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Wywiad z dyrektorem ZSO w Natolinie Panem Leszkiem Pożyczką. 

„Przesłuchiwali” – Dawid Misterek i Ada Leszczyńska. 

Czy wiesz, że ….– nietypowe

(?)  kalendarium 
MARZEC 

3.03 Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

14.03 Międzynarodowy Dzień Liczby 

PI 

a poza tym pamiętajcie 

Międzynarodowy Dzień Kobiet i 

Mężczyzn  

Niedziela Palmowa i  Pierwszy 

Dzień Wiosny 

A JUŻ OD 24.03 DO 28.03 – ŚWIĘ-

TA  WIELKANOCNE 

W MARCU ZMIANA CZASU Z ZI-

MOWEGO NA LETNINI !!!!!!!!!!!!!!!! 

KWIECIEŃ 

1.04 Prima Aprilis,  czyli oszukuje-

my 

2.04 Międzynarodowy Dzień Książki 

Dla Dzieci 

11.04 Dzień Radia 

26.04 Dzień Własności Intelektual-

nej 

29.04 Międzynarodowy Dzień Tańca 

Naczelny mówi   

Cześć! Nazywam się Dawid 

Misterek. W tym roku to ja 

objąłem stanowisko redaktora 

naczelnego „Lustra Szkoły”. 

Chodzę do klasy 2gB. Pewnie 

mnie znacie, jedni bliżej, dru-

dzy tylko z widzenia. Zapra-

szam do czytania naszej gaze-

ty szkolnej. Pewnie myślicie, 

że będzie ona tym samym, co 

rok temu. Tutaj mogę Was za-

pewnić, że na pewno będzie to, 

co, do czego się przyzwyczaili-

ście i chcecie znów – m.in.: wy-

wiady, felietony, recenzje, ale 

też zupełnie nowe rubryki. Za-

chęcam do przeczytania nasze-

go dwumiesięcznika. To nie bę-

dzie czas stracony. Pozdra-

wiam i miłej lektury.  Acha, 

jesteśmy otwarci, więc jeśli ma-

cie jakieś pomysły lub zadania 

dla nas – zapraszamy! 

 

STYCZNIOWO – LUTOWY 

FLESZ – Błażeja Domagały 

DAWID I ADA PRZESŁUCHUJĄ 

czyli wywiady z….. – z  panem 

Leszkiem Pożyczką –  dyrektorem 

naszej szkoły rozmawiali Dawid 

Misterek i Ada Leszczyńska 

POLECAMY, PROPONUJEMY…

recenzje - gier komputerowych, 

książki – podpowiada Janek Kal-

barczyk /po angielsku!/, Adaś Kola-

sa /po polsku / 

TRĄCI „MYSZKĄ” –  zaglądamy do 

archiwum „Lustra…”. Dzisiaj temat 

miłosny. Rok 2012 wspomnieniowo. 

I stałe punkty –  Szuflandia Lite-

racka, Skąd to się wzięło?! Itd. 

Przyjemnej lektury. 

 W NUMERZE M. IN. 

Lustro Szkoły 
Nr 2 STYCZEŃ/LUTY 2016 

WYWIAD NUMERU:  „Dyrektor nie rządzi, a zarządza…”   

lustro.redakcja@o2.pl  
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4.01  

Debata – w 

sprawie wy-

boru 

uczniów re-

prezentujących naszą szkołę 

w Uczniowskiej Radzie Gmi-

ny. Zgłosiło się ośmiu kandy-

datów, każdy miał przedsta-

wić swoje propozycje i poka-

zać się z jak najlepszej stro-

ny, bowiem skutkowało to w 

późniejszym głosowaniu. Tyl-

ko czworo z nich zasiądzie w 

Uczniowskiej Radzie Gminy. 

 

1.02 – 14.02. Ferie Zimowe 

– W końcu wielki oddech.. 

czyli to czego uczniowie po-

trzebowali od dłuższego cza-

su. Nareszcie 2-tygodniowy 

okres, w którym damy odpo-

cząć swoim mózgom i skorzy-

stamy z uroków zimy ( mamy 

taką nadzieję!).  

