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Motto na październik 

„Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali” 

Jan Paweł II 

 

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 

Marcelina Chmura  

Joanna Jurkowska 

Patrycja Kowalska 

Julia Wojdyła  

 
Fot. Izabela Miodunka 

Fot. okładka, pixabay 

 

Zdjęcie 1, Izabela Miodunka 
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Kartka z kalendarza 
 

1 września 1939 - niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej 
niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości. Jej wybuch był 
efektem odbudowy mocarstwowej pozycji Rzeszy, prowadzonej 
przez rządzącego Niemcami od 1933 r. Adolfa Hitlera. 

7 września 1939 - kapitulacja Westerplatte. Polski oddział broniący 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej znalazł się znów pod ciężkim 
ostrzałem. Oficer dowodzący miał rozkaz utrzymać składnicę przez 
12 godzin. Po 7 dniach walk podjął decyzję o kapitulacji. 

9 września 1939 - armie „Poznań” i „Pomorze” dowodzone przez 
gen. Tadeusza Kutrzebę rozpoczęły ofensywę, która przeszła do 
historii jako bitwa nad Bzurą. Była to jedyna do 1941 r. większa 
operacja zaczepna przeprowadzona przez wojska alianckie. 

11 września 2001 - cztery samoloty uprowadzone przez 19 
terrorystów z Al-Kaidy i użyte w zamachach samobójczych 
zniszczyły m.in. dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku, 
uszkodziły budynek Pentagon w Waszyngtonie. W zamachach tego 
dnia zginęło niemal 3000 osób. 

14 września 1309 - Malbork staje się stolicą państwa krzyżackiego. 

17 września 1939 - wojska radzieckie wkroczyły do Polski. Na 
pamiątkę tych wydarzeń 17 września obchodzimy w Polsce 
Światowy Dzień Sybiraka. Podczas tego dnia upamiętniamy 
Polaków, którzy trafili na zesłanie w głąb stepu bądź tajgi.  
A tam każdy dzień był walką o przetrwanie. 

28 września 1939 - podpisany został akt kapitulacji Warszawy. 
Trwająca 20 dni obrona stolicy sprawiła, że Warszawa była miastem 
gruzów. 

 
Wybrała Patrycja Markowska 
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Europejski Dzień Języków Obcych 
– świętuj razem z nami! 

W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 
państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez 
swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki 
większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz 
formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.  

Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi 
narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego 
wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, 
oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego 
dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania 
mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej 
Europy.  
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Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego 
roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją 
Europejską.  

26 września, a także w tygodniach poprzedzających i następnych, 
w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, debaty, 
konferencje, programy radiowe, 
konkursy i inne imprezy dla każdego. 

Zgodnie z coroczną tradycją, uczniowie naszej 
szkoły pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowali ciekawostki dotyczące języków, 
którymi chcą władać w przyszłości.  

Jako pierwszy i najczęściej używany to 
oczywiście język angielski, uznawany za język globalny.  

Niemal w każdym zakątku globu, ktoś posługuje się tym 
językiem. Jest to oficjalny język nauki, polityki, kultury, sztuki, 
biznesu i Internetu. Jego oddziaływanie jest tak silne, że wiele słów 
obecnie używanych w języku polskim, ma swe źródło w języka 
Szekspira, np. radio, komputer, stop, Internet, futbol… 

Ciekawostką są różnice pomiędzy codziennym i urzędowym 
językiem angielskim i amerykańskim. 

Jeśli uważaliście na lekcjach historii, z pewnością pamiętacie 
pierwszych osadników przybyłych do brzegów Ameryki Północnej na 
pokładzie Mayflower i dzieje kolonizacji kontynentu przez 
brytyjskich migrantów w XVII wieku. Spokojnie, nie będziemy 
zgłębiać losów pionierów. Wspominamy o kolonizacji, bo to ona 
przyczyniła się do powstania różnic między brytyjskim (BrE) 
i amerykańskim (AmE) angielskim. Istnieją również inne odmiany 
języka angielskiego, np. kanadyjska i australijska oraz masa 
dialektów charakterystycznych dla poszczególnych regionów krajów 
anglojęzycznych, ale dziś zajmiemy się dwiema najbardziej znanymi 
z nich wszystkich. 
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Jak poznać angielski brytyjski  
i amerykański? - różnice w wymowie 

Odmiany angielskiego używane przez mieszkańców Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych różnią się na kilku płaszczyznach. 
Pierwsza z nich to wymowa. Tutaj różnica jest na tyle wyraźna, że po 
usłyszeniu zaledwie kilku słów lub zdań jesteśmy w stanie rozpoznać 
z kim mamy do czynienia. 

