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LIVE NA ŻYWO Z SIEDLINA

PRESS

Egzaminy czas zacząć...  

2021/2022 Wielkanoc, rajd rowerowy, majowe święta...



13 kwietnia
SpotkanieWielkanocne 

Wszystko ma swój sens w krzyżu. (…) Każdy, kto zwycięża, 
zwycięża w krzyżu” (bł. kard. S. Wyszyński) – wielkanocne 
misterium krzyża.
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23 kwietnia
II szkolny Rajd Rowerowy  im. Jerzego Radziwonki
Rajd odbył się w sobotnie przedpołudnie na trasie Siedlin-Arcelin-Siedlin.

W drodze do Arcelina uczestnicy rajdu złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie
zmarłego rok temu Śp. Jerzego Radziwonki. 

W Arcelinie czekał na wszystkich poczęstunek oraz przygotowane atrakcje,
konkursy. W rajdzie łącznie uczestniczyło 40 osób (uczniów, rodziców,

nauczycieli i zaproszonych gości). 
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Konstytucja 3 maja
Patriotycznie w naszej szkole

6 maja świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.            

Był poczet sztandarowy, hymn państwowy, hymn szkoły i świetne scenki
rodzajowe,  nawiązujące do okoliczności uchwalenia ważnej ustawy. 

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją.

4



5



 

Karol Kacperski, Damian Reszczy skiń
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L’art pour l’art.
(sztuka dla sztuki)
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W ostatnim czasie sporo słyszałam o tym, że po co nam teraz ci
wszyscy artyści, którzy, przecież w razie zagrożenia nie pobiegną z bronią

w dłoni?

Co jeśli stwierdzę, że twórczość to nie tylko walka o przyszłość, ale i o
przeszłość? Skąd wiedziałbyś dziś za co umierali Ci ludzie, których dziś

starasz się szanować bez piękna, które opisali poeci, czy namalowali
malarze?

Sztuka jest miejscem burzliwym, lecz dającym ukojenie. Daje zrozumienie
życia i miejsce do interpretacji rzeczywistości, sztuka zawsze jest

ANTYwojenna! Pozostawmy ją w roli naszego wsparcia i lekcji dla naszych
następców w świecie.

Baczyński, „Elegia o chłopcu 
polskim”

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl 
drżą,

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,

wyszywali wisielcami drzew płynące morze.

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem 
trwóg,

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z 
ludzkich dróg.

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut — zło.

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

Pawlikowska-Jasnorzewska, 

„Wojna to tylko kwiat”

To tylko straszliwy kwiat

Rośliny, która jest Życiem;

To tylko wybuch i kolor

Ciernistych, codziennych pnączy,

Krzewiących się dziko i bitnie.

To tylko okropny kwiat

Tego, co jest –

Płomienny, aż w oczy kole,

Oczy nasze, płaczące obficie!

Kwitnąć musi, aż nie przekwitnie,

Na upiornej tracąc czerwieni,

Aż się w strzępy zżółkłych gazet nie 
przemieni,

Aż parady swojej nie zakończy…



Zuzanna Rajewska

8

Utwory na trudne czasy

Miłosz,  „Nadzieja”

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,

Że ziemia nie jest snem, lecz żywym 
ciałem,

I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.

A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,

Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

Wejść tam nie można. Ale jest na pew-
no.

Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,

Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną

W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.

Niektórzy mówią, że nas oko łudzi

I że nic nie ma, tylko się wydaje,

Ale ci właśnie nie mają nadziei.

Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,

Cały świat za nim zaraz być przestaje,

Jakby porwały go ręce złodziei.

Leśmian, „Nie 
obiecuję ci prawie nic”

Nie obiecuję ci wiele...

Bo tyle co prawie 
nic...

Najwyżej wiosenną 
zieleń...

I pogodne dni...

Najwyżej uśmiech na 
twarzy...

I dłoń w potrzebie...

Nie obiecuję ci wiele...

Bo tylko po prostu 
siebie...