 

Str. 2 Lustro Szkoły 

11.01 
Wybory do Młodzieżowej Rady 
Gminy - głosowanie przebiegało 
bez zakłóceń,  a nad jego przebie-
giem czuwała komisja wyborcza w 
składzie: Filip Grunt, Bartłomiej 
Kuba, Klaudia Pasek, Julia Jawor-
ska, Aleksandra Chrzanowska i 
Piotr Banasiak. Pierwszymi radny-
mi z naszego okręgu wyborczego 
zostali: Natalia Zielińska z klasy 
2GA, Krzysztof Chrząstowski z kla-
sy 3GB, Weronika Szczęsna z klasy 
2GB oraz Krzysztof Mąkosa z klasy 
5. Oddano 164 głosy, w tym 161 
głosów ważnych. Gratulujemy! 

27.01 

 „Kornelki” po raz 

kolejny – z tej okazji 

odbyło się przedsta-

wienie w wykonaniu 

uczniów klas gimna-

zjalnych. Uwieńcze-

niem spektaklu był 

cudowny pokaz ta-

neczny formacji Ra-

domskiej CMG.  

18.02 

 Turniej Ping-Ponga 

– Zmierzyli się w nim 

najlepsi z naszej szko-

ły z najlepszymi z in-

nych szkół.  

26.02 

Regionalny Konkurs  – pod hasłem ,,Czytanie jest podróżą” 

konkurs czytelniczy. Koordynatorem jest pani Małgorzata Ro-

chowska. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 26 lutego w Zespo-

le Szkół Budowlanych. A reprezentantami naszej szkoły są: 1GA 

Julia Kłoda, Agata Rokoszna ,1GB Adam Kolasa, 3GA Aleksan-

dra Chrzanowska, 3GB Oliwia Warchoł. Literatura - kategoria: 

fantastyka. Trzymamy kciuki! 

 

 

STYCZNIOWO-LUTOWY FLESZ – BŁYSKA BŁAŻEJ DOMAGAŁA  
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Na początek definicja guzika. Gu-

zik to element ubioru służący do 

zapinania ubioru np. płaszcza, 

swetra czy spodni. Najczęściej jest 

w kształcie koła, wykonany z pla-

stiku, metal lub z innych tworzyw. 

Alternatywą dla guzików są napy i 

spinki. Słowem guzik określa się 

też różnego typu przyciski. 

Guziki i tym podobne przedmioty 

wykorzystywano jako biżuteria już 

w czasach cywilizacji doliny Indusu 

(ok. 2800-2600 p.n.e) jak również w 

epoce brązu w Chinach (2000-1500 

p.n.e) oraz w starożytnym Rzymie. 

Cywilizacja Indusu używała guzi-

ków zrobionych z muszelek w ce-

lach dekoracyjnych. Guziki zaczęto 

przyszywać do ubrań w Niemczech 

ok. XIII wieku. Niedługo później 

zostały rozpowszechnione w całej 

średniowiecznej Europie.  

Guziki pojawiły się w literaturze w 

poemacie „Pieśń o Rolandzie”.  

Określano je jako małe rzeczy bez 

wartości. Teraz raczej tak nie po-

wiemy. W kolejnych wiekach guziki 

stały się cenionymi elementami 

dekoracyjnymi peleryn i szat kró-

lewskich. Złote lata guzika to lata 

1830-1850. Wtedy producenci bry-

tyjscy i zagraniczni prowadzili poje-

dynek w wymyślaniu coraz nowszych 

i lepszych wzorów.  

W roku 1840 rozpoczęła się masowa 

produkcja guzików szklanych. Guziki 

tego typu zapewne się tłukły. Jeszcze 

jedna ważna informacja. Istnieją 

osoby, które kolekcjonują guziki. Ko-

lekcjonowanie różnego rodzaju 

guzików nazywa się Filobutoni-

styka. Może wydawać się to dziwne, 

ale myślę, że to interesujące hobby. 

Teraz mogę tylko powiedzieć, że do-

pięłam ten artykuł na ostatni guzik . 

 

SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO !?    Autor: MARTA ZIELIŃSKA   

 

No i guzik z tego będzie! Tak mówią osoby, które twierdzą, że coś się nie uda. Chyba 

domyślacie się o czym napiszę w tym numerze gazetki. Opowiem Wam w tym 

numerze „Lustra …” o… guziku. 

