
 
   Serwus! 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer na-

szego szkolnego pisemka. Wierzymy, że każdy 
znajdzie w nim coś dla siebie. Jak zawsze umieści-
liśmy informacje dotyczące życia szkoły i najważ-
niejszych wydarzeń, które elektryzowały uczniow-
ską brać. Zamieściliśmy też kilka informacji o kon-
kursach. Mamy nadzieję, że spotkają się one z Wa-
szym zainteresowaniem. Życzymy powodzenia! 

Redakcja 



Z życia szkoły 

• Dnia 11 grudnia w ramach obchodzonego 
Dnia Wolontariatu powitaliśmy w naszej szkole 
niesamowitych gości z Niemiec – Madite Wils  
i Fabiana Wilmsa. Ci młodzi ludzie postanowili 
zrobić sobie rok przerwy w nauce, by odnaleźć 
własną drogę życiową. Pomógł im w tym wo-

lontariat. Nasi goście zaangażowali się do pomocy w Domu Dziecka  
w Kisielanach. Organizują konkursy i zabawy dla podopiecznych tej 
placówki, pomagają w odrabianiu lekcji, poszerzając przy okazji także 
i swoją wiedzę. Wolontariusze, niosący pomoc drugiemu człowiekowi, 
mają możliwość samorealizacji, zdobywania nowych doświadczeń oraz 
umiejętności. Madite i Fabian zgodnie przyznali, że wolontariat przy-
nosi wiele niewymiernych korzyści. Zagraniczni goście pokazali,  
w jaki sposób można wykorzystać radość i młodzieńczy zapał. Napeł-
nieni wiarą we własne możliwości odważnie nieśmy pomoc innym. 
Nie zapominajmy, że w naszej szkole została stworzona przestrzeń do 
tego typu działań, czyli szkolne Koło Caritas, nad którym opiekę spra-
wuje siostra Jolanta Kaczyńska i pani prof. Beata Tarkowska. 

• Dnia 11 grudnia część uczniów naszej szkoły uczestniczyła w spo-
tkaniu z dawnymi działaczami NSZZ Solidarność – państwem Joanną  
i Andrzejem Gwiazdami. W Sali Widowiskowej „Podlasie” opowiadali 
oni o wydarzeniach, które miały miejsce w grudniu roku 1970 i 1981. 
Wspominali o podpaleniu Komitetu, o aresztowaniach, strajkach i za-
mieszkach, o różnych sposobach walki z komunistami. Po zakończo-
nym spotkaniu z państwem Gwiazdami rozpoczął się koncert. Na sce-
nie wystąpił Leszek Czajka, Dominika Świątek i Kamil Kocon. Śpie-
wali oni patriotyczne piosenki z czasów PRL-u, m.in. Mury Jacka 
Kaczmarskiego. W trakcie wykony-
wania tego utworu publiczność po-
wstała i przyłączyła się do śpiewania. 

• Dnia 20 grudnia w naszej szkole 
odbyły się jasełka (pt. Kto był kuszony 

i do czego?) przygotowane przez sio-
strę Jolantę Kaczyńską i pana prof. 
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Sylwestra Gajowniczka. Aktorzy (głównie uczniowie z kl. II LO) 
przedstawili nieco uwspółcześnioną wersję biblijnej historii. Oczywi-
ście nie zabrakło także pięknie wykonanych przez naszych szkolnych 
chórzystów kolęd. Nad występem wokalistów czuwał pan prof. Leszek 
Lisiewicz. 

• Dnia 17 stycznia 2013 r. odbył się 
koncert zespołu „Limbos”. Muzycy przy-
pomnieli nam te bardziej i mniej znane 
melodie. Usłyszeliśmy m.in. walca z No-

cy i dni, Marsz Radeckiego, fragmenty 
oper i ścieżki dźwiękowe z różnych fil-
mów. Jak zwykle w trakcie koncertu to-
warzyszył nam dobry nastrój. Uczniowie chętnie włączali się do 
wspólnego śpiewania. Całemu wydarzeniu „ostrości” dodał wokalista 
zespołu – Jacek Możdżeń, który jest absolwentem naszej szkoły,  
a obecnie znanym muzykiem koncertującym zarówno w Polsce, jak  
i Europie. 

• Dnia 26 stycznia w Zajeździe „Europa” odbyła się studniówka. 
Więcej o tym wydarzeniu piszemy na str. 6. 

• Dnia 15 lutego odbyły się szkolne Wybory Miss i Mistera 2013 r. 
Więcej piszemy na str. 8. 

