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Motto na luty 

„Twój czas jest ograniczony,  

więc nie marnuj go 

 na bycie kimś, kim nie jesteś”.  

 
/Steve Jobs/ 

 

Zapraszamy do współpracy! 

Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, nurtuje Cię 

jakiś problem, pisz na nasz e-mail: 

krzykekonomik@o2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie:  

Małgorzata Lubera 

Beata Szędzioł 
    

 

 

 

  

REDAKCJA: 

Emilia Kapinos 

Joanna Jurkowska 

Patrycja Kowalska 

Julia Wojdyła  

Agnieszka Krawiec 

Artur Suchcicki 
 

DOŁĄCZ DO 

NAS:  

krzykekonomik@o2.p

l 

 

Fot. okładka Weronika Kowal 

 

 

Zdjęcie 1, Aleksandra Turczyn 
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Kartka z kalendarza 

Pamiętamy! 

Międzynarodowy Dzieo Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

27 stycznia był obchodzony Międzynarodowy Dzieo Pamięci 
Ofiar Holokaustu. Święto zostało uchwalone przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. dla 
uczczenia pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej. 
To także 74. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, w którym naziści 
zamordowali ok. 1,1 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, 
Romów, radzieckich jeoców wojennych oraz ludzi innych 
narodowości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady 
i okrucieostw II wojny światowej. 

A jak wyglądało życie w obozie? 

Życie za drutem kolczastym okalającym niemieckie obozy 
koncentracyjne było prawdziwym piekłem. Niezwykle wysoka 
śmiertelnośd wśród więźniów, sięgająca w niektórych przypadkach 
blisko 90% stanów osobowych, świadczyd może o skuteczności 
eksterminacyjnego planu wcielonego w życie przez nazistowskich 
Niemców. Więźniowie umierali przede wszystkim na skutek 
celowej, skoordynowanej akcji zabijania. Padali także ofiarami 
fatalnych warunków życia w obozach, pozbawieni pożywienia, 
ciepłych ubrao, zmuszani do niewolniczej pracy, nieustannie 
poniżani, prześladowani, bici, a nawet zmuszani do uczestnictwa 
w pseudonaukowych eksperymentach. 

Jedni walczyli z bronią w ręku, drudzy ratowali Żydów.  
Oto niektórzy polscy bohaterowie II wojny światowej: 

1. Władysław Anders - Generał Wojska Polskiego, człowiek, 
który cieszył się niekwestionowanym autorytetem wśród 
podkomendnych 
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2. Witold Pilecki - Rotmistrz, ofiara dwóch totalitaryzmów, dziś 
dla wielu wzór bohatera 

3. Irena Sendlerowa - kobieta, która w czasie okupacji 
niemieckiej ocaliła życie ok. 2,5 tys. żydowskich dzieci z getta 
warszawskiego 

4. Józef Unrug - Wiceadmirał, współtwórca siły polskiej 
marynarki wojennej, niestrudzony obrooca polskiego 
Wybrzeża w czasie kampanii 1939 roku. 

Wybrała Agnieszka Krawiec 
 http://www.sww.w.szu.pl/ 

 

Dzieo Bezpiecznego Internetu 
„Działajmy razem” 

09 lutego 2021 r. obchodziliśmy kolejną edycję Dnia 
Bezpiecznego Internetu (DBI). Organizatorem wydarzenia w Polsce 
od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które 
tworzą paostwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja 
Orange.  

Jak co roku, nasza szkoła podjęła wiele działao na rzecz 
propagowania bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów 
internetowych.  

Na lekcjach wychowawczych omawiano zasady netykiety 
sieciowej, zwracając szczególną uwagę na fakt, że bezpieczeostwo 
w sieci globalnej, zależy w dużym stopniu od każdego z nas. 

Posługując się urządzeniem podłączonym do sieci, pozostawiamy 
po sobie mnóstwo cyfrowych śladów. Robimy to zarówno 
intencjonalnie – gdy zamieszczamy informacje w postaci tekstu, 
zdjęd czy filmów, jak i nieświadomie – gdy korzystamy z aplikacji 
w smartfonie czy przeglądarki internetowej.  
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Dane na nasz temat pochodzą z najróżniejszych źródeł 

dostępnych w Internecie: wyszukiwarek, mediów 

społecznościowych, zakupów w sklepach internetowych, transakcji 

kartą płatniczą, komentarzy na forach czy z wizyt na stronach 

internetowych. Wszystko, co udostępniamy w Internecie, buduje 

nasz wizerunek. Informacje z profili społecznościowych mogą 

powiedzied o nas więcej, niż się spodziewamy – i niekoniecznie 

tak, jakbyśmy tego chcieli. 