Nr 2 STYCZEŃ/LUTY 2016 Str. 3 

Stare Guziki 

www.pasja-eksploracja.com 
czachorowski.blox.pl 

Współczesne guziki 

allegro.pl 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1q7rt6JrKAhWK2SwKHUbMAmkQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.pasja-eksploracja.com%2Fforum%2Fguziki%2Fpierwsze-guziki%2F&psig=AFQjCNEx4IPcyFkI1zo5SqeZLxGLvEfdhQ&ust=1452362864
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fczachorowski.blox.pl%2F2014%2F07%2FO-skojce-z-gruba-skorupka-monitoringu-srodowiska.html&psig=AFQjCNEx4IPcyFkI1zo5SqeZLxGLvEfdhQ&ust=1452362864954526
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fguziki-kolorowe-2-wielkosci-100-sztuk-3-20-zl-i5210658222.html&psig=AFQjCNEPKZ25lqaNx1hHAc27VxXYSzDEOg&ust=1452362780324029
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Wywiad z dyrektorem ZSO w Natolinie Panem Leszkiem Pożyczką.  

Przepytywali – Dawid Misterek i Ada Leszczyńska.  

Redaktorzy: Jest pan dyrektorem Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Natolinie od wrze-

śnia 2015r. Jest to kolejny etap w Pana karie-

rze zawodowej. Jakie były wcześniejsze? 

Dyrektor Szkoły: W swojej aktywności zawodowej 

zawsze byłem związany ze szkołą. Tak więc po kolei 

– szkoła nr 24 w Radomiu – tam najpierw uczyłem 

biologii, później objąłem funkcję wicedyrektora, 

wreszcie dyrektora placówki. Kolejna placówka to 

Publiczne Gimnazjum nr 10. Dalszy etap to praca 

w Urzędzie Miejskim na stanowisku dyrektora Wy-

działu Edukacji, Sportu i Turystki – to prawie 

ośmioletnia przygoda. Ale tęskniłem za szkołą, więc 

teraz rozmawiam z Wami w Natolinie! 

R: Na czym polegała Pana praca w Wydziale 

Sportu i Turystyki? Na ile była związana 

z dziećmi? 

D.SZ.: Może nie bezpośrednio, ale dotyczyła działań 

podejmowanych z myślą o nich.  Wspieraliśmy dzia-

łania w zakresie edukacji i sportu, które sprzyjały 

dzieciom np. tworzyliśmy klasy sportowe, szkoły mi-

strzostwa sportowego, zajęcia pozalekcyjne. Ponadto 

Wydział odpowiadał za sport taki profesjonalny, czy-

li dofinansowaliśmy kluby, przygotowywaliśmy 

uchwałę dotyczącą stypendiów sportowych, zadań 

było bardzo dużo, ale najważniejszym elementem, 

jeżeli chodzi o sport, to sport dzieci i młodzieży. 

R: Czy wyobrażenia o szkole w Natolinie przed 

objęciem stanowiska potwierdziły się później, 

czy może rzeczywistość Pana zaskoczyła? 

D.SZ.: Zanim zdecydowałem się tu pracować, zrobi-

łem rekonesans i w czasie wakacji przyjechałem zo-

baczyć, gdzie ta szkoła jest. Wcześniej zupełnie nie 

wiedziałem o niej. Przyjechałem i byłem pod wraże-

niem, budynek szkoły i teren wokół zadbany, czysty. 

Natomiast jak już zostałem dyrektorem, poznałem 

bardziej tę szkołę – od strony nauczycieli i uczniów. 

To, co zaskoczyło mnie pozytywnie- to postawa 

uczniów. Są  zdyscyplinowani, kulturalni, nie ma 

problemu ze zjawiskami patologicznymi, zaskoczyła 

mnie empatia uczniów starszych w stosunku do 

młodszych- starsi pomagają maluchom, nie ma nie-

chęci.W tych pozytywnych elementach należy pod-

kreślić, że szkoła jest bardzo dobrze wyposażona 

w sprzęt multimedialny i jest ładna sala gimna-

styczna, dobrze wyposażona. Są tu twórczy nauczy-

ciele, którzy wykonują wiele dodatkowych projek-

tów, uroczystości, wszystko na bardzo wysokim po-

ziomie i to cieszy. Generalnie odbieram tę szkołę 

jako bardzo twórczą, pozytywną, otwartą na potrze-

by uczniów. 

