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Już 106 tegorocznych Maturzystów 

z naszego Liceum podpisało umowy 

w ramach projektu „Śląskie Nowe 

Kwalifikacje”. Uczestnicy projektu otrzymują dostęp od platformy 

edukacyjnej z materiałami do nauki języka angielskiego i zdają 

egzamin LTE (LanguageCert Test of English) całkowicie za darmo. 

Egzamin potwierdza kompetencje językowe zdających na poziomie 

od A1 do C2. Uzyskują oni  międzynarodowy certyfikat, ważny 

bezterminowo, uznawany przez uczelnie i pracodawców, zarówno 

w Polsce jak i na świecie. Koordynatorem projektu jest 

mgr Magdalena Miśkiewicz. 

 

Trwa kolejna edycja Olimpiady Projektów 

Społecznych „Zwolnieni z Teorii”. 

Uczniowie z naszej szkoły – samodzielnie 

lub we współpracy z innymi szkołami – 

dotąd zrealizowali sześć projektów społecznych: „Ja też potrafię!”, „Przekuj 

marzenia w sukces”, „play4kids”, „Wejdź do gry”, „Snowdrops” i „Łojki – 

wczoraj i dziś”. Dzięki tym projektom społeczność lokalna mogła wziąć udział 

w festiwalach talentów, warsztatach, wykładach, a nawet turnieju siatkówki! 

Wspaniale jest działać na rzecz innych, jednocześnie zdobywając wiedzę, 

umiejętności biznesowe i społeczne, które na dodatek są potwierdzone 

certyfikatami, przyczyniającymi się w późniejszym życiu do lepszego startu na 

rynku pracy. Gratulujemy wszystkim naszym Uczniom, którzy projekty już 

ukończyli! Trzymamy kciuki za Sandrę i Łucję Szarzec, których projekt 

„VegeMy” został zakwalifikowany do kolejnego etapu olimpiady i jest na dobrej 

drodze do pełnej realizacji! 

LTE Śląskie Nowe 

Kwalifikacje 

ZWOLNIENI Z TEORII 

W NORWIDZIE 



 

 

 
 

Samorząd Uczniowski w bieżącym roku szkolnym 

organizował liczne akcje, mające na celu integrację 

społeczności uczniowskiej oraz promocję szkoły. Mimo 

trudnego czasu pandemii, we wrześniu 

przeprowadzono Zaprzysiężenie Pierwszoklasistów 

podczas Dnia Patrona. „Nakręcony" został film 

„Norwidziak w czasie pandemii”, który w zabawny 

sposób zachęca do właściwego zachowania w tych 

trudnych dla wszystkich czasach. Z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, Prezydium Samorządu zorganizowało akademię przez 

radiowęzeł, która połączona była z wręczaniem tradycyjnych 

Oskarocyprianków. Samorząd współpracował również z licznymi 

organizacjami działającymi w szkole, takimi jak Klub Charytatywny FILOS, 

Szkolna Rada Wolontariatu czy Fotoklub. Przygotowana została również nowa 

oferta związana z  bluzami i gadżetami Norwidziaka, która jednak została 

zawieszona z powodu przejścia trybu nauczania na zdalny. Przez cały okres 

współpracowano z Młodzieżową Radą Miasta. Jednym z głównych zadań 

Samorządu Uczniowskiego była promocja szkoły poprzez aktywne 

prowadzenie szkolnych mediów oraz w lokalnych mediach. Podczas okresu 

nauki zdalnej we współpracy ze szkolną Biblioteką zorganizowano „Przerwę na 

czytanie”. Samorząd po raz kolejny wziął udział w bardzo owocnych 

warsztatach zorganizowanych podczas Interdyscyplinarnej Konferencji 

Samorządów Uczniowskich XU 2020 w Szczecinie. W grudniu odbył się także 

turniej szachowy online, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele. Aby 

wyrazić zdanie uczniów o nauce zdalnej w naszej szkole, przeprowadzona 

została wśród wszystkich uczniów ankieta oraz stworzony raport na ten temat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMO SIĘ NIE ZROBIŁO 
CZYLI O DZIAŁANIACH SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku, 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 

Edukacji Narodowej. W dniu tym Samorząd Uczniowski podziękował 

Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Obsługi i Administracji za 

trud włożony w pracę dla Norwida. Z tej okazji odbyła się również kolejna 

edycja norwidowskich Oskarocyprianków. Tą zacną nagrodę zdobyli 

nauczyciele, których nie sposób nie zauważyć. Laureatów nagrody 

w danych kategoriach wybrali wszyscy nasi uczniowie. 