Kontrowersyjne treści w mediach mogą nie tylko przysporzyd 
nam internautom wielu kłopotów, ale też zaważyd na naszej 
przyszłości. 

Zastanówmy się wspólnie już dziś, czy nie stoimy za: 

 rozpowszechnianiem spamu, 

 pogonią za jak największą ilością lajków, 

 kolekcjonowaniem „znajomych” tylko dla liczby, 

 hejtowaniem, 

 prowokacyjnymi zdjęciami, 

 umieszczaniem treści propagujących agresję i przemoc. 

Zapamiętajmy! 

Niewłaściwe zachowania, takie jak dręczenie, nękanie, 
prześladowanie, podszywanie się pod inne osoby i kradzież 
tożsamości, są zabronione i mogą byd zablokowane przez 
dostawców usługi. To my tworzymy swoją cyfrową tożsamośd. 
Dbajmy więc wspólnie o to, aby w sieci było więcej pozytywnych 
niż negatywnych informacji o nas. 

Wybrała Beata Szędzioł 

https://akademia.nask.pl/  
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Nasze niezapomniane ferie 2021 

„Jeden bałwan zimy nie czyni” 

 (ale dwa już tak tak;)) 

Tegoroczne ferie pomimo obostrzeo nie były nudne. Okazuje 
się, że wielu z nas miało dużo czasu aby odpocząd od zdalnych 
lekcji, zadbad o swoją aktywnośd fizyczną, a że tegoroczna zima 
zaskoczyła wszystkich mile, można było poszaled na białym puchu.  

Co jeszcze ciekawego robili nasi pierwszoklasiści w okresie 
najdłuższych, chyba ferii przeczytajcie w materiale przygotowanym 
przez Beatę Szędzioł. 

Zdjęcie 2, Ola Żytniak 
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… Uważam że, tegoroczne ferie były całkiem udane. Spędziłam je 
aktywnie i rodzinnie. Piekłam ciastka, spotykałam się 
z koleżankami, odwiedzałam dziadków. Razem z rodzicami 
i rodzeostwem chodziliśmy na spacery do lasu. Kiedy pojawiła się 
zima, bawiłam się razem z moją młodszą siostrą w lepienie 
bałwana, rzucanie śnieżkami oraz jeżdżąc na sankach. Ponadto 
miałam więcej czasu na udoskonalanie swojej gry na gitarze 
… Mam nadzieję jednak, że następne ferie będziemy mogli gdzieś 
wyjechad, poznawad nowe miejsca, ludzi i w równie dobrych 
humorach wrócimy do codziennych obowiązków.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

… Mimo panującej sytuacji na świecie, ferie w tym roku można 
było spędzid w przyjaznej atmosferze, szczególnie biorąc pod 
uwagę fakt, że pogoda w tym roku wyjątkowo dopisała. Dzięki 
temu dużo czasu spędzałam na dworze ze znajomymi korzystając 
z uroków zimy. 
… Przeczytałam całą serię książek Kiery Cass pt. ,,Rywalki”. 
Na feriach znalazłam w Internecie bardzo inspirujący cytat, który 
wszystkim dedykuję. 
 

„Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów” 

/ Isaac Newton / 

 

Można to rozumied, że ludzie za często odcinają się od swoich 
bliskich przez różne problemy, ponieważ postawienie muru jest 
łatwe. Natomiast ludziom jest trudno zbudowad most, który 
utrzyma się i umożliwi dobrą komunikację międzyludzką.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

… Ferie zimowe w 2021 roku minęły bardzo szybko. Przez 
trwającą obecnie sytuację większośd czasu spędziłam w domu, 
jednak miło wspominam te chwile. 
Rozpoczęły się one tuż po Nowym Roku, były więc połączone 
z przerwą świąteczną, przez co mieliśmy sporo czasu na 
odpoczynek.  
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Korzystając z wolnego czasu rozwinęłam swoje umiejętności 
kulinarne, gdyż codziennie przygotowywałam dla całej rodziny 
obiad. Często odwiedzała mnie przyjaciółka, mieszkająca 
w pobliżu, z którą wspólnie grałyśmy w różne gry.  

