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Życzenia 

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam 

szczęście, zdrowie i pomyślnośd. 

Niech moc wiary i siły doda otuchy w zmaganiu się z codziennością. 

Niech Nowy Rok 2021 będzie czasem pokoju i realizacji osobistych 

zamierzeo. 
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Zapraszamy do współpracy! 

Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, nurtuje Cię jakiś 

problem, pisz na nasz e-mail: krzykekonomik@o2.pl 
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Szkolny Konkurs Patriotyczny 
 

Po raz szesnasty nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie z okazji 
Święta Niepodległości.  

Jest on okazją do poznania historii ojczystej, do refleksji nad 
przeszłością naszego kraju oraz uczczenia pamięci tych, którym 
zawdzięczamy własne paostwo.  

XVI edycję konkursu zorganizowały panie: Marzena Gadziała, 
Agnieszka Lorynowicz i Bożena Switek. 

 
 I tym razem udało im się zaangażowad do udziału w wydarzeniu 

grupę młodzieży, mimo trudnego czasu pandemii – 22 uczniów. 
Rywalizowali oni w trzech kategoriach: wiersz własny 
o tematyce patriotycznej, prezentacja multimedialna oraz praca 
pisemna - rozprawka na temat: ,,Co to znaczy byd patriotą we 
współczesnej Polsce?”. 

 
Wśród młodych poetów najlepsi okazali się: Łucja Polewska 

z IIbgT- ,,Wiedza Dziedziczna'', Wiktoria Koszyk z IVcT- ,,Ku wolności" 
oraz Natalia Strycharz z IbT - ,,Polsko, jesteś dla mnie".  

Wyróżnienie za utwór pt. ,,Żołnierze Wyklęci - wiersz ku ich 
pamięci'' otrzymała Natalia Zalioska z IaT. 

 
W kategorii prezentacja multimedialna pierwsze miejsce 

przypadło Kindze Machnik z IIapT, drugie – Karolowi Półbratowi 
z IIIaT, zaś trzecie – Izabeli Miodunce z IIbpT. Wyróżnienie otrzymał 
Łukasz Lewandowski z IaT. 

Jury wyłoniło również autorów najciekawszych rozprawek. 
Kolejne miejsca na podium zdobyli: pierwsze - Robert Juwa z IVbT, 
drugie - Marzena Wąsik z IIbpT oraz trzecie - Nikola Bratek z IIbgT.  
 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu. 
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Zapraszamy do lektury 

 
Poniżej prezentujemy wybrane zwycięskie prace naszych uczennic 

 

 

 „Wiedza Dziedziczna” 

 

Wchodzę zapalam światło na pierwszych półkach leżą księgi grube 
kurzem pokryte bo nikt się dawno z nich nie uczył na brzegach 
anonimy i Kadłubki czasami Mieszko okiem błyśnie ze stronic 
splamionych krwią rodziny korona dziedziczna stoi na koocu półki 
książki podtrzymuje nikt jej nie używał? możliwe. następnie szafy 
pełne flag zdobycznych i krzyż w głębi wisi mały, drewniany, trochę z 
przymusu przez woźnego zawieszony flaga z krzyżem czarnym krwią 
splamiona i szata krzyżacka włócznią przebita potem mijam flagi 
zeszyte Polska i Litewska trochę flaszek leży szabla na ścianie 
skrzydła husarskie z piórami gęsimi i te paradne z orlimi Sobieski 
czoło chmurzy i za regał buławą hetmaoską wskazuje a za regałem 
Mapa przez szczury zjedzona… najpewniej Polska następne lata 
powstao nędzy niedoli i tu paru bohaterów z portretu spogląda na 
mnie Kościuszko Dwie karty z kalendarza Listopad Styczeo Ku 
pokrzepieniu serc! podnoszę głowę a Na obrazie na ścianie 
zastygnięty na kasztance Marszałek Piłsudski spogląda niepewnie 
w stronę dziejów przyszłych i już Komunista i Nazista zęby szczerzy 
po Polskę sięga koniec wojny? nie w bloku wschodnim… na półce 
grube tomy - pozwy odezwy skargi wezwania na starym telewizorze 
cieo Jaruzelskiego zastygł Krok nad przepaścią? czy krok do przodu? 
A obok radio ciągle ustawione tak by "wolną europę" odbierad 
A mury runą! i runęły? tak. czy to wolnośd? nie… bo sami te mury ze 
strachu przed bliźnim odbudujemy gdybyśmy patrzyli co więcej - 
patrząc widzieli… do czego prowadzimy? do czasu gdzie trzeci 
korzysta. gaszę światło wychodzę… lecz będę pamiętad! 