Słownictwo brytyjskie vs. amerykańskie - różnice 

Kolejną rzeczą, której nie sposób nie zauważyć są różnice 
leksykalne. Na szczęście nie dotyczy to całego zasobu słownictwa, 
w przeciwnym razie musielibyśmy uczyć się podwójnej porcji 
słówek. Różnice te nie są niezrozumiałe dla użytkowników różnych 
odmian języka, oczywiście pomijając słówka, które należą do slangu 
lub są charakterystyczne tylko dla małego obszaru. Czyli, mimo iż są 
one wyraźne, Brytyjczyk i Amerykanin powinni się porozumieć bez 
większych problemów. 

 
 BrE AmE 

apteka pharmacy/chemist’s drug store 

autostrada motorway highway 

benzyna petrol gas(oline) 

chodnik pavement sidewalk 

ciastko biscuit cookie 

cukierki sweets candies 

film film movie 
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Rosyjski to coraz bardziej popularny wśród młodych 
Europejczyków język, zwłaszcza w dziedzinie 
biznesu wschodniego oraz turystyki. 

Czy wiecie, że…. 

*W najbliższym punkcie Rosję od Ameryki 
oddziela odcinek o długości 4 km.  

 *Jezioro Ładoga jest największe w Europie.  

*Moskwa jest największym miastem w Europie. Mieszka w niej 
ponad 12 milionów ludzi.  

 *Astankino Tower to najwyższa wieża TV w Europie 

 *Russian State Library jest największą biblioteką w Europie i drugą 
na świecie.  

*Najsłynniejszą grę komputerową – tetris stworzył w 1985 roku 
Rosjanin Aleksiej Paszitnov.  

 *W mieście Aimakon w 1933 roku odnotowano temperaturę minus 
67,7 C.  

 *Ermitaż jest jednym z największych na świecie muzeów. Jest w nim 
ponad trzy miliony dzieł sztuki od epoki kamienia po czasy 
współczesne.  

*W Rosji jest o ponad 10 milionów więcej kobiet niż mężczyzn.  

*Rosja ma 27 noblistów.  

*Sushi jest bardziej popularna w Rosji niż w Japonii 

*Rosję oblewa 13 mórz 

*W tajdze syberyjskiej rośnie ponad 25% wszystkich lasów świata 

*W Moskwie znajduje się największy Mc Donalds, może pomieścić 
ponad 700 osób  

*3 najpopularniejsze nazwiska w Rosji to: Iwanow, Kuzniecow, 
Smirnow. 
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 *Rosjanie jak i Polacy są jedynymi z lepszych zawodników w karate 
na świecie.  

 *W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat.  

*Początek edukacji rozpoczyna się w wieku 7 lat.  

* W Rosji, według statystyk ,średnio jedna osoba czyta 61 minut 
dziennie.  

*Narodowe zwierzęta to niedźwiedź i mityczny dwugłowy złoty 
orzeł.  

Niemiecki, to również język, który jest 
wykładany w naszej szkole. Niemcy to 
niezwykły kraj, w którym dużo się dzieje.  

 
Oto wybrane ciekawostki o tym kraju: 
 

* W 1916 roku Niemcy jako pierwsi 
wprowadzili czas letni. 

* Pierwsza drukowana książka została wydana właśnie w Niemczech. 

*Niemcy to raj dla kierowców. Długość autostrad wynosi tu prawie 
13 tys. km. 

*Niemcy,  częściej piją kawę niż herbatę.. 

*Ren, najdłuższa rzeka w Niemczech, ma 865 km. 

*W jednym z landów, w Bawarii jeden napój uznawany jest za 
jedzenie – mowa tu o piwie. 

*Jeśli ktoś uwielbia chodzić do zoo, powinien pojechać do Niemiec. 
Znajduje się tam 400 ogrodów zoologicznych. 

*Kupując napój zazwyczaj należy zapłacić kaucję. Chodzi tu o napoje 
w szklanych i plastikowych butelkach, ale też aluminiowych 
puszkach. 
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* Najdłuższy niemiecki wyraz składa się z 79 
liter i brzmi: Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswer
kbauunterbeamtengesellschaft. 

*Karnawał w Niemczech jest obchodzony od 11. dnia 11. miesiąca 
roku od godziny 11.11. 

* Kiedy zadzwonisz do Niemiec, nie usłyszysz „słucham”, tylko 
nazwisko osoby, która odbierze telefon. 

*Kawosze są również piwoszami. W Niemczech produkuje się 6 000 
różnych gatunków piwa. A statystyczny Niemiec w przeciągu roku 
wypija aż 140 litrów piwa. 

* W Niemczech prawie codziennie można jeść inny gatunek chleba. 
Piekarze pieką tu 300 różnych gatunków chleba. 

* Najstarszym uniwersytetem w Niemczech jest uczelnia 
w Heidelbergu, która powstała w 1368 roku. 

* Emeryci i renciści stanowią ok. 25% społeczeństwa. 

* Niemcy uwielbiają białą kiełbasę z dodatkiem słodkiej musztardy 
(Weisswurst). 