W poszczególnych kategoriach wygrali: 

 

Myśliciel roku, czyli nauczyciel, który jednym zdaniem zmieni wasz 

światopogląd: prof. TOMASZ TUREK 

Sokole Oko, czyli nauczyciel, który wie i widzi wszystko: 

prof. RENATA MALINOWSKA 

Pomocna Dłoń: prof. PIOTR SMOK 

Pogromca pierwszaków, czyli nauczyciel, który potrafi sprowadzić na 

ziemię: prof. DOROTA SURMACKA 

Szybka piłka: prof. LESZEK HUDZIAK 

Debiut roku: prof. MONIKA STOLARZ 

Mistrz połamańców językowych: prof. BOŻENA PINDUS 

Szwajcarski zegarek, czyli nauczyciel, który jest zawsze zorganizowany i 

nigdy nie zawodzi: prof. AGNIESZKA OWCZAREK 

Złota rączka: pan ROMAN HUTNY 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 



  
 

Początek nowego roku to idealny czas 

na podsumowania tego poprzedniego 

i stawianie sobie celów na rok kolejny. 

Rok 2020 sprowadził nas jednak do 

parteru i pokazał, że planowanie nieraz 

należy ograniczyć do życia z dnia na 

dzień. Mowa o życiu z koronawirusem 

i szeregiem zawirowań i utrudnień 

związanych z jego obecnością życiu 

codziennym. Rok 2021 musi być lepszy!  

Aby upamiętnić ważne dla nas osoby i wydarzenia, patronem roku 2021są: 

 

 

Urodzony 3 sierpnia 1901 we wsi  Zuzela 
nad Bugiem(na styku Mazowsza 
i  Podlasia),zmarł 28 maja 1981 
w Warszawie. 

Stefan Wyszyński po ukończeniu 
gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił 
do Seminarium Duchownego 

we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 
roku został kapłanem. W czasie 
okupacji hitlerowskiej był kapelanem 
formacji Armii Krajowej i szpitala 

powstańczego  w Laskach. Po zakończeniu wojny został rektorem 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 r. 
został mianowany na biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął 12 

maja tego samego roku na Jasnej Górze. Po śmierci prymasa Augusta 
Hlonda w 1948 r. został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim 
i warszawskim oraz prymasem Polski. W okresie komunistycznych 

represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej 
tożsamości narodu. Opracował program odnowy życia religijnego 
w Polsce, który jest zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Kardynał Wyszyński uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru 

Watykańskiego II. W latach 1980-81 pełnił rolę mediatora między 
Solidarnością a władzami. Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński 
zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego 
ciałem spoczęła w podziemiach katedra św. Jana w Warszawie. 

POWITAJMY NOWY ROK! 

STEFAN WYSZYŃSKI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/3_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1901
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1981
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa


 

 

Stanisław Lem urodził się 12 lub13 
września 1921 roku we Lwowie, 
na Ukrainie. Dzieciństwo i młodość 

spędził w zamożnym domu, 
we Lwowie. Od najmłodszych lat 
był bardzo zdolnym dzieckiem 

przeprowadzone przez ówczesne 
władze oświatowe badania wykazały, 
że był najinteligentniejszym dzieckiem 

w południowej Polsce. W 1940 roku 
rozpoczął studia medyczne 
na Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
Lwowskiego, a pięć lat później z całą 

rodziną wyjechał do Krakowa, tracąc 
w wyniku wojny cały dobytek. 
Przyszedł wówczas z pomocą rodzinie, 

publikując w prasie swoje prace. Kariera literacka Stanisława Lema 
zaczęła się od współpracy z czasopismami. W 1950 za namową Jerzego 
Pańskiego napisał powieść „Astronauci” - swój debiut książkowy, który 

