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Recenzja książki pt.: ,,Bóg nigdy nie mruga” 

 

 Książka została napisana przez Regine Brett. Kobieta, która była chora na raka i siłę 

dał jej napis z czapki baseballowej. Pokochali ją czytelnicy na całym świecie. 

Pięćdziesiąt lekcji, w których autorka przeplata własne przeżycia z doświadczeń ludzi 

spotkanych na swojej krętej drodze. Opowiada o tym, co tak naprawdę ważne jest w 

życiu i czym powinniśmy się kierować.  

Moim zdaniem jest to książka godna polecenia, ciekawa, inspirująca i dająca dużo do 

myślenia.  

,,Bez trudu zdołasz przetrwać każdy dzień, jeśli potrafisz przetrwać jedną chwilę. Rozpacz to 

wytwór wyobraźni, która udaje, że przyszłość istnieje,  i uparcie przewiduje miliony chwil, 

tysiące dni, czy tak cię wyczerpuje, iż nie potrafisz żyć chwilą, która trwa.’’ 

  ~ Andre Dubus  

 

 

  



Recenzja filmu pt.: ,, Złodziejka książek ” 

Jest to amerykański dramat wojenny wyreżyserowany przez Briana Percivala. 

Scenariusz do film powstał na podstawie powieści australijskiego pisarza Markusa 

Zusaka. Pierwsza premiera pojawiła się w Stanach Zjednoczonych 3 października 2013 

roku a w Polsce 31 stycznia 2014 roku. 

Dramat ten opowiada o losach 9 letniej LieselMemingerprzed i podczas drugiej wojny 

światowej. Narratorem filmu jest Śmierć.LieselMeminger i jej młodszy brat Werner, 

dzieci  komunistów, tracą ojca i zostają rozdzieleni z matką. Podczas podróży do 

fikcyjnego Molching na przedmieściach Monachium, gdzie rodzeństwo ma zostać 

zaadoptowane przez państwo Hubermannów, chłopiec umiera i zostaje pochowany przy 

torach kolejowych. Pełna smutkuLiesel pod wpływem impulsu kradnie wówczas 

pierwszą książkę „Podręcznik grabarza”. Pierwsze dni w nowym domu nie należą do 

łatwych. Surowa Rosa nieustannie musztruje dziewczynkę. Po dłuższej obecności Liesel 

w nowym mieście wychodzi na jaw, że dziewczynka nie umie czytać, przez co staje się 

obiektem drwin. W obronie nowej koleżanki staje starszy o trzy lata Rudya w nauce 

pomaga przyjacielski Hans Hubermann. Z czasem czytanie staje się dla Liesel nie tylko 

pochłaniającym czas hobby, ale sposobem na nawiązywanie relacji z drugim 

człowiekiem i przyzwyczajeniem do wojennej traumy. 

Moim zdaniem jest to film godny polecenia, ponieważ jest bardzo ciekawy i pouczający. 

Można dużo się dowiedzieć, co działo się w tamtych czasach. Gwarantuję, film ten 

zapadnie Wam głęboko w  pamięć. Autor opowiada o śmierci i o wojnie w sposób 

niesamowity.Jest to po prostu poruszająca opowieść o miłości, przyjaźni i potędze 

współczucia. 

 



Tajemnicza partykuła 

Cóż, partykuła to jedno z pojęć zasłyszanych na lekcjach języka polskiego, które 

sprawia niektórym uczniom wiele problemów. Dla większości sama nazwa jest dziwna i 

„owiana tajemnicą”. 

Może najpierw przywołajmy na chwilkę definicję, którą znajdziemy w Słowniku Języka 

Polskiego, aby mieć w głowie pewne skojarzenie, zarys. 

partykuła – nieodmienna część mowy, nadająca wyrazom lub całemu zdaniu swoisty odcień 

znaczeniowy, np. no, niech, by, nawet, właśnie 

Otóż zacznijmy od szybkiego przeanalizowania tej jakże skomplikowanej definicji: 

Nieodmienna część mowy 

Pojęcia „część mowy” raczej tłumaczyć nie trzeba. Lecz przymiotnik „nieodmienna” 

może już sprawiać pewnym delikwentom niemałe kłopoty. A oznacza to po prostu, że 

partykuła nie odmienia się przez przypadki ani w żaden inny sposób. 