 

Warto szlifować swoją znajomość języka niemieckiego na miejscu, 
czyli w jednym z 16 landów. Polubienie kraju, jego kultury czy 
kuchni, na pewno pomoże w przyswojeniu tajników języka. Dlatego 
warto wybrać się tam chociażby na weekend, aby złapać bakcyla.  

 
Nauczyciele języków obcych 
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XX Dzień Papieski – 11 października 
pod hasłem „Totus Tuus” 

 
Dzień Papieża Jana Pawła II – to 
polskie święto obchodzone co roku 
16 października, ustanowione przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 
hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi 
Pawłowi II. Równolegle 
obchodzony jest przez Kościół 
katolicki w Polsce Dzień Papieski, 

przypadający w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża. 
Dzień Papieski co roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar 
papieskiego nauczania. 
W tym roku, gdy przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 
hasłem Dnia Papieskiego będą słowa biskupiego zawołania Jana 
Pawła II – „Totus Tuus” - Cały Twój. 
Biskupie hasło wyrażało przywiązanie przyszłego papieża do 
pobożności maryjnej i towarzyszyło mu przez całe życie. Słowa te, 
widoczne w papieskim herbie, były związane z dojrzałym życiem 
papieża i wyrażały jego postawę wobec Boga i Maryi, 
a w konsekwencji do człowieka i całego świata. „Zawierzenie Maryi 
łączyło myślenie i działanie Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia.  
Dzień Papieski oprócz wymiaru intelektualno-duchowego 
i artystycznego ma także aspekt charytatywny. Tego dnia 
prowadzona jest zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu 
stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. 
Podopieczni Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” są nazywani 
„żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest 
wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka. 

misyjne.pl 
Agnieszka Krawiec 
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Dzień Nauczyciela 14 października 2020 
 

Historia święta 
 

Data Dnia Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej. Warto wiedzieć, że Dzień Nauczyciela 2020 jest 
oficjalnie nazywany Dniem Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji 
Narodowej została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i zatwierdzona przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 
października 1773 roku. 

Historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce sięga 1957 roku. W tym 
roku odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie. 
Podczas tego spotkania ustalono, że dzień 20 listopada będzie 
Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. 
Natomiast w 1972 roku zatwierdzono Dzień Nauczyciela.  
A na datę wybrano rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej -
14 października. 

 
Jak wyglądają obchody? 

 
Obchody Dnia Nauczyciela w Polsce rzecz jasna przybierają różne 
formy, w zależności od ustaleń placówki oświatowej. Wszędzie 
jednak wydarzenia te związane są z organizacją uroczystych 
akademii czy przedstawień. 14 października jest świetną okazją, aby 
podziękować nauczycielom za ich trud włożony w kształcenie, 
edukowanie i wychowanie młodych ludzi. 
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Zdjęcie 2  pixabay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiedy Dzień Nauczyciela obchodzą inne kraje? 
 

W innych krajach Dzień Nauczyciela obchodzony  jest w inne dni. 
Na przykład w Albanii ma on miejsce7 marca, w Argentynie 11 
września, w Hiszpanii 27 listopada, na Tajwanie 28 września, 
w Meksyku 15 maja, zaś w Chinach 10 września. 

edziecko.pl 
Agnieszka Krawiec 

Dla wszystkich nauczycieli ... 

Najlepsze, 

Najserdeczniejsze, 

Najcieplejsze życzenia zdrowia, 

wyrozumiałości oraz cierpliwości 
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Ankieta dla klas I 
Jak co roku nasza redakcja przeprowadziła ankietę w klasach 

pierwszych, dotyczącą tego, jak nowi uczniowie czują się w naszej 
szkole. W ankiecie wzięło udział 30 osób (po 10 os. z 1aT, 1cT, 1dT). 
W tym roku ankieta zebrała takie odpowiedzi: 

1. Szkoła Twoich marzeń to: 

A) szkoła, która da mi dobry zawód – 18 osób 

B) szkoła, która przygotuje mnie do studiów- 3 osoby 

C) szkoła, która rozwinie moje zainteresowania- 7 osób 

D) inne -2 osoby, dla których taka szkoła to ta bez zadań domowych, 
lub zawierająca w sobie wszystkie powyższe punkty. 

2. Czy miałeś/aś trudności związane z adaptacją w nowej szkole? 

A) Tak- 4 osoby 

B) Nie- 26 osób 

3. Tutaj uczniowie mieli opisać jednym zdaniem naszą szkołę.  
Dla większości jest ona przyjaznym, ładnym budynkiem z fajnymi 
nauczycielami, i co najważniejsze - jest ciepło!  

4. Czy jesteś zainteresowany/a dołączeniem do redakcji szkolnej 
gazetki "Krzyk"? 

A) Tak - 5 osób 

B) Nie - 25 osób 
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5. Najbardziej stresująca dla Ciebie sytuacja w szkole? 