Łucja Polewska 
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„Polsko, jesteś dla mnie” 

 
Jesteś dla mnie jak wierzby płaczące obok spokojnego jeziora... 
Jesteś dla mnie jak dla młodego ucznia szkoła. 
Jesteś moją wspaniałą Królową najmilszą. 
Jesteś jak nektar złocisty dla małej pszczoły. 
Jesteś dla mnie niebiaoska jak dobroduszne anioły. 
Jesteś starą legendą,która nigdy nie zginie. 
Twoja sława nigdy nie minie . 
Jesteś jak Hymn Narodowy – nieśmiertelna. 
Jesteś w mym małym sercu wielka . 

 Natalia Strycharz 

Warto wiedzied! 

Kapitan Jerzy Dębicki 

Urodził się 27 grudnia 1929 r. 
w znanej i szanowanej 
mieleckiej rodzinie. 

Podczas okupacji hitlerowskiej 
uczył się w szkole powszechnej 
i na tajnych kompletach 
z zakresu przedmiotów 
zabronionych. 

W międzyczasie był harcerzem Szarych Szeregów Armii Krajowej 
w Mielcu. Po wkroczeniu sowietów w trakcie utrwalania komunizmu 
działał w Tajnej Niepodległościowej Drużyny Harcerskiej walczącej 
z komunistami.  W 1948 r. ukooczył Gimnazjum i Liceum im. 
Stanisława Konarskiego w Mielcu, następnie studiował na Wydziale 
Komunikacji Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.  
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W 1951 r. za działalnośd antykomunistyczną został aresztowany 

i skazany na 12 lat więzienia za posiadanie broni i działalnośd 

w tajnych organizacjach niepodległościowych. 

W grudniu 1956 r. wyszedł na wolnośd. Rok później ukooczył studia 
wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej 
otrzymując tytuł inżyniera. W latach 1957-82 r. pracował 
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. W międzyczasie 
był wykładowcą Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK  i nauczycielem 
w Technikum Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego. 

Dzięki zaangażowaniu i determinacji w grudniu 1992 r. doprowadził 
do restytuowania firmy „Księgarnia Dębickich” SC. 

W wolnej Polsce odznaczono go m.in. Krzyżem z Mieczami 
Orderu Krzyża Niepodległości oraz Krzyżem Oficerskim. Pełnił 
funkcję prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Mielcu. 

Jerzy Dębicki zmarł 20 listopada 2020 roku, miesiąc przed swymi 91. 
urodzinami. 

Artur Suchcicki 

Światowy Dzieo Życzliwości i Pozdrowieo 

21 listopada obchodzony był Światowy Dzieo Życzliwości 
i Pozdrowieo, dzieo dobrych uczynków i pozytywnych emocji.  

Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. 
Oryginalna nazwa święta brzmi „Hallo World Day” i symbolizuje cel 
tego dnia, czyli mówienie „hallo” (cześd) do przynajmniej dziesięciu 
osób dziennie. Obecnie Dzieo Życzliwości obchodzony jest w ponad 
180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną 
życzliwośd, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji.  
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Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej 
rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste - bądźmy życzliwi 
codziennie, a nie tylko od święta.  

Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do 
ludzi, wraca do nas z nawiązką. 

Tego dnia warto uwierzyd, że w każdym z nas drzemią 
niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazad komuś 
bezinteresowną życzliwośd. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii 
naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, 
rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc 
uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede 
wszystkim tego, który ją okazuje. 

Światowy Dzieo Życzliwości ma szczególne znaczenie dzisiaj, gdy 
wiele osób mierzy się z kryzysem ekonomicznym, zdrowotnym 
i niekiedy rodzinnym. Zdalna praca i nauka, zamknięte sklepy 
w galeriach i zakaz dużych zgromadzeo to nasza codziennośd, 
w której większości osób może byd trudno się odnaleźd. A przecież 
potrzeba tylko trochę życzliwości, aby uczynid ten świat lepszym 
miejscem do życia.  

  

Zdjęcie 1, ekokalendarz.pl 
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Dlaczego warto byd życzliwym? 

„Bezinteresowne akty dobroci nie tylko pomagają jej adresatowi. 
Badania pokazują, że altruizm aktywuje te same regiony w mózgu, 
co nagrody lub inne przyjemne doświadczenia” – powiedziała 
psycholog i autorka książek Lisa Damour.  

Co ciekawe, pomaganie innym powoduje również, że mózg 
uwalnia hormony i cząsteczki białek, znane jako neuropeptydy, 
które obniżają poziom stresu i niepokoju.  

Sposoby na życzliwośd w dobie pandemii 

1. Zacznij od siebie, ponieważ jesteś na szczycie tej listy. Co cię 
napełnia i uszczęśliwia? Może to byd 15 minut rozmowy 
telefonicznej z przyjacielem, ugotowanie sobie dobrego obiadu 
lub przeczytanie długo odkładanej książki.  

