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Jak się czujecie w te grudniowe poranki, południa i wieczory? Podekscytowani 

zbliżającymi się świętami? Zestresowani testami i koniecznością poprawy ocen? 

Szczerze obojętni na wszystko dookoła? Każdy z nas jest inny i co innego „gra 

mu w duszy”.  W tym numerze publikujemy te przemyślenia, którymi 

zechcieliście się z nami podzielić.   

 

 

 

- sporty zimowe 

- wolontariat 

- postanowienia noworoczne 

- filmy na zimowe wieczory  

- ważni ludzie w naszym życiu 

- życzenia i marzenia 

-- taniec 

 

 

  



Sporty zimowe- 
wywiad  
z Adamem 
 z klasy II 
     Wkraczamy w okres, 

w którym rozpoczyna się 

sezon na sporty zimowe. 

Czy uważasz, że są one w 

stanie zastąpić nam te 

typowo letnie? 

- Myślę, że każda 

dyscyplina sportowa, każdy rodzaj sportu jest na swój sposób wyjątkowy                             i 

potrzebny. Jeśli chodzi o sporty zimowe, według mnie, uprawiając je, dodatkowo 

hartujemy swój organizm. Jest to bardzo pomocne w walce z chorobami oraz po prostu 

przyczynia się to do zachowania lepszej odporności naszego organizmu. 

    Czy masz swoją ulubioną dyscyplinę w sportach zimowych? 

- Bardzo lubię skoki narciarskie. Jest to moja ulubiona dyscyplina wśród sportów 

zimowych. Można powiedzieć, że oglądanie tej dyscypliny w dobrym towarzystwie to 

nieodłączny element długich, zimowych wieczorów. 

    A czy masz jakiegoś idola powiązanego z tą dziedziną? 

- Jeśli chodzi o mojego idola związanego z tą dziedziną nie mogę jednoznacznie 

odpowiedzieć. Sercem jestem bardzo blisko z Adamem Małyszem, który przez wiele lat 

starał się pokazać swoją postawą, że nie ma rzeczy niemożliwych. W latach późniejszych 

dodatkowo podkreślił to startując                     w rajdach Dakar, udowodniając tym swoją 

wolę walki, samozaparcie oraz chęć rywalizacji. 

     Czy zdarzyło Ci się uprawiać jakiś sport typowo zimowy? 

- Jeśli chodzi o uprawianie przeze mnie sportów zimowych- nie ma ich zbyt wiele. Jedynym 

sportem, który hobbystycznie uprawiam w okresie zimowym jest jazda na nartach. 

Mówiąc szczerze bardzo mnie uspokaja, pomaga się wyciszyć oraz odświeżyć umysł. 

    Czy uważasz, że w naszym mieście jest odpowiednie zaplecze do uprawiania sportów 

zimowych? 

- Uważam, że nasze miasto w okresie zimowym stara się zapewnić mieszkańcom atrakcje. 

Zdarzają się lata, w których są w Białymstoku tworzone trasy narciarskie, czy też lodowisko 

,,pod chmurką’’.  

  



 

 

 

 

 

 

 

O tańcu rozmawiamy  

z Emilią z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku  

 

S: Jak długo masz styczność z tańcem? 

Emilia: Na zajęcia chodzę już 2 lata. 

S: Jakie emocje ci przy tym towarzyszą? 

Emilia: Najpiękniejsze w tańcu jest to, jak się wczuwasz w muzykę, w emocje. 

Wiesz co masz przedstawić nie tylko w ruchach ciała, ale także i przez 

mimikę twarzy. Tworzysz jakąś historię i to przeżywasz. Kiedy tańczę, czuje, że 

to moja pasja, że to lubię i czuję się z tym komfortowo.  

S: Jaki rodzaj tańca praktykujesz? 

Emilia: Tańczę jazz 

S : Czy wiążesz przyszłość z tym zajęciem ? 

