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STUDNIÓWKA 2021 ROKU 

W roku szkolnym 2020/2021 ze względu  

na panującą pandemię tradycyjnych bali 

studniówkowych nie było, jednak 13.02.2021 

roku wszyscy tegoroczni maturzyści zostali 

zaproszenie na studniówkę wirtualną  –  salą 

balową były lokalne częstotliwości rozgłośni 

radiowej RMF FM. Jak każe tradycja 

studniówka 2021 rozpoczęła się o godz. 2000 

polonezem – znaną kompozycją Wojciecha 

Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. A potem  

z krakowskiego studia radiowego popłynęły 

w świat słowa piosenki śpiewanej przez 

Zuzannę Jurczak, czyli sanah – „Ale jazz”. 

Maturzyści z całej Polski łączyli się ze sobą 

przez Internet, zdjęcia zamieszczali  

na Instagramie. Ta pierwsza wirtualna 

studniówka trwała do samego rana i była 

niezapomnianym przeżyciem dla 

tegorocznych maturzystów, którym COVID – 

19 uniemożliwił udział w tradycyjnym balu. 

 

Uczniowie tańczą Poloneza 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

WALENTYNKI, WALENTYNKI 

14 lutego to dzień, któremu patronuje  

św. Walenty – opiekun zakochanych.  

W czasach nam współczesnych ma on status 

międzynarodowego święta. Uczniowie klasy 

II b postanowili podzielić się z czytelnikami 

swoją wiedzą na temat święta wszystkich 

zakochanych.   

Julia Surlej wskazuje na dawny rodowód tego 

święta, przenosząc nas do starożytnego 

Rzymu – kiedy to biskup Walenty, mimo 

zakazu cesarza Klaudiusza II Gockiego, 

udzielał ślubów młodym legionistom. 

Rozgniewany cesarz skazał Walentego  

na śmierć; dzień przed egzekucją Walenty 

wysłał list córki strażnika i podpisał  

„Od Twojego Walentego”. Zadziwiające jest 

również i to, że dzień śmierci Walentego jest 

zbieżny ze świętem rzymskiej bogini 

małżeństwa – Junony i przypada na 14 lutego. 

Popularność biskup Walenty zdobył  

w średniowieczu, gdyż wtedy „pasjonowano 

się żywotami świętych i pielgrzymowano  

do ich grobów oraz czczono ich relikwie”.  

Z kolei Brunon Hadaś, kontynuując wątek 

biskupa Walentego, wspomina o bazylice  

w Terni, w której, przy grobie św. Walentego, 

wmurowano tablicę z listem Jana Pawła II  

do zakochanych; został on napisany w 1997 

roku. Natomiast Aleksandra Dębska 

podkreśla, że „zwyczajem stało się 

obdarowywanie ukochanej osoby prezentami; 

najpopularniejsze są: kwiaty i czekoladki,  



ale też własnoręcznie wykonane, np. zakładki 

do książek. Tego dnia wszyscy zakochani są 

szczęśliwi. A co z tymi, którzy nie mają komu 

wysłać kartki czy wręczyć upominku?  

No cóż, świat nie znosi próżni i 15 lutego jest 

obchodzony Światowy Dzień Singla. Ci, nie 

do pary, też mają swoje święto i też im się 

ono należy. 

 

Wizerunek św. Walentego 

Julia Surlej, Brunon Hadaś, Aleksandra 

Dębska (IIB),  

opieka redakcyjna mgr M. Janik,  

mgr Justyna Rakus 

PRÓBNA MATURA 

W dniach 03., 04., 05. marca 2021 roku 

uczniowie klas III przystąpili do próbnego 

egzaminu maturalnego z przedmiotów 

obowiązkowych w szkole, a z przedmiotów 

dodatkowych online. Nowością były dwa 

arkusze z języka polskiego – osobno czytanie 

ze zrozumieniem i osobno – wypracowanie; 

w tegorocznej sesji egzaminacyjnej 

wyjątkowo były trzy tematy. Zadania 

egzaminacyjne dostosowane były do zmian 

wprowadzonych w związku z nauczaniem 

zdalnym obowiązującym w szkołach  

od drugiej połowy października 2020 roku. 

Uczniowie klas III podeszli poważnie do tego 

egzaminu, traktując go jako próbę generalną 

przed maturą w maju. 