2. Zrób coś miłego, co uszczęśliwi bliską ci osobę. Wybierzcie się 
na wspólny spacer, włącz film, który od dawna chciał obejrzed 
i spędź z nim cały wieczór.  

3. Zadzwoo do starszej osoby z pytaniem, czy nie potrzebuje 
pomocy. Może będzie to dziadek, a może mieszkająca samotnie 
sąsiadka. Drobne zakupy, odkurzenie mieszkania czy zwykła 
rozmowa napełnią drugą osobę poczuciem wsparcia. 

4. Wybierz losowo organizację charytatywną i przelej na jej konto 
drobną kwotę – nawet 5 zł. Chociaż w tych trudnych czasach 
martwimy się o swój byt, nadal na świecie jest masa innych 
potrzebujących. Skieruj swoje dobro w ich stronę 

5. Uśmiechnij się do ekspedientki w sklepie. To bardzo prosta 
czynnośd, która natychmiast może poprawid komuś humor. 
Dlaczego mijamy ludzi wokół nawet nie patrząc im w oczy?  
Zmieo to dziś! 

Wybrała Agnieszka Krawiec 
- https://udsk.pl/21-listopada-swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien/ 
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Co dobrego spotkało Cię w mijającym 2020 roku? 

Rok 2020 nie należy do najmilszych. Pożary, plagi czy katastrofy 
lotnicze, to jedne z wielu wydarzeo, które zaszkodziły ludziom 
w tym roku. Jednak tym, co zmieniło nasze życie jest pandemia 
CoVid-19. 

My jednak, na przekór wszystkiemu nie poddajemy się 
i wierzymy, że czas pandemii kiedyś się skooczy. Póki co, 
postanowiliśmy poszukad w mijającym 2020 roku tych dobrych 
rzeczy, które są dla nas miłym wspomnieniem. 

 
Poniżej prezentujemy wypowiedzi na ten temat naszych 

uczniów. 

 
Ze względu na pandemię koronawirusa, która trwa od marca 

życie zarówno moje jak i wielu osób uległo sporej zmianie.  
Po wprowadzeniu zdalnego nauczania moje dotychczasowe życie 
przeniosło się do domu. Lekcje zdalne stały się moją codziennością. 
Co dobrego przyniósł mi rok 2020? Mimo wcześniej wspomnianej 
pandemii koronawirusa czas ten dał mi możliwośd spędzania więcej 
czasu z najbliższą rodziną.  

Pandemia pokazała mi jak ważne jest w tym czasie wsparcie 
najbliższych i wzajemna życzliwośd. Przez zdalne nauczanie 
zaoszczędziłam czas. Nie muszę tracid go na dojazdy do szkoły. 
Wolny czas mogę wykorzystad w inny sposób, bardziej pożyteczny, 
np. na czytanie książek. Koronawirus w moim życiu zmienił podejście 
do rodziny. Uświadomiłam sobie, że życie jest zbyt krótkie i trzeba 
wzajemnie sobie pomagad w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
Teraz mam więcej czasu dla siebie i najbliższej rodziny.  

W wolnej chwili mogę przeczytad książkę, obejrzed film, czy 
popisad i porozmawiad z koleżankami.  

Zaczęłam też przyglądad się swoim nawykom żywieniowym. 
Mam więcej czasu na gotowanie i spożywanie zdrowych posiłków 
w regularnych odstępach czasu.  
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Popołudniami spędzam więcej czasu na świeżym powietrzu, aby po 

całym dniu nauki móc się zrelaksowad. Uważam, że z każdej sytuacji 

można znaleźd coś pozytywnego i móc cieszyd się każdą chwilą życia. 

Aga z 4 bT 

W roku 2020 bardzo dużo się zadziało, z całym światem przez 
pandemię, ale moim zdaniem był to najlepszy rok w moim życiu, 
ponieważ odwiedziłam dużo ciekawych miejsc. Byłam w Gdaosku, 
Mikoszewie, Krynicy - Zdrój, Bydgoszczy, Muszynie oraz Tarnowie.  

Spotkałam wiele przemiłych osób, które pomagały mi 
w kłopotliwych sytuacjach i problemach. W wakacje dużo 
spotykałam się z przyjaciółmi oraz rodziną. Wyjeżdżaliśmy na długie 
przejażdżki na rowerze, czy na rolkach ale też pieszo chodziliśmy. 
Największym rekordem jaki dało nam się osiągnąd w jeździe to 40 
km. Wyjeżdżaliśmy również na wypady nad jezioro. Rok 2020 był 
ponadto wspaniały pod tym względem, że dostałam psa, poznałam 
wiele osob, którzy są teraz moimi najlepszymi przyjaciółmi 

Optymistka z 2 apt 

Rok 2020 nie należy do najmilszych. Pożary, plagi czy katastrofy 
lotnicze, to jedne z wielu wydarzeo, które zaszkodziły ludziom w tym 
roku. Jednak tym, co zmieniło nasze życie jest pandemia CoVid-19.  

