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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ…… 

15.01.2022 roku, ale nie w Soplicowie, tylko w sali przyjęć okolicznościowych „Kleopatra”,  

który, jak każe tradycja, inauguruje bal studniówkowy uczniów V LO im. Adama Mickiewicza. 

 

 

 

Inauguracyjny polonez 



             

W oczekiwaniu na toast 

 

 

 

 

Nauczyciele V LO 

 



 

Gorączka sobotniej nocy 

 

 

Wychowawcy klas maturalnych 



Nic dziwnego, że po tak wspaniałej imprezie wszyscy goście, w doskonałych humorach  wrócili  

do domu z nadzieją, że ten wieczór zostanie w ich wspomnieniach na długo. 

 

                               Wiktoria Magiera III a 

opieka redakcyjna mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

DZIEŃ ZAKOCHANYCH – ŚWIĘTO MIŁOŚCI CZY ŚWIĘTO KOMERCJI? 

Nie ma co się zastanawiać nad odpowiedzią – wszyscy wiedzą, że i jedno, i drugie. 

Czerwone róże, kartki walentynkowe, kubeczki, serduszka to gadżety, które sprawiają przyjemność 

zakochanym, czyniąc  miłość  jeszcze piękniejszą. A i handlowcy są zadowoleni.   

 

  

 

Walentynkowe gadżety 

       Róża Marszałek III a 

                                                 Opieka redakcyjna mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Przed nami kolejna literacka próba koleżanki z klasy III h – Oliwii Szlęg  

OPOWIEŚĆ ZIMOWA Z DRESZCZYKIEM 

17 stycznia, wraz ze znajomymi, planowaliśmy wybrać się na jednodniową wycieczkę . Do dziś  

nie wiem, czy ta wyprawa odbyła się, czy też jest jedynie owocem mojej wyobraźni. Od samego 

rana trwały porządne przygotowania do wyjazdu. Mama, jak zwykle, wciskała nam kanapki  

na drogę. Jack – mój chłopak sprawdzał samochód. Zima, niestety, nie sprzyjała temu  staremu, 

 ale poczciwemu „Fordowi” rocznik 1987 i trzeba było nieźle się natrudzić, aby wreszcie odpalił.  

W końcu, kiedy wszyscy byli gotowi, zaczęły się pierwsze problemy. Na naszą czwórkę bagażnik 

okazał się być za mały. Zima jest naprawdę uciążliwą porą roku, gdyż połowę naszych bagaży 

stanowiły ciepłe kurtki. Na szczęście daliśmy radę ….kosztem Kate – mojej przyjaciółki, która 

musiała zrezygnować  z kilku „niezbędnych”, w jej mniemaniu, rzeczy. Trasa, którą wybraliśmy,  

od początku wskazywała, że będzie ciekawie. GPS wybierał drogi, które chyba nigdy nie były 

odśnieżane, czasami odnosiliśmy wrażenie, że przemierzamy pustkowia. Na domiar złego zabrakło 

nam paliwa. Zatrzymaliśmy się, a wokół nas tylko zaspy śniegu i drzewa. Powoli zapadał zmrok. 



Pomyślałam – grunt to zachować spokój, jednak w takiej sytuacji jest o to trudno. Kevin – chłopak 

Kate nie bardzo wiedział, czy śmiać się, czy płakać. Pogoda najwyraźniej postanowiła spłatać nam 

figla. Zaczęło sypać śniegiem. Z utęsknieniem wspominaliśmy dom, a w nim palące się polana  

w kominku i gorącą herbatę.  A teraz czekała nas noc w zimnym samochodzie. To niewiarygodne, 

ale każdy nasz wyjazd zawsze kończył się niespodziewanymi przygodami. Nad rankiem,  

ku naszemu zaskoczeniu, obudziło nas pukanie w szybę. Omal nie dostaliśmy zawału…. Naszym 

oczom ukazało się dwóch mężczyzn. Jeden trzymał w ręce siekierę, drugi był ubrany niczym Kuba 

Rozpruwacz. Nie wiem, jak to się stało, ale Jack odpalił samochód. Stał się cud….ruszyliśmy. 

 Na szczęście, niedaleko była stacja paliw, jak to niektórzy mówią CPN, zatankowaliśmy 

i wróciliśmy do domu. Jedno wiem na pewno, nawet maszyna potrafi się przestraszyć  i uciekać, 

gdzie pieprz rośnie…ha…ha.  

