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EGZEMPLARZ 

BEZPŁATNY 

Od pewnego czasu, świat na chwilę stanął w miejscu.  Na pewno wiele się 

zmieniło, ale pomimo tego, że  nie możemy spotkać się w szkole, nasza re-

dakcja postanowiła nieco umilić Wam czas i zrobić internetowe wydanie na-

szej gazetki ! Serdecznie zapraszamy do czytania i ciepło, wiosennie pozdra-

wiamy :) 
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Roszpunka wytrzymała 18 lat w wieży, damy radę ! 



 

Czy Albert Camus przewidział 

przyszłość ? 

 

 

Przewidział przyszłość, czy to rozwa-

żania na tematy życia i jego ulotności 

skłoniły Alberta Camusa do napisania 

“Dżumy”? Tego niestety możemy się 

jedynie domyślać, ale niewątpliwie 

prawie 5 krotny wzrost sprzedaży tego 

dzieła  mówi sam za siebie. 

Nakaz pozostania w domu, rozprze-

strzeniająca się zaraza, lekarze nieu-

stannie walczący z pandemią. Wiele 

heroicznych czynów, przeplatających 

się z aktami tchórzostwa lub egoi-

zmem. Ludzkość stojąca na skraju ist-

nienia. Z łatwością możemy porównać 

samych siebie do mieszkańców Oranu. 

Zapracowani, zabiegani, brak czasu na 

odpoczynek. Dosłowny wyścig szczu-

rów, który nie pozwala docenić możli-

wości, przed jakimi stoimy. A to 

wszystko może zmienić się całkowicie 

w przeciągu kilku miesięcy. Powieść 

jednak niesie nam optymistyczny ele-

ment, napawa czytacza nadzieją-

wspomniała o tym, już 70 letnia córka 

Camusa. 

Popularność utworu wzrosła znacząco 

we Włoszech oraz Francji, gdzie moż-

na nawet znaleźć kieszonkową wersję 

“Dżumy”. 

Dla nikogo nie będzie zdziwieniem, 

jeśli ujmiemy pandemię mianem 

strasznej. Ludzie szukają pocieszenia, 

świadomości, że w przeszłości również 

występowały podobne zdarzenia, a jed-

nak ludzkość dotrwała aż do dnia dzi-

siejszego. 

-„Być może po zakończeniu walki z 

koronawirusem będziemy mieli czas na 

zastanowienie się, co rzeczywiście jest 

ważne, staniemy się bardziej ludzcy” – 

powiedziała córka autora. 

Czas który teraz mamy, a spowodowa-

ny jest niestety czymś okropny, powin-

niśmy mądrze wykorzystać. Książki, 

samodoskonalenie, wysiłek fizyczny, 

czas spędzony z najbliższą rodziną, czy 

jakikolwiek rodzaj wsparcia dla leka-

rzy, pielęgniarek czy ratowników, po-

winny wypełniać nasz czas. Mamy 

okazję, by zwolnić na chwilę i docenić 

ten czas, którego niestety mieszkańcy 

Oranu nie doceniali. I pamiętajmy, że 

po  każdej burzy wychodzi słońce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berenika Tubielewicz kl.IIC 



 

Jest trochę inaczej... 

 

        Zdalne nauczanie jest z nami już od ponad miesiąca. Nowa me-

toda nauki zdecydowanie zmieniła sposób w jaki patrzymy na lekcje. 

Ma ona wiele zwolenników, ale jeszcze więcej przeciwników. Nie da 

się ukryć, że jest to coś nowego, z czym większość z nas nie miała 

wcześniej kontaktu. Uczniowie chwalą sobie możliwość dłuższego 

snu, w końcu kto z nas nie lubi dłużej pospać. Obecnie od naszego 

łóżka do "szkoły" dzieli nas zaledwie parę kroków. I szczerze mó-

wiąc tu kończą się atuty tej sytuacji. Dopiero teraz jesteśmy w stanie 

docenić ile daje dobrze przygotowany nauczyciel do lekcji. Omawia-

nie tematów przeszło teraz na nas samych i nie jest to zbyt przyjem-

ne. Materiałów do samodzielnej pracy jest bardzo dużo. Na szczę-

ście, niektórzy nauczyciele chcą nam pomagać i łączą się z nami 

przez internet, w ten nietypowy sposób prowadząc zajęcia. Przez 

pierwszy tydzień dobrze było odpocząć od szkoły, ale teraz dałbym 

bardzo dużo żeby do niej wrócić. W końcu to z niej zostaje najwięcej 

wspaniałych wspomnień. Miejmy nadzieję, że niedługo się to skoń-

czy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Dąbrowski kl.IIC 



Kącik Muzyczny 
 Muzyka łagodzi obyczaje. Także 

podczas kwarantanny . Każdy z nas 

ma inny gust muzyczny. Jedni sięgają 

po energetyczne utwory. Inni przy ca-

łym dniu spędzonym przy komputerze 

będą chcieli posłuchać czegoś spokoj-

niejszego, może ballad Prince’a czy 

Dawida Podsiadło. Dzisiejszy artykuł 

poświęcony jest ciekawostką na temat 

korzyści, które daje nam słuchanie 

muzyki.  

