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     Styczeń to 

okres, w którym 

maturzyści z ca-

łej Polski biorą 

udział w stud-

niówkowych za-

bawach. Sale 

zarezerwowane 

zostały już kilka 

miesięcy temu, 

stroje kupione. Teraz pozostało już tylko dobrze się ba-

wić. Zwłaszcza, ze w najbliższym czasie nie będzie ku 

temu okazji. W końcu matura już coraz bliżej i trzeba się 

uczyć.  W naszej szkole bal studniówkowy odbył się 19. 

stycznia. Piękne stroje, wspaniała muzyka, śnieg i  

gwiazdy….ta noc zapadnie na pewno w pamięci wszyst-

kich. 

http://www.kluczdokariery.pl/edukacja/strefa-licealisty/matura-2012/


        Nie wiadomo dokładnie kiedy po raz pierwszy 
zorganizowano studniówkę. Większość historyków 
uważa jednak, że tradycja ta została zapoczątkowana 
w tym samym roku, w którym miejsce miał pierwszy 
egzamin maturalny. A było to w roku 1788 w Prusach. 
Nie jest nam znany również powód, dla jakiego organi-
zowana jest ona właśnie na 100 dni przed maturą. 
Niektórzy twierdzą, że symbolika ta związana jest z 
postacią Napoleona Bonaparte, który przez taki wła-
śnie czas rządził po raz drugi we Francji, zanim po-
niósł miażdżącą klęskę pod Waterloo. Inni natomiast 
uważają, że taki właśnie czas powinien młodzieży wy-
starczyć na powtórzenie całego materiału do egzami-
nu. Bal jest więc symbolem rozpoczęcia okresu nauki i 
wytężonej pracy. Taki ostatni wieczór zabawy. Coś na 
kształt ostatków. Nie zawsze ten bal miał taką oprawę 
jak dziś. Dawne studniówki odbywały się w szkole, a 
nie w wynajętych salach. Zmieniły się także standardy 
dotyczące strojów. Dziś są one o wiele bardziej wy-
kwintne, a przygotowania do tego wieczoru trwają bar-
dzo długo. Nie ma się co jednak dziwić. Taki wieczór 
zdarza się raz w życiu. 

Studniówkowe tradycje 
 
    Z wieczorem tym wiąże się wiele zwyczajów i przesądów. Każdy z nich ma swoją wymo-
wę i gwarantować ma powodzenie podczas nadchodzących egzaminów. Stałym elementem 
każdego studniówkowego balu jest oczywiście polonez. Rozpoczyna on wieczór, przypomi-
na o naszej ludowej tradycji oraz szlacheckich balach w przeszłości. Jest również okazją do 
wykorzystania swojej wyobraźni i kreatywności. Można przecież samemu zadecydować o 
następujących po sobie figurach lub dodać elementy dodatkowe np. niesione podczas tańca 
kwiaty. Kolejne ważne studniówkowe zwyczaje dotyczą stroju. Jeśli chodzi o panie to po-
winny one w ten wieczór mieć na sobie czerwona bieliznę. Panowie natomiast pamiętać po-
winni, że podczas egzaminów maturalnych należy włożyć garnitur noszony podczas stud-
niówki. Wszystkie te zabiegi mają zagwarantować zdającym powodzenie. Podobnie jest z 
włosami, które od studniówki do matury nie powinny być obcinane. 
 
    Studniówka nie jest tylko i wyłącznie tradycją Polską. W wielu innych krajach można 
zaobserwować jej odpowiedniki. Na przykład w USA odbywają się tzw. bale maturalne. Są 
one symbolem kolejnego etapu w życiu młodego człowieka, czyli wejścia w dorosłość, 
ukończenia szkoły. Nie odbywają się one jednak na sto dni przed maturą. Czasem są uko-
ronowaniem całej szkolnej kariery, niekiedy odbywają się na początku ostatniego szkolnego 
roku. Również w Niemczech istnieje taka tradycja. Jest ona bardziej podobna do polskiej, 
gdyż bal odbywa się tam również na sto dni przed maturą. 
 
  Jak widać, tradycja ta jest ważna dla każdego młodego człowieka. Dzięki niej może świę-
tować wejście w dorosłe życie i zakończenie pewnego etapu w swoim życiu. I to nie tylko w 
naszym kraju zwyczaj ten funkcjonuje. Wieczór taki przeżywa się tylko raz, a wspomnienia z 
nim związane każdemu towarzyszą przez całe życie. 