• Dnia 22 lutego klasy: II LO i I La wybrały się na jednodniową wy-
cieczkę do Warszawy. Głównym celem „wypadu” do stolicy było 
zwiedzenie Muzeum Pożarnictwa. Można było tam usłyszeć wiele cie-
kawych rzeczy i obejrzeć nietypowe eksponaty. Niewątpliwie pogłębi-
ło to wiedzę uczniów, kształcących się przecież w klasie o profilu poli-
cyjno-strażackim. Kolejnym etapem naszej podróży była Szkoła Głów-
nej Służby Pożarniczej, której bogatą ofertę mieliśmy okazję poznać. 
Ostatni „edukacyjny” punt wycieczki stanowiło Centrum Nauki Koper-
nik. Młodzież przemierzała budynek i z wielkim zainteresowaniem 
oglądała zgromadzone tam niecodzienne przedmioty oraz obserwowała 
prezentowane zjawiska. Etapem kończącym wycieczkę było udanie się 
do galerii, bo przecież nic tak nie odpręża jak zakupy i czekoladowe 
lody. Natalia, Piotrek, Mateusz, Jola, Patryk 

Z życia szkoły 
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Z życia internatu 

 Młodzież naszej szkoły brała udział w następujących imprezach 
sportowych: 
• Mazowieckich Igrzyskach LZS (uczniowie zajęli I miejsce i zdobyli 

puchar); 
• Jesiennym rzucie Regionalnej Szkolnej Ligii LA; 
• Indywidualnych Biegach Przełajowych (I miej-

sce – Michał Jaworski, II – Sebastian Sienkie-
wicz); 

• Ulicznym Biegu Niepodległości zorganizowa-
nym z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści (dziewczęta zajęły II miejsce, chłopcy –  
I miejsce); 

• Turnieju koszykówki mężczyzn o Puchar Starosty Siedleckiego 
(uczniowie zdobyli II miejsce i puchar); 

• Turnieju Miejskiej Licealiady w drużynowym tenisie stołowym 
(uczniowie wywalczyli I miejsce i puchar). 

oprac. p. Zofia Gutkowska 

Sport w szkole 
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 W związku z ogłoszeniem przez Senat RP 
roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka, w naszym 
internacie dnia 3 grudnia ubiegłego roku odbyła się 
uroczysta wieczornica poświęcona temu wybitne-
mu pedagogowi. Młodzieżowa Rada Internatu 
(pod kierunkiem p. Aliny Krasuskiej) specjalnie na 
tę okazję przygotowała część artystyczną, w trak-
cie której przedstawiono życiorys Janusza Korcza-
ka, działalność pedagogiczną i społeczną oraz kil-
ka jego bardziej znanych wypowiedzi. Zaprezento-

wano również okolicznościową gazetkę, wykonaną przez panie z bi-
blioteki szkolnej. Wieczornica zakończyła się projekcją filmu Andrzeja 
Wajdy pt. Korczak. Po filmie wywiązała się dyskusja, w czasie której 
można było podzielić się wrażeniami.       A. K. 



 Dnia 15.01.2013 r. na świetlicy szkolnej odbył się kolejny turniej 
szachowy z cyklu Grand Prix ZSP Nr 4 w Siedlcach. Po pięciu turnie-
jach rozegranych w sezonie 2012/2013 klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 
1. Tomasz Król (TU) 36,0 pkt. 
2. Paweł Soszyński (III U) 27,5 pkt. 
3. Mateusz Krasuski (II TW) 22,5 pkt. 
4. Piotr Trojnar (II ZW) 17,0 pkt. 
5. Grzegorz Kucharczyk (II ZW) 16,5 pkt. 
Do zakończenia GP ZSP Nr 4 zostały 
jeszcze trzy turnieje. 
 
 Niedawno zakończyły się rozgrywki szachowe z cyklu Grand 
Prix Siedlec 2012. O kolejności w klasyfikacji końcowej decydowała 
suma punktów – najlepszych wyników uzyskanych w 11 turniejach.  
W gronie zwycięzców był nasz uczeń z klasy III U – Paweł Soszyński.  
 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszymi okazali się: 
1. Jakub Szczygieł – Krynka (I LO Siedlce) – 44,5 pkt (7 miejsce  

w klasyfikacji ogólnej) 
2. Tomasz Sikorski – KSz. Skoczek Siedlce (I LO Siedlce) – 39,5 pkt  
3. Paweł Soszyński – (ZSP Nr 4 Siedlce) – 36,5 pkt. 

Z. Stefanoff 
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Szachy 

Naczelnik Wydziału Oświaty pan S. Kurpiewski, 

prezes klubu pan A. Brochocki i najlepsza trójka 

ze szkół ponadgimnazjalnych. 



Studniówka 
 W sobotę 26 stycznia o godz. 20:00 

w Zajeździe „Europa” rozpoczęła się 

zabawa studniówkowa. Bal zaczął się 

od przemówienia dyrektora szkoły – 

pana Leszka Rozbickiego. Mieliśmy 

okazję wysłuchać także listu skierowa-

nego przez Prezydenta Miasta Siedlce 

pana Wojciecha Kudelskiego do tego-

rocznych maturzystów. 