A) Gdy mam sprawdzian - 4 osoby 

B) Gdy jestem nieprzygotowany - 9 osób 

C) Kiedy odpowiadam przy tablicy - 9 osób 

D) Gdy mam lekcje z przedmiotu, którego nie lubię - 3 osoby 

E) inne - 5 osób 

Tutaj uczniowie uważali, że wcale się  nie stresują, bądź, że 
wszystkim z powyższych. Taki paradoks :) 

6. Wymień trzy przedmioty, które lubisz najbardziej 

Tutaj przyznam, odpowiedzi mnie zaskoczyły. 

W klasie I dT króluje matematyka, kadry i płace oraz geografia. 

W klasie I aT króluje wychowanie fizyczne, biologia oraz plastyka, 

natomiast w klasie I cT są to procesy magazynowe, biologia oraz 
historia. 

7. Uważam, że: 

A) Wybór szkoły to "strzał w 10"- 14 osób 

B) To nie jest szkoła dla mnie - nikt 

C) Jeszcze nie wiem czy dokonałem/am dobrego wyboru - 16 osób 

8. Lubię swoją szkołę 

A) Tak (dlaczego?) - 29 osób 

B) Nie (dlaczego?)  - 1 osoba 
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Tutaj pierwszaki jednogłośnie już polubiły nasz Ekonomik- 
praktycznie wszyscy byli na TAK! Argumenty? Mili nauczyciele, 
życzliwi starsi koledzy, którzy zawsze pomogą; szkoła dla nich, to 
miejsce, które idealnie przygotuje ich do wymarzonego zawodu.  

Podsumowując powyższą ankietę, nasi nowi koledzy są zadowoleni 
z wyboru szkoły, w zasadzie wszystko im odpowiada. Co także bardzo 
ważne - większość nie miała problemu z zaadaptowaniem się 
w naszej placówce. Jest im tutaj dobrze, czują się bezpieczni, mimo 
obecnej sytuacji na świecie. Dużo osób jak to przez pierwsze 
miesiące bywa, nie jest jeszcze pewna swojego wyboru ale spokojnie 
- mamy nadzieję, że za jakiś czas przekonacie się, że dokonaliście 
słusznego wyboru:)  

JW 

Prezentacje klas I 

W tym roku szkolnym z powodu pandemii koronawirusa nie było 
możliwe zorganizowanie spotkań integracyjnych i otrzęsin dla klas I. 
Mamy nadzieję, że mimo to wszyscy pierwszoklasiści już się 
zintegrowali w swoich zespołach. A co oni sami mówią o sobie?  

I a T, wychowawca: pani mgr Katarzyna Kmieć 

My się znamy i lubimy 
Teraz Wam się przedstawimy: 
Jesteśmy fajni i mili, 
Za każdym byśmy się wstawili. 
Nasza klasa 1a, zawsze sobie radę da! 
Nasza Pani kochana, w poniedziałek od rana w nasze głowy wiedzę 
wtłacza, małe psoty nam wybacza. 
A gdy dzwonek już zadzwoni, każdy z nas na przerwę goni. 
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I b T, wychowawca: pani mgr inż. Lidia Sasor 

Moja klasa jest wspaniała 
Nie za duża, nie za mała 
Lubię bardzo w niej przebywać 
Nie ma co tu nad tym gdybać 
Ambicji tutaj dużo mamy 
O wartości koleżeńskie dbamy 
Czuję, że spędzimy piękne pięciolecie 
Czemu? To bardzo proste, chyba wiecie 
Bo z ciekawymi ludźmi szybko mija czas 
Klasa 1bT! Nie zapomnę nigdy Was. 

                                       Natalia Strycharz 

I c T, wychowawca: pani mgr Katarzyna Wąż 

Nasza klasa 1c najlepsza w szkole jest.  
Nasz profil logistyka dobrym kierunkiem jest. 
Nasza klasa zgrana jest i liczy się w niej dobry gest.  
Chętnie sobie pomagamy dlatego dobre oceny zbieramy.  
Trzydziestu dwóch nas jest i każdy z nas wesoły jest. 
Przyjmijcie ciepło nas! Obiecujemy! Nie zawiedziemy was! 

I d T, wychowawca: pan mgr Grzegorz Wcisło  

....I d to klasa zgrana i w szkole bardzo mile widziana 
Jedna grupa to profil technik rachunkowości 
mądra głowa tam nie jedna 
druga grupa to technik organizacji turystyki 
lubi organizować podróże 
na razie tylko na przerwy w szkole. 
                                Zebrała Beata Szędzioł 
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Warto wiedzieć 
Synagoga w Mielcu  

Pod koniec XIX w. na miejscu 
starej, drewnianej synagogi, 
położonej przy ul. Lelewela na 
wysokości ob. ul. Berka 
Joselewicza, wzniesiono nową 
bóżnicę murowaną, o znacznie 
bardziej reprezentacyjnym 
charakterze, m.in. z dwiema wieżami. Jej wnętrze zdobiła 
polichromia przedstawiająca sceny Stworzenia Świata 
i Potopu. Obok synagogi znajdowały się budynki rzeźni rytualnej oraz 
mykwy. Wszystkie te obiekty znajdowały się w kwartale zabudowań 
obecnych ulic: Wąskiej, Sandomierskiej, Berka Joselewicza i Nowego 
Rynku 