 

Jaka jest  historia studniówek? 
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„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” 
                                                               A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

     

         Grzeczność -  to cecha każdego człowieka, która kształtuje się  w nas przez lata. Wyraża dobre wy-
chowanie i umiejętne zachowanie się w każdej sytuacji. W ówczesnych czasach jest elementem, który w 
znacznej mierze zależy od kultury osobistej każdego z nas. 
       Zastanawiałeś się choć przez chwilę, czy warto znać savoir vivre? A może sztuka życia kojarzy Ci się 
tylko z wiązaniem krawatu i z wytwornymi przyjęciami? Nic bardziej mylnego! Sztuka życia - to wiedza na 
temat tego, jak żyć. To praktyczne porady, które ułatwiają życie każdemu, poza tym wiedza ta świadczy 
również o klasie człowieka. Jest potrzebna wszystkim nam. 
Kto kogo pozdrawia?  
Pozdrawianie rozumiemy przez  powitanie, czyli mówienie sobie nawzajem takich słów jak: ,,dzień dobry'', 
„cześć”. Przy powitaniach zasada jest prosta i stosuje się ją do wielu jeszcze innych spraw: 

1.  młodszy pozdrawia starszego ( uczeń nauczyciela i innych pracowników szkoły) 

2. podwładny mówi ,,dzień dobry'' szefowi 

3. mężczyzna wita kobietę. 

Oczywiście wiadomo, że osoba kulturalna, która wie, co to są dobre maniery, zawsze pozdrawia jako 
pierwsza tego, kto zwleka z pozdrowieniami. 

Zwlekać oczywiście nie polecamy nikomu. Zawsze wiążą się z tym konsekwencje. Wiadomo, sztandaro-
wym przypadkiem jest powitanie przez starszą osobę, jakiegoś młodzieniaszka lub nastolatkę, która w gro-
nie swoich znajomych wstydzi się sąsiadów.. 

Osoba, która wchodzi do pomieszczenia, pozdrawia i wita jako pierwsza - wszystkich. Ta zasada ma 
pierwszeństwo przed tą pierwszą. Dlatego zdarzy się, że to szef pozdrowi pracowników, a starszy mężczy-
zna młodą kobietę, którą spotka w przedziale pociągu. 

Niektóre zasady dobrych manier znamy tak dobrze, że stosujemy je nieświadomie. Jednak gdy brakuje 
nam obycia w sytuacjach formalnych, zakłopotanie może nam odebrać pewność siebie. Lepiej więc przy-
pomnieć sobie niektóre reguły savoir vivre i wprowadzić w życie dobre zachowanie!  

Jak się witać?  

Różne sytuacje wymagają odmiennych gestów powitalnych. O ile skinienie ręką czy uśmiech nie stwa-
rzają problematycznych sytuacji, podaniem dłoni rządzą już twarde zasady. Roman Weczer w poradniku 
"Jak obyczaj każe..." poleca zapamiętanie najważniejszych reguł: 

1. Kobieta pierwsza podaje rękę mężczyźnie. Wyjątkiem od tej reguły jest sfera stosunków służbowych - 
wtedy musi czekać aż dłoń wyciągnie przełożony. Jeśli jednak oboje spotkają się po pracy na stopie pry-
watnej, znów pierwszeństwo należy do niewiasty. 

2. Starszy podaje rękę młodszemu. 

3. Gospodarz wyciąga pierwszy dłoń do gościa. 

4. Nie należy podawać ręki przez stół lub biurko. Jeśli chcemy się przywitać uściskiem dłoni, należy zbli-
żyć się do gościa. 

5. Podajemy całą dłoń, nie tylko czubki palców. Przy powitaniu należy patrzyć drugiej osobie w oczy. 
Uścisk dłoni powinien być krótki, energiczny i zdecydowany. Dłoni nie należy potrząsać ani przytrzymywać. 

6. Nie powinno podawać się dłoni, trzymając drugą rękę w kieszeni. 

Sztuka przedstawiania. 

Zasady przedstawiania sobie ludzi są bardzo proste. Warto więc przyswoić te zalecenia: 

1. Młodszych przedstawiamy starszym, niższych rangą - starszym rangą, panów - paniom, pojedynczą 
osobę - parze, nowoprzybyłych gości - obecnym. 