Co nowego słychać w świecie mody?
Ubiegły  rok  oraz  ten,  który  niedawno  się  zaczął  zadziwia  nas  świeżym

wachlarzem  możliwości  w  kwestii  oryginalnego  ubioru.  Odnalezienie  stylu
odzwierciedlającego charakter danej osoby może być wyzwaniem, jednak nie na tyle
wielkim, by mu nie podołać.

1. Powrót lat 2000

Ubrania  takie  jak  dresy  jeansy  oraz  spódnice  są  już  od  długiego  czasu  znanymi  nam
dolnymi elementami naszych codziennych kreacji. Co jednak, jeśli w sklepach oraz garderobach
znów pojawi się ich  odważny niski stan? W wielu z nich ten trend zagościł i cieszy się rosnącą
popularnością.

Na  ulicach  miast  można  zauważyć  również  spodnie  nazywane  "dzwonami"  lub  takie,
których nogawki są całkowicie szerokie. Nie zapominajmy o dresowych zestawach składających się
z bluzy oraz spodni,  niemal dwadzieścia lat temu zagościły  w filmie "Wredne dziewczyny", co
przyniosło takim ubraniom niemałą popularność. 

2. Żywe barwy oraz monochromatyzm

Jeden  z  najsłynniejszych  domów mody,  Versace,  na  pokazie  mody  we  wrześniu  2021r.
zaprezentował światu kolekcję odzieży zatytułowaną SS22, czyli w skrócie ubrania na wiosnę oraz
lato obecnego roku. Górowały tam kolory takie jak limonkowa zieleń, błękit czy też gorący róż. 

Poza  kreacjami  łączącymi  w  sobie  odcienie  równie  piękne  jak  początek  wiosny,  swoją
popularność mają również te, które dla odmiany są głównie w jednym kolorze. Ich barwa nie ma
szczególnego  znaczenia,  najważniejsze  jest  odpowiednie  dobranie  do  siebie  ubrań.  Ten  trend
pasuje każdemu, w tym męskiej części miłośników ciekawej odzieży. 
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3. Przesadne dodatki

Od  pewnego  czasu  modę  na  minimalistyczne  akcesoria  zaczyna  zastępować  jej
przeciwieństwo,  czyli  ich nadmiar!  Ekscentryzm w modzie  zaczyna górować,  a  to  oznacza,  że
eksperymentować  można  nawet  poprzez  dużą  ilość  biżuterii.  Oczywiście  dodatki  to  nie  tylko
naszyjniki  czy  kolczyki.  Są  to  również  torebki,  rajstopy  i  wiele  więcej.  Każdy  znajdzie  w  tej
dziedzinie coś dla siebie. ☺

4. Moda vintage

Zmieniająca się z  biegiem czasu moda nie musi jednak dotyczyć wszystkich.  Często styl
sprzed dekad, na przykład lat 80-90 również jest ciepło witany przez stylistów ubioru. Spotykany
w nim jest np. wzór w kratę, kurtki tzw. wiatrówki czy też kultowy jeans. 

Carmen Bieńkowska
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Humor z zeszytów szkolnych
Samouk – to taki, za którego lekcji nie odrabiają rodzice.

Będąc w klasie drugiej szkoły podstawowej, starsza siostra
wychodzi za mąż.

Zginął pies bokser z krótko przyciętym ogonem, do którego były mocno przywiązane małe dzieci 
oraz babcia.

Staś był zdolny do wszystkiego, nawet do nauki.

Mrówka podczas wycieczki w lesie ugryzła koleżankę.

Grzyby zamarynowaliśmy razem z ciocią.

Po zebraniu makulatury sprzedaliśmy ją razem z panią.

Rozstanie z wychowawczynią odbyło się uroczyście i było bardzo 
przyjemne.

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

Woda składa się z tlenu i odoru.

Jeśli jest trochę temperatury, to reakcja zachodzi.

Kwasy to związki chemiczne bez żadnych zasad.

Zasady są to związki chemiczne omawiane na poszczególnych 
lekcjach.
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Termin egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,

 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,

 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego 
nowożytnego.

Naszym ósmoklasistom życzymy powodzenia!

24, 25, 26 maja 2022 r. 

Dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.

______________________________________________
Zespół redakcyjny: uczniowie kl. VII i VIII

Opieka: Anna Leszczyńska, Małgorzata Sadowska
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