R.: Co było pana największym sukcesem życio-

wym?· 

D. Sz.: To pytanie bardzo trudne, ale jeżeli chodzi 

o sprawy zawodowe, to byłem dumny z siebie będąc 

nauczycielem biologii. W latach, kiedy nie było jesz-

cze gimnazjów, miałem sporo laureatów konkursu 

biologicznego. Wtedy to było ważne, bo do szkoły 

średniej zdawało się egzaminy tzw. na wejście, a moi 

uczniowie – laureaci, nie musieli już ich zdawać. 

Poza tym dla mnie sukcesem jest to, że pełniąc funk-

cję dyrektora, mam umiejętność pracy w grupie, 

współpracy z nauczycielami, bo jak doskonale wie-

cie, dyrektor sam nie wiele może zrobić, musi tak 

kierować zespołem, żeby go zmotywować i zachęcać 

do dobrej pracy. Miło wspominam poprzednie moje 

gimnazjum, było znane, pływacy zdobywali wiele 

medali w swojej kategorii. 

R.: Czym się Pan interesuje?· 

D.Sz.: Generalnie od dawna interesuje mnie biologia 

i dlatego ukończyłem studia z tego zakresu. Myśla-

łem co prawda również o medycynie, ale bardzo lubi-

łem nauczać i to przeważyło szalę. Jeszcze w czasie 

kiedy byłem nauczycielem, dużo zajęć organizowa-

łem w terenie, co cieszyło się wielką popularnością 

wśród uczniów, dowody tego dostaję wciąż spotyka-

jąc moich byłych wychowanków. Natomiast intere-

suje się przede wszystkim turystyką, dużo jeżdżę na 

rowerze - w sezonie, jeżeli czas mi pozwala, codzien-

nie wyjeżdżam na rower. W zależności od tego, ile 

mam czasu, robię po 30-40 kilometrów. Ten rodzaj 

rekreacji bardzo lubię. Generalnie sport mnie pasjo-

Dawid i Ada przesłuchują!  
Dziś w „Pokoju przesłuchań” padło wyznanie „Dyrektor nie rządzi, a za-

rządza…”   
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nuje. Obecnie kibicuję Rosie Radom i Czarnym Ra-

dom, lubię chodzić na zapasy.  

R.: Wymieniając dyscypliny sportu nie wymie-

nił Pan żadnego klubu piłkarskiego z Rado-

mia. Nie interesuje Pana piłka nożna?· 

D.Sz.: Interesuje się piłką nożną, ale jestem zawie-

dziony poziomem gry. A poza tym zachowanie kibi-

ców! Byłem na derbach Radomia dwa - trzy lata 

temu. Po jednej stronie kibice Broni Radom, Rado-

miaka po drugiej. To, co się tam działo, miało mało 

wspólnego z kibicowaniem. Można się zniechęcić. 

Generalnie lubię oglądać piłkę nożną na wysokim 

poziomie.  

R.: Czy trudno jest być dyrektorem szkoły ta-

kiej jak nasza?· 

D.Sz.: Pytanie podchwytliwe. Trzeba mieć odpo-

wiednie kompetencje i doświadczenie, myślę, że na 

przestrzeni tylu lat kompetencje związane z zarzą-

dzaniem szkołą mam, ale dyrektor szkoły nie rzą-

dzi, tylko zarządza szkołą. Musi umiejętnie moty-

wować, dobrze komunikować się z nauczycielami, 

rodzicami, uczniami. Tu jest dobra współpraca, na-

uczyciele są zintegrowani, rodzice ich wspierają, 

a uczniowie wiedzą, jaki cel jest przed nimi i dążą 

do niego. Ta szkoła jest szkołą bardzo przyjazną dla 

uczniów, dla nauczycieli, dla całej społeczności 

szkolnej.  

R.: Było trochę o przeszłości, o teraźniejszości, 

a jak Pan widzi przyszłość szkoły. Jakieś 

zmiany?· 

D.Sz.: Bardzo zależy mi, aby powstały dwie nowe 

sale, ponieważ w naszej szkole robi się ciasno. 