okazał się bestsellerem. Po jego wydaniu pisarz został przyjęty 
do Związku Literatów Polskich. W lutym 1954 roku Stanisław ożenił się 
z Barbarą Leśniak. W 1956 zaczęła się wielka, międzynarodowa kariera 
Lema jako pisarza. W nadchodzących latach publikowane były jego 

największe dzieła, takie jak: „Solaris” i „Powrót z gwiazd”. W 1968 roku 
na świat przyszedł jego syn -  - Tomasz, jednak niepewność Lema 
codo przyszłości chłopca, skłoniła go do wyjazdu do Wiednia, skąd 

wrócił po kilku latach. Lem zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. 
Zgodnie z jego ostatnią wolą urna z prochami została złożona 
na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Twórczość Lema była 

niejednokrotnie ekranizowana oraz adaptowana na jako sztuki 
teatralne. 

Ciekawostki na temat Stanisława Lema: 

• Jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym 

okresie był najbardziej poczytnym nieanglojęzycznym pisarzem 
science-fiction. 

• Jego imieniem nazwano planetoidę (3836 Lem) oraz pierwszego 

polskiego satelitę naukowego. 

• Był odznaczony między innymi medalem "Gloria Artis" 

i najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, Orderem Orła 

Białego. 

STANISŁAW LEM 



  

 

 
 
 

Polski poeta, jeden z najwybitniejszych 

przedstawicieli tzw. "Pokolenia 

Kolumbów". Brał udział w Powstaniu 

Warszawskim, żołnierz Armii Krajowej. 

Używał pseudonimów: "Jan Bugaj", 

"Krzysztof Zieliński", "Piotr Smugosz", 

"Emil" i "Jan Krzyski". Urodził się 

22 stycznia 1921 roku w Warszawie. 

Był synem krytyka literackiego Stanisława Baczyńskiego i nauczycielki 

Stefanii Zieleńczyk. Zarówno Stanisław, jak i Stefania wpajali młodemu 

Krzysztofowi miłość do ojczyzny i uczyli go patriotyzmu od najmłodszych 

lat. Młody Baczyński był dzieckiem chorowitym i słabym. Miał astmę. 

W 1933 roku Baczyński rozpoczął naukę w warszawskim Gimnazjum 

im. Stefana Batorego. Podczas pobytu w szkole średniej związał się 

z lewicową organizacją młodzieżową "Spartakus". Używał wtedy 

pseudonimu "Emil". Z tego też okresu pochodzi pierwszy znany jego 

wiersz - "Wypadek przy pracy" (1936). Był średnim uczniem, nawet język 

polski nie był jego mocną stroną. Świetnie rysował, co stało się jego 

największą pasją. W 1939 roku zdał maturę. Radość przyćmiła śmierć 

ojca - 27 lipca. Od tej pory zmieniła się tematyka wierszy Krzysztofa 

na bardziej mroczną. W warunkach okupacyjnych zdecydował się 

sabotować rozporządzenie niemieckie i pozostać po aryjskiej stronie. 

Nie zamieszkał zatem w getcie, pomimo swoich żydowskich korzeni. 

Dorywczo pracował, aby utrzymać siebie i matkę. Krzysztof poznał 

Barbarę Drapczyńską, z którą pobrał się 3 czerwca 1942 roku. W czasie 

II wojny światowej był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu. 

Nie przeszkodziło mu to w rozwijaniu pasji, jaką była liryka. Przez cały 

okres okupacji aktywnie tworzył, a warszawscy literaci, którzy mieli 

okazję zapoznać się z wierszami Krzysztofa, szybko docenili jego talent. 

W 1943 roku rozpoczął służbę w plutonie "Alek”, a następnie kompanii 

"Rudy" batalionu "Zośka". Ze względu na jego talent dowódcy 

zdecydowali się wycofać go z czynnej służby. Mimo to Krzysztof chciał 

walczyć. Mocno zaangażował się w konspirację, uczęszczał w wielu 

szkoleniach, nierzadko ryzykując aresztowaniem. 4 sierpnia 1944 roku, 

w czwartym dniu Powstania Warszawskiego poległ od wrogiej kuli 

niemieckiego snajpera na posterunku w Pałacu Blanka. 