 

Oliwia Szlęg III h 

opieka redakcyjna mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

 
Bukiet dla pań z okazji ich święta – 8 marca 

 

REGIONALNE CIEKAWOSTKI, DZIWNE OPOWIEŚCI I LEGENDY 

To temat, który realizowali uczniowie klasy II b w II semestrze w ramach zajęć z Edukacji 

Dziennikarskiej. 

Podróż po miejscach wartych naszej uwagi rozpoczniemy od Częstochowy, a konkretnie  dzielnicy 

o nazwie „Tysiąclecie”. Krzysztof Ćwikliński przybliżył nam genezę tej dzielnicy, która rozciąga 

się w kierunku północnym od ścisłego centrum miasta. Jest ona związana z Karolem Zawadą – 

właścicielem podmiejskich ogrodów i pól, z tego też powodu teren dzisiejszej dzielnicy 

„Tysiąclecie” nazywany był Zawadami. Na części tego obszaru właściciel postanowił wybudować 

koszary, które dzisiaj zajmuje Politechnika Częstochowska (przy ul. Dąbrowskiego).  



 

Dawne koszary      Obecny wygląd dawnych koszar 

 

Ciekawą historię ma miasto- gmina Olsztyn. Najwięcej legend jest związanych z zamkiem. Jedna 

 z nich, o której pisze Jakub Tomalski, związana jest z Białą Damą (któryż zamek jej nie ma), która 

spaceruje po murach o północy i szlocha nad swoim losem. Ucieczka ze ślubu, stąd Biała Dama, 

zakończyła się dla niej tragicznie. Zahaczyła welonem o dźwignię i spadła do podziemi. Miejscowy 

Dom Tajemnic wykorzystał legendę i stworzył pokój tematyczny jej poświęcony. Z kolei  

Emilia Kawecka  wspomina o duchu Maćka Borkowica, skazanego na karę śmierci przez króla 

Kazimierza Wielkiego. Podobno do dnia dzisiejszego można usłyszeć jego jęki.  

 

Ruiny zamku w Olsztynie 

 

 



Nieco dalej znajduje się Złoty Potok. Nazwa miejscowości, jak podaje Zuzanna Borowicz, 

związana jest z legendą o słynnym czarnoksiężniku – Twardowskim. Bartosz Odrowąż – pan 

 na Ostrężniku – poprosił maga o bogactwo i ten jednym skinieniem zapełnił potok grudkami złota. 

Z osobą czarnoksiężnika związany jest też ostaniec  zwany Bramą Twardowskiego z odciskiem 

koguta, na grzbiecie którego nasz bohater zawędrował na księżyc. Miejscowość Złoty Potok słynie 

z pejzaży, które są piękne o każdej porze roku. 

 

Brama Twardowskiego wiosną i jesienią 

 

Aleja Klonowa     Staw Zielony lub Sen nocy letniej 

 

Na północ od gminy Janów znajduje się miejscowość Wiercica; jej nazwa pochodzi od rzeki, która 

ma swoje źródła w Złotym Potoku. Kacper Kapkowski zaznacza, że jego rodzinna miejscowość  

nie może pochwalić się żadną legendą, ale ma barwne tło historyczne. Jest o niej wzmianka 

 w dokumencie księcia krakowskiego – Bolesława Wstydliwego z roku 1279, co czyni ją najstarszą 

miejscowością na obszarze dzisiejszej gminy Przyrów. 



 

Rzeka Wiercica 

 

Julia Gierczak opisuje genezę Blachowni k/ Częstochowy. Historia tej miejscowości sięga   

XVI wieku. Wtedy powstała tam pierwsza kuźnia a w 1610 roku Mikołaj Wolski, Marszałek 

Nadworny Koronny, wybudował nad rzeką Stradomką (wówczas zwanej Rybną) kuźnicę 

 i blacharnię. Wyrabiana tam blacha dała początek nazwie Blachownia.  

 

Zalew w Blachowni – Polskie Saint - Tropez 

 

Nieco dalej na południowy – zachód od Częstochowy położona jest miejscowość Olszyna (miejsce 

zamieszkania Julii Kulisz), w powiecie lublinieckim, gmina Herby. Jej atrakcją jest zabytkowy głaz 

narzutowy, zwany „Diabelskim kamieniem”, z którym związana jest legenda o diable, który chciał 

nim zburzyć drewniany kościół. Głosi ona, że diabeł, co noc, bierze łańcuchy i próbuje dotrzeć  

z kamieniem do kościoła, ale wciąż mu się to nie udaje. Prawda jest jednak zupełnie inna. 