Nadająca wyrazom lub całemu zdaniu swoisty odcień znaczeniowy 

Partykuła nadaje naszemu wypowiedzeniu pewne zabarwienie, znaczeniowe lub 

uczuciowe. Zależy to oczywiści od wyrażanej przez nas intencji. Można pokusić się o 

stwierdzenie, że troszkę podrasowuje przekazywaną przez nas informację, dodaje jej 

pazura. 

Dobrze! Skoro wiemy, czym jest ta już „nietajemnicza”  dla nas partykuła, to ważne, 

abyśmy zapamiętali o niej kilka jeszcze dodatkowych informacji. 

Te części mowy dzielimy na: mnożne, ograniczające, przeczące, przypuszczające, 

pytające, rozkazujące, twierdzące, wątpiące, akcentujące, wzmacniające oraz  żyjące. 

Jednymi z najczęściej używanych partykuł są „by” oraz „nie”. 

 

„By” piszemy łącznie z osobowymi formami czasowników (np. mógłby), ze spójnikami 

(np. gdyby) oraz innymi partykułami (np. niechby).Poza tym (tzn. w nieosobowych 

formach czasowników oraz po innych częściach mowy) piszę się „by” osobno, (np. 



może by, trzeba by). „By” może zmieniać miejsce w zdaniu, nie zmieniając jego 

znaczenia, (np. Może dałby mi szansę? Może by mi dał szansę?). 

„Nie” piszemy łącznie z rzeczownikami (np. nieszczęście), przymiotnikami w stopniu 

równym (np. nieładny) oraz z  przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym 

(np. niedobrze). „Nie” pisze się rozdzielnie z: czasownikami (np. nie lubię), 

przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie ładniejszy, nie najładniejszy), 

przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników (np. nie bardzo), wszystkimi 

przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie lepiej, nie najlepiej), 

przyimkami (np. nie na, nie w), zaimkami (np. nie taki), liczebnikami (np. nie pierwszy). 

  



Sławni Sądeczanie 

Władysław Andrzej Barbacki, jego nazwiskiem nazwano jedną z sądeckich ulic. Kim 

był? Przez 18 lat był burmistrzem Nowego Sącza. Urodził się 1 października w 1854 

roku w Słopnicach Królewskich. Władysław po ukończeniu słopnickiej szkoły rozpoczął 

naukę w gimnazjum w Nowym Sączu, gdzie zdał maturę w 1872 roku. Następnie 

studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1878 uzyskał dyplom doktora praw i 

administracji. Po odbyciu rocznej służby wojskowej Władysław odbył praktykę u 

sądeckiego adwokata dr Olszewskiego a po pięciu latach założył swoją własną 

kancelarię. Był bardzo dokładnym i rzetelnym adwokatem. Zaowocowało to wielką 

popularnością i szacunkiem do Władysława. W 1881 roku ożenił się z Heleną Lippay. 

Wkrótce Barbacki wszedł w skład rady miejskiej a w 1900 r. stanął na jej czele jako 

burmistrz. To właśnie jemu zawdzięczamy m.in. poszerzenie ulic, wyposażenie 

niektórych fragmentów w chodniki, wybrukowanie płyty rynku otoczkami, a ul. 

Jagiellońską kostką granitową, przekształcenie dzikiego ogrodu w park im. Kościuszki ( 

obecne planty), założenie w dużej części miasta kanalizacji i wodociągów. Władysław 

Barbacki jako burmistrz zostawił po sobie wiele inwestycji służących nam do dziś. Przez 

wkład pracy Władysława Barbackiego i to ile zrobił dla Nowego Sącza, miasto odpłaciło 

mu, nadając nazwę ulicy jego nazwiskiem. Tak właśnie powstała ul. Barbackiego. To 

jednak nie wszystkie upamiętnienia pozostałe nam po Władysławie. Na kościele 

jezuitów, na budynku energetycznym a także na ruinach zamku i szpitala powstały 

tablice pamiątkowe. Władysław zmarł 30 września 1938 roku. 