2. Jeśli przedstawiamy kogoś, kogo imienia lub nazwiska nie pamiętamy, nie należy wpadać w panikę. 

Najłatwiejszą drogą w tym przypadku jest przyznanie się do niewiedzy:  

"Przepraszam, ale nie pamiętam twojego imienia..." 

3. Gdy jesteśmy na przyjęciu i dostrzegamy osobę samotną i onieśmieloną, możemy śmiało podejść, 
przedstawić się i rozpocząć rozmowę, na przykład: "Sympatyczna impreza, prawda?" 

Bo przecież: "Dobre maniery są aktywne, a nie bierne; używając ich, czynisz życie przyjemniej-

szym.". 
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WIELKI POST 
        W każdej religii i wyznaniu wypracowano odpowiedni system zachowań, określony 
sposób postępowania. Niemal we wszystkich systemach religijnych można zamknąć to 
w trzech słowach: MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA. W Kościele katolickim mamy przy-
kazania kościelne, które są konkretnym określeniem modlitwy, postu czy jałmużny.  

    Modlitwa – „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się 
od prac niekoniecznych”.  

Msza święta: 

 niedziele i święta nakazane: 

01.01  – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

 6.01– Uroczystość Objawienie pańskiego (Trzech Króli) 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)  

15.08– Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych  

25.12 – Uroczystość Bożego Narodzenia 

 Droga krzyżowa, Gorzkie żale 

 Rekolekcje 

Modlitwa indywidualna, uczestnictwo w nabożeństwach okresowych,  

     Post – „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okre-

sach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach”. 

 Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

      – piątki całego roku - od 14 lat 

 Wstrzemięźliwość i post (post ścisły) 

 – między 18. a 60. rokiem życia  

      – Środa Popielcowa, Wielki Piątek 

      – Wielka Sobota, Wigilia Bożego Narodzenia  

 Powstrzymanie się od zabaw 

      – wszystkie piątki  

      – czas Wielkiego Postu   

 Dobrowolne wyrzeczenia – postanowienia 

   Jałmużna – „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. 

 Udział w akcjach CARITAS i innych akcjach dobroczynnych 

–  Jałmużna Wielkopostna,  inne dzieła  

 Dobrowolne ofiary na rzecz biednych. 

 

 

Ks. Tomasz Szmurło 
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Szklanka jest do połowy pełna  
       Pani Zofia Czarnocka od wielu lat jest psychologiem szkolnym. Świetnie zna 

problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie. "Moja praca sprawia mi ogromną 

satysfakcję" - mówi pani psycholog.  Już w progu jej gabinetu przypuszczam, że 

jest bardzo miłą i sympatyczną  osobą. Dalsza rozmowa tylko to potwierdza.  

   Kamil Waszczuk: Pani Zofio, proszę powiedzieć, co skłoniło Panią do zostania  

właśnie psychologiem ? 

  Zofia Czarnocka: Odkąd pamiętam, zawsze byłam osobą otwartą na ludzi; potrafiłam z nimi rozmawiać, a 
przede wszystkim potrafiłam słuchać, bowiem umiejętność słuchania  daje człowiekowi umiejętności niesie-
nia pomocy innym. Kiedyś ktoś z mojego bliskiego otoczenia dostrzegł moje zdolności i to zdecydowało, że 
postanowiłam pójść na studia psychologiczne. 
 
    KW: Czy bycie psychologiem sprawia Pani radość i satysfakcję ? 
     ZC: Tak, oczywiście. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję. Pomimo, że jestem już na emeryturze to 
nadal pracuję, bo lubię swoją pracę.  

   KW: Statystyki mówią, że tylko około 10 % ludzi kocha swoją pracę. Pani zapewne zalicza się do 
tej nielicznej grupy ? 

   ZC: Z ręką na sercu mogę przyznać, że zaliczam się do tej grupy. 

    KW: Jako psycholog szkolny spotyka się Pani z wieloma problemami. Jednym z nich jest coraz 
częstsze sięganie przez młodzież po papierosy, alkohol i narkotyki. Przyznam, że zawsze przekonu-
ję swoich rówieśników, że wszystkie używki są tylko dla słabych ludzi, którzy pod ich wpływem my-
ślą, że są silni. Niestety, nikt mnie nie słucha.  Dlaczego pomimo wielu pułapek spowodowanych 
spożywaniem używek młodzież wraz po nie sięga ? 