We wrześniu 1939 r. Niemcy zamknęli w synagodze i spalili 
żywcem ok. 80 osób. Stanisław Wanatowicz tak opisał te tragiczne 
wydarzenia: „13 września 1939 roku do Mielca wkroczyły jednostki 
8. Dywizji Piechoty niemieckiej Armii Południe dowodzonej przez 
feldmarszałka Mannsteina. W erew Rosz Haszana – wigilię 
żydowskiego Nowego Roku 5749 – wielu pobożnych Żydów modliło 
się w synagodze, inni brali rytualną kąpiel, jeszcze inni oczekiwali z 
drobiem w kolejce do rzezaka. Niemcy przepędzili z bóżnicy do rzeźni 
50–70 Żydów. Zaryglowano okna i drzwi i strzelano do uwięzionych. 
Następnie bóżnicę, dwa domy modlitwy oraz rzeźnię oblano benzyną 
i podpalono. Ta pierwsza na dużą skalę zbrodnia ludobójstwa na 
ziemiach polskich odbiła się szerokim echem w całym kraju. Liczbę 
ofiar zawyżano niejednokrotnie nawet to 800. Z rzezi uratowała się 
tylko 1 lub 2 osoby”. Nadpalony budynek synagogi został rozebrany 
przez okupantów w 1943 roku. Obecnie znajduje się tam obelisk 
z pamiątkową tablicą. 

https://sztetl.org.pl/pl/ 
Joanna i Julia 
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Warto mieć pasje i marzenia 

Wywiad z Izabelą Miodunka, uczennicą klasy II bp T  

Jej wielką pasją jest fotografia, którą już od jakiegoś czasu zajmuje 
się amatorsko. W krótkiej rozmowie dowiemy się o rozwoju jej 
hobby i poznamy inne ciekawostki z nim związane.  

 
1) Izabela, opowiedz nam coś o sobie. Dlaczego po ukończeniu 

podstawówki wybrałaś szkołę zawodową? Dlaczego nie liceum, 
tylko technikum o profilu technik organizacji reklamy? 

Profil technik organizacji reklamy wybrałam, ponieważ w największej 
mierze pokrywa się z moimi zainteresowaniami i tym, co chciałbym 
robić w przyszłości. Wybór technikum nad liceum przypieczętował 
fakt, że po ukończeniu szkoły jesteśmy bardziej przygotowani do 
podjęcia pracy. 
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2) Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografowaniem? 

Przygoda z fotografowaniem przeszła na mnie z moich rodziców. 

3) Czy była w Twoim życiu jakaś osoba, która zainspirowała Cię do 
fotografowania? 

Inspiracja do fotografowania nie przyszła w postaci osoby, ale chęci 
uwiecznienia wielu chwil na zdjęciach. 

4) Czy publikujesz swoje zdjęcia na jakichś stronach związanych 
z fotografią? 

Swoje zdjęcia publikuję sporadycznie na portalach społeczno-
ściowych. Nie są to, co prawda strony ściśle związane z fotografią, 
jednak ich publikacja czasem przyciąga niewielkie grono 
zainteresowanych.

 
5) Fotografowaniem zajmujesz się na razie amatorsko, czy 

planujesz robić to również w przyszłości zawodowo? 

Nie planuję, aby fotografia stała się moim głównym zajęciem 
w przyszłości, jednak na pewno pozostanie moim hobby. 
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6) Wiemy, że fotografujesz wszystko: zwierzęta, przyrodę, tramwaje, 
samoloty, a jakie jest Twoje ulubione zdjęcie i dlaczego właśnie 
to? 

Każde zdjęcie jest na swój sposób wyjątkowe. Z racji, że fotografuję 
wszystko co wydaje mi się ciekawe, bardzo ciężko byłoby mi wskazać 
tą ulubioną fotografię. Wszystkie zostały wykonane w różnych 
okolicznościach i w różnym celu, dlatego też każde przywołuje 
szczególne wspomnienia i jest na swój sposób niepowtarzalne. 

7) Jaki Twoim zdaniem powinien być idealny fotograf? 

Idealny fotograf to na pewno cierpliwy fotograf. To zaledwie jedna 
z cech, która moim zdaniem powinna cechować fotografa. Wszystko 
zależy od charakteru zdjęć jakie wykonuje, punktu widzenia i efektu, 
jaki chce osiągnąć. Inaczej trzeba podchodzić do fotografii zwierząt, 
inaczej do fotografii architektury. Dlatego też moim zdaniem każdy 
ma predyspozycje do zostania fotografem, ponieważ w grę wchodzą 
wszystkie cechy i każdy znajdzie dziedzinę, która będzie mu 
odpowiadała. 