Zuzanna Nalepa 

  



Ruch dla każdego 

 

Wszyscy wiedzą, że ruch to zdrowie. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jak wiele 

korzyści zdrowotnych daje właśnie wysiłek fizyczny. Wbrew temu, co uważa wiele osób, 

ćwiczyć powinni nie tylko ludzie chcący zrzucić zbędne kilogramy. Ruch 

z pewnością pomaga w spalaniu zbędnych kalorii. Wpływa także korzystnie na wiele 

innych rzeczy. Gimnastykować powinny się przede wszystkim osoby mające problemy 

z układem krążenia oraz z sercem. Fizyczny wysiłek pozwala bowiem sercu 

przystosować się do znoszenia większych obciążeń. To znacznie je wzmacnia i obniża 

ryzyko wystąpienia zawału. Ponadto, przyśpieszony oddech spowodowany zmęczeniem 

powoduje rozszerzanie się płuc oraz wtłaczanie przez nie większej ilości tlenu do 

krwiobiegu. Dzięki temu organizm jest lepiej dotleniony, a człowiekowi łatwiej się 

wówczas skoncentrować. Oprócz tego ciało łatwiej się oczyszcza. Podczas wysiłku 

bowiem człowiek poci intensywnie się, co pomaga mu w wydalaniu z siebie zbędnej, 

martwej materii organicznej. Ćwiczenia fizyczne mają także dodatni wpływ psychikę. 

Podczas wysiłku fizycznego rozładowują się nagromadzone w organizmie napięcia. Na 

dodatek podczas gimnastyki mózg wytwarza endorfiny – hormony odpowiedzialne za 

dobry nastrój i samopoczucie. Tak więc, jeśli chcesz zachować dobrą kondycję i zdrowie 

na długie lata, powinieneś od razu zabrać się za regularne ćwiczenia. Najlepiej na 

świeżym powietrzu. Może to być na przykład bieganie lub jazda na rowerze. Wystarczy 

poświęcić pół godziny dziennie na gimnastykę, by przyniosła ona ogromne korzyści dla 

zdrowia. Należy jednak pamiętać, by podczas pierwszego treningu się zbytnio nie 

przeciążyć. Może to się zakończyć nieprzyjemnymi zakwasami, a w najgorszym 

wypadku kontuzją. Wysiłek należy zwiększać stopniowo. Organizm musi mieć czas na 

przystosowanie się do jego optymalnej dawki. Następnie należy mu go dostarczać 

regularnie. 

  



Uziemieni 

 

Niektórzy uczniowie widzieli same plusy w zdalnym nauczaniu. Inni narzekali na bóle 

głowy, brak skupienia i samotność. A jak wy oceniacie lekcje online? 

  “Pobudka, śniadanie, lekcje. Włączam komputer, nauczyciel coś mówi... a ja jestem 

zajęty moimi sprawami: czytam książkę, jem chipsy, gram w gry, przysypiam...” - to 

chyba najbardziej znane i powszechne słowa typowego ucznia w obecnych czasach. 

Czyje również? 

  Jak powszechnie wiadomo, od marca 2020 szkoły zostały zamknięte i uczniowie (oraz 

nauczyciele) przerzucili się na tryb nauki zdalnej. Jedynie we wrześniu 2020 wrócili na 

miesiąc do szkół. Nauka zdalna jest zupełnie inna niż dobrze znany nam system nauki 

stacjonarnej. Jednak czy ten nowy system nauki był dobry czy zły? W tym felietonie 

postaram się opowiedzieć o wszystkich blaskach i cieniach lekcji online.  

 “Nie podobało mi się ciągłe patrzenie w ekran laptopa, ale przynajmniej można było 

pisać na czacie z przyjaciółmi i grać w gry” - twierdzi dziesięcioletni Michał, uczeń klasy 

trzeciej - “Nauka zdalna ma swoje plusy i minusy. Bardzo się cieszę, że wróciliśmy do 

szkoły i możemy spotykać się z kolegami”. 

“Nie podobają mi się e-lekcje. Za dużo czasu spędzamy przed komputerem i nie 

spotykamy się z koleżankami” - mówi Magdalena, uczennica klasy piątej - “Nauka 

zdalna jest zła i wolałabym uczyć się normalnie, w szkole. Często nie działa mi Internet, 

ciągle coś przerywa i nie słyszę nauczyciela”. 