Przygotowaliśmy projekt rozbudowy. Idąc do sali 

gimnastycznej we wnęce po prawej stronie zostaną 

dobudowane nowe sale. Na razie tyle!  

R.: Spotkaliśmy się z opinią, że im młodsze 

pokolenie, tym większą wiedzę posiada, ale 

jest pozbawione uczuć. Czy zgadza się Pan 

z tym? 

D. Sz.: Młodsze pokolenie przerasta dorosłych, je-

żeli chodzi o technologie informatyczne i korzysta-

nie z nich. Wiedzę natomiast zdobywa się przez 

długie lata. Jeżeli chodzi o pozbawienie uczuć, to 

z tym absolutnie się nie zgadzam, każdy człowiek 

jest wrażliwy, tylko ta wrażliwość u jednego jest 

większa a u drugiego mniejsza.  

R.: A na zakończenie trochę mniej poważnie. 

Co zabrałby Pan na bezludną wyspę?· 

D. Sz.: Zabrałbym swoją rodzinę, żebym nie był 

sam! Gdybym nie mógł, to chyba bym zabrał ze-

staw ciekawych książek.  

R.: A to jakie książki lubi Pan czytać? 

D.Sz.: To bardzo zmieniało się na przestrzeni lat. 

Przez jakiś czas lubiłem czytać książki science-

fiction. Następnie przerzuciłem się na książki bio-

logiczne, przyrodnicze. Teraz najwięcej czytam ak-

tów prawnych, różnych rozporządzeń i przepisów 

związanych z oświatą.  

A kiedy córcia była mała to często jej czytałem róż-

ne książki. Uwielbiała to, teraz czyta już sama.   

R.: Co sądzi Pan o naszej szkolnej gazecie? 

D.Sz.: Jestem zwolennikiem tego, żeby gazeta była 

redagowana w szkole. Jest to szansa dla uczniów 

na własny rozwój, na pozyskiwanie nowych umie-

jętności. Jestem bardzo za tym i będę wspierał jej 

działania. 

R.: Miło to słyszeć. Dziękujemy Panu Dyrekto-

rowi, że zgodził się Pan porozmawiać z nami. 

D.Sz.: Ja również dziękuję, że przyszliście do mnie, 

abym się mógł zaprezentować wszystkim czytelni-

kom „Lustra Szkoły”.  
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4.    Wiek XX z kolei przyniósł nam inny 

miłosny wyczyn. Dokonano go w Chicago 

w 1984 roku,  a trwał prawie 18 dni (a do-

kładnie 17 dni, 10 i pół godziny) i do dziś 

uważany jest za najdłuższy pocałunek na 

świecie. 

5.    W XIX wieku, w 1896 roku na wielkim 

ekranie pokazano pierwszy pocałunek, 

a film nosił jakże oryginalny tytuł... 

"Pocałunek". 

6.    Ktoś obliczył, że człowiek w ciągu całego 

swojego życia poświęca przeciętnie od 20 do 160 

minut na całowanie. Czy to sporo? Zdania są 

podzielone. 

7.    Obliczono także, że w trakcie pocałunku, 

który trwa zaledwie minutę, spalanych jest aż 

26 kalorii. Tak więc całując się przeciętnie, tra-

cimy w ciągu całego życia ponad 524 tys. kalo-

rii. 

  

 

 

Co prawda Walentynki, Dzień Kobiet, a nawet Dzień Mężczyzny, za 

nami, więc pomyśleliśmy, że poszukamy informacji z pogranicza 

wszystkich tych świąt miłosnych. Zachęcamy do lektury! 

1. Podobno najsłynniejszym 

walentynkowym upomin-

kiem było jabłko pokryte 

różowym lukrem, ułożone 

w hebanowej szkatułce, 

wysadzanej perłami. Ale co 

się z nim stało, to już nie 

wiemy. Pewnie skwaśniało. 

Szkatułka ocalała i cieszy 

oczy do dziś. 

Str. 6 

2. Z  kolei najdroższą 

walentynkę otrzymała 

podobno Maria Callas. 