Choroba ta sprawia, że nasze codzienne czynności zostały 
ograniczone. Noszenie maseczek, ograniczenia w zgromadzeniach, 
praca zdalna oraz inne restrykcje, przez które większośd naszego 
czasu spędzamy w domu. Jednak mimo to, ten rok mógł przynieśd 
miłe chwile.  Na początku roku poznałam wiele osób w Internecie. 
Aczkolwiek z czasem kontakt z niektórymi osobami zakooczył się, 
lecz niosło to za sobą korzyści. Jedną z osób, które poznałam jest mój 
przyjaciel.  

Myślę, że przez ten rok się zmieniłam, swoje zachowanie oraz 
wykonywanie codziennych czynności. Sądzę, iż zmiana ta jest 
pozytywna nie tylko dla mnie, ale również dla innych.  

W mojej opinii, kwarantanna miała na mnie dobry wpływ.  
Dzięki niej poprawiłam relacje z bliskimi mi osobami.  
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Niezależnie od restrykcji, wakacje spędziłam w ciekawy sposób 
z przyjaciółmi i rodziną. Nie było to tylko siedzenie w domu. 
Znalazłam czas na wycieczki rowerowe, czy jazdę na rolkach. 

 

Zdjęcie 2, pixabay.com 

Przez ten czas, który spędziłam w domu powiększyłam zakres 
swoich zainteresowao. Zakupiłam gitarę i zaczęłam planowad swoją 
przyszłośd po ukooczeniu szkoły. 

Mimo, iż rok 2020 nie był najlepszy, mogę uznad iż spędziłam go 
w miły sposób. Logiczne jest, że zdarzały się również niezbyt miłe 
sytuacje, jednak w większości były to przyjemne chwile. 

Natalia  
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Radosne Boże Narodzenie 

Święta Bożego Narodzenia, a szczególnie Wigilia to dzieo 
przepełniony tradycjami. To one uświetniają ten czas i nadają 
mu uroczystego znaczenia. 

  

 
Zdjęcie 3, pixabay.com 

 
A, co na ten temat sądzą nasi uczniowie? Poniżej prezentujemy ich 
opinie na ten temat. 
 

Święta Bożego Narodzenia to piękny, magiczny, spokojny, 
a przede wszystkim rodzinny czas. Okres świąt Bożego Narodzenia to 
jeden z najcieplejszych momentów w ciągu roku i nie chodzi tutaj 
wcale o temperaturę na zewnątrz, a właśnie o magiczny czas 
spędzony w rodzinnym gronie. Wieczór wigilijny to zazwyczaj jeden 
z niewielu dni, kiedy spotykamy się w tak licznym gronie. To jedna 
z piękniejszych rzeczy jakie nas spotykają podczas świąt Bożego 
Narodzenia.  
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Lubię ten okres za przygotowanie prezentów dla swoich 
najbliższych. Upominki to symbol pamięci o drugiej osobie. Jest to 
wyjątkowy zwyczaj, który zabiera mnie do czasów dzieciostwa 
i beztroskich chwil. Uważam, że w świętach Bożego Narodzenia tkwi 
magiczna moc, która pomaga przełamad różne bariery.  

 
Wspólne śpiewanie kolęd z rodziną to piękny zwyczaj, który 

wzmacnia rodzinne więzi i piękny zwyczaj świąt. Lubię święta 
Bożego Narodzenia za zapach choinki, ciastek, dao wigilijnych w 
moim domu. Uwielbiam moment, kiedy ulice miast i domy są piękne 
przystrojone. Lubię też moment, w którym ubiera się choinkę. Święta 
Bożego Narodzenia odbywają się w przyjaznej i rodzinnej 
atmosferze. Jest to dla mnie bardzo szczególny czas, na który 
czekam z niecierpliwością każdego roku. 

Agnieszka 

 

Zdjęcie 4, pxhere.com/pl/photo 
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 Osobiście lubię święta Bożego Narodzenia. W ten wyjątkowy 
czas razem z rodzicami i bratem ubieramy choinkę, przyozdabiamy 
ją w różnokolorowe bombki oraz w kolorowe łaocuchy.  

 

 

Zdjęcie 5, blogzapetytem.pl 

Kiedy nadejdzie 24 grudnia, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka, 
zasiadamy do stołu, na którym znajduje się 12 
potraw. Moimi ulubionymi potrawami są pierogi ruskie i barszcz 
czerwony. Później dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. 
Po Wigilii śpiewamy kolędy o Panu Jezusie. Moją ulubioną kolędą 
jest „Lulajże Jezuniu”. Bardzo kocham Boże Narodzenie, mimo to, że 
jest wiele przygotowao i pracy.  