 

Strona tytułowa próbnego egzaminu 

maturalnego 

Dorota Pietras (IIIB),  

opieka redakcyjna mgr M. Janik,  

mgr J. Rakus 

8 MARCA – MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ KOBIET 

Historię Międzynarodowego Dnia Kobiet 

przygotowali młodzi adepci zawodu 

dziennikarza z klasy II b. Swoją pracę 

rozpoczęli od ustalenia, które z wydarzeń 

historycznych jest źródłem święta. Wiktoria 

Niczyporuk napisała, że „jest to 

upamiętnienie strajku przemysłu odzieżowego 

w Nowym Jorku, do którego doszło 8 marca 

1908 roku. Pracownice z fabryk walczyły nie 

tylko o poprawę warunków ekonomicznych  

i bezpieczeństwa pracy, ale również o prawa 

polityczne dla kobiet.” Natomiast Julia 

Konieczna wskazała początek święta w… 

starożytnym Rzymie. W pierwszej dekadzie 

miesiąca poświęconego Marsowi obchodzono 

Matronalia. Z kolei Zofia Kuźniak skupiła się 

na popularności tego święta w okresie PRL-u, 



nazywając dzień 8 marca „kolejnym 

systemowym świętem”, którego symbolem 

stały się „goździki i rajstopy”. Dzisiaj jest to 

przede wszystkim święto komercyjne, 

odnowione przez handlowców, którzy  

w swojej ofercie mają dla Pań liczne 

upominki – od kwiatów, poprzez czekoladki 

aż do perfum, torebek i samochodów. 

 

Demonstrujące kobiety na ulicach  

Nowego Jorku w 1908r. 

Wiktoria Niczyporuk, Julia Konieczna,  

Zofia Kluźniak (IIB),  

opieka redakcyjna mgr Margarita Janik,  

mgr Justyna Rakus 

KOLEJNA WIELKANOC W PANDEMII 

 

Palma wykonana przez naszych uczniów 

zdobiąca plac Biegańskiego w Częstochowie 

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie obchodzone  

po Wielkim Poście trwającym 40 dni. 

Upamiętnia ono Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa.  Kolejny raz obchodzimy  

je podczas trwającej wokół nas pandemii 

spowodowanej wirusem COVID – 19, który 

wymusił na nas inne niż dotychczas 

zachowania, np. ograniczając nasze kontakty 

z rodziną i przyjaciółmi. Materiały związane  

z tym świętem przygotowali uczniowie  

klasy II B. Mateusz Olczak zwraca uwagę  

na związek nazwy chrześcijańskiego święta 

(Pascha) ze świętem żydowskim 

upamiętniającym ocalenie narodu wybranego 

od niewoli egipskiej. Martyna Niwińska 

podkreśla religijny aspekt Wielkiego 

Tygodnia; jest to czas przeżywania śmierci 

Jezusa Chrystusa podczas odprawianej Drogi 

krzyżowej i modlitwy wiernych. 

Zmartwychwstanie Jezusa jest symbolem 

odrodzenia się człowieka, jego wiary  

i miłości. Wiktoria Paleczna przypomniała  

o jakże polskiej tradycji święcenia pokarmów; 

w koszyczku nie może zabraknąć jajek, 

wędlin, soli, chrzanu, chleba i ciasta. Jest to 

menu śniadania wielkanocnego. Z kolei drugi 

dzień świąt to Poniedziałek Wielkanocny, 

zwany Lanym Poniedziałkiem; jest to 

nawiązanie do pogańskiego zwyczaju 

oczyszczenia z zimowej gnuśności.  

 

Zajączek w maseczce w otoczeniu jajek 

Mateusz Olczak, Martyna Niwińska, Wiktoria 

Paleczna (IIB), 

opieka redakcyjna mgr Margarita Janik,  

mgr Justyna Rakus 



DZIEŃ COPYRIHGT 

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 

Książki i Praw Autorskich ustanowiony przez 

UNESCO.  Przedmiotem prawa autorskiego 

są utwory literackie, publicystyczne, 

naukowe, kartograficzne, programy 

komputerowe, dzieła plastyczne, filmowe, 

fotograficzne, muzyczne i co ciekawe… 

lutnicze. Oczywiście w celach edukacyjnych 

można korzystać z dzieł objętych prawem 

autorskim w ramach dozwolonego użytku 

publicznego. Podziwianie dzieł sztuki, 

oglądanie filmów, czytanie książek to szansa 

na poznawanie świata, zdobywanie wiedzy. 

Nie bądź statystycznym Polakiem! Czytaj 

książki! 

 

Otwarta książka 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

MAJ 2021 – EGZAMINY MATURALNE 

 

Kwitnące kasztany 

4 maja 2021 roku rozpoczęła się sesja 

egzaminu maturalnego, która zakończyła się 

21 maja. Trwała 3 tygodnie i przebiegała  

w reżimie sanitarnym. Na szczęście,  

do egzaminu przystąpili wszyscy nasi 

absolwenci. Nowością w tej sesji było 

rozdzielenie egzaminów z języków,   

w zależności od zadeklarowanego poziomu, 

na dwa różne terminy i brak wymogu 

przystąpienia do egzaminu z przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

A poza tym, wyjątkowo, w tym roku, 

kasztany zakwitły dopiero w połowie maja. 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

DZIEŃ ŚWIADOMEGO KORZYSTANIA 

Z INTERNETU 

 

Plakat reklamujący „Dzień Świadomego 

Korzystania z Internetu” 

Uczniowie klas: Ic, Id i If pod opieką 

nauczycieli: mgr Edyty Pietrzkowskiej,  

mgr Eweliny Noszczyk i mgr Justyny Rakus 

uczestniczyli w projekcie – „Przystań  

w sieci”; patronowali mu Facebook, NASK  

i UNICEF Polska.  Celem projektu było 

promowanie pozytywnych zachowań  

w wirtualnym świecie, zdobywanie 

umiejętności z zakresu fact – checkingu, 

świadomego korzystania z zasobów Internetu. 