 Większość nauczycieli też chyba nie przepadało za e-lekcjami. Często musieli mówić do 

pustego ekranu laptopa, gdy tak naprawdę nie wiedzieli, co robi uczeń po drugiej 

stronie... Czasem (szczególnie w trakcie sprawdzianów) słyszeli podpowiedzi rodziców 

albo asystenta Google,  odgłosy powiadomień na Messengerze, za każdym razem, kiedy 

uczeń włączy mikrofon... Czasem słyszą też muzykę czy odgłosy filmików na 

YouTubie...Jedynym plusem jest chyba to, że nie muszą uciszać rozgadanych uczniów - 

przeciwnie, muszą prosić kogoś o zabranie głosu.  

 “Nie przepadam za prowadzeniem lekcji online. Owszem, siedzę w dresie w wygodnym 

fotelu i popijam kawę, ale brakuje mi prawdziwego kontaktu z uczniami i nie wiem, co 



tak naprawdę zapamiętują z moich lekcji. Na sprawdzianach mają same piątki i szóstki, 

ale czy rzeczywiście ta wiedza jest w ich głowach?” - zastanawia się jedna ze znajomych 

nauczycielek w liceum. “Zadziwiające jest to, że często podczas odpowiedzi ustnych na 

ocenę nagle uczeń zgłasza, że ma “problem z Internetem lub z mikrofonem”, gdy parę 

minut temu ochoczo czytał zadanie na piątkę...”. 

 A co myślą o tym rodzice? Część z nich pewnie pracuje i nie wie, co robimy, spędzając 

kolejną godzinę przed ekranem. Gdy wracają z pracy, a my gramy sobie na komputerze, 

myślą, że odrabiamy zadanie albo mamy kolejną lekcję. Cieszą się, że jesteśmy tacy 

“pilni”, a my mamy święty spokój i możemy przejść kolejny poziom gry. Najgorszy 

jednak jest typ rodziców, którzy pracują zdalnie lub nie pracują w ogóle i cały czas 

zaglądają do naszego pokoju (nie można wtedy spokojnie dokończyć sobie oglądania 

filmu na YouTubie). Są też tacy rodzice, którzy siedzieli cały czas obok nas i kazali nam 

się zgłaszać do odpowiedzi. A Wasi rodzice do której grupy należą? 

 A ja? Owszem, siedziałam w łóżku, gdy lekcje rozpoczynałam od siódmej rano. Tak, 

wyłączałam kamerę i mikrofon (kiedy tylko mogę). Oczywiście, że podczas lekcji 

czatowałam z przyjaciółmi... Ale jednocześnie wiem, że uczyłam się dla siebie, nie dla 

szkoły czy ocen, nieważne czy w domu, czy w klasie. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że 

czas pokaże, co tak naprawdę umiemy i jak wykorzystaliśmy te miesiące “uziemienia” 

przy komputerach.  

 Hanna Cetnarowska 

  



Lato 

 

Koniec roku szkolnego 

zaczyna się lato! Hurra! 

Wyjazdy nad morze, 

kępingi, jeziora, zoo. 

 

Morze niebieskie szumi, 

złoty piasek, muszle, 

kamyczki, bursztyny, 

ryby, kraby, odpoczynek. 

 

Gry i zabawy, siatkówka, 

frisbee, pływanie, relaksowanie, 

rejsy statkiem, lody, 

jeziora, łowienie ryb. 

 

Wakacje, lato już za nami 

szkoła wita nas z wspomnieniami. 

Z wakacji zdjęcia, muszle, 

bursztyny, figurki, biżuteria. 

Będzie co opowiadać. 

Najlepsze wakacje i wspomnienia! 

 

 

Wiosna 

 

Wiosna kolorowa, 

pełna kwiatów, zieleni, 

Pogoda sprzyja z dnia na dzień, 

słońce jasno świeci i 

uśmiechają się wszystkie dzieci. 

 

 



Można jeździć na  

rowerze, rolkach. 

Chodzić do lasu, na łąki pełne 

kwiatów, pikniki gdzie od 

jedzenia się niesie. 

 

Wracamy do domu  

po przygodowym dniu. 

Wspomnienia i ciekawostki  

mamy z dnia. 

Jutro nowe przygody i 

zabawy czekają nas. 

 

 

Drzewa 

 

Drzewa zielone 

jasne i ciemne. 

