamy miejsc, gdzie jest dużo 
szlaków rowerowych. Podam wam kilka miejsc, które 
moim zdaniem są niezwykłe i opowiem o nich co nieco. 
Mam nadzieję, że choć trochę pomogą mi w przekona-
niu tych zasiedziałych komputeromaniaków do tej for-
my spędzania  wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 Na początek zaproponuję trasę dookoła nasze-
go Zalewu Zemborzyckiego, można się tam wybrać całą 
rodziną. Stopień trudności- bardzo łatwy, ponieważ 
jedziemy cały czas wybrukowaną ścieżką rowerową, w 
lesie możemy skręcić w leśną dróżkę i tam po drodze 
poobserwować otaczającą nas przyrodę czy choćby 
popiknikować w przygotowanych do tego miejscach. 
       Dla bardziej zaawansowanych polecam tra-
sę bardziej terenową  wzdłuż Bystrzycy i przez 

lasy krężnickie, gdzie możemy przejechać ŚCIEŻ-
KĄ DYDAKTYCZNĄ CZERNIEJWSKIEGO 
OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
W KRĘŻNICY JAREJ. Wrażenie bezcenne!!!!
 A jak ktoś czuje niedosyt, to zabieramy rowery 
i wyruszamy na Roztocze. Zwierzyniec, Krasnobród, 
Józefów, Susiec to najważniejsze miejscowości, które 
należy zobaczyć. Dzięki sieci szlaków rowerowych 
rozciągniętych po całym regionie, bez zbędnego po-
śpiechu i mapą w ręku uda się każdemu odkryć wszyst-
kie uroki regionu. Osobiście polecam trasę z Górecka 
Starego  do Zwierzyńca  zwaną „Florianką”, trasa pro-
wadzi przez las, po drodze natkniemy się na hodowlę 
koni polskich, a gdy będziemy już trochę zmęczeni 
możemy wymoczyć zmęczone nogi w „Stawach Echo”.

Magda  Goździcka klasa 6 d
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Słowo ma u nas moc!
 Szkolne Koło  Recytatorsko - Teatralne „Recytować każdy może…” działa w szkole już trzeci rok. Zaję-
cia adresowane są do  chętnych uczniów, zainteresowanych rozwojem indywidualnych predyspozycji i uzdol-
nień.  Spotkania mają na celu  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez stwarzanie uwarun-
kowań dla twórczej ekspresji artystycznej i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
społeczeństwa.   
Na zajęciach kreacja artystyczna łączy się z ekspresją  werbalną. Dzięki temu dzieci mają większą łatwość swo-
bodnych, logicznych wypowiedzi. Rozwijają również swoje kompetencje społeczne, uczą się współpracować w 
grupie oraz akceptować drugiego człowieka z całą jego odmiennością. 

Opiekun: Elżbieta Piechnik

Michalina Mirocha:
Lubię recytować ciekawe wiersze. Ciekawi mnie 
teatr, ponieważ dzięki temu mogę wyrażać swo-
je uczucia, Lubię występować na przeglądach te-
atralnych, chociaż czuję stres, gdy jestem na scenie.  
Aleksandra Grzywacz:   Na kółku rozwijam się, uczę 
i bawię. Lubię to miejsce, bo zbliża mnie do magii 
teatru. Gdy występuję, czuję radość i zadowolenie.