8) Fotografowie z reguły zawsze mają marzenie, aby mieć sesję ze 
znaną osobistością ze szklanego ekranu. Komu Ty chciałabyś 
zrobić sesję? 

Nigdy o tym nie myślałam. Nie mam w tym kierunku planów, 
wykorzystuję okazje, które przynosi los. 

9) Jaki sprzęt fotograficzny sprawi, że zdjęcia będą profesjonalne? 

Większość fotografii do tej pory wykonałam niedużym 
kompaktowym aparatem. Nie jest to narzędzie do pracy zawodowca 
ale ma wielkie możliwości. Wszystko zależy od oczekiwań ale 
i spojrzenia na otaczający świat, co pozwoli na wyjątkowe zdjęcia. 
Obecnie nawet aparat w telefonie zaspokoi oczekiwania wielu osób. 
Jeśli dołożyć do tego ciekawe ujęcie, to takie zdjęcie wykonane 
telefonem przy odrobinie szczęścia może dorównywać zdjęciom 
z lustrzanek. 
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10) Czy jest wśród fotografów ktoś, kogo podziwiasz? Wzorujesz 
się na kimś? 

Oglądam dużo zdjęć różnych fotografów, nie tylko profesjonalnych 
ale i takich jak ja. W ten sposób można obserwować podejście wielu 
osób, zobaczyć różne ciekawe elementy i wypracować swój styl, 
będący wypadkową wielu innych 

 

 
11) Masz jakieś plany na najbliższy czas związane z fotografią? 

Na pewno zabierać na każdy wyjazd aparat. 

12) Jakich porad udzieliłabyś młodszych koleżankom i kolegom, 
którzy w przyszłości planują zająć się fotografią? 

Nie poddawać się i czerpać radość z robienia zdjęć. 

Dziękujemy za miłą rozmowę. Życzymy dużo zdrowia i oczywiście 
rozwoju fotograficznej pasji. Na zdjęciach prace autorstwa Izabeli 
Miodunka. 

Beata Szędzioł 
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Nasze recenzje 
 

„Kołysanka z Auschwitz” 

Ostatnią książką jaką przeczytałam na wakacjach była książka pt. 
„Kołysanka z Auschwitz” autorstwa Mario Escobar. Zdecydowałam 
się ją przeczytać, ponieważ słyszałam dużo pozytywnych opinii na jej 
temat. Ale nie tylko dlatego zdecydowałam się ją przeczytać, 
zachęciła mnie jej fabuła. A także autentyczność jej treści. Książka ta 
jest oparta na faktach i opowiada o czasach II wojny światowej, 
a także o obozie koncentracyjnym. Teraz kilka słów na temat autora 
książki – Mario Escobara. To historyk specjalizujący się w historii 
najnowszej. Napisał niezliczoną Ilość książek i artykułów na temat 
Inkwizycji, Reformacji i sekt religijnych. Jest redaktorem "Nueva 
historia para el debate", a także współpracownikiem licznych innych 
czasopism. 

„Kołysanka z Auschwitz” zdecydowanie nie jest kolejną, klasyczną 
opowieścią obozową. To historia oparta na faktach, która przekazuje 
namiastkę rodzinnego ciepła, a jednocześnie mówi o poświęceniu 
większym niż ktokolwiek z nas byłby sobie pewnie w stanie teraz 
wyobrazić. 

To opowieść o dzielnej kobiecie - Helene Hannemann, która była 
rodowitą Niemką i jej rodzinie. Jej mąż był Romem. Mieli 5 dzieci. 
Cała ich rodzina mieszkała w Niemczech. Wiedli dość normalne 
rodzinne życie, ale gdy jej mąż stracił pracę wszystko uległo zmianie. 
Ze względu na swoje romskie pochodzenie miał trudności 
w znalezieniu nowej pracy. Helene od tej pory zajmowała się 5 dzieci 
i pracowała, aby zapewnić swojej rodzinie godne życie. Ich życie 
zamieniło się w piekło w momencie wkroczenia do ich domu 
oficerów SS. Powodem tego najścia było pochodzenie jej męża. 
Mężczyzna wraz z piątką dzieci musiał pod przymusem bezzwłocznie 
udać do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, ponieważ 
każde z nich ma w sobie romską krew. Helene ze względu na swoje 
niemieckie pochodzenie może pozostać w domu.  
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Jednak ta dzielna kobieta nie wyobraża sobie rozstania ze swoją 
najbliższą rodziną i razem z nimi udaje się do obozu. 

