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Święto Patronów Szkoły, Jezusa, Maryi               

i Józefa -Świętej Rodziny z Nazaretu  fot.W.M. 
Dnia 7 stycznia 2016 r. w obchodziliśmy 
Święto Patronatów Szkoły, Jezusa, Maryi i 

Józefa - Świętej Rodziny z Nazaretu.  
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą  w 
siedleckiej katedrze.                      
Podczas homilii Ksiądz Biskup, Kazimierz 
Gurda w nawiązaniu do ewangelii o odna-
lezieniu dwunastoletniego Jezusa w świą-
tyni, mówił o doświadczeniu wiary, które 
zdobywa się w rodzinie. Zwracał uwagę na 
to, że rozmawianie o religii, o duchowych 
przeżyciach jest niezbędne również we 
współczesnych domach. Podkreślił rów-
nież wartość posłuszeństwa: Jezus po po-
wrocie z rodzicami do Nazaretu „był im 
poddany”. Następna część uroczystości 
odbyła się w auli Naszego Liceum. Przy-
było wielu oficjalnych Gości, przyjaciół 
Szkoły. mi.in: Ks.bp Kazimierz Gurda, Ks.bp 

Piotr Sawczuk, prezydent Siedlec Wojciech 
Kudelski, rektor UPH Tamara Zacharuk, dy-

rektor In-
stytutu 
Dziennikar-
stwa i Nauk 
Społecz-
nych KUL w 
Lublinie, Ka-
rol Klauza, 
dyrektor 
Delegatury 
Kuratorium 
Oświaty i 
Wychowa-
nia w Siedl-
cach, Mi-
lena Króli-
kowska, dy-
rektorzy 

siedleckich liceów.  
     Usłyszeliśmy bardzo ciepłe słowa oraz 
pochwały skierowane pod adresem Naszej 
Szkoły. Następnie do Złotej Księgi Przyjaciół 
Szkoły wpisało się osiem osób, które swo-
imi działaniami, zasłużyły na to miano.   
Na koniec obejrzeliśmy spektakl, pt.Inka, w 
wykonu uczniów I KLO, przygotowany  pod 
kierunkiem p. prof. Wojciecha Miszczaka.  
                                                                           
Pani prof. Joanna Cymerman zaprezento-
wała wystawę poświęconą bohaterowi Po-
wstania Styczniowego, księdzu Stanisła-
wowi Brzósce, którą można obejrzeć na 
szkolnym korytarzu. 
                 

Karolina Kosyl, kl.IC    
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Spotkanie warsztatowo-autorskie 
z Redaktorem Wiesławem Łuką 

 

fot.W.M. 
         

W czwartek, 3 grudnia 2015 r. odbyło się 

spotkanie z polskim prozaikiem, reportaży-

stą, krytykiem literackim oraz scenarzystą 

filmowym – Wiesławem Łuką. Pochodzący 

z Siedlec, autor książki ,, Nie oświadczam 

się ‘’, przeprowadził wykład o dziennikar-

stwie specjalnie dla klas humanistycznych 

oraz dla klasy  1 A.                                                                                                 

Na początku Pan redaktor opowiedział o 

swoim dzieciństwie i młodości. Okazało się, 

że od najmłodszych lat pasjonował się pisa-

niem felietonów. Często kupował co-

dzienne gazety i zapałem wertował ich 

strony. Już jako młodzieniec współtworzył 

mało znane czasopisma dla amatorów. 

Szczególnym zamiłowaniem darzył pisanie 

recenzji. 

Następnie gość zaczął  wykład od podziału 

dziennikarstwa na informacyjne i publicy-

styczne. Każdy z tych rodzajów odznacza się 

indywidualnymi cechami. Na przykład, 

dziennikarstwo informacyjne skupia się na 

jak najwierniejszym przekazywaniu infor-

macji czytelnikowi. Sprawozdanie, czyli 

jedna z istotniejszych według Łuki, form 

dziennikarskich. Pan redaktor podkreślił, że 

najważniejsze jest wychwycenie konkret-

nych informacji i zdarzeń.  

Równie trudny do napisania dla początku-

jącego dziennikarza jest wywiad. Bardzo 
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istotna jest  postawa osoby przeprowadza-

jącej go, która musi wzbudzać zaufanie roz-

mówcy. Nie powinien 

być „wścibski”, ale jed-

nocześnie ważne jest, 

aby wykazywał się do-

ciekliwością.                   

Komentarz oraz arty-

kuł, został określony 

przez Wiesława Łukę, 

jako najbardziej subiek-

tywny gatunek dzienni-

karski. Autor może się 

podzielić z odbiorcą 

własną opinią, oczywi-

ście, jeżeli nie ma na 

celu nikogo urazić. 

Reportaż, nazwany 

przez Łukę „królem dziennikarstwa”, łączy 

cechy wszystkich wyżej wymienionych ga-

tunków. Daje on autorowi największe pole 

do popisu. 

 Na zakończenie wykładu Wiesław 

Łuka udzielił kilku rad początkującym dzien-

nikarzom. Według niego, najważniejsze są 

dobre chęci i wytrwałość. Autor  

uważa, że umiejętność ciekawego pisania 

jest cechą wrodzoną oraz darem od Boga, 

lecz każdy może dojść do perfekcji dzięki 

ciężkiej pracy.  

Po wykładzie, każdy wyszedł z auli 

bogatszy o wiedzę dziennikarską. Nie było  

osoby, która nie słuchałaby Pana Łuki                 

z zaciekawieniem.                                                                                                                                                                                         

W podziękowaniu za mądre słowa i liczne 

rady, uczniowie wręczyli dziennikarzowi 

pamiątkowy album oraz nagrodzili  grom-

kimi brawami. 