W drugim tygodniu ferii spadło sporo śniegu, więc wraz z moją 
rodziną i znajomymi zorganizowaliśmy kulig. Świetnie się 
bawiliśmy. Ten czas, mimo wielu obowiązujących zakazów 
i obostrzeo spędziłam bardzo przyjemnie.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
… Tegoroczne ferie nie wyglądały tak samo, jak co roku. 

Spotkania z znajomymi i przyjaciółmi niestety nie były możliwe 
przez tegoroczną epidemię. Ferie głównie spędzałam w domu, ale 
gdy tylko spadł śnieg odzyskałam radośd w sobie. Lepienie 
bałwana, czy budowa igloo przez wiele lat w Polsce nie było 
możliwe. Ostatnie ferie przypomniały mi chod na chwilę czas 
dzieciostwa, gdy razem z kuzynami walczyliśmy na śnieżki 
i wspólnie robiliśmy anioły na śniegu.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

„Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go 

 na bycie kimś, kim nie jesteś”.  

/Steve Jobs/ 

 
 … W czasie ferii zacząłem dwiczyd i zdrowiej się odżywiad. 

Mam nadzieję, że wytrzymam jak najdłużej.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
… Chod ten rok jest uważany za pechowy, moim zdaniem chciał on 
dad nam nauczkę, pokazad coś, o czym zapominamy i nie 
zauważamy.  Życie jest krótkie i nigdy nie wiadomo, kiedy się z nim 
pożegnamy.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

…  Swoje ferie wspominam bardzo przyjemnie i mogłabym je 
opisad wieloma epitetami, ale wydaje mi się, że najtrafniej będzie, 
jak powiem, że podczas nich się nie nudziłam.  
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Miałam wiele atrakcji m.in.: uczestniczyłam w kuligu, brałam 
udział w bitwie na śnieżki, którą wywołała moja przyjaciółka 
(nieskromnie powiem, że wygrałam), przeczytałam kilka książek, 
które dostałam na święta, ulepiłam trzy naprawdę ładne bałwany 
i poznałam dokładniej pobliski las dzięki spacerom z psem. A kiedy 
było za późno lub za zimno, aby wyjśd na dwór, rodzice nie 
dopuszczali do siebie myśli o nudzeniu się i zajmowali mój czas jak 
tylko mogli, przeważnie jakimiś grami typu statki, paostwa - 
miasta itp. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
… Na feriach dużo czasu poświęciłam na grze na fagocie, 

ponieważ przygotowywałam się do konkursu  
Z moją rodzinką zorganizowaliśmy kulig i ognisko, przy którym 

smażyliśmy kiełbaski. Spotykałam się z moimi znajomymi 
i któregoś dnia ulepiliśmy igloo. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

… Tegoroczne ferie były na pewno inne niż w poprzednich 
latach. Nikt nie mógł wyjeżdżad na upragniony odpoczynek 
spędzając go np. w górach lub innych miejscach. Pomimo tego 
uważam, że były to udane ferie.  

Podczas ferii zaczęłam rozwijad swoją dawną pasję, jaką jest 
rysowanie. Sprawiało mi to mnóstwo radości. Oprócz tego, dużo 
czasu poświęciłam na czytanie książek i oglądaniu moich 
ulubionych filmów. Tegoroczne ferie były też miłym zaskoczeniem 
biorąc pod uwagę fakt, że spadł śnieg. Sprawiło to, że poczułam 
prawdziwą zimową aurę. Dlatego podczas tych dwóch tygodni 
odpoczynku znalazłam czas, aby spędzid go trochę na świeżym 
powietrzu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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… Podczas ferii dobrze się bawiłem, odpoczywałem od zdalnych 
lekcji, spacerowałem z rodziną, rzucałem się na śnieżki z mamą 
i razem robiliśmy anioły na śniegu. 

"Szczerze współczuję tym,  

którzy twierdzą, że śnieg nie 

ma zapachu ani smaku.  

Biedni są ci, dla których biały 

puch pokrywający świat to po 

prostu zmarznięta woda.  