Emilia: Zapisałam się na zajęcia z tańca ponieważ wiążę z nim plany 

na przyszłość . Chcę zdawać na akademię muzyczną o kierunku musicalowym 

w Gdańsku, Łodzi lub Warszawie. Potrzebna jest tam znajomość tańca, śpiewu i 

aktorstwa. Zatem głównie na tym muszę się skupić. 

Kiedyś chciałbym zagrać w jakimś filmie, w którym łączy się taniec i śpiew, co 

jest moim zdaniem piękne. 

S: Jak się przygotować do tańca? 

Emilia: To zależy. W moim wypadku wystarcza 30 min. rozgrzewka, czyli 

rozciąganie całego ciała. Pozwala ona  nam na wykonanie różnych figur.  

 
 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Myślę,̨ że w nadchodzącym 

roku chciałabym postawić ́na 

rozwój osobisty. Chciałabym 

spełnić ́wiele swoich marzeń́ 

oraz zrealizować ́cele. Chcę 

także zacząć  chodzić ́na 

zajęcia rozwijające moje 

pasje.  

~uczennica klasy 2d 

 

W przyszłym roku 

chciałabym poprawić ́relacje 

z moimi bliskimi. Od jakiegoś ́

czasu się ̨nie spotykaliśmy, 

od nowego roku obiecuję, że 

podejmę ̨wysiłek, aby być ́

bardziej towarzyską. 

Chciałabym także poznać ́

nowych znajomych oraz 

odkrywać ́nowe 

perspektywy i nawiązywać 

nowe przyjaźnie.  

~uczennica klasy 3d 

 

W roku 2021 chciałabym rzucić ́

palenie. Ostatnio zaczęłam zdawać ́

sobie sprawę ̨ze szkodliwości 

palenia papierosów. Myślę,̨ że to 

najwyższy czas, żeby zerwać ́z tym 

nałogiem. 

~ uczennica klasy 3  

 



O ważnych sprawach i ludziach 

rozmawiamy z Natalią z klasy 2d 
 

 

 
 

 

S:  Co najbardziej cenisz w ludziach? 

Natalia:  W ludziach najbardziej cenię szczerość i uczciwość. 

Strasznie irytuje mnie, gdy osoba nie jest szczera albo 

uczciwa, ponieważ nie można tej osobie zaufać. 

S:   Jaka osoba jest dla ciebie najważniejsza? 

Natalia:  Najważniejsi dla mnie są rodzice oraz przyjaciele 

S:   Dlaczego oni? 

Natalia:   Wspierają mnie w każdej sytuacji i co najważniejsze 

mogę zawsze na nich liczyć. 

S:   Jakie masz wspomnienia związane z bliskimi? 

Natalia:   Pamiętam jak w wieku 10 lat odkryłam ze Mikołaj 

nie istnieje. Byłam zła na rodziców. 

  



Rozmowa z Adamem z 2b 

1. Polecam film pt. " Złap 

mnie jeśli potrafisz". 

2. Opowiada on prawdziwą 

historię największego 

oszusta czekowego na 

świecie, który okradł Stany 

Zjednoczone na kwotę 2.5 

mln dolarów. 

3. Wybrałem ten film, 

ponieważ jego fabuła 

rozkręca się z minuty na 

minutę. Film jest idealny na 

zimowy wieczór. 

 

 

 
  

1. Jaki film polecasz 

na zimowy 

wieczór? 

2. Jaki jest temat 

tego filmu ? 

3. Dlaczego wybrałeś 

ten film ? 

 

Rozmowa z Olą z 1cn 

1. Polecam film " 

Randki od święta". 

2. Film opowiada o 

samotnej 

dziewczynie, która 

nie miała chłopaka. 

Po pewnym czasie 

dziewczyna poznaje 

chłopaka, z którym 

postanawia, że 

będą spędzać 

razem każde 

możliwe święta. 