 

Anna Łyczywek, kl.1 A                                     

Paulina Szewczyk kl. 1 B  
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Okładka z tyłu: Tomasz Jastrzębski 
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Wywiad z Patrycją Krasuską, uczennicą 
klasy III E, uczestniczką 39 OLIMPIADY   

JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Uczennica klasy 3e PATRYCJA KRASUSKA 
zakwalifikowała się do drugiego etapu 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemiec-
kiego. OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
przeprowadzana jest trzystopniowo:1. sto-
pień - eliminacje szkolne, 2. stopień - elimi-
nacje okręgowe, 3. stopień - finał Olim-
piady. 

Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO jest zainteresowanie mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem 
niemieckim, wartościami kulturowymi nie-

mieckiego obszaru językowego oraz pozna-
nie kultury, literatury krajów niemieckiego 
obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o 
krajach niemieckiego obszaru językowego 
ma służyć utrwaleniu pokojowego współ-
istnienia pomiędzy narodami naszego kon-
tynentu, lepszemu zrozumieniu odmien-
nych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich 
rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu 
polityczno-geograficznego tego obszaru. 

-Patrycjo Twój udział w eliminacjach szkol-
nych zakończył się sukcesem. Zakwalifiko-
wałaś się  do eliminacji okręgowych. 
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Co skłoniło Cię to wzięcia udziału w olim-
piadzie?                                                                         
-Olimpiada jest to już wyższy poziom trud-
ności sprawdzenia znajomości języka ob-
cego, a ja lubię podnosić sobie poprzeczkę.          
-Przybliż proszę czytelnikom „Naszego 
Głosu” na czym polegał I etap olimpiady.           
-I etap składał się z 4 zadań:  uzupełnianie 
luk w tekście, uzupełnianie zdań pod 
względem gramatycznym/leksykalnym, 
tłumaczenie zdań na język niemiecki oraz 
transformacje zdań.  
-Jak dużo czasu zajmuje Ci przygotowanie 
do olimpiady?                                                             
-Przygotowanie do olimpiady to tak na 
prawdę cała praca, którą też trzeba wyko-
nać przed maturą. Zakres jest oczywiście 
jeszcze poszerzony i wymaga to „pamię-
ciówki”, zatem ważna jest systematycz-
ność.                                                                                                                               
-Czy udział w olimpiadzie pomaga rozwi-
jać zainteresowania?                                                
-Zarówno przejście do kolejnego etapu 
olimpiady, jak i porażka jest motywacją do 

nauki.  Jak już wspomniałam, olimpiada to 
także praca własna ponad program reali-
zowany w szkole.  
-  Jaki zakres tematyczny obowiązuję w 
eliminacjach okręgowych?                                         
-I to jest świetne pytanie. Jeżeli chodzi o 
część pisemną - leksykalną, to zakresu nie 
ma. Wiem na pewno, że muszę powtórzyć 
całą gramatykę. Na część ustną podany 
jest wykaz lektur z historii, geografii, kul-
tury i tradycji Niemiec. Oczywiście wyma-
gane są także pozycje  z literatury niemiec-
kiej. Każda z tych książek powinna być 
przeczytana w oryginale.                                         
-Jakie uprawnienia ma finalista i laureat 
Olimpiady Języka Niemieckiego? -Laure-
aci i finaliści otrzymują ocenę celującą na 
koniec roku szkolnego z języka niemiec-
kiego oraz są zwolnieni z egzaminu matu-
ralnego z języka niemieckiego.  
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-Na czym będzie polegał etap II? Czy bę-
dzie to wypowiedź ustna, czy pisemna, 
czy jedno i drugie?                                                                                                                                                                  
-Dopiero po uzyskaniu 80% z etapu pisem-
nego, można przystąpić do części ustnej.                                                                       
-Jak rozpoczniesz przygotowania do II 
etapu?                                                                                             
-Przede wszystkim, zrobię dostępne arku-
sze z poprzednich etapów okręgowych. 
Powtórzę gramatykę oraz słownictwo, 
zwroty frazeologiczne itp. Później czeka na 
mnie duży stos książek :)  
-Skąd będziesz czerpać informacje? Z ja-
kiej literatury, prasy?                                                         
- Nauka, nie tylko niemieckiego, to nie 
tylko książki. Dla mnie internet to źródło al 
terantywnych form nauki - prasa, testy, 
krzyżówki, ale także blogi pisane w innych 
językach. Oprócz tego,  gramatyka  Benzy, 
książki ze słownictwem i testami z języka 
niemieckiego.  
-Twoim opiekunem jest pani prof.Marta 
Sawczuk. W jaki sposób współpracujesz z  

nauczy-
cielem?                                                                                                                                                     
-Pani 
Profesor 
pożycza 
mi 
książki, 
także te 
starsze 
wyda-
nia, któ-
rych nie 
ma już w 
obiegu. 
Poza 
tym, do-
staję 
wiele te-

stów, nie tylko maturalnych.                                                 
-Jak zrodziło się Twoje zainteresowanie 
językiem niemieckim?                                                  
-Uczę się języka niemieckiego od czwartej 

klasy szkoły podstawowej, czyli już prawie 

9 lat. Jest to wielka pasja, ale także przy-

jemność. Miałam szczęście, bo od po-

czątku trafiłam na nauczycieli z pasją. Ta 

rzadka umiejętność "zarażenia" uczniów 

swoją pasją była w moim przypadku klu-

czem do sukcesu. Język niemiecki, ale 

także inne języki obce, są dla mnie niekoń-

czącą się historią. Z tego powodu, górują 

nad innymi zainteresowaniami.                      

-Dziękuje za rozmowę. Życzę dotarcia 

do  finału i uzyskania tytułu laureata 

Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Nie-

mieckiego. Powodzenia!        