 

Żal mi wszystkich, którym zima 

kojarzy się tylko z przymusem 

noszenia ciepłych ubrań 

i odśnieżaniem szyb 

samochodowych przed 

wyjazdem do pracy.  

 

Bo przecież zima to… bajka." 

/Dawid Rosenbaum/ 

 
 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
… Tegoroczne ferie zimowe spędziłam w rodzinnej atmosferze. 

Mimo, że  z powodu pandemii covid-19 nie mogłam wyjechad 
w góry odpoczęłam od nauki zdalnej, która jest dla mnie bardzo 
uciążliwa. Mówiąc szczerze mogłabym znowu wrócid do tamtego 
czasu. Albo najlepiej aby go powtórzyd po raz kolejny.  

   

 

Zdjęcie 3, Natalia Lewicka 
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Zdjęcie 4 Andżelika Uzar 

 

Ferie 2021 mogę zaliczyd do najlepiej spędzonego czasu  w moim 
życiu. Spędziłam ten czas razem z rodziną, w dodatku świetnie się 
przy tym bawiąc.  Odkryłam nowe zainteresowania.   

Cytat, który idealnie opisuje moje ferie:   
 

,,Czas spędzony z rodziną jest wart każdej sekundy”  
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Warto wiedzied! 

27 listopada 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, niemal 

jednogłośnie, przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 

Rokiem Stanisława Lema, doceniając poczesne miejsce pisarstwa 

Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla 

rozwoju kultury polskiej i światowej.  
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Stanisław Lem, jeden z najwybitniejszych i najczęściej 

tłumaczonych na świecie polskich pisarzy, przez większośd kariery 

związany był z Wydawnictwem Literackim. 

Stanisław Lem jest dla Wydawnictwa Literackiego wyjątkowym 

twórcą. Wydawał w krakowskiej oficynie od samego początku 

swojej kariery – w 1955 roku zadebiutował w WL „Czasem 

nieutraconym”. Była to pierwsza z ponad trzydziestu książek 

pisarza, które premierowe wydania miały właśnie w Wydawnictwie 

Literackim. Przez ponad 60 lat współpracy ukazały się powieści 

(wszystkie wielokrotnie), tomy korespondencji (m.in. 

z Sławomirem Mrożkiem, Ewą Lipską), felietony i eseje (m.in. 

„Planeta Lema”, „Fantastyczny Lem”) , wywiady rzeki ze 

Stanisławem Beresiem („Tako rzecze Lem”) i Tomaszem 

Fiałkowskim („Świat na krawędzi”), a także wspomnienia o pisarzu 

(m.in. wyjątkowa opowieśd jego syna Tomasza: „Awantury na tle 

powszechnego ciążenia”). WL opublikował także najważniejszą 

książkę filozoficzną pisarza, niedawno wznowioną, „Summę 

technologiae”.  

Stanisław Lem od dawna jest wizytówką Polski za granicą. 

Stanisław Lem w pigułce to 35 mln sprzedanych książek na całym 

świecie, 45 języków na jakie dokonano tłumaczeo, nominowany do 

literackiej nagrody Nobla, filmowe adaptacje w reżyserii 

Soderbergha czy Andrieja Tarkowskiego.  

Jego nazwisko rozpoznawalne jest na każdym kontynencie.  

Stanisław Lem był jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX 

wieku. Jego twórczośd łączy pokolenia i cieszy się stałym 

zainteresowaniem czytelników. Genialna wydaje się też trafnośd 

przewidywao Lema dotyczących rozwoju cywilizacji, np. katastrofy 

klimatycznej, rozwoju sztucznej inteligencji, biotechnologii. 

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
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Jednym ze sposobów uczczenia setnej rocznicy urodzin 

Stanisława Lema jest budowa Centrum Literatury i Języka – Planeta 

Lem w Krakowie. Ale wydarzeo związanych z obchodami Roku 

Lemowskiego będzie znacznie więcej. Krakowskie obchody Roku 

Lema zapowiadają się bardzo różnorodnie. Głównym wydarzeniem 

będą same urodziny pisarza, które w 2021 roku odbędą się 

w dniach 12-14 września w Centrum Kongresowym ICE Kraków.  