3. Wybrałam ten film, 

gdyż jest on bardzo 

emocjonujący i 

bardzo przypadł mi 

do gustu. 

 

Anonim 

1. Na zimowy wieczór polecam 

obejrzeć film "Deadpool". 

2. Film ten opowiada o 

nieśmiertelnym bohaterze, który 

zabija ludzi dla pieniędzy i poluje na 

człowieka, który niemal zniszczył 

jego życie. 

3. Wybrałem ten film, ponieważ jest 

bardzo ciekawy. Dla osób, które 

lubią kino akcji, film "Deadpool" 

jest doskonałym wyborem. 

 



Życzymy sobie…  

i Wam.. 

Zdobyć́ masę̨ użytecznej wiedzy. Im więcej tym lepiej, gdyż̇ zżycie i zasady nim 

panujące to po prostu sterta informacji. Przykładem może być́ DNA- jest to 

zwyczajnie schemat ciała. Najlepiej by było, gdybym jeszcze się̨ nauczył to 

wykorzystywać́ jak najlepiej. Uczeń z klasy IIF 

 

By cala ta pandemia i ten wirus się̨ skończył, by można wrócić́ do normalnego 

życia. Normalne życie jest dla mnie wtedy, gdy wszyscy zachowujemy się jak  

przed epidemią,  spotykamy się,  rozmawiamy twarzą w twarz i wykonujemy 

swoje normalne funkcje. Michał z klasy IIF 

 

 

Szczerze mówiąc to trudno powiedzieć́ po prostu chcę być́ szczęśliwy cytując 

piosenkę̨ solar „znajdę̨ to”: ,,Nie wiem, czego szukam Ale znajdę̨ to Wiem, że 

znajdę̨ to” Chodzi  mi o to, żeby mieć́ poczucie spełnienia. Czuć́ się dobrze, 

trudno jest mi opisać́ tę emocję. Uczeń z klasy IIA 

 

 

Generalnie to obecna sytuacja na świecie utrudnia edukację praktycznie 

wszystkim uczniom, dlatego moim marzeniem na nowy rok jest na pewno 

większa motywacja, aby bardziej uzbroić́ swoje nastawienie w optymistyczne 

czynniki, aby rozwijać́ coraz to nowsze umiejętności, aby tworzyć́ rożne nowe 

projekty. Konrad z klasy IIA 

  



Międzynarodowy                

Dzień Wolontariusza                  

5 grudnia 

 

O wolontariacie rozmawiamy 

 z Magdą z klasy 2en 

 

1.Dlaczego zdecydowałaś się na udział w wolontariacie? 

 Chciałam pomagać innym, niezależnie kto  jaki jest.  

2.Jakie są twoje obowiązki w wolontariacie? Na czym polegała twoja 

praca?  

Nie nazwałabym tego obowiązkami, ponieważ nikt mnie do niczego nie 

zmuszał. Sama chciałam pomagać. Robiłam paczki dla niepełnosprawnych 

(wciąż to robię ), zbierałam żywność dla biednych, było też  zbieranie 

nakrętek lub góry grosza dla potrzebujących ( za to kupiona zostanie 

żywność, jedzenie itp. dla tych potrzebujących) 

3.Czy trudno jest być wolontariuszem?  

Nie jest trudno, ale gdy w podstawówce byłam wolontariuszem,  Pani 

zleciła mi, bym zgarnęła osoby do projektu by zbierać żywność i to akurat 

było ciężkie, ponieważ naszukać się ich wszystkich w szkole i pytać czy 

będą czy nie, to było kłopotliwe. Więc to było trudne, ale jakoś poradziłam 

sobie. 

 4.Jak myślisz co dał ci wolontariat?  

Uśmiech na twarzy innych oraz poznanie nowych osób poprzez wolontariat.  

5.Jak zachęciłabyś innych do udziału w wolontariacie? 

Dzięki temu można poznać wiele nowych osób.  
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