   ZC: Przyczyn sięgania po te używki jest bardzo wiele. Młodzież uważa, że alkohol ułatwia kontakt, doda-
je pewności siebie, obniża poziom napięcia; powoduje, że  ludziom łatwiej nawiązać kontakt z innymi ludź-
mi. Młodzi ludzie, nie potrafiąc sobie poradzić w życiu, szukają czegoś, co im to ułatwi. Znaczna część 
osób nie widzi w tym nic złego.  
 
   KW: Kolejnym problemem, i to jeszcze większym niż używki, są samobójstwa. Dlaczego coraz 
częściej dochodzi do samobójstw wśród młodzieży ? 
  ZC: Często samobójstwa związane są ze specyfiką dojrzewania. Zdarza się tak, że młodzi ludzie prze-
chodzą przez tzw. stan "huśtawki hormonalnej". Ich emocje z wielkiej radości potrafią nagle przeistoczyć 
się w skrajną rozpacz i depresję. Myślę, że gdybyśmy bardziej rozpoznali psychikę młodego człowieka i 
zauważyli pewne przejawy tego obniżonego nastroju, może zmniejszyłoby to problemy dorastania, w tym 
samobójstwa.  
 
  KW: W naszej szkole w ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kilku sytuacji rozpylania gazu. Co 
według Pani jest źródłem zachowań tej osoby, która to robi  ? 
  ZC: Źródłem tych zachowań jest chęć zwrócenia na siebie uwagi. Osoba, która to robi, nie potrafi w pozy-
tywny sposób zaistnieć, a bardzo chce wykazać się przed rówieśnikami czymś szczególnym. Bo w gruncie 
rzeczy każdy człowiek chce coś znaczyć w życiu, a jeżeli nie ma żadnych pozytywnych osiągnięć, to aby 
być zauważonym -  szuka tych negatywnych. Potrzeba uznania jest dla wszystkich bardzo ważna. Każdy 
chce być zauważony.  

  KW: Co według Pani czyni człowieka szczęśliwym ? Czy ma Pani receptę na szczęście ? 

ZC: Szczęście każdego człowieka wynika z jego wnętrza. Według mnie w każdej rzeczy należy szukać jak 
najwięcej pozytywnych stron. Zawsze należy być myśli, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. 

  KW: Wiem, że wielu uczniów naszej szkoły wybiera się na studia psychologiczne. Czy ma Pani jakieś 

rady i wskazówki dla przyszłych studentów psychologii ? 

   ZC: Przede wszystkim należy sprawdzić siebie; to na ile jest się otwartym na innych ludzi. Trzeba umieć 
słuchać innych ludzi, bowiem tak jak już wspomniałam, umiejętność słuchania jest istotna w tym, aby po-
tem potrafić pomagać innym ludziom. 

  KW: Na tym już kończę naszą rozmowę, za którą bardzo Pani dziękuję. Do zobaczenia. 

ZC: Ja również dziękuję, do zobaczenia :) 

Rozmawiał: Kamil Waszczuk    
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22.Ogolnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej. 
       Tegoroczny 22. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej „Kamień 
Wiary” był imprezą dwóch województw. 25 stycznia 2013 r. na scenie Centrum Kultury i Sztuki. 
im. Andrzeja Meżeryckiego w konkursie finałowym wystąpiło 14 recytatorów, 7 wykonawców poe-
zji śpiewanej. Największe wrażenie na jurorach: Macieju Czapskim, Waldemarze Koperkiewiczu i 
Robercie Protasewiczu wywarli w kategorii:  
 Recytacja 
1. nagroda: Eliza Szewczyk/ Garwolin 
2. nagroda: Karolina Borkowska/ Warszawa 
3. nagroda: Wioletta Socha/ Sokołów Podlaski (uczennica klasy III o,  ZS Nr 1 im. K.K. Ba-
czyńskiego w Sokołowie Podlaskim). 
   Najważniejszą wartością tego spotkania jest chyba to, że w ogóle tu jesteście, że wiecie, a 
przynajmniej staracie się wiedzieć, co to jest język, co to jest sztuka, co to są te większe wartości 
niż bezmiar tandety, który nas otacza, że może troszeczkę różnicie się od waszych rówieśników, 
których jedynym światem jest Facebook i inne podobne formy aktywności” – powiedział do 
uczestników Turnieju Waldemar Koperkiewicz. Jest to piękna puenta, która pozwala wierzyć i da-
je nadzieję na to, że otaczający nas świat, tak bardzo materialny i nastawiony na konsumpcję, nie 
jest w stanie nam odebrać odrobiny  przyjemności z obcowania z prawdziwą sztuką i kulturą na 
tak wspaniałej imprezie, jaką jest co rocznie organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki. im. 
Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach, już 22. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji 
Śpiewanej „Kamień Wiary”. 