Stanisław Lem będzie też bohaterem licznych tradycyjnych 

wydarzeo, od Festiwalu Literatury dla Dzieci po Festiwal Sacrum 

Profanum. Postad i twórczośd Lema znajdą swoje miejsce a to na 

deskach teatrów, a to w utworach muzycznych, na sympozjach 

i konferencjach planowanych na ten rok, a kontekst programu 

uzupełnią książki, których huczne premiery planuje Wydawnictwo 

Literackie. 

A poniżej na podsumowanie artykułu o Stanisławie Lemie kilka 

ciekawostek na jego temat. 

1. Wirtualny pogrzeb 

W 11 rocznicę śmierci Stanisława Lema turecki grafik Polat 

Yarisci w ramach hołdu, stworzył animację osadzoną w świecie 

„Cyberiady”. Krótki film przedstawia pogrzeb pisarza, którego 

dokonują roboty z kart jednej z jego najbardziej znanych książek. 

2. Lem jasnowidz 

Stanisław Lem miał dar opisywania i prognozowania przyszłości. 

Wiele zaprezentowanych w jego książkach rozwiązao biologicznych 

i technologicznych znalazło swoje odzwierciedlenie w świecie 

realnym. Jednym z najgłośniejszych przykładów jest przewidzenie 

powstania czytników e - booków, o których wspominał w 1961 

roku w „Powrocie z gwiazd”. 
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3. Fan motoryzacji 

Stanisław Lem nie ukrywał swojego zamiłowania do 

samochodów. Był szczęśliwym posiadaczem kilku unikatowych 

modeli – m.in. AWZ P70, Wartburga 1000, Fiata 1800, Fiata 125p 

i Mercedesa W201, a w czasach PRL-u nie było o to tak łatwo jak 

dzisiaj. 

4. Liczne tytuły 

Stanisław Lem był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Za życia 

otrzymał Order Orła Białego, najwyższe i najstarsze polskie 

odznaczenie. Poza tym w swoim dorobku ma order Polonia 

Restituta, Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”. Wyróżniony był także doktoratami honoris causa wielu 

uczelni m.in. Uniwersytetu Jagiellooskiego, Uniwersytetu 

Opolskiego, Uniwersytetu Bielefeld, Politechniki Wrocławskiej. 

Otrzymał również tytuł honorowego obywatela Miasta Krakowa, 

w którym spędził większośd życia. 

5. Planetoida Lem 

Lem został też uhonorowany w inny sposób. Jego nazwisku swoją 

nazwę zawdzięcza jedna z planetoid należąca do pasa głównego 

asteroid okrążających Słooce. Nazwa innej planetoidy, Ilijontichy, 

pochodzi od imienia i nazwiska bohatera kilku powieści 

krakowskiego pisarza. Pierwszy polski sztuczny satelita naukowy 

dostał nazwę Lem. 

Wybrała Agnieszka Krawiec 
http://instytutlema.pl/2021-rokiem-stanislawa-lema/ 

  

http://m.in/
http://m.in/
http://instytutlema.pl/2021-rokiem-stanislawa-lema/
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Wywiad z Panią Małgorzatą Kamudą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego wybrała Pani nauczanie wychowania fizycznego? 

Co Pani najbardziej lubi w tym zawodzie i dlaczego?  

Będąc w szkole podstawowej chciałam zostad przedszkolanką, ale 

jak to w życiu bywa plany się czasami zmieniają. Zamiast do szkoły 

przygotowującej do tego zawodu poszłam do Liceum Medycznego 

 i zdobyłam tytuł pielęgniarki. W liceum zaczęła się również moja 

przygoda ze sportem. Dostałam się do klasy sportowej i zaczęłam 

trenowad lekką atletykę. Wyniki sportowe jakie osiągałam były 

całkiem niezłe więc bardzo polubiłam sport.  

  

Zdjęcie 5, Marek Dziedzicki 
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Po ukooczeniu liceum chciałam rozpocząd pracę w zawodzie 

pielęgniarki, ale kłopoty z miejscami pracy w naszym mieście 

spowodowały, że rozpoczęłam pracę w klubie sportowym jako 

instruktor lekkiej atletyki i postanowiłam doskonalid swoje 

umiejętności w tym kierunku. Rozpoczęłam studia w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale zamiejscowym 

w Białej Podlasce i w taki oto sposób zostałam nauczycielem 

wychowania fizycznego.  