Szymon 

Lubię świąteczny czas, gdy spędzam czas z rodziną na zabawie 
i wspólnym ucztowaniu przy kolorowo ubranej, świecącej choince.  

Najczęściej siedzimy w najbliższym gronie rodziny, jestem ja, 
brat, mama, tata, ciocia, wujek, kuzyni, kuzynki i dziadkowie. 
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Naszym obyczajem jest dzielenie się opłatkiem i składanie sobie 
życzeo.  

Moją ulubioną i najbardziej wyczekiwaną potrawą jest barszcz. 
Taki barszcz je się tylko raz w roku 

Filip 

Uwielbiam Święta, ponieważ są dni wolne od szkoły. Można 
więcej czasu spędzid z rodziną. Jest świąteczny klimat, możemy 
śpiewad kolędy. Ubiera się choinkę. Dostajemy prezenty, ale także je 
kupujemy dla kogoś bliskiego. Jest pierwsza gwiazdka.  

Kiedy jest Wigilia, dzielimy się opłatkiem i jemy uroczystą kolację. 
Na stole wigilijnym w moim domu są takie potrawy jak: karp, 
barszcz, kompot z suszu, pierogi, również innego rodzaju ryby, 
kapusta, uszka, są też słodkości, np. pierniczki. Nie da się nie lubid 
świąt. 

 
Zuzanna, IcT 

Lubię święta, ponieważ w tym okresie panuje magiczna 
atmosfera. Świecące lampki, udekorowane choinki, pierniczki, czas 
spędzony z rodziną. Wszystko to powoduje, że lubię święta. Ponadto, 
można odpocząd od nauki. 

Weronika 

Zacznę od tego, że moim jednym z najbardziej ulubionych świąt 
roku są właśnie święta Bożego Narodzenia. Uwielbiam w nich to, że 
jest taki cudowny, rodzinny klimat. U mnie w domu zawsze na 
Wigilię jest 12 potraw. Już 6 grudnia razem z całą rodziną 
zaczynamy przygotowania i pieczemy pierniczki na święta.  

Uważam, że prezenty, które kupujemy sobie wzajemnie pod 
choinkę i 6 grudnia mogą byd, ale bez nich też byłoby cudownie. Nie 
jest to wtedy zbyt dobre uważam, ponieważ tak naprawdę czekają 
do pierwszej gwiazdki, zjedzą szybko posiłek przygotowany przez 
rodzinę i od razu chcą otwierad prezenty.  

Dla mnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia najważniejsze jest 
to, żeby czud piękny, świąteczny klimat i żeby te święta spędzid 
w rodzinnej atmosferze otoczonej ciepłem i miłością. Kocham je 
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również dlatego, że uwielbiam przed świętami tę ekscytację, czy na 
pewno uda nam się kupid fajne prezenty dla całej rodziny, które 
oczywiście je ucieszą. W  tym czasie ja i moja najbliższa rodzina, czyli 
mama, tata, siostra i brat staramy nie używad elektroniki tylko 
spędzid wspólnie czas na pieczeniu i gotowaniu potraw, na 
sprzątaniu, na graniu w świetne świąteczne gry planszowe. 

Ania 
Osobiście bardzo lubię święta Bożego Narodzenia. Co roku, 

zgodnie z tradycją przygotowuję z rodziną świąteczne pierniczki, 
które potem ozdabiamy i spożywamy w dzieo Wigilii.  

Najbardziej w świętach lubię to, że można się spotkad w całym 
gronie rodzinnym. Niestety w obecnych czasach jest to niezbyt 
możliwe. Przygotowywanie potraw na Wigilię też jest jedną z 
najprzyjemniejszych rzeczy związanych ze świętami. Zgodnie z 
tradycją jest 12 potraw. Lubię też bardzo przystrajad choinkę 
najróżniejszymi ozdobami, pod którą potem zostawiamy prezenty 
dla bliskich. Zdecydowanie wolę dawad niż dostawad prezenty. 
Święta to taki magiczny czas, w którym staramy się wybaczyd całe 

zło wyrządzone drugiemu człowiekowi.  
 

Agata  
Lubię Boże Narodzenie, ponieważ jest to magiczny czas. Mamy 

okazję się wtedy spotkad z całą rodziną. Razem śpiewamy kolędy, 
wspólnie ubieramy choinkę w piękne kolorowe ozdoby 
oraz dostajemy prezenty. Najważniejszym powodem tego, że lubię 
Święta, jest jednak to, że narodził się w tym czasie Jezus - nasz 
Odkupiciel. W Wigilię, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, 
siadamy do świątecznie nakrytego stołu. Najpierw modlimy się, 
dzielimy opłatkiem i życzymy sobie wszystkiego dobrego. Tradycyjnie 
nie jemy żadnego mięsa, lecz barszcz z czerwonych buraków, 
kapustę z grzybami, karpia i makowiec. 