        Serdeczne podziękowania dla Wioletty Sochy za chęć, zaangażowanie oraz włożoną cięż-
ką pracę w przygotowanie przepięknej recytacji wierszy - K.K. Baczyńskiego „Wigilia” oraz ks. 
Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość”, z którymi to zakwalifikowała się do finału i zdobyła 
trzecią nagrodę na  22. Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej 
„Kamień Wiary”. Gratulacje, z życzeniami dalszych sukcesów, składają nauczyciele szkolnej 
grupy teatralnej „Sposób na Teatr”. 

Sukcesy naszego ucznia. 

       19 XII 2012 r. w Siedlcach odbył się etap rejonowy Olimpiady Tematycznej ,,Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego…’’. Tegoroczna edycja olimpiady poświęcona jest okresowi obejmującemu 
lata 1877 – 1921 i przyświeca jej hasło ,,Za wolność Waszą i naszą’’. Jak piszą organizatorzy jej 
celem ,,… jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 
upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz o roli i 
miejscu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa polskiego. Olim-
piada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowa-
nia zdobytej wiedzy w praktyce oraz przygotowuje uczniów do studiów wyższych’’. 

        Uczeń klasy IIIo, Damian Fiołek, to pasjonat historii. Już wcześniej, podczas nauki  
w gimnazjum, dwukrotnie uczestniczył w etapie centralnym konkursu (będącego odpowiednikiem 
olimpiady dla szkół podstawowych i gimnazjalnych). W poprzednim roku szkolnym zajął II miejsce 
w etapie rejonowym i VI miejsce w etapie wojewódzkim, w którym wzięło udział 30 najlepszych 
uczniów z woj. mazowieckiego. W tegorocznej edycji Damian uplasował się na III miejscu etapu 
rejonowego, tym samym kwalifikując się do zawodów szczebla okręgowego (wojewódzkiego). 
Nauczycielem, który przez wspomniany powyżej okres pomagał uczniowi w przygotowaniach do 
konkursu i olimpiady jest Jacek Odziemczyk. 

        Damianowi gratulujemy osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów na kolejnym etapie. 

 

AKTUALNOŚCI 
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Bracia rozstrzelani w Katyniu. 
    Malinowski Mikołaj, podporucznik rezerwy, nauczyciel, s. Józefa i Mi-
chaliny z Janczewskich, ur. 15 VII 1914 w Słobódce na Podolu. Był absol-
wentem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Juliusza 
Słowackiego w Lublinie, które ukończył w 1934. Jako nauczyciel pracował 
krótko w Węgrowie, następnie w Skibniewie pow. sokołowski. Mieszkaniec 
Sokołowa Podlaskiego.   Rozpoczął  studia (jako ekstern ) na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim.   

     W 1937 ożenił się z Krystyną Dziwelą. Zaliczył również dywizyjny kurs 
podchorążych rezerwy przy 13 Dywizji Piechoty w Równem. Awansowany 
na stopień  podporucznika rezerwy ze starszeństwem od 1 I 1938. Brat Wła-

dysława. Latem 1939 zmobilizowany w szeregi 24 pułku piechoty w Łucku.  Według relacji ro-
dzinnych podczas kampanii wrześniowej walczył pod Kockiem, ranny, przedarł się z powrotem 
do Łucka, gdzie został aresztowany. Jeniec Kozielska, z obozu do żony dotarła jedna kartka 
pocztowa. Wywieziony transportem z 17 IV 1940 i zamordowany   w Katyniu. Decyzją Ministra 
Obrony Narodowej nr 439 z 5 X 2007 pośmiertnie awansowany na stopień porucznika Wojska 
Polskiego. 

 
      Malinowski Władysław, podporucznik rezerwy, nauczyciel, s. Józefa i 
Michaliny z Janczewskich, ur. 23 III 1912 w Szyszkowcach na Podolu. Absol-
went Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Juliusza Sło-
wackiego w Lublinie, które ukończył w 1932. Podjął pracę w Publicznej Szko-
le Powszechnej nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Prowadził chór szkolny i stra-
żacki.  Odbył także szkolenie na dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy 
przy 50 Dywizji Piechoty w Kowlu. Awansowany na stopień podporucznika 
rezerwy ze starszeństwem od 1 I 1938, z przydziałem do 50 pułku piechoty. 
W tym samym roku ożenił się z Zofią Targowską, absolwentką Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Lublinie, także nauczycielką w 
Sokołowie Podlaskim.     