Po ukooczeniu studiów rozpoczęłam pracę jako nauczyciel 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Mielcu, dzisiejszy Zespół Szkół 

im. Groszkowskiego. W 1998 roku podjęłam pracę w naszej szkole 

i pracuję tutaj do dnia dzisiejszego. Śmiało mogę powiedzied, że to 

jest „Moja szkoła”.  

Co najbardziej lubię w tym zawodzie? Lubię sport, aktywnośd 

fizyczną. Lubię młodzież i ta praca przynosi mi wiele satysfakcji. 

Sukcesy sportowe moich uczniów są moimi sukcesami. Poza tym 

praca w szkole to moje życie i cieszę się, że zostałam nauczycielem.  

Którego sportowca uważa Pani za swojego idola? 

Nie mam konkretnego idola wśród sportowców. Jest bardzo wielu 

wybitnych zawodników, którzy zasługują na miano sportowców 

wszechczasów i wszystkich ich podziwiam. Kiedyś jak byłam jeszcze 

zawodniczką dążyłam do tego, aby chociaż w małym stopniu im 

dorównad . Ale ponieważ byłam lekkoatletką to mogę przyznad ,że 

Pani Irena Szewioska była tą osobą, która inspirowała mnie do 

trenowania. Mogę się tutaj pochwalid tym, że podczas mojej 

kariery sportowej miałam zaszczyt spotkad osobiście Panią Irenę 

na wielu zawodach, min. na Mistrzostwach Polski w Lekkiej 

Atletyce.  
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Czy oprócz sportu ma Pani jakieś zainteresowania lub pasje, 

którymi mogłaby Pani się z nami podzielid? 

Poza sportem moją pasją jest turystyka. Uwielbiam podróże, 

a szczególnie wyprawy górskie. Kocham góry i każdy wyjazd 

w góry nawet na krótko pozwala mi odpocząd i nabrad energii do 

pracy. 

 W młodości zwiedziłam wiele krajów i prawie całą Polskę. 

Z wiekiem tych dalszych podróży jest trochę mniej, ale zawsze 

chętnie wyruszam na wyprawy również w najbliższej okolicy. Moja 

pasja do wypraw górskich pozwoliła mi wraz z moimi przyjaciółmi 

zdobyd Koronę Polskich Karpat co przyniosło mi wiele satysfakcji.  

Czy nasza młodzież szkolna lubi dwiczyd i czym kieruje się Pani 

przygotowując dla nich zajęcia? 

Mogę powiedzied, że bywało różnie. Od 100% aktywności 

uczniów na początku mojej kariery zawodowej, poprzez wielką 

niechęd do dwiczeo w pewnym okresie czasu, aż do dzisiaj kiedy 

wydaje się młodzież sama chce dwiczyd, bo rozumie potrzebę 

aktywności ruchowej jako konieczności życiowej, wynikającej ze 

zmian cywilizacyjnych. Oczywiście jest różnie, jedni uwielbiają WF, 

inni dwiczą bo muszą, a jeszcze inni robią tylko tyle byle uniknąd 

jedynki. Ja zawsze starałam się i cały czas to robię, staram się 

mobilizowad , motywowad uczniów do dwiczeo. Wierzę w to, że 

jeżeli ktoś spróbuje ruszyd się z miejsca to zaczyna mu się to 

podobad i później nie trzeba go namawiad, a wręcz przeciwnie sam 

chce dwiczyd.  

Co uważa Pani za swój największy sukces zawodowy? 

Mój największy sukces zawodowy to satysfakcja, że młodzi ludzie 

dwiczą, biorą udział w zawodach na różnych szczeblach, odnoszą 

sukcesy i robią to z pasją taką jak ja. 
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Wiemy, że jest Pani związana również z Towarzystwem 

Gimnastycznym „Sokół” w Mielcu. Prosimy o kila słów na ten 

temat. 

Jestem członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

w Mielcu od 1992 roku, od czasu jego reaktywacji po upadku 

komunizmu. Pozwolę sobie przypomnied, że ta organizacja 

powstała w 1889 roku i jest jedną z najstarszych organizacji 

w Mielcu.  

Po II wojnie światowej władze komunistyczne zawiesiły 

działalnośd wszystkich organizacji społecznych i dopiero po 1989 

roku pojawiła się możliwośd ich reaktywacji. Przez wiele lat byłam 

zawodniczką TG ”Sokół” w Mielcu, potem pracowałam tam jako 

instruktor LA, potem byłam po prostu członkiem, a od 2010 roku 

jestem członkiem Zarządu TG „Sokół” w Mielcu. 