 Po oficjalnym rozpoczęciu balu uczniowie zatańczyli odwieczny stud-

niówkowy taniec, czyli poloneza. Zgromadzeni nauczyciele, dyrekcja i rodzi-

ce z zachwytem patrzyli na każdą z klas. Podziwiali piękne układy taneczne, 

które przez klika tygodni uczniowie ćwiczyli pod czujnym okiem nauczycieli 

wychowania fizycznego. Ze szczególnym wzruszeniem i dumą na swoje do-

rosłe już pociechy patrzyli rodzice. Niejednemu z nich zakręciła się łezka  

w oku. Kiedy część oficjalna dobiegła końca, uczniowie (już nieco rozluźnie-

ni, bo największe emocje zdołały opaść) ruszyli do stołu. 

 Gdy siły fizyczne zostały wzmocnione, nadszedł czas na sesje fotograficz-

ne. W końcu, kiedy już zrobiono profesjonalne zdjęcia, uczniowie mogli 

wejść na parkiet i oddać się szalonej zabawie. Nikt nie mógł usiedzieć na 

miejscu, gdy w tle słychać było ulubione kawałki muzyczne grane przez  

DJ-a. Nogi same rwały się do tańca, a uśmiech nie znikał z twarzy. Nauczy-

ciele również dołączyli do zabawy, bo przecież jak tu odmówić tak wspania-

łej młodzieży? 

 Studniówka jest zawsze ogromnym przeżyciem, dlatego wszyscy ucznio-

wie oraz osoby im towarzyszące starali się jak najlepiej wypaść przed tak sze-

roką publicznością. Dziewczęta w szykownie dobranych sukniach, chłopcy  

w eleganckich garniturach przykuwali uwagę nie 

tylko swoich partnerek. Wszyscy bardzo dobrze 

się bawili do białego rana (dokładnie do 5:30). 

Ta jedyna w swoim rodzaju noc na pewno pozo-

stanie w pamięci uczestników do końca życia. 

Nie pozwolą o niej zapomnieć zdjęcia i filmy, na 

które z niecierpliwością wszyscy czekają. Będą 

one pamiątką na wiele, wiele lat. 

 Studniówka to czas wyjątkowy, dla wielu 

uczestników jest pierwszym balem w życiu. Dla tegorocznych maturzystów 

jest też znakiem, że za kilkadziesiąt dni czeka ich egzamin dojrzałości. Miej-

my nadzieję, że wypadnie on tak samo dobrze jak polonez. Ada i Natalia 
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Studniówka 
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 Klasyfikacja 

 

Trochę statystyki... 
Oto jak wypadliśmy na koniec pierwszego semestru. Liczby mówią same za 

siebie... 
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Średnia ocen po I semestrze w roku szkolnym 2012/2013 

Frekwencja po I semestrze w roku szkolnym 2012 / 2013 
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Kto najpiękniejszy? 

 W piątek, a dokładnie 15 lutego, z inicjatywy Samorządu Szkolnego 

odbyły się Wybory Miss i Mistera 2013. 

Galę poprowadzili: Roger Chaciński  

i Marysia Plichta. 

 Piękne kandydatki i przystojni 

kandydaci (wytypowani z każdej klasy) 

zaprezentowali się publiczności w nie-

zwykle ciekawych odsłonach. Pokazali 

swoje wdzięki oraz umiejętności na wy-

biegu – jak przystało na tak ważną uro-

czystość. 

 Uczestnicy mieli możliwość wykazania się pomysłowością oraz poczu-

ciem humoru w czasie odpowiadania na zadawane (jak się okazało) proste 

pytania. Niektórzy byli bardzo stremowani, większość jednak czuła się jak 

przysłowiowa ryba w wodzie. Atmosferę podgrzewała zachwycona tym wy-

darzeniem publiczność, która dopingowała uczestników gromkimi brawami. 

W przerwie między poszczególnymi pokazami czas umilały nam występy 

muzyczne Mileny i Olgi Kozak. 

 Szkolne Wybory Miss i Mistera były emocjonującym widowiskiem. 

Szczególna pochwała należy się jednak 

Karolowi Hektorowi, który ujął wszyst-

kich nie tylko swoim nietypowym wy-

glądem, ale również i osobowością.  

 Jury (w którego skład wchodzili: 

jedna z ulubionych germanistek – pani 

prof. Małgorzata Szymaniuk-Kruk, naj-

bardziej uśmiechnięty nauczyciel języ-

ka angielskiego – pan. prof. Karol 

Czmoch, koleżanka – maturzystka Ewelina Rosa oraz przewodniczący Rady 

Internatu – Hubert Kołodyński) nie miało żadnych wątpliwości w typowaniu 

zwycięzców. Werdykt (poprzedzony tajnym głosowaniem) był jednogłośny. 

Misterem Szkoły został Karol Hektor, natomiast tytuł Najpiękniejszej Dziew-

czyny Szkoły otrzymała Dominika Stołkowska!  

 Po koronacji, nasi wybrańcy jeszcze raz zaprezentowali się widowni, 

która nagrodziła ich żywiołowymi brawami. Później przyszedł czas dla foto-

reporterów. 