Oliwia 
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Warto pomagad! 

„Pomagając bezinteresownie czynimy świat lepszym 

miejscem” 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest 
istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu 
wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 
1986 roku Międzynarodowy Dzieo Wolontariusza. W tym roku 
obchody miały miejsce 5 grudnia. 

To doskonała okazja, by uświadomid wszystkim wysiłek, jaki 
wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie 
pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak 
i globalnym. 
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca 
się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiad się 
pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy 
Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działao 
wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Rodzajów 
wolontariatu może byd mnóstwo.  

W polskich mediach społecznościowych i prasie najczęściej mówi 
się o opiece nad zwierzętami, pomocy chorym czy potrzebującym 
ludziom, opiece nad dziedmi, zaangażowaniu w imprezy masowe 
(niekoniecznie charytatywne), zbiórki i akcje publiczne czy działania 
w ramach organizacji pozarządowych. Wśród jego form warto 
wymienid również aktywnośd na rzecz środowiska lokalnego, 
edukacji, wspierania postaw obywatelskich lub rozwiązao 
ekologicznych, ochrony praw człowieka czy inicjatyw pokojowych. 

W Polsce blisko 100 tys. osób angażuje się w wolontariat, z tego 
ok. 90 tys. osób w prowadzony przez diecezjalne oddziały Caritas, a 
3 tys. młodych w wolontariat misyjny. Pandemia nie zmniejszyła 
zaangażowania, a jedynie wskazała nowe pola aktywności, zwłaszcza 
chorym i seniorom. 

Powstają sieci Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między 

osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarowad.  
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Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej 

wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

Dlaczego warto pomagad? 

1. Pomoc sprawia, że możemy naprawdę nazwad się ludźmi. 

Pomaganie innym bez oczekiwania wymiernych korzyści sprawia, 

że czujemy się lepsi. Zrozumienie, słuchanie drugiego człowieka 

pozwalają również dowiedzied się czegoś o nas samych i poznad 

siebie. 

2. Pomaganie potrzebującym oznacza czynienie dobra, które 

prędzej czy później do nas wróci. 
Jeśli wyślemy dobro, czas, uwagę - na pewno zaprocentują. 

Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy potrzebowali pomocy... 

3. Pomagając bezinteresownie czynimy świat lepszym miejscem. 

Sprawiamy, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej 

przyjazny. Nie jest bezdusznym miejscem, którym rządzi 

pieniądz. Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje 

lepszy świat. 

4. Pomoc innym daje satysfakcję. To znacznie przyjemniejsze niż 

wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiliśmy. To dlatego, że szlachetne 

gesty mają wpływ na wydzielanie dopaminy, ważnego 

neuroprzekaźnika. 

5. Pomagając przedłużasz sobie życie. Serio! W 2013 roku badacze, 

po analizie wyników 40 badao przeprowadzonych na całym 

świecie, stwierdzili, że wolontariat może wydłużad życie. 
 

Wybrała, Agnieszka Krawiec 
www.miejsce-na-ziemi.pl, www.bankier.pl , www.kalbi.pl 
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Nasze recenzje 
 

,,To, że milczę nie znaczy że nie mam nic do powiedzenia" 

Rocznie w Stanach Zjednoczonych zabija się ponad milion 

nienarodzonych dzieci w różnym stadium rozwoju dziecka, nawet 

do 9 miesiąca ciąży. 

Temat tak ważny we 

współczesnym świecie porusza 

,,Nieplanowane" fenomen XXI 

wieku, książka ,,tabu", oparta na 

prawdziwych przeżyciach byłej 

dyrektorki jednej z amerykaoskich 

sieci klinik aborcyjnych Planned 

Parenthood, dokonująca ponad 300 

tyś. zabiegów i stanowi to ponad 

1/3 wszystkich wykonywanych 

aborcji w USA.  

Choroba płodu, brak środków do 

życia, brak wsparcia partnera, niechciana wpadka, brak czasu czy po 

prostu chęd życia bez zobowiązao są to powody, bądź argumenty 

przekonywujące kobiety do konkretnego działania, jakim jest 

aborcja.  

Podczas czytania książki pojawia się nurtujące pytanie, czy życie 

stanowi jakąkolwiek wartośd? na które, każdy z nas musi sobie 

odpowiedzied samodzielnie. Jednak należy się zastanowid, czym 

i jakimi zasadami kierujemy się w życiu. Każdy z nas ma 

ukształtowany własny światopogląd, miewamy różne przekonania, 

bronimy ich, bądź pozostawiamy je obróbce czasu. Jednak obecne 

wydarzenia prezentują podział społeczeostwa na ludzi 

opowiadających się za aborcją, bądź jej sprzeciw.  
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Autorka, Abby Johnson, obecnie aktywistka ruchu pro life, jest 

bohaterką własnej książki. Na początku była za wyborem, jednak 

pewne wydarzenie zmieniło jej życie o 180 stopni, przyczyniając się 

do jej nawrócenia. Normalny dzieo pracy zburzył jej dotychczasowy 

punkt widzenia. Bohaterka w ten dzieo została poproszona o pomoc 

przy wykonaniu zabiegu.  