Kiedy udało się Pani zorganizowad I Szkolną Olimpiadę Pierwszej 

Pomocy w naszej szkole? 

Po ukooczeniu studiów podyplomowych w zakresie EDB 

rozpoczęłam naukę tego przedmiotu w naszej szkole. Wcześniej 

współpracowałam z Panem Markiem Chamielcem w celu 

przygotowania młodzieży do Konkursu „Sprawni jak żołnierze”, 

a później do Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy. W związku 

z tym, że mam wykształcenie pielęgniarskie więc pierwsza pomoc 

zawsze była mi bliska i chętnie pomagałam w przygotowaniu 

młodzieży do olimpiady. Później w naszej szkole wprowadzono 

innowację- Kształcenie Ogólnopolicyjne, w ramach którego 

prowadzone są zajęcia pierwszej pomocy. To spowodowało, że 

zainteresowanie młodzieży pierwszą pomocą znacznie wzrosło.  

To właśnie spowodowało, że w 2017 roku postanowiłam 

zorganizowad Szkolną Olimpiadę Pierwszej Pomocy.  



 

20 
 

krzykekonomik@o2.pl 2021 

Do współpracy zaprosiłam nauczycieli uczących ratownictwa oraz 

młodzież, która wcześnie występowała w olimpiadach 

powiatowych. Młodzież chętnie włączyła się do organizacji 

olimpiady szkolnej, a również zainteresowanie uczniów udziałem 

w olimpiadzie było spore.  

Sukces pierwszej olimpiady pociągnął za sobą kolejne edycje 

i okazało się, że wielu młodych ludzi z naszej szkoły chce 

spróbowad swoich sił również w tej dziedzinie. Obecny rok 

przyniósł nam wiele zmian i ograniczeo, które uniemożliwiają 

przeprowadzenie części praktycznej olimpiady, ale mam nadzieję, 

że gdy wszystko wróci do normy podejmę działania w celu 

przygotowania kolejnej edycji Olimpiady Pierwszej Pomocy.  

Dziękujemy za wywiad i życzymy dużo zdrowia i wytrwałości 

w realizowaniu swoich życiowych planów i marzeo. 

Joanna Jurkowska 

 

Nasze recenzje 
Recenzja filmu „Dirty Dancing” 

 
 „Dirty Dancing” to romans taneczny.  Oglądałam go już kilka razy 

i za każdym razem bardzo mi się podoba gra aktorska, cała fabuła 
tego filmu. W całym filmie najbardziej jestem zauroczona scenami 
tanecznymi głównych bohaterów. 

Akcja filmu rozpoczyna się latem w 1963 roku. Frances 

Houseman, zwana przez znajomych Baby (Jennifer Grey), jest 

pozytywnie nastawioną do życia nastolatką, spędzającą wakacje 

z rodziną w letnim ośrodku wypoczynkowym Kellerman's.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Grey
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Pewnego wieczoru poznaje tancerza Johnny’ego Castle (Patrick 
Swayze), uzdolnionego i przystojnego instruktora taoca. W obliczu 
niedyspozycji jego partnerki tanecznej Penny, Baby przechodzi 
intensywny kurs taoca i zastępuje ją na pokazie mambo w hotelu.  

Wkrótce Baby i Johnny zakochują się w sobie, lecz ich związek nie 
jest zaakceptowany przez ojca dziewczyny, który podejrzewa 
chłopaka o nieślubne ojcostwo. W ostatni dzieo pobytu w ośrodku 
ojciec przypadkowo dowiaduje się, że Johnny jest niewinny. 
Zakochana para udowadnia swoją miłośd w pamiętnym 
i pasjonującym finalnym taocu przy muzyce „(I've Had) The Time of 
My Life”. 

„Dirty Dancing” to klasyk, który powinien obejrzed każdy 
miłośnik dobrego kina. Gra aktorów jest na najwyższym poziomie. 
Jennifer Gray wcielająca się w Frances Houseman wypadła 
rewelacyjnie. Dała widzom nadzieję na to, że każdy może nauczyd 
się taoca, wystarczy tylko dużo dwiczyd. Patrick Swayze zagrał 
niezapomnianą rolę jako Johny Castlei. Jego niesamowite ruchy 
i poczucie rytmu można podziwiad godzinami.  