 Trzeba zaznaczyć, że wybory odbywały się w miłej atmosferze,  

a uśmiech gościł na wszystkich twarzach.     Natalia 



Wywiad z Miss i Misterem Szkoły 

Jak czuliście się na wybiegu? 

Dominika: Bardzo się wstydziłam i stresowałam, ale jakoś sobie poradziłam. 

Karol: Super! Jestem do tego stworzony. Atmosfera była 

fajna, a konkurencja silna. 

Co skłoniło Was do wzięcia udziału w wyborach? 

Dominika: Klasa mnie wybrała, dla-

tego wystartowałam w wyborach. 

Karol: Wziąłem w tym udział dla 

zabawy:) 

Jak czujecie się jako Miss i Mister? 

Dominika: Jestem bardzo zadowolo-

na. Nie spodziewałam się tego, że 

wygram. 

Karol: Czuję się tak samo jak wcze-

śniej. Teraz mam tylko koronę na głowie:). Dziękuję tym, 

którzy na mnie głosowali! 

 
 

Wspomnienia jurora 

Piszę ten artykuł z zamiarem upamiętnienia i przybliżenia nieobecnym 

uroczystości Wyborów Miss i Mistera ZSP nr 4 w Siedlcach, jej przebiegu 

oraz idei, jaka jej przyświecała. 

Otóż wszystko miało miejsce 15 lutego. Rzesze młodzieży tłumnie gro-

madziły się wokół sali gimnastycznej. Dawało się wyczuć ogólny entuzjazm i 

podenerwowanie wśród organizatorów i uczestników konkursu. Miałem za-

szczyt zasiadać w jury razem z panią profesor Małgorzatą Szymaniuk-Kruk. 

Myślałem: „no, w końcu coś się dzieje w naszej szkole”. Siedząc za stołem, 

w centralnym miejscu sali, obserwowałem zmagania dziewcząt  

i chłopaków, starających się o jakże nobilitujący tytuł. Podziwiałem i nadal 

podziwiam wszystkich uczestników i animatorów tego przedsięwzięcia za 

odwagę wyjścia przed szereg i włożenia niejednokrotnie kontrowersyjnych 

bądź nawet śmiesznych kreacji. Wszystko to dawało poczucie, jakby szkoła 

nagle zmieniła swój „wymiar” i stała się kopalnią pomysłów, których nikt się 

nie wstydzi i nie obawia się z nimi wystąpić przed innymi. 

Funkcja jaką pełniłem wydawała się niewymagająca, ale czy do końca? 

Otóż nie, wcale nie była łatwa. Naprawdę trudno wskazać tę najpiękniejszą 

osobę. Co to jest piękno? Można podać różne definicje, jak również przyjąć 
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Wspomnienia jurora 
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różne kryteria, które rzekomo mierzą te subtelne cechy w obrębie naszego 

gatunku, które sprawiają, iż jedni są piękniejsi od drugich. Jest to sprawa bar-

dzo indywidualna i warto zastanowić się, czy ważniejsze jest zewnętrzne 

piękno czło-

wieka, czy 

może jego 

wnętrze... 

No tak, 

ale wracając 

do wyborów, 

to po kilku-

dziesięciu mi-

nutach, po głosowaniu wśród gremium uczniowskiego, dotarliśmy do finału. 

Niestety uczestnicy nie ułatwili nam zadania, ponieważ każdy z nich zasługi-

wał na nagrodę, ale przecież może być tylko jeden król i królowa. Na szczę-

ście mieliśmy jeszcze do dyspozycji zestawy pytań przygotowane przez orga-

nizatorów. Niektóre z nich były bardzo kontrowersyjne, jak np. to: „Co są-

dzisz o legalizacji związków partnerskich?” Niemniej uczniowie (w większo-

ści skwapliwie i nie bez skrępowania) wydostawali się z pułapek na nich za-

stawianych. Po każdej odpowiedzi (mądrej bądź nie do końca rozsądnej) pa-

dały gromkie brawa, które zagrzewały do boju i dodawały otuchy finalistom. 

Ostatecznie wśród dziewcząt wygrała Dominika Stołkowska, która oprócz 

urody wykazała się umiejętnościami niezbędnymi, aby przetrwać na bezlud-

nej wyspie. Wśród chłopaków numerem jeden bezsprzecznie okazał się Karol 

Hektor, który owego dnia przywdział bardzo odświętne odzienie: zapuścił 

włosy i w pończochach (niczym waleczny Szkot) wyrwał konkurencji to, co 

mu się należało. Tak w wielkim skrócie o wyborach. 

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie: po co to wszystko i czy to 

ma jakiś sens? Oczywiście, że ma, ponieważ sami widzicie, jak takie przed-

sięwzięcia jednoczą brać uczniowską i dodają kolorystyki często szarym  

i niczym nieróżniącym się od siebie dniom. Relaksują, dodają otuchy 

uczniom, a zwłaszcza „pierwszakom” szukającym swego miejsca w szkole. 