KRZYSZTOF KAMIL 

BACZYŃSKI 



 

 

 

Przez to, że sąsiedzi Polski byli zaangażowani w wojny (np. z Imperium 

Osmańskim) i w rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów, nie mieli czasu 

by zajmować się Polską. Dzięki czemu mieliśmy chwilę na zreformowanie 

naszego kraju, za ich plecami. Owocem tych reform była właśnie Konstytucja 

3 Maja. 7 września 1789 sejm wyłonił Deputację do Formy Rządu, kierowaną 

przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, do zadań 

której należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. 

17 grudnia 1789 do sejmu wniesiono zaaprobowany przez deputację tekst 

marszałka nadwornego litewskiego Ignacego Potockiego pt. Zasady do formy 

rządu. Projekt ten, zgodny z duchem republikańskim, zakładał 

podporządkowanie rządu sejmowi, a sejmu sejmikom, przy zachowaniu 

wybieralności wszystkich urzędników państwowych, od króla począwszy. 

W czerwcu i lipcu 1790 Ignacy Potocki opracował liczący 658 artykułów 

Projekt do formy rządów Projekt ten, zakładał nikłą władzę monarchy, spotkał 

się ze sprzeciwem Stanisława Augusta. 3 maja 1791r w Polsce uchwalono 

pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Uchwalił ją Sejm Wielki 

na Zamku Królewskim w Warszawie za panowania Zygmunta Augusta. 

Jej głównym celem było zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu 

politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Zmiany które wprowadziła Konstytucja 3 Maja 

Przede wszystkim zmieniła ona ustrój państwa na monarchię dziedziczną, 

azarazem ograniczyła ona demokrację szlachecką, która niszczyła tamtejszą 

Polskę. Częściowo wyrównała prawa osobiste mieszczan i szlachty oraz 

stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc nadużycie chłopów np.: 

wysoką pańszczyzną. Konstytucja formalnie zniosła  liberum veto, które 

blokowało wiele reform.  Oczywiście nie spodobało się to naszym sąsiadom, 

ponieważ oznaczało to że nie będą już mogli zawieszać obrad, przekupując 

polską szlachtę. 

KONSTYTUCJA 3 MAJA 



 

 

Urodził się 9 października 1921 

roku w Radomsku, zmarł 24 

kwietnia 2014 roku 

we Wrocławiu. Różewicz tworzył 

już przed wojną. Publikował 

między innymi w czasopismach 

"Pod znakiem Marii" 

i "Czerwone Tarcze". W 1944 

roku wraz z bratem Januszem 

wydał "Echa Leśne". Dwa lata 

później zbiór satyrycznej prozy i poezji "W łyżce wody". Jednak za jego 

debiut uznaje się dopiero tom "Niepokój" z 1947. Jego poezja wyraża 

tragizm osamotnionej jednostki, zagubionej w powojennym świecie 

zdominowanym przez widmo masowej śmierci, okrucieństwa, 

obojętności i cywilizacyjnego uniformizmu. Jest to twórczość osoby 

okaleczonej i porażonej okrucieństwem wojny. Bohater jego wierszy jest 

osobowością zagrożoną dezintegracją i powszechnym chaosem. 

W wierszach ,,Przepaść” i ,,Koncert życzeń” pisze o prostych uczuciach, 

o podstawowych wartościach: życzliwości, dobroci, przywiązaniu 

do miejsca urodzenia. 

Wyróżnienia:  

• W 1991 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta 

Radomska 

• W 1999 roku .został laureatem Nagrody Literackiej im. 

Władysława Reymonta „za twórczość całego życia” 

• W 2000 roku otrzymał Nagrodę Literacką Nike za tom poetycki 

"Matka odchodzi". 

• W 1968 - połowie lat 70. i na początku lat 80. był poważnym 

kandydatem do Nagrody Nobla, jednak nagrodę w tamtym czasie 

otrzymał Czesław Miłosz. 

• W 1995 otrzymał otrzymał honorowe obywatelstwo Gliwic 

• W 1997 otrzymał nagrodę „Złotej Kuli” 

• W 1997 zdobył Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana 

Parandowskiego 

• 26 listopada 2006 zdobył Nagroda Złotego Berła, 

• W 2008 uzyskał Złoty Wawrzyn Olimpijski w kategorii poezja. 