Zabytkowy kamień został przywieziony w 1911 roku przez księcia koszęcińskiego –  

Karola Hohenlohe- Ingelfigen, który chciał zabezpieczyć przed rabusiami miejsce pochówku 

dawnych właścicieli Olszyny, gdyż byli oni chowani z całym, życiowym dobytkiem. 



 

Diabelski kamień w Olszynie 

 

Emilia i Wiktoria Pokora opisują historię Mykanowa, który słynie ze znakomitej formacji 

mażoretek. Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą już z XIII wieku. Stanowiła ona wiano zakonu 

klarysek z klasztoru w Zawichoście nad Wisłą. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia 

Mikołaj, prawdopodobnego właściciela lub średniowiecznej nazwy Mikanow, wywodzącej się  

od czasownika „mitać”, co znaczy „plątać”. Jak było naprawdę, trudno dziś ustalić. 

 

Mykanowskie mażoretki 

 

Zachęcamy wszystkich do odwiedzin ciekawych miejsc wokół Częstochowy i do zapoznania się 

 z ich historią.   

Krzysztof Ćwikliński, Julia Gierczak, Kacper Kapkowski, Emilia Kawecka, Julia Kulisz,  

Emilia i Wiktoria Pokora, Jakub Tomalski (II b) 

     opieka redakcyjna mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

 



Z WIZYTĄ W TEATRZE im. ADAMA MICKIEWICZA 

Pierwszy raz na spektaklu „Kandyd”  wg. Woltera – powiastce filozoficznej o tym, jak dobrze żyć 

na tym najszczęśliwszym ze światów, mimo głodu, wojen i chorób, które są wokół nas.  

A drugi na tragedii „Makbet” Williama Szekspira – dramaturga wszech czasów, który w sposób 

uniwersalny przedstawił historię żądzy władzy i jej zgubnych skutków.  

 

W oczekiwaniu na spektakl 

 

Scena Duża Teatru im. Adama Mickiewicza 

       mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

 

 



ŻYCZENIA WIELKANOCNE – DAWNIEJ I DZIŚ  - subiektywny przegląd kartek 

pocztowych z życzeniami 

Dawniej pisaliśmy życzenia na kartkach pocztowych, a dzisiaj wysyłamy gify i  pliki ze zdjęciami 

 z naszych urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 



 

 

Kartki z życzeniami wielkanocnymi od XIX do XXI wieku 

        mgr Justyna Rakus  

 

 

 

 

 

 



2 MAJA - DZIEŃ FLAGI  

 

Flaga narodowa 

 

JAK CO ROK MATURA 

04.05.2022 r. rozpoczęła się kolejna sesja egzaminu maturalnego, która trwała do 23.05.2022 r. 

Wyniki egzaminów dotrą do szkół 05.07.2022 r. 

 

Kwitnące kasztany 

                                 mgr Margarita Janik 

 

200 LAT POLSKIEGO ROMANTYZMU  

W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę publikacji „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – 

pierwszego tomu poezji – patrona naszego liceum. Otwierał go wiersz zatytułowany 

„Romantyczność”. Zaznaczyć należy, że nie od razu przybrał formę, jaką znamy ze współczesnych 

nam wydań poezji wieszcza czy publikacji w szkolnych podręcznikach. Zdaniem biografów 

Mickiewicza i dzięki zachowanym dwu rękopisom wiemy, że poeta dwukrotnie przepisywał utwór  

i za każdym razem listownie prosił swoich przyjaciół o opinię na temat tekstu i jego treści.  

Z autografów ballady wynika, że najliczniejsze zmiany dotyczyły dwóch ostatnich strof.   



Ponadto nasz najwybitniejszy poeta romantyczny wykazał się znajomością twórczości  

Williama Szekspira  i wykorzystał  fragment „Hamleta” w roli motta.  

 

 

Rękopis ballady „Romantyczność”  Uczennice śpiewające wiersz Adama Mickiewicza 

Tekst „Romantyczności” zaprezentowany został przez szkolny zespół teatralny w interesującej 

inscenizacji, którą przygotowały mgr Ewelina Aleksandrowicz oraz mgr Danuta Zielińska.  

Występ naszych szkolnych aktorów został wzbogacony o koncert  muzyczno- wokalny 

 w wykonaniu naszych gości - sopranistki i pianistki. 

 



 

Zespół artystów VLO 



 

 Sopranistka i pianistka podczas koncertu 

        mgr Margarita Janik 

 

 

 



WAKACJE, ZNÓW BĘDĄ WAKACJE! 

Udanego i bezpiecznego wypoczynku nad morzem, na jeziorach i w górach. 

 

Do zobaczenia we wrześniu. 

Zespół redakcyjny 