,,Mój wzrok spoczywał (...) na ekranie ultrasonografu, na którym 
widniał zarys doskonale uformowanego dziecka, gdy pojawiło się 
tam coś nowego. Do macicy wprowadzono kaniulę - narzędzie 
chirurgiczne w kształcie słomki(...). Obserwując obraz na 
monitorze(...) mój wewnętrzny niepokój przerodził się w horror. 
Dziecko kopnęło gwałtownie maleoką nóżką, jakby chciało odsunąd 
się od obcego przedmiotu. A gdy kaniula je dotknęła, obróciło się 
szybko, jakby chciało uciec. (...), wyglądało to tak, jakby było 
skręcane i wyżymane niczym ściereczka do naczyo. Po czym to 
drobne ciałko zaczęło się kurczyd. Ostatnią jego częścią, jaką 
widziałam, był doskonale uformowany kręgosłup(...), a potem 
wszystko zniknęło. Macica była pusta. Zupełnie pusta."  
 

 Abby Johnson nie narzuca, lecz pokazuje ciąg wcześniej podjętej 
decyzji przez zastosowaną retrospekcję. Obrazuje, co dzieje się 
z człowiekiem, który postanawia walczyd o każde, najmniejsze 
ludzkie życie nie mające praw do własnej obrony.  
  

Obecnie autorka jest mamą 8 dzieci, z zaangażowaniem 
współpracuję z różnymi organizacjami opowiadającymi się za 
obroną życia poczętego oraz udziela licznych wywiadów na temat 
poruszanego wyżej tematu, na podstawie książki powstał film o tym 
samym tytule z angielskiego ,,Unplanned". 

Patrycja Kowalska 
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Recenzja filmu "Dwóch papieży" reż. Fernando Meirelles 
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Film ten opowiada o niecodziennej sytuacji, kiedy kardynał Jorge 
Bergoglio (Jonathana Pryce'a) został papieżem Franciszkiem, 
podczas gdy Benedykt (Anthony Hopkins) jeszcze żył.  

Wydaje się, że oficjalnym powodem rezygnacji papieża 
Benedykta był jego podeszły wiek, ale film przedstawia inny obraz.  

Film rozpoczyna się w 2005 roku, po śmierci papieża Jana Pawła 
II w czasie trwania konklawe papieskiego. Benedykt (kardynał 
Ratzinger) jest bardzo wpływowym niemieckim kardynałem, który 
desperacko pragnie papiestwa, za to kardynał Bergoglio to bardzo 
szanowany argentyoski kardynał, który nie szuka urzędu ani władzy. 

W 2013 roku Bergoglio, który o wiele lepiej czuje się u siebie na 
ulicach Buenos Aires niż w bogato zdobionych barokowych 
komnatach Watykanu, jedzie do Rzymu, aby poprosid papieża 
o zgodę na przejście na emeryturę. Benedykt, który przyjmuje gościa 
w letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, ma inne plany, 
chod początkowo nie są one jasne. 

Jasne jest to, że ci dwaj kardynałowie, którzy szanują się 
nawzajem, nie są przyjaciółmi, różnią się od siebie całkowicie. 

Bergoglio jest niecierpliwy z powodu radykalnych poglądów 
Benedykta w kwestiach społecznych i kulturowych, argumentując, 
że Kościół powinien wykorzystad swój wpływ moralny, aby zająd się 
takimi kwestiami, jak zmiany klimatyczne i nierówności 
ekonomiczne. Benedykt to głos autorytetu i tradycji. To, co 
Bergoglio uważa za konieczną zmianę, Benedykt uważa za zgubny 
kompromis. Kiedy dochodzi między nimi do kłótni, Bergoglio mówi, 
że chce burzyd mury; Benedykt odpowiada mu, że „dom potrzebuje 
ścian” - stawką jest przyszłośd Kościoła. 

„Dwóch papieży" to bardzo dobra intelektualna rozrywka, 
zmuszająca do refleksji nad własnym życiem. W tym filmie jest 
wszystko: świetna gra aktorska, poruszające dialogi, wspaniała 
muzyka oraz rewelacyjnie widoki. 

Polecam ten film każdemu, kto lubi dobre kino. 

 
Artur Suchcicki 
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Poznajmy się! 
 