 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 



5 września świętowaliśmy 

Dzień Patrona. Tym razem 

z powodu pandemii nie było 

tradycyjnej akademii. Rano 

z fanfarami przy tablicy 

pamiątkowej stanął poczet 

sztandarowy i wszyscy 

zaśpiewaliśmy hymn szkoły, a życzenia z okazji Święta Szkoły przekazała 

Natalia Segiet – absolwentka Norwida i laureatka tytułu Absolwent Roku 2017. 

Później w auli odbyło się Czytanie Norwida poprzedzone wystąpieniami Pana 

Dyrektora i Pani Katarzyny Bodziachowskiej. C. K. Norwid dużo mówił o pracy 

i tak pracowicie realizowaliśmy jego przesłanie podczas godziny 

wychowawczej-najpierw klasy wysłuchały audycji o życiu i twórczości poety, 

a potem klasy zespołowo mierzyły się z przygotowanymi zadaniami, częściowo 

zaszyfrowanymi. Rywalizację wygrała klasa 2sP z wychowawcą panią Urszulą 

Kurek. Tegoroczny Dzień Patrona zapoczątkował skromniejsze niż zwykle 

obchody Jubileuszu 55-lecia Szkoły. Zapraszamy Uczniów ale też 

i Absolwentów do wzięcia udziału w ogłoszonych konkursach na mem 

o C. K. Norwidzie i wiersz lub piosenkę o Norwidzie.  

Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 roku we wsi 

Laskowo-Głuchy, leżącej w okolicach Warszawy. Pierwsze jego utwory były 

publikowane w prasie, między innymi w „Przeglądzie Warszawskim”. W 1842 

roku opuścił Polskę i już nigdy do niej nie wrócił. Norwid wyjechał do, Drezna, 

aby doskonalić sztukę rzeźbiarską. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie. 

Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię 

Trębicką, która również odrzuciła jego oświadczyny. W 1846 poeta podróżował 

do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej 

Polonii. Był to dla artysty okres licznych kontaktów towarzyskich, 

artystycznych i politycznych. Niedługo później został tam jednak aresztowany 

i zmuszony do wyjazdu z Prus. Wrócił do Rzymu i wtedy poznała Adama 

Mickiewicza oraz zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim. W latach 

1849-1852 mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Juliusza Słowackiego i Fryderyka 

Chopina. Kłopoty finansowe i pogarszający się stan zdrowia, zmusiły Norwida 

w do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy, gdzie przez 

niecałe dwa lata pracował, jako grafik. Norwid zmarł w nędzy, 

23 maja 1883 roku Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu 

współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Cyprian Kamil Norwid 

należał do drugiego pokolenia poetów romantycznych. Często jest uznawany 

za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych.  

PATRON 

SZKOŁY 



CZYTAĆ KAŻDY MOŻE 

 

 

 

 

 
 

Biblioteka szkolna zachęca do korzystania z zasobów cyfrowych 

“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę 
Ministrów programem w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 

poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych 
i pedagogicznych. Program składa się z 4 priorytetów, Priorytet 
3 dotyczył zakupu książek do bibliotek szkolnych, co zostało u nas 

zrealizowane. Natomiast Priorytet 4 – zakłada udostępnienie publikacji 
w formatach cyfrowych, którego operatorem została Biblioteka 
Narodowa. W ramach nowo utworzonego priorytetu były realizowane 
następujące zadania: 

udostępnienie w sieci audiobooków lektur i literatury dla dzieci 
i młodzieży, 

w tym zakup licencji. Przygotowanie i udostępnienie w sieci 

kolekcji  e-booków 

digitalizacja i udostępnienie w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona 
w postaci kolekcji tematycznych materiałów pomocniczych dla szkół 

pozwalających na prowadzenia zajęć on-line. 

Biblioteka Narodowa zakończyła już prace związane z realizacją 

Priorytetu 4. W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona https://polona.pl/ 

przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury zarówno 

obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. 

Szczegółowa informacja dostępna jest także na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. 



Z OGRODU SZKOLNEGO PEDAGOGA 
 
Zapraszam Cię do rozmowy 

i namysłu nad kilkoma 
drobiazgami… Zaletą wirtualnej 

formy komunikacji jest możliwość 
zatrzymania się, powrotu i według 
potrzeby – dowolnie długiej 

refleksji. Idąc krok dalej – 
sukcesem będzie działanie. 