To była specjalna kart-

ka, z litego złota wysa-

dzana diamentami i 

szmaragdami. Maria 

Callas dostała ją od Arystotele-

sa Onasisa. Wartość tak wy-

znanej walentynkowej miłości 

oszacowano na kwotę 250 ty-

sięcy dolarów. 

To nie przypadek, że z okazji walen-

tynkowych świąt, otrzymuje się (i oczy-

wiście wysyła) miłosne wyznania na 

specjalnej kartce zwanej na całym 

świecie "Walentynką". Właśnie na ta-

kiej "Walentynce" książę 

orleański Karol w 1415 roku 

przesłał swej ukochanej 

Margery Brews pierwszy 

wiersz miłosny tzw. walen-

tynkowy. Dlaczego nazwano 

go wierszem Walentynko-

wym? Książe Karol bowiem 

wysłał go do swojej żony wła-

śnie z okazji dnia św. Walen-

tego. Ale, aby go przesłać 

musiał się nie lada natru-

dzić, ba, nawet przekupić 

straż więzienną, bo list miłosny w for-

mie wiersza wysłał z Tower of London. 

Najczęściej dawanym w USA prezen-

tem dla ukochanej są bombonierki, 

najlepiej w kształcie serca 

i czerwone róże. W Polsce chyba też ;) 

 

Źródło; Internet (http://www.to.com.pl) 

Trąci „myszką” –   

http://www.to.com.pl
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Jestem starym, zniszczonym butem wojsko-

wym, który leży bezużytecznie na strychu 

pokryty grubą warstwą kurzu. 

Ale nie zawsze tak było.  

Gdy zostałem wyprodukowany na początku 

1939 roku, byłem czarnym trzewikiem, sznu-

rowanym z podeszwami podkutymi gwoź-

dziami oraz miałem obcasy z podkówkami. 

Byłem wygodny pasowałem na prawą stopę 

i miałem „brata bliźniaka”, zakładanego na 

lewą nogę. Trafiliśmy do szeregowego pie-

choty Wojska Polskiego. Byliśmy dumni, że 

stanowimy część umundurowania walecz-

nych żołnierzy.  Jesienią 1939 roku, gdy wy-

buchła II Wojna Światowa, braliśmy udział 

w obronie Westerplatte, choć bardzo zmokli-

śmy i byliśmy cali w błocie, udało nam się 

utrzymać nieprzemakalność. W czasie obro-

ny Poczty Polskiej w Gdańsku zostaliśmy 

zakrwawieni krwią żołnierza, który miał nas 

na nogach. Gdy przyszła zima zauważyliśmy 

wiele naszych niedoskonałości, śnieg wpadał 

nam do wnętrza i mroził nogi naszego woj-

skowego. Nie pomogły nawet onuce na stopy. 

Dużo szczęścia miałem w bitwie pod Monte 

Cassino(1944), gdy pękła moja podeszwa, 

(ale w cieplejszym włoskim klimacie nie było 

to dużym problemem), a w koszarach był do-

bry i mocny klej, którym mnie naprawiono.  

Najboleśniej wspominam Powstanie War-

szawskie, gdzie podczas ucieczki podeptałem 

kilka ciał młodych ludzi. Tragicznie wspomi-

nam Bitwę pod Budziszynem(1945), gdy ja 

i mój „brat bliźniak” zostaliśmy bardzo poob-

ijani i mieliśmy na sobie wiele ludzkiej krwi.  

Wiele razy byliśmy porozrywani 

i przemoczeni, ale dla obrony naszej Ojczy-

zny trzeba było ponieść każdy trud. 

W maju 1945 roku na zakończenie II Wojny 

Światowej zostaliśmy pięknie wypasto-

wani, choć i tak nie udało się zatrzeć śla-

dów walki.  Od tamtej pory byliśmy za-

kładani na nogi tylko raz w roku, w dniu 

Wojska Polskiego - 15 sierpnia. Przez 

wiele lat były to nieoficjalne obchody by-

łych żołnierzy, ale od 1992 roku obchodzi-

liśmy to święto bardzo uroczyście. Nieste-

ty nasz kochany żołnierz, któremu towa-

rzyszyliśmy całą wojnę w okrutnych i 

strasznych chwilach życia, zmarł w 2006 

roku, a mój „ brat bliźniak z lewej nogi”, 

gdzieś się zagubił. Tylko ja stary, poobija-

ny trzewik bez koloru i sznurowadeł je-

stem jedynym świadkiem i pamiątką woj-

ny, szkoda, że zapomnianą … 

Wojciech Czerwiński  

„Opowieść Buta Weterana.” 
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JEDNYM SŁOWEM…., CZYLI  KWESTIONARIUSZ  POZNAWCZY 