Warto wspomnied, że rozgrywający się w 1963 r. "Dirty Dancing" 
był pierwszym filmem, który został sprzedany na kasetach wideo 
w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Oprócz uwielbienia fanów 
zyskał też Oscara za najlepszą piosenkę: "(I've Had) The Time of 
My Life" w wykonaniu Billa Medleya i Jennifer Warnes. 

Dziś jest kultowym filmem epoki lat 80 XX w., na co składają się: 
prosta i łatwa w odbiorze (wręcz banalna) fabuła, świetna ścieżka 
dźwiękowa, perfekcyjne układy taneczne i postad Patricka Swayze. 

Polecam ten film każdemu, kto lubi filmy o tematyce 
romantyczno – tanecznej. Film jest naprawdę świetny, dlatego 
warto go obejrzed w wolnej chwili. 

 

 Agnieszka Krawiec 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Swayze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Swayze
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Zapraszamy do lektury  
W lutowym numerze prezentujemy wiersze o miłości naszej 
koleżanki Łucji Polewskiej, uczennicy klasy 2 bgT.  

 

Miłość 

Czy zgubiłaś swój wdzięk? 

Jeśli tak to gdzie? 

I dlaczego? 

Wyglądasz na odurzoną miłością jego 

Z piątką dzieci i obiadem do ugotowania 

Czy zapominasz kim jesteś? 

Jesteś 

Człowiekiem 

Kobietą 

Nie psem który kuli ogon 

Czy ciągle myślisz o jego miłości? 

Która dawno przepadła 

W odmętach oceanu serca tej innej 

Czy będziesz płakad gdy cię zostawi? 

Czy będzie to tylko smutek niemy? 

Tylko 

Nie  

Powtarzaj ślepo 

Tych słów jego  

Tych nieprawdziwych 

 Kocham cię. 
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Miłość II 

Czy kiedykolwiek byłeś na moim miejscu? 

Jeśli nie 

Nie mów że byłeś 

Ona była piękna  

I może nawet kochała? 

Ale chyba przestała 

Bo przecież by nie zostawiła? 

Trudno 

Może się pogodzę?  

Z tym papierem rozwodowym 

I jej numerem telefonu zablokowanym  

I tylko ta myśl zostaje 

Co z dziedmi będzie? 

Starszy  

Widzę 

Często do niej dzwoni 

Tęskni  

W koocu to rodzina? 

Młodsza tylko 

Czasami zapyta 

„Czy mama jest teraz szczęśliwa?” 

A ja przecież… 

Nie wiem 
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Czternastego 

Codziennie tam staję 

Jest tu naprawdę wysoko 

Zastanawia mnie czy się bałeś? 

Jesteś moim przyjacielem 

Może byłeś czymś więcej? 

Nieważne jak daleko byłbyś 

Czekam  

Bo może wrócisz? 

Może zmienisz zdanie? 

Czy już za późno? 

Nie chcę dopuścid do siebie  

Tej myśli złośliwej 

Świat nie był dla ciebie dobry 

Ty dla niego byłeś za cenny 

Nadal czekam 

Oni mówią rzeczy 

Których nie chcę słyszed 

Ale ty musiałeś 

Może dlatego się zdecydowałeś? 

Czekam 

I ściskam przy sercu w dłoni 

Wyznanie 

Przygotowane na ten dzieo 

Dzieo Walentego 

Którego nie doczekałeś 
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Czternastego część druga 

Kiedy schodzę 

Na ziemię  

Dosłownie i w przenośni 

Pamiętam o tym jak chodziliśmy 

Do szkoły razem 

Jak koledzy z nas się śmiali 

Ale przecież był i ten jeden 

Czy dwóch 

Co byli całkiem mili… 

Kwiaty ci dziś zaniosę 

Trochę posprzątam 

Opowiem  

O tym jak już studniówki ostatnie wspomnienie przebrzmiewa 

Zaraz matura i studia 

Co wybiorę? Jaki kierunek? 

Może się zakocham? 

Może znajdę kogoś? 

„wreszcie” pewno wtedy rodzina powie 

Ale ja już miałem  

Kogo? 

Ciebie. 

 
 

 
 

 