Zewsząd podaje się nam wiele 
sposobów organizowania naszego 

życia. Docierają do nas informacje 
o tym jak wyglądać, co robić, 
dokąd iść, co myśleć. Czasem nie 

wiemy, co robić. Gubimy się. 
Dobrze, jeśli zaczynamy szukać 

rozwiązania, pomocy, sposobu. I tu możemy spotkać się po raz kolejny 
z nadmiarem. Jeśli tego potrzebujesz – umów się na rozmowę z kimś, kto 

profesjonalnie pomaga w radzeniu sobie z trudnościami. Rozmawiaj z innymi 
ludźmi – z rodziną, przyjaciółmi, dorosłymi, którym ufasz. Szukaj dobrego 
wyjścia. Zawsze jakieś jest. Niezależnie od powyższego przypomnienia, pomyśl 

też w ten sposób, że poszukiwania rozwiązania możesz zacząć niemalże 
w każdej chwili.  Czy przychodzi Ci na myśl, że w pierwszej kolejności można 

szukać oparcia w sobie? Każdy z nas ma w sobie możliwości, zasoby, potencjał, 
zdolności. Niezależnie jak to nazwiemy, jeśli zaczniemy szukać – możemy 

znaleźć w sobie oparcie. I to takie, do jakiego nie potrzebujemy niczego 
zewnętrznego. Co zatem robimy? Jak może wyglądać ten krok w dobrym 
kierunku? Wykonaj kilka prostych czynności każdego dnia wieczorem, 

na początku najlepiej przed snem. Po prostu skup uwagę na swoim ciele. 
Na ogólnym samopoczuciu. Na swoich mięśniach. Na ogólnym 

poziomie/poczuciu  napięcia/rozluźnienia. Na oddechu. Obserwuj uważnie 
siebie, idąc po prostej drodze: zacznij od obserwacji rąk, głowy, ramion, klatki 

piersiowej, brzucha, miednicy, ud, łydek i stóp. Co czujesz? Co myślisz? Staraj 
się skupiać swoją uwagę na doznaniach, jakie odczuwasz 
w poszczególnych  częściach ciała. Na końcu „ogarnij” uwagą całą swoją 

osobę. Zastanawiaj się, jakie informacje odczytujesz ze swojego ciała? Jak się 
czujesz? Co myślisz? Życzliwa samoobserwacja to pierwszy krok. Zauważenie 

siebie. Docenienie. Rozumienie. Na początku zrób to. Zobacz co się z Tobą dziej 
i pomyśl, jak może wyglądać kolejny krok? Opowiem o nim, w kolejnej cyfrowej 

rozmowie. Wyjaśnimy też, co, jak i dlaczego się tu dzieje.   Jeśli chcesz, 
to możesz też do mnie napisać – porozmawiamy wtedy wcześniej.  
Teraz po prostu zrób jeden krok.  

Oddychaj swobodnie. 
 

Agnieszka Wrona 



 

Agata Jastrzębska 

*** 

 

A kiedy runą mury, 
zniknie strach… 

A kiedy zgaśnie wojna, 
przejdzie czas… 
Narodzi się nadzieja 

w każdym z nas… 
I zniknie, zniknie ból… 

Odnajdziemy razem moc 
do walki o świat. 

Powstanie z przeszłych nas, 
dla pokoleń przyszłych dat, 
kraina pięknej baśni. 

Gdzie każdy będzie żył, 
bez strachu, łez i trosk. 

 
I runą wszelkie mury, 

narodzi się świat. 
I kiedy przejdzie wojna, 
powróci tamten czas… 

I z popiołów jak feniks, 
odrodzi się w nas, 

ta nadzieja, wola walki 
dla przyszłych nas. 

 
 
 

 

 

Dzieci nasze będą wolne 
od naszych łez i trosk. 

i zniknie wszelki strach, 
odrodzi się świat. 
Znów będzie płynął czas 

w krainie jak ze snów. 
 

Lecz ty i ja, 
będziemy wciąż trwać, 

w przestrzeni sprzed lat. 
Gdzie łzy mają sens 
i walka wciąż trwa, 

o nowy, lepszy świat. 