Z Patrycją Krasuską rozmawiała Magda-

lena Ostas
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Rozmowa z uczniem klasy I A,                         

Mehmetem Aktasem  

Prowincja Gaziantep jest jedną z najstarszych w Turcji - jej historia sięga czasów, kiedy zamiesz-
kiwali tu Hetyci (około 1600 p.n.e.) Miasto jest obecnie uważane przez historyków za jedną z naj-

starszych nieprzerwanie zamieszkałych osad na świecie, założoną około 3650 roku p.n.e., starszą 
od Teb, Jerycha, Jeruzalem, czy nawet Aten 

 

-Mehmecie, skąd pochodzisz?  
-Pochodzę z wschodniej części Turcji. Mia-
sto nazywa się Gaziantep, w którym 
mieszka około 1.8 mln ludzi. 
- Dlaczego przyjechałeś do Polski? 
-Przyjechałem do Polski, ponieważ mój tato 
tutaj znalazł pracę. 
-Jak długo mieszkasz w naszym kraju? -
Mieszkam od 5 lat, a tata od 15 lat. 
-Jak nauczyłeś się języka polskiego?                                                                                                                       
-Chodziłem do szkoły w Polsce i miałem 

jeszcze indywidualny zajęcia z panią od ję-
zyka polskiego.                                                                                                                                                                  
-Jakie miałeś trudności na początku pobytu 
tutaj? -Największym problemem był oczy-
wiście język. Na początku nic nie umiałem i 
nie mogłem rozmawiać z ludźmi. Pan od ję-
zyka angielskiego chodził ze mną do szkoły 
przez  pierwszy miesiąc i tłumaczył mi 
wszystko. Coraz lepiej mi „szło” z językiem 
polskim. Aktualnie prawie   wszystko rozu-
miem, piszę, czytam.
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Wznoszącą się 

nad miastem 

cytadela (kale), 

pochodzi po-

dobno z czasów 

rzymskich, od-

restaurowana 

za cesarza bi-

zantyjskiego 

Justyniana w VI 

wieku n.e., a 

następnie prze-

budowana 

przez Seldżu-

ków w XII i XIII 

wieku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalej się uczę języka polskiego, ponieważ 
chcę w przyszłości zostać tłumaczem w 5 
języków. Zaznaczę, iż znam jeszcze język 
rosyjski, azerbejdżański, angielski i zaczą-
łem naukę języka hiszpańskiego. 
-Czy zauważyłeś wobec swojej osoby ze 
strony innych ludzi szczególne traktowanie, 
pozytywne, bądź negatywne? 
-W podstawówce niektórzy na początku 
nie akceptowali mnie, ale myślę, że to dla-
tego iż byli jeszcze młodzi i nie rozumieli 
niektórych spraw. Teraz nie mam żadnego 
problemu z ludźmi. Jeśli ktoś myśli inaczej 
to szanuję decyzje to. Jestem człowiekiem 
otwartym i potrafię się dogadać z każ-
dym. Do każdego staram się być miły, spę-
dzam dużo pożytecznego czasu ze znajo-
mymi.  
-Opowiedz nam o swoje rodzinie. Gdzie pra-
cuje Twój tata, mama, czy masz rodzeństwo 
i w jakim wieku?  
-Tata Lutfi prowadzi restaurację, a mama, 
Nermin nie pracuje. Mam dwie siostry. 

Młodsza Tuba ma 14 lat, a starsza Esra 18 
lat. Dziewczyny oczywiście chodzą do 
szkoły.  
-Podaj nam kilka informacji o swojej kultu-
rze, religii? 
-Islam jest ostatnim i ostatecznym przesła-
niem od Boga dla całej ludzkości. Jest to 
wiara która jednoczy ludzi w oddawaniu 
czci tylko Jednemu Bogu, który nie ma 
partnerów, synów, świętych i relikwii po-
siadających Boże atrybuty… w Islamie 1 nie 
równa się 3. Jeden Bóg jest ponad czasem 
ludzkiej egzystencji, On się nie rodzi i nie 
umiera. 
Pięć filarów Islamu: 

1. Świadectwo wiary - Szachada .                                                                                                           
Składam świadectwo, że nie ma bo-
gów poza Allahem (Jednym Bogiem) 
i składam świadectwo, że Muham-
mad jest wysłannikiem Allaha (Jed-
nego Boga)"                         
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2. 2.Modlitwa czyli Salah. Salah to na-
zwa obowiązkowej modlitwy, która 

jest wykonywana pięć razy dziennie i 
stanowi bezpośredni

 kontakt wiernego 
z Bogiem                    
3.Zekat czyli jał-
mużna.                                                                                                                               
Zekat to słowo, 
które oznacza za-
równo „oczyszcze-
nie” jak i „wzrost”. 
Majątek, który po-
siadamy jest 
„oczyszczony” , je-
śli odłożymy część 
pieniędzy dla osób 
potrzebujących.                                                 
4. Post  
Każdego roku w miesiącu Ramadan, wszy-
scy muzułmanie poszczą od świtu do 
zmierzchu – powstrzymując się w tych go-
dzinach od jedzenia, picia i stosunków sek-
sualnych z małżonkami.                                                                                                                                                                       
5. Pielgrzymka Hadż. 
Obowiązkowa pielgrzymka do Mekki przy-
najmniej raz w życiu. Hadż jest obowiąz-
kiem tylko tych, którzy są fizycznie i finan-
sowo w stanie to zrobić. Niemniej jednak 
ponad dwa miliony ludzi przyjeżdża do 
Mekki każdego roku z każdego zakątka 
świata.                                                         -Czy 
Ty Mehmecie albo ktoś z Twoich bliskich 
uczestniczył w pielgrzymce Hadż?                               
-Dziadek  Hayri i babcia Ayse.                                                                                                                          
-Najważniejsze święta państwowe w Turcji 
to… 
- 23 kwietnia Święto Suwerenności Naro-
dowej,  19 maja Święto Uczczenia Ata-
turka,  30 sierpnia- Dzień Zwycięstwa Tur-
cji, 29 października to Dzień Republiki Tur-
cji.                                              