Anna Złotnik:  
Gdy chodzę na zajęcia, czuję radość. Udział w zaję-
ciach  pomaga mi spełnić moje marzenia. Pragnę w 
przyszłości zostać aktorką. Najbardziej lubię recy-
tować ciekawe teksty poetyckie. Lubię grać posta-
cie, które przeżywają dużo przygód. Teatr jest dla 
mnie inspiracją do spełniania marzeń. Gdy występu-
ję na scenie, czuję stres ale również dumę. Bardzo lu-
bię z grupą występować na przeglądach teatralnych.   Amelia Giermaziak: 

Chodzę na kółko, bo lubię zostawać dłużej w szkole. 
Teatr jest dla mnie poznawaniem różnych przygód. 
Kocham występować, chociaż czasem czuje tremę.  
Gabriela Czerska: Chodzę na kółko teatralne, ponie-
waż to pomaga mi się rozwijać. Uczestnicząc w róż-
nych konkursach, poznaję nowych ludzi i miejsca, 
Gdy występuję na scenie,  odczuwam  tremę,  a jed-
nocześnie czuję się jak aktor w prawdziwym teatrze.

Stefan Białogrzywy: 
Lubię chodzić na zajęcia koła, bo dostaję różne role, 
które prezentuję na różnych występach. Uczę się tak-
że poprawnej recytacji. Lubię panie i dzieci  z koła. 
Cieszę się, gdy mogę wystąpić przed widownią, a 
także wtedy, gdy oglądają mnie rodzice na scenie.

Gabriela Czerska
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Dziwne rozpoczęcie roku szkolnego
 Wszystko zaczęło się w pierwszy dzień nowe-
go roku szkolnego. Weronika szła powolnym krokiem 
w stronę szkoły i co chwilę poprawiała włosy opada-
jące jej na oczy. W pewnym momencie potknęła się o 
jakiś kamień, straciła równowagę i wpadła wprost w 
ciągnącą się przy płocie grządkę z kwiatami.
- Ech… - westchnęła, wstając i otrzepując ubranie. – 
Wciąż mi się to przytrafia.
Obok niej wyrosła jak spod ziemi Abigail.
- Nic ci nie jest? - zapytała Abigeil, ledwo powstrzy-
mując śmiech.
- Chyba nie - stwierdziła Weronika.
- To dobrze.
 Przyjaciółki ruszyły razem w kierunku szko-
ły, budynku tak zwykłego dla osób niemagicznych. 
Przeszły przez bramę, a ich oczom ukazał się zupełnie 
inny, prawdziwszy obraz - turkusowo-różowa trawa, 
ciemnofioletowe drzewa z zakręconymi gałęziami i 
neonowymi liśćmi, a wśród nich trzypiętrowy gmach. 
Był to widok niezauważalny dla ludzkiego oka. Ubra-
nia dziewczyn zaświeciły na złoto i zmieniły się w 
szkolne szaty. 
 Weronika i Abigeil weszły do wnętrza budyn-
ku i udały się do sali gimnastycznej, gdzie  na co dzień 
uczono teleportacji. Było tam już kilku uczniów. Przy-
jaciółki odetchnęły z ulgą, ponieważ się nie spóźniły.  
 

 W krótkim czasie sala zapełniła się mnóstwem 
różnych istot, tak uczniów, jak i nauczycieli. Pani dy-
rektor wygłosiła mowę, w której zachęciła wszystkich 
do nauki i wymieniła nazwiska wychowawców każde-
go domu. Potem uczniowie zaczęli krzyczeć i przepy-
chać się w stronę wyjścia. 
 Weronika, która zgubiła w tłumie przyjaciół-
kę, postanowiła zaczekać, aż wszyscy wyjdą. Stała 
więc oparta o ścianę i przypatrywała się w swoim bu-
tom. Gdy w końcu zdecydowała się wyjść na korytarz, 
okazało się, że nie ma tam nikogo. „Pewnie wszyscy 
są już w salach” - pomyślała dziewczyna. Niestety 
nie wiedziała, gdzie znajduje się komnata jej domu, 
więc postanowiła sprawdzić każde pomieszczenie. W 
pierwszych trzech nie było nikogo, co bardzo ją zdzi-
wiło. Szukała jednak dalej. Otworzyła bez namysłu na-
stępne drzwi i zdrętwiała. Jedno z okien było szeroko 
otwarte, a na parapecie stał ktoś ubrany w całości na 
czarno, z maską na twarzy. Jego szerokie barki świad-
czyły o tym, że jest mężczyzną. Spojrzał na Weronikę 
i nagle wyskoczył przez okno, zamieniając się w coś 
na kształt chmury czarnego piasku, która odleciała na 
północ.
 Od tamtego momentu Weronika zaczęła po-
dejrzewać, że w szkole dzieje się coś złego. Coś, co na-
uczyciele próbują przed nimi ukryć…