Oto kilka z nich:  

 

 

 Pomaga w rozwijaniu pamięci, uczeniu się i koncentracji. 

 Pomoże ci poczuć się szczęśliwym- szczególnie tym, którzy wstają rano z 

łózka i czują się przygnębieni ;)  

 Poprawia naszą pewność siebie i pomaga zwalczyć strach, 

 Dzięki relaksującym i uspakajającym właściwościom muzyki zmniejsza-

my odczuwany przez nas stres. 

 Lista uspakajających piosnek pomoże ci w zaśnięciu. 

 

 

 

Laura Grodzińska, Zuzanna Błaszczyk kl.IIC 



OKIEM UCZNIA 

Zdalna rzeczywistość, zdalne lekcje 

24 kwietnia 2020 rok. Od około miesiąca 

zamiast tradycyjnych lekcji, mamy zdalną 

szkołę. Każdy zna powód takiej rzeczywisto-

ści. Myślę, że nikt nie wiedział idąc na roz-

poczęcie bieżącego roku szkolnego, że po 

kilku miesiącach tak to będzie wyglądało. 

Terminów powrotu do szkoły było już kilka, 

ale ciągle ulegały przedłużeniu. Dzisiaj rząd 

ogłosił, że szkoły, przedszkola, żłobki, uczel-

nie wyższe zamknięte są, co najmniej do 24 

maja. Jednak nie myślmy o tym, co będzie za 

miesiąc. Jak wygląda zdalna rzeczywistość 

w szkole? 

Myślę, że w każdej klasie inaczej 

się to prezentuje. Niektórzy nauczyciele 

decydują się na lekcje online przez ostat-

nio popularną aplikację Zoom, inni pro-

wadzą z nami lekcje na czacie na przy-

kład przez Messengera albo wysyłają 

nam zadania, materiały przez Librusa. 

Pomysłów jest pewnie tak dużo, jak nau-

czycieli. Nie zmienia to faktu, że każde-

mu trudno jest się przestawić do takiego 

trybu pracy – nauczycielom oraz ucz-

niom. Nieraz zdarza się, że mamy więcej 

do zrobienia niż jak byśmy chodzili do 

tradycyjnej szkoły. Jednak jakoś wszyscy 

musimy przetrwać ten trudny czas. Pa-

miętajmy, że te zdalne lekcje są po to, 

aby zrealizować podstawę programową 

na tyle, ile się da. Aby wakacje wygląda-

ły tak samo i trwały tyle, co zawsze. Po-

mimo tego nie zapominajmy o byciu wy-

rozumiałym dla siebie – nauczyciele dla 

uczniów, uczniowie dla nauczycieli. Nikt 

z nas nie pracuje tak samo efektywnie jak 

w szkole. Każdemu trudniej jest się sku-

pić w domu, w którym zazwyczaj głów-

nie odpoczywaliśmy, a teraz musimy tak-

że pracować. Uczniom trudniej jest przy-

swoić samemu daną partię materiału i 

zajmuje to więcej czasu. Z drugiej strony 

nauczyciele muszą jakoś przedstawić 

nam tematy, abyśmy coś zapamiętali i 

czegoś się nauczyli. Jednak ważna jest 

pamięć o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i 

dla każdego z nas jest to trudny czas. 

Większość kontaktów międzyludzkich 

przeniosła się do Internetu, musimy ra-

dzić sobie z tęsknotą za osobami, na któ-

rych nam zależy. Wierzę w to, że wszy-

scy damy radę podołać tej sytuacji. Mam 

nadzieję, że w tym roku szkolnym jeszcze 

wrócimy do szkoły, do klas, w których 

najczęściej mamy lekcje i wszyscy zoba-

czymy się w prawdziwej rzeczywistości 

zamiast w tej zdalnej. Pomimo tego, że 

koronawirus przyniósł nam wiele ograni-

czeń, smutnych chwil i gorszych dni to 

także spowodował coś niemożliwego, 

nieprawdopodobnego. Uczniowie oraz 

nauczyciele, którzy niechętnie wracali do 

szkół po weekendzie, a co dopiero po 

świętach, czy wakacjach w obecnej sytu-

acji w większości tęsknią za tym miej-

scem, a przede wszystkim za ludźmi, z 

którymi się tam widywali.  