 -Najważniejsze święto muzułmańskie to…                                                                                              
-Ramadan. Trwa miesiąc czasu i przez ten 
czas trwa post. Cały miesiąc od wschodu 
słońca do zachodu nie wolno jeść i pić. 
Jedną z cech tego święta  jest wyrażanie 
empatii i zrozumienia dla ludzi, którzy sa 
głodni, biedni, mają złe warunki życia.                                                                             
–Jest jeszcze Kurban -Święto Ofiar. Upa-
miętnia ofiarę Abrahama i jego posłuszeń-
stwo wobec Boga. Na pamiątkę czynu 
Abrahama każdy ojciec rodziny składa w 
ofierze owcę, barana, wielbłąda lub krowę. 
Zwierzę musi być zabite rytualnie, następ-
nie dzieli się mięso tak, by 1/3 oddać po-
trzebującym, 1/3 krewnym, a pozostałą 1/3 
spożywa się na wspólnej uczcie. Tego dnia 
wspólnie odwiedza się meczet, recytuje 
Koran i rozdziela prezenty. W czasie Święta 
Ofiar wielu muzułmanów składa też datki 
pieniężne przeznaczone na pomoc bied-
nym i fundacje charytatywne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koran
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-W 
religii 

katolickiej ludzie otrzymują w swoim życiu kilka sakramentów: chrzest, czyli wprowadzenie do 
wspólnoty Ludu Bożego, I Komunię Św., bierzmowanie, sakrament małżeństwa, kapłaństwa, 
namaszczenie chorych, osobie bliskiej śmierci. Jak to wygląda w religii muzułmańskiej?  
-W Islamie nie ma sakramentów.  
-Katolicy modlą się 2 razy dziennie, rano i wieczorem oraz uczestniczą w niedzielę i święta we 
Mszy Świętej w kościele. Jak Ty się modlisz i czy chodzisz do swojej świątyni. Gdzie ona się znaj-
duje?  
-Modlę  się 5 razy dziennie. Jak mieszkałem w Turcji to odwiedzałem meczet. W Polsce są 
tylko cztery meczety, w Gdańsku, w Kruszyniany , w Bohonikach i Warszawie. Byłem w każdej 
z nich, lecz nie mogę często tam jeździć,  bo są za daleko od Siedlec. 
-Czy odwiedzasz swój kraj rodzinny, jeśli tak to z jakich powodów? 
Jeżdżę do Turcji w każde ferie i wakacje ponieważ tęsknię za bliskimi, za dziadkami, kolegami, 
moją Ojczyzną. Spędziłem tam przecież swoje dzieciństwo, mam tam swoje ulubione miejsca.                                              

-Proszę, pozdrów czytelników „Naszego głosu” w języku ojczystym.                
Bütün okuyuculara en iyi                    

dileklerimi Munarim! 
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-Dziękuję za rozmowę.                                                                                                                                        

Rozmowę przeprowadziła Magdalena Ostas 

 

Podróż w czasie 

Czy naprawdę się da ?
Na pewno każdego z nas nurtowało to py-

tanie, chcielibyśmy wiedzieć, jak będziemy 

wyglądać, gdzie będziemy za te kilkanaście 

lat oraz czy tak naprawdę będziemy jesz-

cze żyć? 

Każdy z nas podróżuje w czasie w przód, 

ale mówiąc o podróżowaniu w czasie za-

zwyczaj mamy na myśli coś bardziej fascy-

nującego. Współcześni fizycy są zgodni że 

możemy podróżować w czasie w przy-

szłość poprzez zmniejszenie szybkości 

upływu czasu. 
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Stephen Hawking kiedyś powiedział  że 

"Czas możemy porównać do rzeki,          w 

różnych miejscach płynie z różną prędko-

ścią” I to jest właśnie klucz do podróżowa-

nia w przyszłość. 

Pond 100 lat Temu Albert Einstein opraco-

wał dwie teorie: ,, szczególną teorie 

względności" i ,,ogólną teorie względno-

ści". 

W szczególnej teorii względności opisywał 

on m.in. dylatacje czasu czyli - im szybciej 

się obiekt porusza tym wolniej płynie jego 

czas względem układu odniesienia dla 

przykładu : 

Gdybyśmy przebiegli kilometr ze średnią 

prędkością 15km/h to przeniesiemy się w 

czasie o 23fs (fantosekundy) względem 

osób które się nie poruszały, z tym że 23 fs 

to bardzo mało (1fs=10s-15) za mało aby-

śmy byli w stanie to odczuć nawet w naj-

mniejszym stopniu. Taka dylatacja czasu 

przy prędkościach z którymi mamy stycz-

ność na co dzień ma praktycznie zerowe 

znaczenie, różnice dopiero widać, gdy zbli-

żamy sie do prędkości światła. 

 

Najszybszy poruszający się obiekt stwo-
rzony przez człowieka Helios II osiągnęła 
prędkość zaledwie 0,023% prędkości świa-
tła która wynosiła 257 792 km/h czyli 70 ki-
lometrów na sekundę , przeleciałaby przez 
Polskę w 9 sekund. 

Wyobraźmy sobie że kiedyś ludzkość bę-
dzie w stanie stworzyć rakietę która osią-
gnie 99,9% prędkości światła. Gdybyśmy 
wyruszyli taką rakietą w przestrzeń ko-
smiczną i nasza podróż trwałą by rok, to 
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po powrocie okazało by się że na ziemi mi-
nęły 22 lata. 