W TYM NUMERZE ZDANIE KOŃCZY  

PAN KRZYSZTOF MALCZEWSKI- NASZ „WUEFISTA” 

Str. 8 

1. JESTEM UPARTY.  
 

2. AUTORYTETEM DLA MNIE JEST RODZIC. 

 
4. W ŻYCIU SZUKAM PRAWDY. 

 

5. WIERZĘ W SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 

6. PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE TO RODZINA . 

 

7. ŻAŁUJĘ SWOICH BŁĘDÓW.  

 

8. MÓJ SUKCES OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. 

 

9. FILM, KTÓRY MNIE ZACHWYCIŁ - „ZIELONA MILA”. 

 
10. AKTUALNIE CZYTAM ”MAFIA”.  

 

11. NIGDY NIE ZNIÓSŁBYM JAJKA. 
 

12. GDYBYM NIE ROBIŁ TEGO, CO  ROBIĘ TO PODRÓŻÓWAŁBYM 

 
13. GDY ZŁOWIĘ ZŁOTĄ RYBKĘ, TO WYJADĘ. 



9   Lustro Szkoły 2/2016 

 

Nr 2 STYCZEŃ/LUTY 2016 Str. 9 

Mam na imię Ela. Bardo lubię jeść, ale nie 
wszystko mi smakuje. W tym numerze 
„Lustra” pokarze wam przepisy, które 
powalą na kolana waszą sympatię. 
 
Na początek przystawka (lekkie danie 
przed głównym posiłkiem) W tej roli 
najlepiej sprawdzają się sałatki! 

 
 Składniki: 
dwie duże garście rukoli 
150 g sera feta lub 1 pierś z kurczaka  
2 pomidory, 4 łyżki oliwy 
2 jajka, ząbek czosnku, sól, pieprz, 
odrobina majonezu, kilka kromek chleba. 
 
Wykonanie: 
1. Sałatę i pomidora płuczemy i osuszamy. 
2. Rukolę wrzucamy do miski. 
3. Pomidora kroimy w grubą kostkę i 
dorzucamy do sałaty. 
4. Ser feta kroimy w kostkę (zamiast sera 
można użyć osolonej piersi kurczaka 
pokrojonej w kostkę i obsmażonej na 
patelni). 
5. Oliwę mieszamy z rozdrobnionym 
czosnkiem, solą i pieprzem 
6. Na spód talerza kładziemy fetę lub 
kurczaka, na wierzch dajemy wymieszaną 
rukolę z pomidorem i ugotowane 
przepołowione jajko przycięte na kształt 
serca. 
7. Za pomocą foremki do ciastek 
wycinamy z chleba małe serduszka i 
obsmażamy je na niewielkiej ilości oleju. 
Grzanki układamy przy sałatce. Całość 
można jeszcze ozdobić kleksem z 
majonezu. 
 
 

Na danie główne- pyszna pizza w kształcie 
serca. 

 
Składniki: 
1 gotowe ciasto na pizze ( z Biedronki lub 
innego marketu), 3 duże pomidory, 
20 g sera żółtego, szczypta ulubionych 
mielonych ziół, np. oregano i bazylia, 
kilka liści świeżej bazylii lub rukoli 
 
Wykonanie: 
1. Przygotuj sos pomidorowy: 2 sparzone 
pomidory przetrzyj przez sitko i dosypując 
ziół, np. bazylii i oregano. 
2. Piekarnik rozgrzej do 250 st. C. 
3. Ciasto przełóż na blachę, podsyp mąką. 
4. Z ciasta wykrój 2 serca. 
5. Ciasto posmaruj sosem pomidorowym, 
a potem dodaj ulubione składniki: np. 
plastry pomidora, starty ser żółty i inne. 
6. Przyozdabiaj liśćmi bazylii lub rukoli. 
7. Piecz 5 minut w 250 stopniach, 
następnie 10 minut w 220 stopniach (do 
momentu zarumienienia). 
 