Uwierzyłbyś/uwierzyłabyś komuś we 

wrześniu, że w kwietniu w tym roku szkol-

nym będziesz tęsknić za szkołą i ze wszyst-

kim, co z nią związane? Osobiście potrakto-

wałabym to, jako żart. Miejmy nadzieję, że 

ogłoszone dzisiaj ponowne przedłużenie za-

mknięcia szkół jest tym ostatnim. Uważam, 

że nadzieja w tak trudnym okresie jest na-

prawdę ważna, a zdalna szkoła, która jest, 

jaka jest daje nam, chociaż cząstkę normal-

ności, jaką znaliśmy wcześniej. Do zobacze-

nia na przełomie maja i czerwca! Pamiętajcie 

wszystko będzie dobrze i jakoś się ułoży! 

Zuzanna Pierańska kl. IIC 



Kwarantanna, siedzenie w domu – widzę kilka zalet.  

 

        Wiadomo, że każdy po dłuższym czasie spędzonym z dala od znajo-

mych, wyjazdów ma już w pewnym momencie dość. Jeżeli przechodzicie 

właśnie z tego powodu słabszą chwilę...Chcę abyście dostrzegli niektóre 

plusy w tej sytuacji: 

- nasze zakupy są teraz bardziej zaplanowane, bo jakby nie było, w tej sytua-

cji do sklepu lepiej chodzić raz w tygodniu, a nie codziennie, 

- spędzamy więcej czasu ze swoją rodziną, może to właśnie od tego czasu 

zaczniecie się lepiej dogadywać? 

- w końcu zaczęliśmy bardziej dbać o starsze osoby, nasze babcie czy dziad-

ków, możemy się wspaniale odwdzięczyć za ich troskę, chociażby robiąc im 

zakupy, prawda? 

- myślę, że rzeczy w naszych szafach, szufladach będą poukładane i zapanuje 

w nich ład, 

- mniejszy smog, dzięki zamknięciu fabryk, 

- niektórzy zaczną bardziej dbać o higienę, 

- wielu z nas być może znajdzie pomysł na siebie, 

Będzie taki czas, że wszystko wróci do normy i to właśnie wtedy docenimy 

naszą wolność, zdrowie i spokój 

 

Oliwia Obczyńska 



 

 

CIEKAWOSTKI – KWIATKI MATURALNE, CZYLI HUMOR MATURY :D !!! 

 

Stres może nas zmobilizować do działania lub całkiem zamieszać w głowie. 

Maturzyści potrafią na pisemnym egzaminie dojrzałości popisać się swoją ra-

dosną twórczością, niezależnie od przedmiotu czy wybranego tematu. 

Największe wpadki na maturach: 

1. Słowacki napisał "Dziady", a "Treny" Mickiewicz. 

2. "Zmarły w 2004 r. prezydent USA. Narzucił ZSRR wyścig zbrojeń, co 

pogorszyło sytuację ekonomiczną tego kraju. Popierał polskie dążenia 

do niepodległości, w tym działalność NSZZ Solidarność", odpowiedzi 

maturzystów brzmiały: Waszyngton, Osama Bill Laden, Lech Wałęsa. 

3. PiS to: Posłowie i Senatorowie, Polska Izba Sądownicza lub Polska i 

Sprawiedliwość. 

4. PO - Przysposobienie Obronne, Partia Obrony, Prawo Obywatelskie, 

Polskie Obywatelstwo. 

5. SLD - Stronnictwo Ludowo-Demokratyczne, Służba Demograficzna, 

Sojusz Lewicy Demograficznej, Stowarzyszenie Ludu, lub, co cieka-

we...Solidarność. 

6. Jakie funkcje ma jezioro Solińskie? Wzrost przestępstw, możliwość wy-

padków na jeziorze, jezioro stwarza zagrożenie pożarowe, możliwość 

utopienia się podczas spacerowania nad brzegiem a nawet... opadnięcie 

żelaznej kurtyny. 

7. Kościuszko walczył z... kordylierami, a nie kosynierami. 

8. Oko leży w moczodole. 

9. "Magellan najpierw popłynął w lewo a potem troszku w dół...". 