Ogólna teoria względności  Einsteina mówi 
nam, że czas zależy również od siły grawita-
cji, to tak jakby grawitacja przyciągała czas, 
im dalej jesteśmy od słońca tym czas będzie 
płynął szybciej, a grawitacja będzie mniej-
sza. Na ziemi niestety ten efekt jest zbyt 
mały, aby można go było zaobserwować, 
chociaż ktoś mieszkający na ostatnim pię-
trze wieżowca w porównaniu z osobą 
mieszkającą na parterze, doświadcza mini-
malnie wolniejszego upływu czasu ponie-

waż grawitacja jest odrobinę silniejsza, bli-
żej powierzchni ziemi. Wyobraźmy sobie że 
stoimy przy obiekcie który ma bardzo dużą 
masę oraz bardzo dużą silę grawitacji tak 
jak czarna dziura, jak jesteśmy blisko ta-
kiego obiektu to wszystko co znajduję się 
dalej, będziemy postrzegać jako przyśpie-
szone, my zaś obserwowani z daleka bę-
dziemy wyglądali jakbyśmy poruszali się w 
zwolnionym tempie.  

No dobrze, możemy, albo i będziemy mogli 
kiedyś w przyszłości podróżować w czasie 
poprzez bardzo szybkie poruszanie się, albo 
będąc w pobliżu dużej masy.  

 

A czy podróż w przeszłość jest możliwa ?  

Stephen Hawking był bardzo sceptycznie 
nastawiony do podróży w przeszłość, twier-
dził że muszą istnieć jakieś prawa fizyki 
które tego zabraniają i powiedział że ludz-
kość nie wynajdzie nigdy wehikułu czasu, 
jako argument powiedział "Najlepszym do-
wodem, jakim posiadamy na to, że podróż 
w czasie nie jest możliwa i nigdy nie będzie 
jest to że nie przeżywamy dziś najazdu hord 
turystów którzy są z przyszłości" 

Stephen Hawking zrobił prosty ekspery-
ment, przygotował imprezę dla podróżni-

ków z przyszłości, był przygotowany szam-
pan i dużo potraw, ALE zaproszenie napisał 
po przyjęciu tak aby mogli je zobaczyć lu-
dzie z przyszłości, powiedział że upewni się 
że zaproszenia przetrwają w tej lub innej 
formie wieki, niestety żaden podróżnik z 
przeszłości nie pojawił się na przyjęciu. 

Być może podróżowanie w przeszłość nie 
będzie nigdy możliwe, albo może po prostu 
nikomu nie chciało się pojawić na imprezie 
u Hawking'a. A gdyby istniał taki wehikuł 
czasu, czy skorzystalibyście z niego ?  

Jakub Michałowski, kl.IE 
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FOT.A.Skums 

POZYTYWNE AFIRMACJE
Henry Ford, który założył spółkę Ford Mo-

tor Company, powiedział kiedyś "Jeśli są-

dzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli są-

dzisz, że nie potrafisz - również masz ra-

cję". I tutaj się z Henrym całkowicie zga-

dzam. Tylko skąd wynika nasza opinia o 

nas samych? Mam na myśli to, że w po-

rządku, myślisz, że nie potrafisz czegoś zro-

bić. Dlaczego tak uważasz? Twoje przeko-

nania o Tobie samym nie są tak naprawdę 

do końca Twoje. Może kiedy byłeś mały 

usłyszałeś jak ciocia, wujek, babcia, dzia-

dek, mama, tata, brat, siostra czy ktokol-

wiek inny mówi, że jesteś za słaby, żeby 

uprawiać sport? Albo, że nic z Ciebie nie 

będzie? A może słyszałeś to wielokrotnie? 

Pół biedy jeśli w to nigdy nie wierzyłeś. 

Wtedy to nie miało aż tak wielkiego znacze-

nia dla całokształtu Twojego rozwoju i ży-

cia. A co jeśli uwierzyłeś? Wtedy w Twoim 

mózgu zapisała się informacja, blokada, 

która powstrzymuje Cię przed osiąganiem 

celów, które są w Twoim zasięgu. Twoja 

podświadomość wyuczyła się negatywnych 

wzorców postępowania. Czy tak już będzie 

zawsze? Wszystko zależy od Ciebie. Zo-

staje zadać tylko jedno pytanie: jak zmienić 

Twoje przekonanie o samym sobie? 
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Musisz tylko uwierzyć w siebie i... zmienić zapis w Twoim mózgu. 
Nic prostszego.  

 

Co to są afir-

macje? 
Afirmacje to krótkie 

zdania, stworzone 

świadomie tak, aby 

przekonać o czymś 

podświadomość. Czło-

wiek doświadczając 

pewnych sytuacji, wy-

uczył się działać auto-

matycznie i zazwyczaj 

niekorzystnie dla 

niego samego. Dlatego warto zmienić pro-

gram podświadomości na korzystniejszy 

dla nas. Korzystniejszy, czyli taki, który 

będzie z nami współpracował zamiast nam 

przeszkadzać. 

Przypomnij sobie dzień, w którym wstałeś 

lewą nogą i miałeś negatywne nastawienie. 

Czy 

nie 

stało 

się 

wów-

czas 

tak, że 

cały 

dzień 

był 

nieu-

dany? 

Innym 

razem, kiedy wyobrażałeś sobie, że Twoje 

wystąpienie przed większą grupą ludzi bę-

dzie porażką - czyż nie popadłeś w samo-

spełniającą się przepowiednię? Skoro więc 

negatywne myśli = negatywne zdarzenia to 

dlaczego nie miałbyś wykorzystać tego 

zjawiska w sposób dla Ciebie korzystny?