Uczestnicy projektu przygotowali  

i przeprowadzili warsztaty dla uczniów 

pozostałych klas pierwszych i drugich. Całość 

zakończyła prezentacja „Kodeksu Zasad 

Bezpiecznego Korzystania z Internetu”. 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

 

 

 



ROK SZKOLNY ONLINE 

 

Stare miasto nad Wartą 

O drugiej połowy października, wzorem 

poprzedniego roku szkolnego, uczniowie 

przeszli na tryb nauki zdalnej. Młodzież  

z klasy II h podzieliła się z nami swoimi 

spostrzeżeniami i uwagami o szkole online. 

W swoich wypowiedziach wskazywali nie 

tylko na negatywne aspekty tego rodzaju 

nauczania, ale również na pozytywne strony 

nauki online. Damian Derda, podobnie jak 

większość koleżanek i kolegów z klasy, 

zwrócił uwagę na brak kontaktów  

z rówieśnikami, wyraził to słowami: ”brakuje 

kontaktu z ludźmi, co każdemu jest jak 

najbardziej potrzebne”. Stroną pozytywną  

wg. niego były: oszczędność czasu – dojazdy 

do szkoły i oszczędność wynikająca z braku 

zakupu, np. biletów komunikacji miejskiej.  

 

Uśmiechnięta uczennica przed ekranem 

komputera 

Dla Nadii Unton szkoła online to z jednej 

strony „poranki pozbawione codziennego 

pośpiechu przy śniadaniu, puste przystanki 

autobusowe”, a z drugiej „czegoś brak – 

bułek z szynką w sklepiku, żartów i kogoś – 

koleżanek i kolegów”. Nina Karlińska 

stwierdziła, że pandemia zmieniła jej rozkład 

dnia, po kilku dniach spędzonych w domu, 

jak napisała: „zatęskniłam za porannym 

autobusem, za salą lekcyjną i koleżankami  

i kolegami ze szkoły”. Jej zdaniem nauczanie 

przez Internet nie zawsze się udaje „czasem 

jest to wina sprzętu, słabego zasięgu 

Internetu, czasami też, po prostu braku naszej 

koncentracji”.  

 

Zmartwiona uczennica przed ekranem 

komputera 

Natalia Gomoluch ocenia naukę zdalną jako 

„specyficzną i trudną nie tylko dla 

nauczycieli, ale i uczniów; wymaga bowiem 

dyscypliny od obu stron oraz różnych 

umiejętności”. Aleksandrze Sosnowskiej 

szkoła online zaczęła przypominać „film,  

w którym każdy dzień wygląda tak samo, bez 

zabawnych sytuacji, wycieczek, rozmów  

z rówieśnikami” i kojarzyć się jedynie  

z „laptopem i teamsem do 1500”. Medyczny 

aspekt zdalnego nauczania – osłabienie 

fizyczne i emocjonalne uczniów – 

zainteresował z kolei Magdalenę Dąbrowską. 

Jej zdaniem izolacja od rówieśników  

nie wpłynie pozytywnie na rozwój uczniów,  

a może nawet przyczynić się do różnego 

rodzaju lęków, obaw, a nawet depresji. Emilia 

Korzekwa zauważa, że „całe dnie spędzone 

przed komputerem wpływają negatywnie  

na zdrowie i samopoczucie, a szybki  

i wygodny kontakt przez Internet nie jest  

w stanie zastąpić spotkania na żywo.” 

Pandemia zabrała uczniom rok szkolnego 



życia; zdaniem wielu z nich jest to strata  

nie do odzyskania. Wypowiedzi uczniów 

wskazują, że ważniejsze jest dla nich to życie 

prawdziwe a nie online. Dlatego po powrocie 

do szkoły młodzież brała udział w różnych 

formach aktywności integracyjnych,  

np. wycieczkach – do Warszawy  

czy Wadowic oraz wspólnych wyjściach  

do kina lub na spacer po bulwarach na Wartą 

czy w Lasku Aniołowskim. 

 

Lasek Aniołowski 

Damian Derda, Nadia Unton, Nina Karlińska, 

Natalia Gomoluch, Aleksandra Sosnowska, 

Magdalena Dąbrowska,  Emilia Korzekwa 

(IIH),  

opieka redakcyjna mgr Margarita Janik,  

mgr Justyna Rakus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACJE!!! 

25 czerwca 2021r rozpoczną się upragnione 

przez wszystkich uczniów wakacje. 

 

Widok na morze i plażę 

 

Górski pejzaż 

 

Jeziora 

mgr Margarita Janik, mgr Justyna Rakus 

Do zobaczenia we wrześniu!!! 