Warunki w jakich ich przewożono do obozu w Auschwitz – 
Birkenau były tragiczne, w wagonach przeważono więcej osób niż 
było tam miejsca. Słowa Heleny mówią właśnie o tym:  

„W wagonie znajdowało się dziewięćdziesiąt sześć osób – nie 
było możliwości by wszyscy usiedli.” Gdy dotarli do miejsca 
docelowego Helene od razu została rozdzielona z mężem. Zostali 
przydzieleni do poszczególnych pokoi, w których warunki 
pozostawiały dużo do życzenia. Najlepiej opisują to słowa Helene: 
„Barak okazał się dosłownie odrażającym chlewem, w którym nie 
odważyłyby się spać nawet zwierzęta. Lecz właśnie tym byliśmy dla 
nazistów, dzikimi zwierzętami, i tak nas też traktowali.” Kobieta 
z uwagi na swoje niemieckie pochodzenie zostaje wyznaczona przez 
doktora Josefa Mengele na dyrektorkę przedszkola. Istnienie tej oazy 
na pustyni smutku i głodu wydaje się niedorzecznością. Nikt nie 
wierzy, że przedszkole może naprawdę powstać, jednak Helene 
udaje się je stworzyć. Z pomocą romskich matek i kilku kobiet z 
personelu medycznego oraz dzięki wyposażeniu, jakie zorganizował 
Mengele, w dwóch barakach powstaje kolorowe, ciepłe i przytulne 
przedszkole. Miejsce, w którym dzieci choć na kilka godzin będą 
mogły zapomnieć o krzywdach, bólu i niedostatkach. Każdy dzień dla 
osób więzionych w obozie koncentracyjnym był walką o przetrwanie. 
Książka Mario Escobara w przejmujący i chwytający za serce sposób 
opisuje tragedie, jakie w czasie II wojny światowej spotkały ludzi, 
których kolor skóry i narodowość określone zostały przez nazistów 
jako „gorsze". Jednocześnie pokazuje, że jedynym sposobem walki 
z nazistami była nadzieja i zarażanie nią innych współwięźniów.  

Autor pokazuje zaangażowanie, z jakim Helene troszczyła się 
o przedszkolaki, jak każdego dnia starała się odwrócić ich uwagę od 
cierpienia, zastępując ją chwilami beztroskiej zabawy. „Kołysanka 
z Auschwitz” to także niezwykle wzruszająca historia o sile 
bezgranicznej, gotowej na wszystkie poświęcenia macierzyńskiej 
miłości. O tym, że matka nigdy nie opuści swoich dzieci, że ostatkiem 
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sił wałczyć będzie o ich dobro, nawet jeśli wiązać się to będzie 
z poświęceniem własnego komfortu. Helene po przyjeździe do 
Auschwitz zostaje rozdzielona z mężem i to na jej barkach złożone 
zostaje życie jej piątki dzieci. To od jej decyzji i zachowania zależeć 
będzie, jak i czy przeżyją kolejne dni w tragicznych, obozowych 
warunkach. „Jedno jest tutaj pewne: wszyscy umrzemy. Ale jeśli 
możemy kogoś uratować, warto codziennie podejmować walkę.” – te 
słowa Helene w piękny sposób pokazują jej dobroć, wiarę w lepsze 
jutro i chęć pomagania innym mimo, że sama mogła narazić poprzez 
to swoje życie. 

Zakończenie, czego się spodziewałam, zwaliło mnie z nóg 
i sprawiło, że potrzebowałam czasu, by nieco odetchnąć, ochłonąć 
i przegryźć w sobie te wszystkie uczucia, które się pojawiły podczas 
lektury kilkunastu ostatnich stron. 

Wzruszająca historia Helene, opiewająca w wydarzenia oparte na 
faktach, to rzadko spotykany dowód matczynej miłości oraz nadziei 
i godności podtrzymywanych w obozowej rzeczywistości II wojny 
światowej - jednym z najbardziej niewybaczalnych momentów 
w historii świata. 

Książka jest rewelacyjna i genialnie opracowana. Napisana 
w formie pamiętnika co daje możliwość zobaczenia tego wszystkiego 
oczami Helene. Czyta się ją bardzo szybko. Lektura nie pozwala na 
odłożenie, gdyż chce się czytać dalej i dalej, by dowiedzieć się jak to 
„piekło” się zakończy. Historia bardzo poruszająca i wzbudzająca 
masę emocji. Książka wywarła na mnie ogromne wrażenie, wyryła 
ślad w mojej duszy i stała się bardzo cenną lekcją. Czytając ją 
niejednemu zakręci się łezka w oczach. Książka naprawdę godna 
polecenia osobom, które chcą się przekonać jak wyglądało życie 
ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych i poznać życie ludzi 
żyjących w czasie II wojny światowej. 