10. Tren IX nie uspokoił Kochanowskiego, więc napisał jeszcze dziesięć. 

11. "Pana Tadeusza rozpoczyna Wielka Improwizacja". 

12. "Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa". 

13. Pan Szekspir opisał Hamleta i Oferme. 

14. Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka. 

15. Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział co komponował. 

 

Jakub Liniewicz kl.IIC 



Uczniowskie opinie na 

Dworze Księżnej Elżbiety 
        Kwarantanna to słowo, które prześladuje większość z nas od dłuż-

szego czasu. Jednak może nie zważając na ogromną ilość minusów, 

jaki daje nam ten czas, skupimy się na zaletach życia podczas tych 

trudnych dni. Zapytałyśmy uczniów naszego LO, co sądzą na ten te-

mat. 

,,Przyzwyczajenie się do kwarantanny było dla mnie ciężkie. Rzeczy, 

które na co dzień wydawały się zwyczajne i niedoceniane, zostały ode-

brane wszystkim bardzo szybko, przez co izolacja była trudna.  

Po prawie dwóch miesiącach zaczynam doceniać przede wszystkim 

wyjścia ze znajomymi. Jednak mam teraz czas na realizację tego, co 

wcześniej odkładałam na później.  Myślę, że jak wszystko wróci do nor-

malności, to wyrażenie ,,nie chce mi się'’ , nie będzie przeze mnie  wy-

powiadane.” 

Uczennica klasy III 

 

,,Uważam, że ten czas wolny mimo sytuacji , przez którą go mamy, mo-

że być dobrym czasem. Ja przeznaczam go między innymi na ogląda-

nie ulubionych seriali, słuchanie musicali czy oglądanie filmów. Bardziej 

skupiłam się na swojej pasji i w końcu mam na nią więcej czasu niż za-

zwyczaj. Staram się także dbać o kontakt ze znajomymi, także tymi, z 

którymi go nie miałam od dłuższego czasu. Spędzam więcej czasu ze 

swoją rodziną i bardziej zaczęłam doceniać najmniejsze rzeczy, takie 

jak np. wyjście do sklepu, które wcześniej nie wydawały się aż tak waż-

ne” 

Uczennica klasy I 

 

 

Agata Łazor, Natalia Geda kl.IIC                             

 



Kącik Historyczny 

Rok dwudziesty obecnego wieku, jak wiemy, nie jest zbyt optymistycz-

ny i na pewno zapadnie on nam na długo w pamięci. Lecz czy pamiętamy, co 

działo się sto lat temu? Chciałbym wam przybliżyć, jak wyglądały lata dwu-

dzieste minionego stulecia w Polsce. Na początku roku 1920, gdy odradzała 

się druga Rzeczpospolita, a dokładnie 3 stycznia, polskie siły wyprowadzają 

akcje zaczepne przeciwko komunistom ze wschodu. Natomiast już 10 stycznia 

nasz kraj traci z własnych rąk Gdańsk, w którym do dziś znajduje się ważny 

port. Lecz to nie koniec złych informacji. Szybko parła na przód niekończąca 

się fala żołnierzy armii czerwonej. 10 marca 1920 roku wybucha wojna polsko

-bolszewicka: wojska rosyjskie rozpoczynają ofensywę na zachód. 

 

Tutaj skróce opowieść i powiem Wam… Wygraliśmy… i mam szczere nadzie-

je, że i teraz wygramy, w obecnym wieku, że wszystko skończy się dobrze, po 

prostu dobrze. Życzę zdrowia sobie i Wam dużo zdrowia i optymizmu! 

 

Radosław Celej kl.IIC 



Nadzieja – klucz do sukcesu 

 

Nigdy się nie poddawaj! 

Bądź zawsze silny… 

Nadzieja, to klucz do sukcesu. 

I choć czas jest teraz trudny, 

Choć życie uległo zmianie… 

Nigdy nie wątp w Siebie, 

Nadzieja da Ci wytrwanie. 

Bądź dobrej myśli, 

Bo po co te wszystkie zmartwienia? 

Świat na chwilę stanął w miejscu, 

Ale Ty jesteś temu światu potrzebny. 

Inaczej wszystko straci sens… 

Nadzieja, to klucz do sukcesu, 

Ty dobrze o tym wiesz…  

 
                          Natalia Wilchowska kl.IIC 



Skreśl 19 wyrazów, oznaczających nazwiska, tytuły książek, 
związanych z walką o niepodległość Polski w epoce romanty-
zmu i pozytywizmu (hasła pionowo i poziomo).  Pozostałe li-
tery utworzą hasło.     
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