Wiktora Suchodolska, klasa 7c

Nasze czytadełka:

Alan Szymański: 
Zajęcia z koła recytatorskiego są bardzo ciekawe. Uczy-
my się ról do różnych przedstawień. Gramy różne po-
stacie i dlatego przebieramy się, np. za rybaka, skrzata, 
zwierzęta. Czasem też jeździmy do innych szkół, żeby 
zaprezentować  się w różnych rolach. Pani dba o nas, 
pomaga nam nauczyć się tekstów, które są czasami dłu-
gie. Każdy z ciekawością ogląda nasze przedstawienia.

Bartosz Smyk: 
Od pierwszej klasy uczęszczam na zajęcia koła. Bar-
dzo lubię recytować wiersze i brać udział w przed-
stawieniach, Koło recytatorskie odnosi sukcesy w 
konkursach recytatorskich i teatralnych. Sukcesy te 
przynoszą chlubę występującym uczniom i całej szko-
le.  Lubię uczęszczać na koło, bo tam jest bardzo fajnie.

Aleksandra Martyniuk:
Lubię chodzić na koło, ponieważ mogę przebywać 
z innymi dziećmi. Uczę się ciekawych wierszyków 
i piosenek. Gram różne role. Bardzo lubię się prze-
bierać za różne postacie. Lubię z grupą brać udział 
w występach. Mogę tam poznawać różnych ludzi.
Ernest Popiela: 
Od września chodzę na koło recytatorsko –teatralne. 
Bardzo lubię te zajęcia, ponieważ wcielam się w róż-
ne role. Zawsze jest ciekawie.. Poznałem tam wielu 
nowych kolegów i koleżanki. Bardzo lubię przygo-
towywać się do przedstawień i ćwiczyć nowe role. 

Rysunki: 
Aleksadra Grzywacz i Kinga Krawczyk
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Wielka loteria fantowa
 Nasz kolega z klasy 8b zmaga się z ciężką cho-
robą. Teraz czeka go rehabilitacja. W związku z tym w 
naszej szkole odbyła się loteria fantowa.   Przez kilka 
tygodni uczniowie z całej naszej szkoły przynosili róż-
ne zabawki, którymi już       nie bawią się, książki dla 
dużych i małych, planszówki, puzzle i inne gadżety. 
Zbiórka przyniesionych fantów odbywała się w świe-
tlicy szkolnej. Uczniowie  mogli wylosować wspania-
łe nagrody. Wszystkie zebrane pieniądze przekazane 
zostały w całości dla Rafała, ponieważ rehabilitacja 
jest bardzo kosztowna, a im jest intensywniejsza, tym 
większe szanse na pełnię zdrowia ma nasz kolega. Z 
naszej strony to był niewielki gest, a dla niego coś bar-
dzo ważnego. Zobaczył także, że nie zapomnieliśmy 
o nim i może liczyć na koleżanki i kolegów ze szkoły. 
Chociaż tak możemy pomóc w tej trudnej dla Rafała 
sytuacji. 
 