Zasady tworzenia afirmacji: 
1. Wszystkie afirmacje powinny być w cza-

sie teraźniejszym (już teraz chcesz żeby rze-

czywistość była lepsza, a nie za rok); 

2. Forma powinna być jak najbardziej pozy-

tywna; nie powinna zawierać słowa nie (jak 

powiedział Robert Downey Jr. "Martwienie 

się jest jak modlitwa o coś, co nie chcesz, 

żeby doszło do skutku" - można to też od-

nieść do mówienia "Nie jestem głupi", które 

podświadomość odczyta jako "Jestem 

głupi", gdyż często nie słyszy ona słowa 

"nie"); 

3. Afirmacje powinny być jak najprostsze, 

najkrótsze i najbardziej zwięzłe. Im pro-

ściej, tym lepiej; 

4. Należy unikać słów muszę, potrzebuję, 

pragnę (budzą one uczucie przymusu, ogra-

niczenia i braku); 

5. Nie możesz wypowiadać tych słów bez-

myślnie, jak wierszyka. Powinieneś być 

świadomy, co mówisz i wierzyć w to. 

Należy pamiętać, że afirmacje to tylko po-

moc w osiąganiu sukcesu i usuwanie ogra-

niczeń z przestrzeni naszej podświadomo-

ści. Jednak nie jest to żadne czary-mary, 

które sprawi, że bez wysiłku schudniemy, 

czy opanujemy język. Dlatego afirmacjom 

powinno towarzyszyć działanie, np. 

"Staję się zdrowszy i szczuplejszy" - mo-

żesz to powtarzać, ale jednocześnie powi-

nieneś zwiększyć swoją aktywność fi-

zyczną, lub zamienić np. białe pieczywo na 

pełnoziarniste. 

"Z każdym dniem jestem spokojniejszy i 

odnajduję w sobie harmonię i równowagę" 

- tutaj dodatkowo można zalecić wysypia-

nie się, spacery, drzemki. Co mogę jeszcze 

doradzić? Afirmacje możesz powtarzać 
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kilka razy dziennie w 

myślach lub na głos; 

możesz je również za-

pisywać, przykleić na 

lodówce lub na ścia-

nie. Jakkolwiek to zro-

bisz, jeśli naprawdę się 

przyłożysz - uzyskasz 

efekty. A co jest 

najlepszego w 

afirmacjach? 

Duże efekty przy 

minimalnym wy-

siłku. 
 

                                                                                                                Aleksandra Cielemęcka, kl.II E 

Poznajemy osobliwości przyrody 

Байкал Россия                                                 

Россия, крупнейшее государство в мире, гордится своим невероятным 

природным чудом – озером Байкал, самым древним, глубоким и большим по площади 

озером на планете.  

Озеро расположено в Сибири –районе, который по площади превышает суммарную 

территорию Соединённых Штатов и большинства стран Западной Европы. Воды озера 

заполняют Байкальскую расселину –огромный котлован, который проходит через 

Южную Сибирь, длиной более 800 километров и глубиной в около 1,5 километра В 

нём содержится не менее пятой части мирового запаса пресной воды. 
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Озеро Байкал насчитывает около 2500 зарегистрированных видов животных и растений 

Россия, крупнейшее государство в мире, гордится своим невероятным 

природным чудом – озером Байкал, самым древним, глубоким и большим по площади 

озером на планете.  

Озеро расположено в Сибири –районе, который по площади превышает суммарную 

территорию Соединённых Штатов и большинства стран Западной Европы. Воды озера 

заполняют Байкальскую расселину –огромный котлован, который проходит через 

Южную Сибирь, длиной более 800 километров и глубиной в около 1,5 километра. В 

нём содержится не менее пятой части мирового запаса пресной воды. Озеро Байкал 

насчитывает около 2500 зарегистрированных видов животных и растений. Туристы 

съезжаются на озеро на протяжении коротких летних тёплых месяцев и расселяются 

на побережь Например, омуль из семейства лососевых. В озере обитает множество 

организмов-фильтраторов, которые поддерживают необыкновенную прозрачность 

воды. Видимость составляет 40 метров. Вода в озере – самая чистая в мире. Пресная 
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вода помагает размножению, поэтому, чем больше глубина, тем разнообразнее 

становится озеро. Для погружения в озеро необходимо специальное оборудован.

На глубине в 

одну милю 

большая 

часть дна 

озера 

илистая, 

возраст слоя 

ила 

составляет 20 

миллионов 

лет. В 

некоторых местах толщина слоя доходит до восьми километров. Теоретически,  

в толще ила на дне озера Байкал можно похоронить вершину Эверест.  

На протяжении летних месяцев на озере Байкал можно встретить самых известных его 

обитателей – байкальских нерп.  

Это самые маленькие представители семейства тюленей в мире и являются одним из 

двух видов, обитающих в пресной воде.   

Туристы тысячами съезжаются на озеро, чтобы искупаться, покататься на лодке и 

расслабиться на пляже (если им конечно позволят дети).  

Туристы и нерпы используют по максимуму короткое лето, пока  

в сентябре не появятся первые признаки зимнего снега на вершинах окружающих гор. 

Долгие зимы в Сибири очень суровые – температура падает значительно ниже нуля, а 

поверхность озера покрывается льдом, 

который держится с января по май. Толщина
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льда 

может достигать одного метра. Близлежащие леса покрывает глубокий слой снега.  

Стаи из 20 различных видов бабочек-ручейников появляются над озером, обеспечивая 

протеинами голодных птиц и медведей.  В двадцатом столетии минеральные богатства 

Байкальской территории привлекли тяжёлую промышленность на побережье озера, нос 

1992 года ситуация изменилась. Озеро Байкал и вся близлежащая территория 

превратилась  

в Национальный Парк. Озеро Байкал, которое ежегодно посещает 250 000 туристов, 

стало одной из главных достопримечательностей Сибири, а его чистые пресные воды 

– одним из основных природных сокровищ. 