Na deser- bita śmietana z owocami: 
maliny, truskawki, jeżyny, jagody. 
Wszystko posypać posypką w serduszka. 
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Dnia 26.02.16r. w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu odbył się konkurs czytelniczy, w którym miałem 

zaszczyt brać udział. Uczestnicy mieli przeczytać cztery książki ,,Niezgodna", ,,Więzień Labiryntu", ,,Drugie 

Życie" oraz ,,Książę Mgły". Test zawierał 40 pytań po dziesięć do każdej książki 8 pytań 

zamkniętych i 2 otwarte (opisowe). Przeczytałem i teraz chcę Was zachęcić do sięgnięcia 

po nie. Naprawdę warto. Zatem zaczynamy! 

            ,,Niezgodna'' - opowiada historię szesnastoletniej Beatrice Prior, która żyje 

w świecie rządzonym przez tzw. frakcje Nieustraszonych, Altruistów, Erudy- tów, Pra-

wych oraz Serdecznych. Główna bohaterka decyduje się opuścić swoją rodzi-

nę i udać się do rządzących własnymi prawami Nieustraszonych. Czy Bea-

trice podoła nowym wyzwaniom, czy tajemnica jaką skrywa zostanie ujaw-

niona? Sprawdźcie. 

         ,, Więzień Labiryntu" opowiada o zesłanych do Labiryntu nasto-

latkach, którzy usilnie próbują się z niego wydostać. Tych nieszczęśni-

ków do Labiryntu przywozi tzw. Pudło, gdy zesłany zostaje tam główny bohater książki, 

Thomas, droga ucieczki z Labiryntu staje się bardziej realna. Thomas znajduje z niego 

wyjście jednak droga ucieczki jest bardzo niebezpieczna i nie wszyscy chcą podjąć ryzyko. 

Czy Thomasowi uda się przekonać współtowarzyszy niedoli? Do-

wiedzcie się sami.  

       Następna książka ,,Drugie Życie" opowiada o 15-letniej Bree i jej wampirzym ży-

ciu. Jest ona członkiem bandy Riley'a, który zamierza ich wykorzystać do tylko sobie 

znanego celu. Gdy Bree zaprzyjaźnia się z Diegiem zaczynają wspólnie odkrywać praw-

dę. Aż w końcu Diego znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Czy Bree odkryje praw-

dę o zamiarach Riley'a, czy uda jej się odnaleźć przyjaciela?  

 

     Na zakończenie ,,Książę Mgły".  Książka opowiada o Rodzinie 

Carverów, którzy uciekając przed wojną przeprowadzają się do małej 

osady rybackiej. Od początku ich pobytu dzieją się tam dziwne rzeczy, 

po jakimś czasie dzieci zaprzyjaźniają się z Rolandem, który opowiada im o tajemniczym 

Księciu Mgły. Ta opowieść uznana przez nich za legendę staje się rzeczywistością. Jakie 

przygody przeżyje tam rodzina Carverów? Przekonajcie się sami.  

Sam test nie były dla mnie trudny, może dlatego że książki przeczytałem bardzo chętnie. 

Są naprawdę godne polecenia, nie czytałem ich z myślą, że muszę.  Bardzo mnie zaintere-

sowały i szczerze polecam. 

Adam Kolasa 

“Spirit Animals’’ Book one: “Wild born’’ 

Author: Brandon Mull 

The “Spirit animals” is a project of seven books here every part 

is written by a different author. This time I’m bringing you the first 

book. 

An Ancient threat- the evil Devourer is back and wants to con-

trol the whole Erdas. To do this he must have all talismans. Only 

four kids that summoned legendary animals can stop him. They 

joined a  mysterious organization called :The Green Cloaks’’ and 

save the world together. They have many adventures but this is just 

beginning… 

Jan Kalbarczyk 

Polecamy, proponujemy… 
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Opiekun składu internetowego—

Marzena Kamińska 

Dwaj chłopcy podbiegają do 

policjanta: 

- Panie władzo, szybko, nasz 

nauczyciel! 

- Co się stało? Napadli go? 

- Nie, on nieprawidłowo za-

parkował...  