 
Wywiad z uczennicą 

klasy II a T,  
stypendystką Prezesa 

Rady Ministrów – 
Kingą Machnik 

 

 

D.L  Przede wszystkim 

chcę Ci pogratulowad stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Kinga Machnik 

- Dziękuję bardzo! 

D.L  - Czy nauka kiedykolwiek sprawiała Ci problemy? Jak to 

wyglądało w szkole podstawowej? 

K.M - Zwykle nauka nie sprawiała mi i nadal nie sprawia problemu. 

W szkole podstawowej czerpałam dużo wiedzy z lekcji, która 

obecnie procentuje. Utrwalenie materiału  pomogło mi przed 

sprawdzianami. Przedmioty humanistyczne sprawiają mi do tej pory 

przyjemnośd,  natomiast przedmiotom ścisłym muszę poświęcid 

więcej czasu. 

D.L - Jakie są twoje ulubione przedmioty w szkole? 

K.M – Wychowanie fizyczne i język angielski 

D.L - Jakie są twoje zainteresowania? Ulubione książki, muzyka? 

 

Zdjęcie 6, Kinga Machnik 
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K.M - Lubię spędzad czas z przyjaciółmi i znajomymi, lubię taoczyd. 

Ponadto interesuje mnie literatura młodzieżowa, romantyczna 

i psychologiczna. Jeśli chodzi o muzykę, nie mam ulubionego 

gatunku, słucham wszystkich utworów. 

D.L - Jakie masz plany na przyszłośd? Wybierasz się na studia? 

K.M – Moje najbliższe plany to ukooczenie szkoły średniej 

z pomyślnym wynikiem. 

Myślę o studiach i pracy, które dałyby mi satysfakcję. 

D.L  – Myślałaś o studiach za granicą? 

K.M – Tak, myślałam byłaby to dla mnie bardzo duża szansa. 

D.L  – Co robisz w wolnym czasie? 

K.M –Lubię słuchad muzyki oraz jazdę na rowerze. 

D.L – Masz jakieś postanowienia noworoczne? 

K.M – Na pewno byd lepszą wersją siebie i rozwijad swoje 

zainteresowania. 

D.L  – Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę Ci dalszych sukcesów 

w nauce i równie dobrych osiągnięd, a przede wszystkim jak 

najlepiej zdanej matury! 

K.M – Bardzo dziękuję, mam taką nadzieję, że tak będzie! 

Dominika Leyko  
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Kącik muzyczny 
 

Bohaterem tego wydania gazetki jest 

światowa legenda - Reginald Dwight, 

znany publice jako Elton John – 

brytyjski piosenkarz, kompozytor, 

pianista i okazjonalnie aktor.  

Mały Reginald już w wieku 2 lat 
rozpoczął naukę gry na fortepianie,  
a w wieku 7 lat zaczął pobierad profesjonalne lekcje gry.  
Na zajęciach bardzo wyróżniał się swymi. Już jako dziecko potrafił 
odtworzyd melodię na fortepianie bez nut- jedynie z samego słuchu. 
Jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, 
dwóch Oscarów, Złotego Globu i Tony Award. Wraz z Berniem 
Taupinem zostali wprowadzeni do Songwriters Hall of Fame, 
a następnie do Rock and Roll Hall of Fame. W 2008 został uznany 
trzecim najbardziej utytułowanym artystą wszechczasów. 

Elton ma naprawdę szerokie osiągnięcia pod kątem akcji 
charytatywnych. Od kooca lat 80. jest aktywistą w sprawie walki 
przeciwko AIDS. W 1992 założył fundację Elton John AIDS 
Foundation pomagającą dzieciom chorym na AIDS. 

W 2019 roku powstał o nim film biograficzny pt. Rocketman. 
W główną rolę wcielił się niesamowity Taron Egerton.  

Bardzo serdecznie wszystkim polecam ten film! Nawet dla 
samego sountracku (w filmie piosenki wykonuje Taron Egerton). Jest 
naprawdę piękny oraz wzruszający. Dzięki niemu możemy poznad 
historię sławy Eltona Johna, zaczynając od tego, gdy był małym 
dzieckiem, jak musiał poradzid sobie z różnymi uzależnieniami, 
ludźmi, którzy nie zawsze sprawiali aby wychodziło artyście na 
dobrze, aż po moment, w którym stał się legendą.  

         

 Julia Wojdyła 

Zdjęcie7, rmf.fm 
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Humor ze św. Mikołajem 
 

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. 

Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem: 

- O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci 

podarowałem. 

- Bo ja chciałem pieska albo kotka! 

- Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie dostały. 

- Ale ja się boję tego bobra! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, 

policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostad Świętym 

Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Mały chłopczyk pyta kolegę: 

- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje? 

- Istnieje. 

- A skąd wiesz? 

- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów 

 
Wybrała Julia z 4bT 