                                                                                                   p.prof,Jolanta Mielczarek 

 

Konkurs: 

Jakie osobliwości kryje w sobie jezioro Bajkał? Zapraszamy  do zmierzenia się z tekstem           

w języku rosyjskim. Termin nadsyłania odpowiedzi:  31.03.3016 r. Adres: gazetka@klosie-

dlce.pl. Nagroda: Ocena „bardzo dobry” z przedmiotu język rosyjski.  

Poprawne rozwiązanie z numeru 1 nadesłała Martyna  Brzozowska z kl.III C, która otrzy-

mała ocenę „5” z języka hiszpańskiego. Gratulujemy!  
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Zdolności i uczeń zdolny…         Opr.mgr Agnieszka Strzeżysz 

 

Uczeń zdolny to ten, który osiąga lep-

sze wyniki od swoich rówieśników, w sytu-

acji, gdy wszyscy mają jednakowe warunki 

pracy, lub uzyskuje te same co rówieśnicy 

wyniki przy mniejszym wysiłku. Jest tak 

dzięki wyższemu niż u innych rozwojowi 

takich zdolności, jak zdolność obserwacji, 

myślenie, pamięć, uwaga, wyobraźnia, 

sprawności manualne i ruchowe. 

W ujęciu psychologicznym „uczeń 

zdolny to taki, który ma wysoki iloraz inte-

ligencji, duże osiągnięcia, wysoki poziom 

twórczy, to znaczy, że charakteryzuje go 

niepokój poznawczy, umie oderwać się od 

utartych schematów, potrafi znaleźć się w 

nowej sytuacji, ma pomysły nowych roz-

wiązań starych problemów, nie boi się no-

wych rzeczy” (M. Partyka, 1999r.). 

Cechy charakteryzujące ucznia zdol-

nego: 

 wysoki poziom zdolności ogólnych, 

czyli zdolność do rozumowania abstrak-

cyjnego, łatwość uczenia się, inicjatywa 

i oryginalność w pracy intelektualnej, 

 wysoki poziom zdolności specjalnych 

(uzdolnień), 

 wysokie osiągnięcia w nauce lub poten-

cjalne zdolności do ich uzyskiwania; 

 dyspozycje lub osiągnięcia twórcze, 

 silne i szerokie zainteresowania, 

 silna motywacja do zajmowania się 

ucznia dziedziną działalności, 

 szybkie zapamiętywanie, prawidłowe 

kojarzenie i rozumowanie, 

 zdolność do wytężonej pracy, łatwość 

skupienia się nad danym problemem,  

 duże zróżnicowanie emocjonalne, 

szybki styl pracy, 

 wytrwałość 

w dąże-

niach, sa-

modziel-

ność, 

 poczucie 

własnej 

wartości, 

 krytyczne 

spojrzenie 

na rozumo-

wanie wła-

sne lub cu-

dze, 

 oryginal-

ność w pracy intelektualnej,  

 kreatywność,  

 prezentowanie niezależnej postawy.  

Niektóre z tych cech powodują, że 

uczniowie zdolni nie zawsze dobrze funk-

cjonują w grupach rówieśniczych. Zdarza 

się, że są oni wyobcowani, odizolowani od 

grupy kolegów – nie znajdują wśród nich 

partnerów o podobnym poziomie intelektu-

alnym. Można zaobserwować, że uczniowi 

zdolni chętnie przebywają z dorosłymi. 

Stan ten sprawia, że wielu uczniów zdol-

nych niezbyt dobrze czuje się w szkołach. 

Są to uczniowie dociekliwi, twórczy, podej-

mujący różnorodne zadania oraz posiada-

jący wiele własnych pomysłów rozwiązania 

danego problemu. 
Bibliografia: 

Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Pod-

stawowe zagadnienia, Gdańsk, 2001 

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, War-

szawa,2004                                                               

Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy, War-

szawa, 1999   
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Bal studniówkowy 
W sobotę 9 stycznia tegoroczni maturzyści 
naszej szkoły bawili się na jedynym, wyjąt-
kowym i niepowtarzalnym balu studniów-
kowym w sali bankietowej ‘’Orchidea’’ w 
Siedlcach. 

Całonocną zabawę poprzedziła część ofi-
cjalna, na którą przybyli zaproszeni goście 
m.in.: ks. kan. dr Krzysztof Baryga, dyrek-
tor wydziału nauczania kurii siedleckiej 
oraz pan Wojciech Kudelski, prezydent Sie-
dlec. Na początku wybrzmiały te znaczące i 
od dawna wyczekiwane słowa:    „Polo-

neza czas zacząć!”. Po pięknym, tradycyj-
nym tańcu  i  przemówieniach (m.in.: ks. 
dyr. Jacka Świątka i przedstawiciela rodzi-
ców) zaczęliśmy zabawę, która obfitowała 
w śpiewy, dedykacje i zabawy integra-
cyjne. Nie obyło się też bez chwil wzru-

szeń, 
szcze-
gólnie 
pod-
czas 
podzię-
kowań 
dla na-
szych 
kocha-
nych 
rodzi-
ców, 
wycho-
waw-
ców i 
nau-
czy-

cieli. Świetną oprawę muzyczną zapewnił 
duet: DJ KSIĘŻYC i DJ ROOBY. Bawiliśmy się 
do białego rana. Dziękujemy za wspólną 
zabawę! 