Kończąc, dziękuję jeszcze raz za wspaniałą atmosferę oraz za odważny 

pomysł zorganizowania tego przedsięwzięcia pani profesor Beacie Tarkow-

skiej oraz samorządowi uczniowskiemu. Tak trzymać. 

K. Cz. 
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Uwaga konkurs! 

  

Zad.1  

Kazimierz Wielki żył w latach: 

a) 1333 – 1370 

b) 1310 – 1370 

c) 1370 – 1407 

d) 1317 – 1377 

Zad.2 

Ile żon miał Kazimierz Wielki?  

a) 2 

b) 4 

c) 3 

d) 0 

Zad. 3  

Który spośród wymienionych wład-

ców nie brał udziału w zjeździe mo-

narchów w Krakowie zorganizowa-

nym przez Kazimierza Wielkiego? 

a) cesarz Karol IV Luksemburski 

b) król Cypru Piotr de Lusignan 

c) król Czech Jan Luksemburczyk 

d) książę Austrii Rudolf IV 

Zad. 4 

Ile zamków warownych wybudował 

Kazimierz Wielki wzdłuż granic? 

a) 35 

b) 55 

c) 53 

d) 33 

Zad.5 

Kiedy Kazimierz Wielki wykupił od 

Jana Luksemburczyka jego uzurpo-

wane prawa do korony polskiej? Na: 

a) I zjeździe w Wyszehradzie 

 w 1335 r. 

b) II zjeździe w Wyszehradzie 

 w 1338 r. 

c) Sądzie papieskim w Warszawie 

 w 1339 r. 

d) zjeździe monarchów w Krako

 wie w 1364 r. 

Zad. 6 

Jakie nowe urzędy centralne wprowa-

dził Kazimierz Wielki? 

a) kanclerza koronnego i podskar-

 biego 

b) hetmana wielkiego i podskar-

 biego 

c) kanclerza koronnego i starosty 

d) hetmana wielkiego i starosty 

Sprawdź, co wiesz o patronie naszej szkoły, którego święto przypada już  

4 marca! Odpowiedz na zamieszczone niżej pytania i „zgarnij” nagrodę. 

Pierwsze pięć osób, które zgłoszą się z poprawnie rozwiązanym testem do  

p. prof. Anety Pacheckiej otrzyma ocenę bardzo dobrą. 
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Uwaga konkurs! 

Zad. 7 

W skład królewskiego sądu sześciu 

miast nie weszły: 

a) Gdańsk i Malbork 

b) Bochnia i Nowy Sącz 

c) Kraków i Kazimierz 

d) Olkusz i Wieliczka 

Zad. 8 

Pokój z Czechami w Namysłowie 

Kazimierz Wielki zawarł w: 

a) 1343 

b) 1334 

c) 1348 

d) 1338 

Zad. 9 

Który z kanclerzy Kazimierza Wiel-

kiego wykradł insygnia królewskie  

z jego grobu? 

a) Janusz Suchywilk ze Strzelec 

b) Jan z Buska 

c) Janko z Czarnkowa 

d) Janko Muzykant 

Zad. 10 

Kazimierz Wielki wprowadził w Kró-

lestwie monarchię: 

a) stanową 

b) patrymonialną 

c) konstytucyjną 

d) absolutną 

Zad. 11 

Stałym sojusznikiem Kazimierza 

Wielkiego w jego polityce zagranicz-

nej były: 

a) Węgry 

b) Czechy 

c) Litwa 

d) Ruś 

Zad. 12 

Ludwik I Andegaweński był dla Kazi-

mierza Wielkiego: 

a) bratankiem 

b) wnukiem 

c) szwagrem 

d) siostrzeńcem 

Zad. 13 

W sporze z Krzyżakami odzyskał na 

mocy układu w Kaliszu: 

a) Pomorze i ziemię dobrzańską 

b) Kujawy i ziemię chełmińską 

c) Pomorze i ziemię chełmińską 

d) Kujawy i ziemię dobrzańską 

Zad. 14 

Edykt królewski, który powołał do 

życia Akademię Krakowską ogłoszo-

no: 

a) 12 maja 1364r 

b)12 maja 1346r 

c) 12 maja 1366r 

d) 12 maja 1363r. 

Zad. 15 

Kazimierz Wielki ujednolicił prawo 

wydając tzw. statuty: 

a) wiślicko-piotrkowskie 

b) cerkwicko-nieszawskie 

c) wieluńsko-toruńskie 

d) jedleńsko-krakowskie 

 

Zad. 16 

Następcą Kazimierza Wielkiego zo-

stał: 

a) Kaźko ze Słupska 

b) Jan Luksemburczyk 

c) Ludwik Węgierski 

d) Jadwiga Andegaweńska 



Rok 2013 – Rokiem Juliana Tuwima 

 
 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
udziału w naszym szkolnym (ale wpisującym się 
w obchody Roku Tuwimowskiego) projekcie: 

Słowa jak obrazy –  

twórczość Tuwima w mojej wyobraźni. 