Jesienią kolorowe 

czerwone, brązowe, żółte,  

pomarańczowe. Ach! 

Jaka piękna jest ta  

nasza przyroda! 

 

Drzewa różne mają kształty: 

duże, małe, grube, cienkie, 

szerokie, wąskie. 

 

Drzewa różne mają nazwy: 

liściaste, iglaste, dąb, klon, 

świerk, choinka, jabłoń, 

orzech, czereśnia, wiśnia i inne. 

 

Drzewa w różnych miejscach stoją: 



w lasach na podwórku, w górach. 

 

Gdy nadejdzie zima, 

nasze drzewa tracą liście. 

A gdy wiosna już nadejdzie  

na drzewach znów 

zobaczymy liście. 

 

Kwiaty 

 

Kwiaty kwitną na rabatce, 

w ogrodzie, na balkonie w skrzynkach, 

na łąkach, w lesie, w górach. 

 

Są przeróżne! Małe, duże, 

bardzo różne. 

Szerokie, wąskie,  

wielokolorowe, jednokolorowe, 

chronione i nie chronione. 

 

Mają różne nazwy: 

Fiołki, róże, maje, stokrotki. 

Krokusy przebiśniegi, 

które przebijają śniegi. 

I wiele, wiele innych 

pięknych kwiatów. 

 

Pamiętajcie żeby 

szanować przyrodę. 

A świat będzie lepszy i 

będzie się lepiej oddychało. 

 

 

Agnieszka Kopieńska  



Jesień – ciekawostki 

 

Dlaczego jesienią liście zmieniają barwę?  

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni słonecznych. Gdy zbliża się 

zima i słońce świeci krócej, powstaje go dużo mniej. Wówczas główną rolę w tworzeniu 

barwy liścia zaczynają odgrywać inne barwniki, np., żółte lub pomarańczowe.  

 

Dlaczego drzewa zrzucają liście?  

Drzewa zrzucają liście, aby nie tracić przez nie wody w czasie zimy. Sygnałem do 

zrzucenia liści jest dla drzew długość dnia. Gdy jesienią dni stają się krótsze, między 

liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która sprawia, że do liścia przestaje 

dopływać woda. Liść usycha i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi.  

 

Dlaczego ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?  

Główną przyczyną ptasich odlotów jest brak możliwości zdobycia pokarmu. Owady czy 

pająki, którymi żywi się wiele ptaków, na czas zimy ukrywają się w swoich kryjówkach. 

Brakuje także nasion i owoców. Dlatego tak ważne jest dokarmianie tych ptaków, które 

zostają w Polsce.  

 

Skąd ptaki wiedzą, że czas już odlatywać do ciepłych krajów?  

Na decyzję o terminie odlotu ptaków wpływa brak możliwości zdobywania pokarmu i 

niska temperatura powietrza. Jednak największą rolę odgrywa najprawdopodobniej 

długość dnia. Im bliżej zimy, tym dni stają się krótsze. Zmiany te ptaki odczytują 

podobnie, jak my kalendarz.  

 

Dominika Kociołek 



 

 

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię 

świętego Andrzeja. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. 

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw, przed 

rozpoczynającym się adwentem. Kiedyś wróżby andrzejkowe przeznaczone były dla 

niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). 

Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano w 

samotności. W późniejszych czasach przybrały formę zbiorową, organizowaną w 

grupach rówieśniczych panien na wydaniu. Współcześnie przekształciły się w 

niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.  

 

Nasza propozycja na wróżbę, którą możecie przeprowadzić  

nie tylko w szkole, ale i w domu:  

 

WRÓŻBA Z KOLORAMI 

 

 

 

 

 



Ze szklanego naczynia uczestnicy zabawy losują  

jeden z kolorowych kartoników. Po wylosowaniu  

odczytujemy wróżbę.  

Kolor zielony - spełnią się Twoje marzenia.  

Kolor szary - smutek.  

Kolor fioletowy - czeka Cię kłótnia z bliską osobą.  

Kolor żółty - uważaj - zazdroszczą Ci sukcesów.  

Kolor biały - szczęście.  

Kolor czerwony - jesteś lubianą osobą.  

Kolor czarny - pech.  

Kolor niebieski - powodzenie.  

 

Dominika Kociołek 