                           Justyna Krasnodębska, 3D 

                                

                                          PROFESOROWIE O CZYTANIU                                                          

Pani prof.Joanna Przybyłek: Ostatnio przeczytaną przeze mnie książką była "Złodziejka książek" 

Markusa Zusaka. To piękna książka o przyjaźni i człowieczeństwie w czasach Hitlera. Opowiada o 

dziewczynie, Liesel, która swoją pierwszą książkę kradnie na pogrzebie swojego młodego brata. 
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Książka ta to "Podręcznik grabarza" dzięki, której uczy się czytać i 
poznaje jaką moc mają słowa".Czytanie książek daje nie tylko 
chwilę relaksu czy wytchnienia, ale również pozawala nam się na 
chwile zatrzymać i oderwać się od codzienności i odpłynąć w 
inny, nie zawsze lepszy świat.

Oczywiście to dobrze, gdy w naszych domach są półki uginające 

się pod olbrzymią ilością przeczytanych książek, ale ważne jest, 

aby nie zapominać o wspaniałych zbiorach bibliotecznych i cza-

sami zajrzeć do naszej biblioteki. Na pewno znajdziemy tam wiele 

ciekawych, często nieznanych lub zapomnianych książek. 

                                       
Pan 

prof.Piotr Kozioł: 
Ostatnio przeczytałem “Igrzyska śmierci. 
Kosogłos I” Suzanne Collins. Warto czytać, 
dlatego, że wzbogacamy swoje słownic-
two, pożytecznie spędzamy  wolny czas. 
Nie mam ulubionej, lecz bardzo lubię 
książki o tematyce historycznej. Pozwalają 
one poznać zamierzchłe czasy. Szczególnie 
ciekawi mnie historia Polski w czasach II 
wojny światowej. Wolę wypożyczać 
książki, ponieważ jest większa różnorod-

ność  w bibliotece niż w księgarni. 
 
Pani prof.Barbara Taras:- Ostatnio przeczytaną przeze książką była 
powieść Jacka Dehnela “Dziennik wieku Chrystusowego”.  Warto 
czytać, dlatego, że to najzdrowszy z nałogów, który odrywa nas od 
codzienności.  Nie mam ulubionej książki, za to bardzo lubię czytać 
wiersze Herberta. Dlaczego? Dlatego, że są mądre…po prostu. Ku-
puję książki, a gdy już przeczytam, to rozdaję dzieciom lub znajo-
mym, choć wypożyczać też lubię.  

  
Ksiądz Artur Zbański: Ostatnio przeczytaną przeze mnie książką był 
reportaż Wojciecha Sumlińskiego “Niebezpieczne związki Broni-
sława Komorowskiego”. Książki rozwijają, uczą, ale to też dobry 
sposób na relaks. Moimi ulubionymi lekturami są te o tematyce re-
ligijnej, bo nie tylko są ciekawe, ale można je wykorzystać w pracy 
duszpasterskiej. Wolę kupować, ponieważ można wtedy do nich 
wrócić.                                                                    

                              
 

Opracowanie: Sandra Gaj i Dominika Pióro z kl.IB 



 

 
 

 

Szymon Piotr Antoni Komar  

Wiara 

Bo to nic innego jak świadomość i wiedza. 

Nie widzisz wiatru, jednak rozumiesz, że wieje. 

Czujesz, że czas, który ludziom włosy przerzedza, 

Jego nie rusza, ponieważ trwa On przez dzieje. 

 

Dla niektórych ludzi jest to jednak ciut trudne. 

Bo niby jak ma istnieć coś czego nie widzą? 

Jednak mają swoje zachowania paskudne. 

Mówią, że nie ma, lecz wciąż z Niego szydzą. 

 

Wiara tym kilku ludziom dodaje otuchy. 

Nie mają czego, więc nie lękają się wcale. 

Niecierpliwie oczekują przyjścia kostuchy, 

By w życiu po życiu mogli trwać w chwale. 

 

Ci, którzy potrafią niech uwierzą. 

Ci, którzy nie potrafią niech spróbują.                                                                                                                                      

Ci, którzy próbowali niech się nie poddają. 

Nadzieja 

Na końcu drogi światło ciepłe i radosne. 

Piorun w czasie burzy jako dobry omen. 

Pijąc wodę ze źródła życia, gdy rosnę, 

Nie czując strachu, zwąc Boży świat swoim domem. 

 

Nadzieja jak świeca, lecz tyle od niej różna, 

Iż raz zapalona sama nigdy nie zgaśnie. 

Zanim stanie się żądzą, póki nie jest próżna, 

Nie może zblednąć, może błyszczeć tylko jaśniej. 

 

Masz prawo, żeby chcieć od życia czegoś więcej. 

I na to czekać, choć wcale nie być pewnym. 

W odpowiednim czasie móc wziąć to w ręce. 

Być jednym, wielkim, ludzkim dziękczynieniem śpiew-

nym. 

 

Ci, którzy potrafią niech mają nadzieję. 

Ci, którzy nie potrafią niech spróbują. 

Ci, którzy próbowali niech się nie poddają. 

 



 

 
 

 

Miłość 

I bez drugiej osoby to wieczna asysta. 

Kogoś kto o Tobie zawsze, wiecznie pamięta. 

A w ogóle co to znaczy, że jest czysta? 

Kiedy miłość to miłość jedyna i święta. 

 

Gdyż żyje we wszystkim i w Niej wszystko żyje. 

Z tego oto powodu jest najważniejsza. 

Nie zadaje pytania: ,,Co niby jest czyje?’’ 

A jednak Jej siły wcale to nie umniejsza. 

 

I jest wytrwała oraz jest zawsze wierząca. 

Tworzy więź – mocną, nierozerwalną zażyłość. 

Przyjmuje wszystkich i nikogo nie odtrąca. 

Taka być powinna, a w sumie jest – Miłość. 

 

Ci, którzy potrafią niech kochają. 

                                                                                                Ci, którzy nie potrafią niech spróbują.                                                                                                                                                     

Ci, którzy próbowali niech się nie poddają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.A.Skums 
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