 Całą akcję zorganizował Samorząd Uczniow-
ski. Przewodnicząca Samorządu, Nadia Dudziak 
wspólnie z kolegą prowadziła sprzedaż zebranych 
fantów. Pomagali także nasi wolontariusze. Przedsię-
wzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów 
naszej szkoły, a także nauczycieli, pracowników i ro-
dziców. Wrażliwość i zaangażowanie to bardzo waż-
na cecha społeczna i jeżeli nie będziemy przecho-
dzili obojętnie obok osób w potrzebie, to w trudnej 
sytuacji ktoś może pomóc również nam. Jako osoba 
uczestnicząca w zebraniach samorządu widzę, że nasz 
Samorząd Uczniowski na bieżąco reaguje na potrze-
by uczniów oraz szkoły. Mogę wam tylko powiedzieć, 
że w najbliższym czasie odbędzie się fajne wydarze-
nie dla wszystkich uczniów. Na pewno   będzie dużo 
emocji i myślę, że wam się to spodoba. Do zobaczenia 
niebawem.

Paulina Gumińska 6 c
źródło obrazka freepik.com
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Co oglądamy?

 Jednym z moich ulubionych filmów jest 
„Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana 
na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pod 
tym samym tytułem.  Premiera tego filmu odby-
ła się 12 lutego 1999 roku. Jest to ostatnia z trzech 
części trylogii Sienkiewicza, przeniesiona na ekran 
przez Jerzego Hoffmana, po „Potopie” i „Panu Wo-
łodyjowskim”, choć pisarz stworzył ją jako pierwszą.
 Film opowiada o czasach po-
wstania Chmielnickiego, które trwało od 
1648r. do 1657r. Głównymi postaciami są: 
Jan Skrzetuski - grany przez Michała Żebrowskiego, 
Bohun - grany przez rosyjskiego aktora Aleksandra 
Domagarowa,
Helena Kurcewiczówna - grana przez polsko-szwedz-
ką aktorkę Izabellę Scorupco.
 Losy głównych bohaterów wplątane są w wy-
darzenia powstania Chmielnickiego. Podczas powro-
tu z Krymu Jan Skrzetuski ratuje życie Bohdanowi 
Chmielnickiemu, następnie, będąc w Rozłogach, pro-
si o rękę Heleny, która miała zostać w przyszłości żoną 
Bohuna. Bohun, dowiedziawszy się o wydaniu Heleny 
za Skrzetuskiego, porywa ją. Skrzetuski udaje się  z 
poselstwem na Sicz Zaporoską, gdzie zostaje pojmany 
przez Tatarów. Tam dowiaduje się że, wojska polskie 
próbują  tłumić powstanie Chmielnickiego. Bohdan 
Chmielnicki, mający dług wdzięczności u Skrzetuskie-

go, wykupuje go od Tatarów i po pewnym czasie uwal-
nia. Polacy po wielu przegranych bitwach wycofują 
się, a jednym z punktów obronnych jest twierdza Zba-
raż, w której dowodził Jeremi Wiśniowiecki. Chmiel-
nicki wraz z chanem krymskim oblegają Zbaraż. Po 
wielu tygodniach oblężenia Skrzetuski wydostaje się z 
twierdzy i zawiadamia króla Jana Kazimierza o poło-
żeniu obrońców. Władca podpisuje ugodę z Turkami, 
którzy wycofują swoje wojska. Wskutek tego faktu, 
wojska Wiśniowieckiego mogą opuścić twierdzę bez 
szwanku. Helena, uratowana z niewoli przez towa-
rzyszy Skrzetuskiego, zostaje zabrana do obozu króla, 
gdzie spotyka Skrzetuskiego i tam odbywa się ich ślub.
 Film „Ogniem i mieczem” jest wierną ada-
ptacją książki. Sceny bitew, pojedynków, potyczek, 
są realistyczne i bardzo dokładnie odwzorowane. 
Scenografia, stroje aktorów, wystrój wnętrz, mili-
taria i konie wiernie oddają epokę, w której dzie-
je się akcja filmu. Dlatego moim zdaniem należy 
obejrzeć  film po uprzednim przeczytaniu książki, 
ponieważ powinniśmy porównywać książkę do fil-
mu, a nie film do książki. A ja serdecznie polecam 
ten film wszystkim tym, którzy czekają na wzrusze-
nia, chwile zadumy, strachu, a także salwy szczerego 
śmiechu. To wszystko tam znajdziecie, zapewniam.