 

Z nadzieją sprzed lat, odrodzi się 

świat, 

gdzie będziemy żyć w zgodzie, 

ja i mój brat. 

Wśród naszych uczniów są tacy, którzy 

wyróżniają się na tle innych. Niestety nie 

zawsze jest nam dane podziwiać ich 

niesamowite talenty i zdolności. Niektórzy 

z nich, tak jak patron naszej szkoły, 

wyrażają siebie i swoje uczucia poprzez poezję. Poniżej dajemy wam 

możliwość przyjrzenia się twórczości młodych talentów. Wszyscy wyrazili 

zgodę na publikację ich twórczości.  

 

 

SZKOLNE 

TALENTY 



 
Łukasz Piłat 

„Wyobcowanie na planecie 

Ziemia” 
 
 
Gdybyś zaszedł dalej niż do zaułka 
który da ci coś więcej niż pochówek w 

zbiorowej mogile 
nie zdążyłeś dotknąć ziemi matki 
 

przenikliwy wzrok smutnego malarza 
słyszał dźwięki samotnej tony melodii 
 
już znam Przybosia ojca 

 
stoi na rozłące skalnej 
pogłębia się ona co raz 

tąpnięciem 
nogi rozciągnięte chce ratować 
pisze 

ledwie z kilku kartek ukleił pomost 
 
a one 
ciągnięte złym omenem wiatru 

fru 
lecą do głębi ziemi 
i zastygają na kształt 

łoża 
 
kiedyś pójdzie godnie spać 

polski dziedzic Paryża 
 
przebudzi się 
wyjdzie 

obmaca spiż 
zobaczy mowę polską 
 

znów będzie pisał 
 
niestraszna zjawa 

 
przecież ktoś musi 
rąbać 
drewno na opał 

 

Maksym Kimla 

„Na korytarz szkolny” 

 

Gościu, siądź pod mą ścianą a odpocznij 
sobie. 

Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja 
tobie. 

Belfer też nie podejdzie, bo bardzo zajęty. 

Zresztą maską lub szybą mocno zasłonięty. 

Ułóż głowę wygodnie, usiądź na zeszycie 

I pomyśl górnolotnie, jak piękne jest życie. 

Spójrz w lewo i w prawo, potem do 
smartfona.  

Zanurkuj i uwierz - nikt cię nie pokona.  

Tu zawżdy jest ciekawie, zawżdy 
tajemniczo,  

Chodź tuż obok lub z dala różni ludzie 

krzyczą. 

Z mej równej powierzchni, z gładziutkiej 
faktury  

Zasmakujesz chłodu, podniesiesz swe uszy 
do góry. 

Ja swym cichym szeptem, stabilnością 

swoją  

Dam ci grunt pod nogami i przestrzeń nad 
głową. 

Jabłek wprawdzie nie rodzę, wonią nie 

spowiję, 

Ale oprzesz się na mnie, choćby przez 
godzinę. 

Lekko niedostrzegany, twardy i zbyt długi,  

Będę ci oparciem, przyjacielem drugim. 
 



który znajdziesz poniżej, pomoże ci 

w niepewnych sytuacjach. Potraktuj 

go jako przewodnik po ścieżkach losu. Dzięki niemu przygotujesz się do stawienia 

czoła nadchodzącym wyzwaniom.  

Baran  

Horoskop na 2021 rok przewiduje, że będzie to pozytywny okres w życiu Barana. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia niezwykle interesujących projektów, 

które na długie miesiące napełniać będą Barana pozytywną energią. 

Byk  

W roku 2021 Byk powinien ustalić nowe cele – osobiste lub zawodowe. Jeśli do tej 

pory działał na autopilocie, bez wyraźnego kierunku, teraz pojawi się doskonała 

okazja, by to zmienić. Cokolwiek Byk wybierze, niech to będzie konkretny 

i przemyślany cel – a do tego realistyczny, by nie przekształcił się w źródło frustracji 

i rozczarowania. 

Bliźnięta  

Wygląda na to, że Bliźnięta w 2021 roku odniosą wiele sukcesów w związkach 

i małżeństwie. Nawet zawodowe ambicje nie przeszkodzą im w umacnianiu więzi 

z najbliższymi. Relacje z ludźmi okażą się więc najważniejszą sferą życia, nad którą 

Bliźnięta będą pracować. 