 Jeśli potrafisz ładnie malować, na Twoją wy-
obraźnię bez trudu oddziałują obrazy poetyckie, 
a oprócz tego chcesz pogłębić swą wiedzę  
o autorze m.in. Lokomotywy czy Słonia Trąbalskiego koniecznie zgłoś 
się do swojej polonistki. „U źródła” dowiesz się wszystkiego. 

 

Konkurs literacki „Limeryk o lesie” 
 

 Zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursie skierowanym 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a ogłoszonym przez Nadleśnic-
two Siedlce. By wziąć w nim udział wystarczy napisać limeryk o tema-
tyce leśnej. 
 Jako przykład podajemy limeryk Wisławy Szymborskiej z tomi-
ku wierszy Rymowanki dla dużych dzieci: 
 

Jeden leśniczy w leśnej dziczy 
(nazwisko, adres się nie liczy) 
każdego roku (mniejsza z datą) 

na trzeźwo (choć nie ręczę za to), 
jak jeleń na polanie ryczy. 

 

Powodzenia! 
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Czy lubimy ludzi kulturalnych i sami staramy się takimi być? Od-
powiedź na to pytanie wydawałoby się, że będzie twierdząca, bo któż z 
nas nie chce być traktowany z szacunkiem? Okazuje się jednak, że nie jest 
to takie oczywiste. Ostatnio słyszałam jak chłopak zwracał się do swojej 
dziewczyny w niecenzuralny sposób. Wrodzona empatia nie pozwoliła mi 
przejść obok obojętnie i w trosce o dziewczynę zwróciłam młodzieńcowi 
uwagę. Ku mojemu zdziwieniu „niewiasta” na moją interwencję zareago-
wała nietuzinkowo – powiedziała, że jej nie przeszkadza sposób, w jaki 
się do niej zwraca chłopak, nie widzi w tym nic dziwnego i nie jest jej 
przykro. 
 Dlaczego tak się dzieje, że niektórzy ludzie odczuwają wstyd za nie-
właściwe postępowanie osób zupełnie obcych? Dzie-
je się tak, ponieważ od urodzenia rodzice i wycho-
wawcy uczą norm i zachowań ogólnie przyjętych w 
danym społeczeństwie. Jeśli ktoś je łamie, od razu 
reagują na takie zachowania, oczekują, że osoba ta 
poniesie karę, jej zachowanie będzie potępione. Oka-
zuje się jednak, że nie wszyscy mają wpojone te od-
powiednie wzorce postępowania. Zachowania takie 
jak, na przykład: nagminne spóźnianie się, używanie 
wyzwisk i wulgaryzmów, przepychanie w autobusie lub głośne rozmowy 
w miejscach publicznych, w których chcemy czy nie musimy brać udział, 
sprawiają, że czujemy się w tych sytuacjach niekomfortowo. 

Dowodem na to, że ktoś zachowuje się kulturalnie są jego zachowa-
nia w różnych sytuacjach życia codziennego, wtedy gdy na przykład ustę-
puje miejsca starszemu w autobusie, nie przepycha się w tłumie, nie prze-
rywa swojemu rozmówcy, nie używa wulgarnych słów, przestrzega prze-
pisów, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki w domu, w pracy czy w szko-
le, jest osobą towarzyską, czyta książki, chodzi do teatru, jest wrażliwy na 
piękno otaczającego świata, potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, z każ-
dym potrafi rozmawiać, umie dostosować język do odbiorcy, posługuje 
się takimi słowami jak: dziękuję, przepraszam, proszę.  

Jeśli nie wiesz, jak masz się zachować, przeczytaj wskazówki, które 
pomogą Ci stać się kulturalnym w życiu codziennym:  

• Szacunek do wszystkich osób niezależnie od ich wieku, płci czy 
statusu społecznego. 
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• Życzliwość, uśmiech i dobre słowo. 
• Powściągliwość w osądach i wydawaniu opinii na temat innych 

ludzi. 
• Otwartość na potrzeby i prośby drugiego człowieka (np. ustąpie-

nie miejsca w autobusie, sprawdzenie godziny odjazdu autobusu 
na rozkładzie, podniesienie rzeczy, która upadła). 

• Dyskrecja i szanowanie powierzonej tajemnicy – zanim z powie-
rzonych Ci sekretów uczynisz publiczną tajemnicę pomyśl, co 
byś sam czuł, gdyby to o Tobie wszyscy rozmawiali.  

• Takt – nawet najbliższym osobom nie należy zadawać pytań 
bardzo osobistych, które mogłyby je postawić w niezręcznej sy-
tuacji, zmusić do opowiadania o sprawach, o których opowiadać 
nie chcą. 

• Strój – zawsze powinien być stosowny do okazji.  
• Punktualność – nie trwoń czasu swojego i innych, twoje spóź-

nianie się sprawia, że inni się niecierpliwią i muszą zmieniać 
własne plany. Jeżeli stale się spóźniasz, oznacza to, że nie sza-
nujesz czyjegoś czasu. 