Nikodem Wójcik  klasa 6c
źródło obrazka: filmweb.pl.
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Czego słuchamy? John Legend

Redaktor naczelny: Dorota Goczkowska
Redakcja i zdjęcia: Anna Gap-Mydlak
Łamanie: Michał Trzciński

 Właściwie to John Stephens. Urodził się 28 grudnia 1978 roku w Springfield. To amerykański pio-
senkarz R&B, kompozytor i pianista. W wieku czterech lat Legend rozpoczął edukację muzyczną; wy-
konywał utwory gospel na pianinie klasycznym. Rok później dołączył do kościelnego chórku dziecię-
cego. W wieku 16 lat ukończył Springfield North High School, następnie uczęszczał na uniwersytet w 
Pensylwanii, gdzie przewodził Counterparts, grupie śpiewającej a cappella. Zdobywca Oscara w 2015 
roku za najlepszą piosenkę "Glory" z filmu "Selma". W 2013 roku John Legend ożenił się z modelką Chri-
ssy Teigen. W kwietniu 2016 roku para doczekała się pierwszego dziecka, córki Luny, a w 2018 roku uro-
dził się ich syn. 25 lutego 2019 roku dołączył  jako trener do 16 edycji amerykańskiego '"The Voice", za-
stępując Jennifer Hudson. A ja lubię go za to, jak pięknie mówi o uczuciach i za tę właśnie piosenkę.

Julia Szostek 6 c
All Of Me:

What would I do without your smart mouth
Drawing me in, and you kicking me out
Got my head spinning, no kidding, I can’t pin you 
down.
What’s going on in that beautiful mind.
I’m on your magical mystery ride
And I’m so dizzy, don’t know what hit me, but I’ll 
be alright
My head’s under water,
But I’m breathing fine
You’re crazy and I’m out of my mind.
‘Cause all of me
Loves all of you,
Love your curves and all your edges,
All your perfect imperfections.
Give your all to me,
I’ll give my all to you.
You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winding,
‘Cause I give you all, of me
And you give me all, of you, all.
How many times do I have to tell you
Even when you’re crying you’re beautiful too.
The world is beating you down, I’m around through 
every mood,
You’re my downfall, you’re my muse,
My worst distraction, my rhythm and blues.
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head for you.

Cały ja

Co ja bym zrobił bez twych wygadanych ust,
Przyciągają mnie, a ty mnie wyrzucasz.
W głowie mi się kręci, nie żartuję, nie mogę cię zrozu-
mieć,
Co się dzieje w tym pięknym umyśle.
Jestem na twojej magicznej, tajemniczej przejażdżce,
Jestem oszołomiony, nie wiem, co mnie trafiło, ale 
będzie ze mną dobrze.
Moja głowa jest pod wodą,
Ale oddycham swobodnie.
Jesteś szalona, a ja odchodzę od zmysłów.
Bo wszystko, co we mnie,
Kocha wszystko, co w tobie.
Kocham twoje krągłości i wszystkie krawędzie,
Wszystkie twoje doskonałe niedoskonałości.
Daj mi całą siebie,
A ja dam Ci całego siebie.
Jesteś moim końcem i początkiem.
Nawet jeśli przegrywam, to wygrywam.
Ponieważ daję ci całego, całego siebie,
A ty dajesz mi całą, całą siebie.
Jak często muszę ci mówić,
Że nawet kiedy płaczesz, jesteś piękna.
Świat Cię przytłacza, jestem blisko w każdym twoim 
humorze.
Jesteś moim upadkiem, jesteś moją muzą,
Moim najgorszym zatraceniem, moim R&B
Nie mogę przestać śpiewać, to dzwoni w mojej głowie 