         W trakcie kampanii wrześniowej w nieznanych dotąd okolicznościach trafił do sowieckiej 
niewoli. Jeniec Kozielska. Z obozu przysłał list do żony, wysłany w XI 1939, który Zofia Mali-
nowska otrzymała go dopiero w I 1940 . Poinformowała o tym fakcie natychmiast swojego te-
ścia Józefa Malinowskiego, który odpisał : ,, Droga Elko. List Twój wzruszył mnie do łez (…) 
Ciągle myślę co się dzieje z Władkiem, ciągle wypatruję, nasłuchuję czy nie idzie, ciągle mi się 
Władek śni, ale na jawie nie mogę go zobaczyć…’’. Ppor. Malinowski został wywieziony z obo-
zu w IV 1940 i zamordowany w Katyniu. Osierocił żonę i syna Jana.   Postanowieniem Prezy-
denta RP z 29 III 1999 odznaczony pośmiertnie Medalem ,,Za udział w wojnie obronnej 1939’’. 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 439 z 5 X 2007 pośmiertnie awansowany na stopień 
porucznika Wojska Polskiego. 

 

                                                                                                                       Jacek Odziemczyk 

Czy istnieje św. MikołajCzy istnieje św. MikołajCzy istnieje św. Mikołaj   Historia 
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        Cześć i chwała bohaterom powstania styczniowego. Czego 
ich postawa może nas uczyć w dniu dzisiejszym? 

     

"Powstanie styczniowe to nie wynik kompleksu antyrosyjskiego, to kolejna re-

akcja ludzi, którzy zachowali honor i osobistą godność. Reakcja na zniewole-

nie". prof. Andrzej Nowak. 

 

     "Powstanie styczniowe na pewno było prowokacją" . Prof. Paweł Wieczorkie-

wicz. 

 

     To dwa głosy, jakże niekompatybilne, dwóch historyków niezależnych. Jak każdy zryw nie-

podległościowy, który zakończył się klęską w tym także powstanie styczniowe budzić będzie 

zawsze, a szczególnie w czasie okrągłych rocznic, gorące emocje i spory których                  

fundamentem jest pytanie o bić się czy nie bić. 

Oczywiście fundamentalne fakty o styczniowej insurekcji są następujące. Trwała czasowo 

najdłużej ze wszystkich powstań narodowych. Wybuchło w najmniej odpowiednim terminie 

( zimą ), bez zaplecza, pieniędzy, sojuszników, planów. Pochłonęło 30 tys. osób w 1229    

bitwach i potyczkach. 7 tys. powstańców dostało się do moskiewskiej niewoli. W ramach re-

presji 38 tys. osób carat deportował na Syberię, wykonano 600 egzekucji, konfiskacie uległo 

3454 majątki na obszarze Królestwa Polskiego i eks Wielkiego Księstwa Litewskiego. To ar-

gumenty krytyków powstania styczniowego. 

Obrońcy zaś do których należał min Józef Piłsudski podkreślają znaczenie zrywu dla dal-

szych losów narodu, który w roku 1918 doczekał się ostatecznie własnego państwa. II Rzecz-

pospolita czciła bohaterów tamtej beznadziejnej walki. Już u jej progu istnienia specjalna ko-

misja przyznała prawa weteranów 3644 osobom uczestniczącym w powstaniu styczniowym. 

Przysługiwało im prawo pobierania stałej pensji a przed 70 rocznicą jego wybuchu wszystkim 

żyjącym wtedy jego weteranom przyznano Krzyż Niepodległości specjalnie dla nich ustano-

wiony. 

      Dziś gdy polityka historyczna obecnego rządu drwi z postawy romantycznej, gdy w powa-

żaniu są mordercy i kaci, których medialne autorytety nazywają ludźmi honoru a polskość de-

finiowana jest jako nienormalność winniśmy iść drogą wskazana przez Józefa Piłsudskiego, 

nie gardząc daremną ofiarą przodków, gdyż istotą polskości jest jak pisze historyk - 255 lat 

walki o wolność - od antyrosyjskiej konfederacji dzikowskiej w roku 1734 poprzez antyrosyj-

skie powstanie styczniowe do buntu Solidarności przeciwko władzy komunistycznej w latach 

osiemdziesiątych XX wieku. 