Agnieszka Krawiec 
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 „Medaliony” Zofii Nałkowskiej 

„Medaliony” Zofii Nałkowskiej wydane w 1946 roku, związane są 
z pracą Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich dokonanych 
podczas II wojny światowej. Na podstawie tej działalności autorka 
ujawnia fakty zebrane od naocznych świadków popełnionych 
przestępstw. Zbiór opowiadań wstrząsa czytelnikami, a odautorski 
komentarz ,,Ludzie ludziom zgotowali ten los" jest rzeczywistym 
odzwierciedleniem prawdy lat 1939-1945.  Zofia Nałkowska 
stworzyła dzieło, stanowiący ślad, tak bardzo ważny we 
współczesnym świecie, upamiętniający wszystkie ofiary hitleryzmu. 
W obecnych czasach utrwala się stwierdzenie, że każdy jest lub 
będzie kimś, odrzucając podstawowe wartości jak uczciwość, 
wierność, wiara, relacja z drugim człowiekiem zastępując je 
zazdrością, chciwością, wrogością, manipulacją i własnym 
egoizmem. Historia uczy, pobudza do czujności, abyśmy nie powielili 
losu naszych przodków. Medaliony to pamiątka, chroniąca nas od 
zapomnienia i przypominająca czasy wojny.  

Patrycja Kowalska 

 

Warto obejrzeć 
„Polityka", reż. Patryk Vega 

 
Uważam, że każdy powinien oglądnąć film „Polityka". Reżyserem 
jest Patryk Vega. Film w zabawny, ale i skrupulatny sposób 
przedstawia polskich polityków w nieudolny sposób. Wszystko 
zrobione jest specjalnie, produkcja w założeniu ma przedstawiać 
polskich polityków i ich złe decyzje w bardzo komiczny 
i ośmieszający sposób.  
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Wszyscy główni bohaterowie zostali dobrani tak, aby z wyglądu byli 
podobni to swoich ról, jakie tak naprawdę odgrywają. Głównym 
bohaterem filmu jest aktor, który za zadanie ma udawać pana 
ministra. Film super. W świetny sposób pokazuje jacy ludzie rządzą 
naszą wspaniałą i ukochaną ojczyzną. W produkcji wszystko jest 
oczywiście odpowiednio spreparowane tak, aby nie obrażać nikogo 
ani niczego tylko w entuzjastyczny sposób przedstawić sytuację 
gospodarczo - ekonomiczną. Film ma charakter komediowy 
z elementami polityki. Podsumowując z całego serca polecam ten 
film dla kogoś, kto chce, aby czas spędzony na oglądaniu był czasem 
pełnym śmiechu, radości i zabawnych momentów.  

Arek 

 
Zapraszamy do lektury  

 

Łucja Polewska, rocznik 2003 i zarazem ostatni rocznik owianych 
legendą gimnazjów. Podwójna absolwentka szkoły numer sześć, 
pierwszy raz jako podstawówki drugi raz jako gimnazjum. Obecnie 
uczennica klasy 2 bgT. Pierwsze opowiadania zaczęła pisać w 6 
klasie szkoły podstawowej.  

W roku 2019 zadebiutowała powieścią „Dziennik Porywacza 
Gwiazd” i tym samym dumnie wkroczyła w świat Mieleckich 
artystów pisarzy. Członkini mieleckiej grupy literackiej MGNP. 
Należąca do setek subkukultur m.in Otaku, Furry. Fanka wszelkich 
ciężkich brzmień, fascynatka powojennej japońskiej animacji 
w stylistyce europejskiej. Anarchistka uznająca zasadę, iż człowiek 
jako istota myśląca powinien kierować się zasadami moralności 
i etyki, a nie narzuconych odgórnie rozkazów. Kolekcjonuje pióra 
wieczne oraz wszelkiej maści narzędzia biurowe. Pierwszy wiersz 
napisała około 1 w nocy budząc się z przysłowiowym okrzykiem 
"eureka!", dalej poszło samo.  
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Poniżej 2 wiersze Jej autorstwa (http://www.slowo.art.pl/ 
 

 

Matka 
Obrazoburczy ludzie i wulgarne koszulki 
niewygodna prawda i niemiłe filmy 
na szczycie ludzie posłuszni 
u władzy ludzie już inni 
podeptany człowiek leżał w klatce 
a tam na resztce godności wisi 
w tęczy matka – przecież wszystkich Polaków 
 
Głupiec 
Pozwolono zabraniać i to wystarczyło 
wydano zakazy i to przeważyło 
nienawiść 
krzyknął głupiec i zamilkł 
na wieki 
uciszony 
pałką rozbitą na głowie 
 
 
Wiek nieudaczników 
Rzucali kamieniami 
bili kijami 
a przecież nie małpy 
tylko ludzie 
ludzie dwudziestego pierwszego wieku 
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Humor szkolny - nauczyciel 
 
Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła... 
 
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też? 
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 
 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel 
- To kwas siarkowy... 
 
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: 
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 
- Kto? Ja?! 
- Brawo Jasiu, piątka! 
 
Co mówi nauczycielka geografii rano do mapy? 
Witam Państwa. 
 
W mojej klasie dzieci są bardzo muzykalne - mówi nauczycielka - 
wszystkie grają mi na nerwach 
 

Wybrała Agnieszka Krawiec 
 

 

Dobry dowcip nie jest zły 😊 
 