Rak  

Przez większość roku Rak może odczuwać, że jego życie zwolniło tempa. Jakby nagle 

zacząć iść po grząskim piasku i z każdym kolejnym krokiem zapadał się coraz głębiej. 

Niestety Rak w 2021 roku musi stawić czoła wielu przeciwnościom losu.  

Lew  

Lew zacznie rok z uśmiechem na twarzy, ponieważ ma świadomość, że po okresie 

ciężkiej pracy następuje czas na zabawę. Mając świadomość wysiłków, jakie do tej 

pory podejmował, spodziewa się nagrody. I najprawdopodobniej się nie przeliczy. 

Panna  

To może być szczególny rok dla Panny. Może, ale nie musi, ponieważ istnieje szereg 

warunków, które należy spełnić, by Panna w 2021 roku miała szansę na wyjątkowe 

sukcesy. Przede wszystkim chodzi o współpracę oraz traktowanie poważnie 

przekonań innych osób. Panna nie może uważać siebie za najmądrzejszą w okolicy. 

W ten sposób znacznie ograniczy swoje możliwości. 

Waga  

Rok 2021 będzie prawdopodobnie bardzo kreatywny i skoncentrowany 

na artystycznych poszukiwaniach. Chociaż Waga doświadczy pewnych problemów, 

większość z nich będzie raczej rozpatrywana w kategoriach kolejnych wyzwań, 

które stanowią okazję do rozwoju. W roku 2021 Waga nie będzie przejmować się 

przeciwnościami losu. Wykorzysta je raczej do własnego rozwoju. 

HOROSKOP NA 2021 

ROK 



Skorpion  

Skorpion w 2021 roku stanie się ważną postacią w nowym przedsięwzięciu. Bez niego 

zabraknie siły napędowej oraz zdecydowania, by wszystko popchnąć do przodu. 

W związku z tym mnóstwo ludzi będzie uzależnionych od umiejętności (i kaprysu) 

Skorpiona. 

Strzelec  

W roku 2021 Strzelec doświadczy trudnych chwil. To nie będzie dla niego łatwy okres, 

ale może okazać się niezwykle cenny, jeśli uda się ograniczyć codzienną aktywność 

i skupić na własnym rozwoju. Strzelec może się teraz naprawdę dużo nauczyć – 

poznać prawdziwy sens życia. 

Koziorożec  

Ten rok Koziorożec zacznie z niepewnością w sercu. Powodem są decyzje, które 

zostaną podjęte w pierwszych dniach stycznia, a może jeszcze w grudniu ubiegłego 

roku. Efekty są na tyle nieprzewidywalne, że Koziorożec może mieć spore problemy 

z zapanowaniem nad emocjami (a to przecież nieczęsto mu się przytrafia). 

Wodnik  

Wodnik od samego początku będzie wiedział, że czuje się inaczej. Wodnik w 2021 

roku cały czas będzie szukał odpowiedzi, o co tutaj chodzi. Czy odkryje tajemnicę? 

Istnieje taka możliwość, ale o wiele lepiej by było, gdyby poniósł w tej kwestii klęskę. 

Sekrety są bowiem dla niego bardzo inspirujące 

Ryby  

Rok 2021 przyniesie wiele nowych wydarzeń. Część z nich okaże się tak niezwykła, 

że Ryby nie będą mogły uwierzyć. Ale to prawda. One są częścią toczącej się właśnie 

historii. Można powiedzieć, że Ryby w 2021 roku będą miały wrażenie brania udziału 

w wiekopomnych wydarzeniach. Co więcej, całkiem sporo zyskają – nie tylko z punktu 

widzenia kariery zawodowej, ale także w życiu osobistym. 

 

A NA ROZLUŹNIENIE…  



Konkurs! 
 

„Moja recepta na szczęście” – w trudnych chwilach wyjmuję asa 

z rękawa. Napisz, co stanowi Twoją receptę na szczęście w 3 słowach 

 

Zgłoszenie do konkursu proszę przesyłać do prof. Marleny Karewicz  

za pomocą dziennika Librus. 

Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone!!! 