Andrzej Brzezik  
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MOTORYZACJA 
 

 Stare pojazdy 

Moda do szkoły 
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Książka dla Ciebie... 

To warto przeczytać! 

Autor : Bikont Anna, Szczęsna Joanna 

Tytuł : Pamiątkowe rupiecie : biografia  

Wisławy Szymborskiej    

Pamiątkowe rupiecie są pierwszą pełną biografią Noblistki, gruntownie uzupełnioną 
w stosunku do wydania, które ukazało się po Nagrodzie Nobla. Autorki dopisały histo-

rię burzliwych i bujnych ostatnich piętnastu lat życia Poetki. Dotarły do wielu nieznanych dotąd 
szczegółów z jej życia, wzbogaciły niepublikowanymi nigdzie fotografiami. Portret niezwykłej bo-
haterki tej opowieści nabrał powagi i głębi, nie tracąc przy tym swej lekkości. Śmierć Poetki za-
mknęła jakiś rozdział w historii polskiej literatury. Czytając tę fascynującą biografię, pełną aneg-
dot i wierszy, opisów podróży i przyjaźni, możemy posmakować klimatu Epoki Szymborskiej.        

 

Film dla Ciebie... 

  "Syberiada Polska” - reżyseria Janusz Zaor-

ski. 

     W jednej z największych produkcji historycznych ostatnich lat 
twórca "Piłkarskiego pokera" po raz pierwszy w polskim kinie 
przywołuje na ekran dramatyczną historię Polaków deportowa-
nych w latach 40 na Syberię.  

 Widzowie poznają losy przesiedlonych z perspektywy młodego Staszka Doliny (Paweł 
Krucz), który trafia na Syberię wraz z ojcem (Adam Woronowicz), matką (Urszula Grabow-

ska) i młodszym bratem (Marcin Walewski). 

   Sześcioletnia odyseja w skrajnych warunkach naturalnych, bezustanna walka o przetrwanie 
w obliczu inwigilacji NKWD i szerzących się chorób zmuszą go do przewartościowania swojego 
życia i szybszego dorośnięcia.   

Teatr  
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http://www.filmweb.pl/film/Pi%C5%82karski+poker-1988-8686
http://www.filmweb.pl/person/Pawe%C5%82+Krucz-43497
http://www.filmweb.pl/person/Pawe%C5%82+Krucz-43497
http://www.filmweb.pl/person/Adam+Woronowicz-42587
http://www.filmweb.pl/person/Urszula+Grabowska-31462
http://www.filmweb.pl/person/Urszula+Grabowska-31462
http://www.filmweb.pl/person/Marcin+Walewski-232885


Strefa śmiechu 

 
Str. 11 

Kolegium  reakcyjne: A. Chrostowska, K. Maliszewska, O. Pietranik, M. Piotrowski, 

                                 D. Saczuk, K. Waszczuk. 

Opiekunowie: K.Kurdzińska, M. Nowaszewska, B. Pękała, M. Kurowski, K. Niemirka. 
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Humor z zeszytów szkolnych 

HISTORIA 

 August II był elektronem Saksonii. 

 Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, wiec nie odważył się zabić swojej żony. 

 Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony stolicy. 

 Barbarzyńcy byli bardzo miłymi i uprzejmymi ludźmi. 

 Powstanie Listopadowe było w listopadzie, a Rewolucja Październikowa też. 

JĘZYK POLSKI 

 Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały 

mleka, mięsa i skór. 

 Boryna śpiewał w chórze ale tylko partie solowe. 

 W komedii bohaterowie dążą do celu powodując 

śmierć, często zakończoną szczęśliwie. 

 Judym spuścił manto Dyziowi w karecie, bo mu się 

spocił. 

 Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących. 

 U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i 

też im się zapalała 

 Antek ciężko pracował rękami a Boryna językiem 

GEOGRAFIA 

 Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral. 

 Marynarzy o jednym oku nazywamy piratami.  

 Węgiel powstał z paproci, skrzypków i widłaków. 

 Europa to kontynent ziemski 

 Górale robią kierpce z własnej skóry. 

 Amundsen zasadził flagę na biegunie. 

 Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresję. 

 W górach nie mieszkają ludzie tylko górale 

 