• Nie narzucaj swojego zdania, staraj się słuchać i rozumieć to, co 
inni mają do powiedzenia. 

• Nie plotkuj – nikt Ci nie zaufa, jeśli będziesz źródłem informacji 
o tajemnicach współpracowników, kolegów i koleżanek. Jeśli 
lubisz plotkować to musisz liczyć się z tym, że nie będziesz trak-
towany jako osoba godna zaufania. 

We współczesnych czasach obserwuje się coraz więcej chamstwa  
i wulgarnych zachowań. Należy jednak pamiętać, że kultura osobista obo-
wiązuje każdego, bez względu na to gdzie się znajduje i ile ma lat. Ten, 
kto umie się właściwie zachować zasługuje na sympatię innych. Uprzej-
mość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi, dlatego bądź 
uprzejmy, a świat będzie piękniejszy! Miej zawsze przy sobie cztery ma-
giczne kluczyki: proszę, dziękuję, przepraszam i uśmiech. One otwierają 
drzwi do łatwiejszego życia wśród ludzi. Dobre maniery są dla Ciebie 
tym, czym lakier dla karoserii samochodu – dodadzą Ci blasku! 

A. K. 
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Fotografowanie dla początkujących 

Kiedy już mamy w rękach aparat, o jakim marzyliśmy, możemy 
zacząć „pstrykanie”. Jeżeli nie chcemy popełniać podstawowych błę-
dów, należy zapamiętać (i stosować) kilka zasad. Oto podstawowe re-
guły: 

 

• Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nawet najprostsze urządzenie 
może nas zaskoczyć ciekawą i praktyczną funkcją. Zazwyczaj na koń-
cu jest lista typowych „problemów”, które mogą wystąpić w czasie 
używania. (Oby nie był to brak baterii lub zamontowanie ich odwrot-
nie). 

• Usuń elementy zabezpieczające. Niektóre z nich, choć chronią 
aparat przed uszkodzeniem w transporcie, mogą utrudniać obsługę lub 
ograniczać np. odprowadzanie ciepła z urządzenia. 

• Podłącz akcesoria. Pasek, smycz, 
pokrywka obiektywu czy etui pomogą 
uchronić twój nabytek przed uszkodze-
niem lub zniszczeniem. Po zamontowa-
niu tego „rynsztunku” sprawdź 
(najlepiej nad miękką powierzchnią 
łóżka) czy wszystko działa tak, jak się 
tego spodziewasz. Może się okazać, że 
aparat „sam” wypada z pokrowca w czasie otwierania. 

• Naładuj i zamontuj prawidłowo baterie. Mimo przemyślnych 
konstrukcji, brutalna siła jest w stanie wygrać z klapką, która nie chce 
się zamknąć, gdy coś przegapimy. Brak energii z kolei zazwyczaj 
ujawni się, gdy mieliśmy okazję do zrobienia niesamowitego ujęcia. 
Przy okazji warto pomyśleć o dodatkowym komplecie baterii lub zapa-
sowym akumulatorze, szczególnie w sytuacji, gdy robimy dużo zdjęć 
albo planujemy kilkudniową wyprawę. O rodzajach zasilania napisze-
my innym razem. (Zapasowe źródło prądu też musi być naładowane - 
piszemy to na wszelki wypadek). 

• Ustaw godzinę i datę. W nowszych aparatach jest to czynność 
zazwyczaj jednorazowa i nie trzeba jej ponawiać nawet po wyjęciu ba-
terii. W starszych często aparat przypomina o wpisaniu daty. Warto 



poświęcić kilka sekund, aby po paru latach się nie pogubić. Nawet, je-
śli nie „nadrukowaliśmy” daty na zdjęciu, można datę wykonania zdję-
cia znaleźć we właściwościach pliku. Informacja ta okaże się bezwar-
tościowa, gdy w aparacie jej nie ustawimy. 

• Czytaj ikony z ekranu. Warto dokładnie poznać ikonki z ekranu 
– wizjera w trakcie robienia zdjęć. 
Może się okazać, że już nie będziemy 
mieli okazji powtórzyć ujęcia, gdy na 
przykład nie „odpali” lampa błyskowa. 

• Sprawdź oświetlenie. Aparat 
inaczej „widzi” otoczenie niż ludzkie 
oko. Patrząc na postać na tle jasnego 
okna oko człowieka samo dopasowuje 
oświetlenie do widzenia twarzy nasze-
go rozmówcy, aparat najczęściej policzy średnią tego, co jest w kadrze 
i … nie uruchomi lampy. Na zdjęciu zobaczymy ciemna plamę twarzy 
na tle jasnej plamy za nią. Innym, częstym błędem jest ustawianie foto-
grafowanej osoby twarzą do słońca. Trudno wtedy o szerokie otwarcie 
oczu, natomiast (zwłaszcza przy południowym słońcu) na twarzy two-
rzą się ostre cienie i zbyt jasne błyszczące miejsca. Jeśli nie ma innego 
wyjścia, podobnie jak w poprzednim przykładzie należy wymusić 
błysk lampy. 

• Znajdź bezpieczne miejsce. Nawet jeśli ujęcie będzie naprawdę 
niesamowite, trudno będzie je oglądać, gdy się okaże, iż jest to ostatnie 
zdjęcie jakie autor wykonał, bo chwilę potem poszybował w przepaść 

(no, dobrze poniosło mnie). Warto 
jednak zwrócić uwagę na podesty, 
krawędzie scen, schody, barierki, 
słupki (szczególnie te o wysokości 
do pasa), dywany i kable oraz inne 
przedmioty, o które można się po-
tknąć. Dokumentując zawody 
sportowe czy pokazy osób i pojaz-
dów w ruchu należy bezwzględnie 
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zastosować się do zaleceń służb porządkowych. Inaczej możemy stra-
cić sprzęt i nie tylko. 

• Zadbaj o właściwą postawę. Nie będzie przesady w stwierdze-
niu, że robienie zdjęć przypomina strze-
lanie z broni. Właściwe ustawienie jest 
niesłychanie istotne dla ostatecznego wy-
niku. Filmy gangsterskie nie są tutaj do-
brym przykładem. Stojąc pewnie w lek-
kim rozkroku, łatwo zachować równowa-
gę, gdy przypadkiem (lub celowo) ktoś 
nas popchnie. 

• Trzymaj aparat pewnie. Trzyma-
nie aparatu w jednej ręce, z wyprostowa-
nym ramieniem nawet przy stabilizacji 
nie gwarantuje dobrego efektu. 

Inaczej będzie, gdy ręce będą przysu-
nięte do tułowia (nikt nas nie uderzy w łokieć), prawa dłoń zajmie się 
obsługą przycisków, lewa zaś pomoże prawej w utrzymaniu równowa-
gi nie zasłaniając przy okazji obiektywu. Większe aparaty „w sposób 
naturalny” trzeba chwycić lewą ręką za obiektyw. Zwłaszcza, że naj-
częściej ręcznie ustawiamy ostrość i przybliżamy. Kompakty podpiera-
my wskazującym palcem od spodu. 

Trudno wszędzie taszczyć ze sobą statyw, ale czasem łatwo wyko-
rzystać do stabilizacji aparatu otoczenie, np. pień drzewa, oparcie krze-
sła, barierkę, ścianę itp. 

• Nie spiesz się, ale bądź gotów. Każda chwila może być warta 
udokumentowania. Może akurat będziesz wtedy we właściwym miej-
scu z aparatem gotowym do użycia. Powodzenia. 

 Niebawem napiszemy o kadrowaniu i typowych sytuacjach. 
 

Szkolne Koło Filmowe 

 
Zdjęcia pochodzą ze strony  

www.cannon.pl 
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Across  

2. The month of Valentine's Day 

4. A Valentine's Day emotion. 

5. He shoots love arrows. 

6. Touch lips. 

7. Something you wear on your finger. 

8. A Valentine's Day treat. 

12. Go on a _______. Go somewhere  

with your boyfriend or girlfriend. 

13. What cupid shoots. 

14. Present. 

15. Something a poet writes  

1

2 3

4

5

6

7

8 9 1 0

1 1 1 2

1 3

1 4

1 5

 

 Down 

1. A day for love. 

2. ______ in love. Start to love some-

one. 

3. The flower of love. 

7. Valentine's Day color. 

9. The symbol of love. 

10. People often exchange these on 

Valentine's Day. 

11. Something often written on Val-

entine's Day cards. 
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Wpada mąż do domu i włącza telewizor. 

- Zaraz się zaczyna mecz - mówi do żony. 

- Ale wynik podawali w radiu - odpowiada żona. 

- To nic, nie mów mi. 

- Ale ja znam wynik. 

- Proszę cię, nie mów mi. 

- No dobrze - mówi żona - jak ci tak zależy to nie po-

wiem, ale i tak nie zobaczysz ani jednej bramki... 
 

Włamywacz skarży się koledze: 

Ale miałem pecha. Wczoraj włamałem się do domu prawnika, 

a on mnie nakrył. Powiedział, żebym zmykał i więcej się nie po-

kazywał. 

- No to jednak miałeś szczęście! 

- Szczęście? Policzył sobie 300 zł za poradę! 
 

Do biura FBI dzwoni mężczyzna: 

- Mój sąsiad John Smith, trzyma narkotyki w szopie na 

drewno, ukryte w kawałkach drewna. 

Wieczorem ten sam mężczyzna dzwoni do Smitha: 

- Było u ciebie FBI? 

- Było. 

- Porąbali Ci drewno? -Tak. 

- Dobrze, jutro ty na mnie donosisz. Ktoś mi musi prze-

kopać ogródek. 
 

- Jak się nazywa ser, który wypadł kucharzowi za burtę statku? 

- Ser topiony.  

oprac. Krzysiek 

Humor  
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