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gra w skojarzenia

Artystyczne
styczne skojarzenia
pani Małgorzaty Szeptyckiej
nowego nauczyciela dykcji w naszej szkole
Jestem
matką, dopiero później
niej aktork
aktorką.
Moje dzieciństwo
było niezłe.
Szkoła nauczyła mnie
pracowitości
ci i systematycznoś
systematyczności.
Autorytetem dla mnie jest
Jan Paweł II.
Utożsamiam się z
nikim, ale niektórzy ludzie mnie
inspirują.
Lubię w sobie
pogodę ducha, wierność
wszystkiemu i wszystkim.
Zmieniłabym w szkole
biurokrację.
W życiu szukam
zawsze miłości i akceptacji.
Wierzę w
Boga.
Uczeń idealny
to taki, który potrafi czerpaćć
z życia pełnymi garściami.
W szkole irytuje mnie
nonszalancja
lancja niektórych ludzi,
brak pokory dla wiedzy.
Lubię kiedy uczeń
jest zaangażowany w pracę,
ę, ale nie
nadskakuje nauczycielowi.
Rozważny czy romantyczny?
Romantyczny, ale to zależy
ży od
sytuacji i mojego nastroju.
Wymarzona podróż
nie mam, ale w ogóle lubięę podróżować.
podró
Aktualnie chcę zwiedzić całą Polsk
Polskę
szczególnie wschodnie rubieże
ubieże – Zamość,
Dolinę Roztocza, spłynąć Czarn
Czarną
Hańczą.
Prawdziwe szczęście
rodzina – ze wszystkimi troskami,
niepokojami i radościami.
Dzieci
kocham je nad życie.
Perfekcyjny dzień
niadanie z rodzin
rodziną,
sen nie za długi, śniadanie
wyjazd do lasu, po południe w domu
na wsi.
Nigdy nie zapomnę
Berty i Loli.
Kiedy jest mi źle
tulę się do mojego mężaa i dzieci.

Przyjaciele
am ich niewielu, ale prawdziwych.
mam
Potrafię wybaczyć
wszystko.
W szkole boję się
braku
raku autorytetu.
Praca
trochę za bardzo mnie pochłania,
poświęcam
cam jej za dużo
du czasu, najczęściej
jest nieopłacalna.
Kiedy potrzebuję adrenaliny
wsiadam
siadam z moim mężem
m
do samochodu.
Jestem uzależniona od
niczego.
Rozśmieszają mnie
rozśmiesza
miesza mnie mój syn.
Wzrusza mnie
ludzkie nieszczęście,
ęście, ludzka niedola.
Moje śniadanie
zwykle
wykle go nie jem.
Niebo w gębie czuję
jak
ak jem, uwielbiam jeść
je smaczne rzeczy,
jestem łakomczuchem.
Miejsce we Wrocławiu
mój
ój ogród na Biskupinie, ciągle
ci
nieuporządkowany.
dkowany.
Film, który mnie ostatnio zachwycił
ostatnio
statnio filmy mnie nie zachwycają,
zachwycaj a mój
ulubiony to „Dawno temu w Ameryce”.
Takiego kina jużż si
się nie robi.
Aktualnie czytam
dużo rzeczy równolegle. Przede
Pr
wszystkim rzeczy potrzebne mi do pracy,
merytoryczne – scenariusze i zgłębiam
zgł
wiedzę dotyczącą
ącą wymowy.
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój
muzyka
uzyka barokowa – Vivalldi i stare
przeboje lat 60. i 70.
Gdybym nie robiła tego, co robię
robi
byłabym
yłabym nieszczęśliwa.
nieszczęś
Najbardziej szalona rzecz w szkole
klasy
lasy teatralne. Młodzież
Młodzie w klasach
teatralnych to szaleńcy.
szale
Nigdy nie zrobiłabym
naa pewno nigdy nie zabiłabym.
Gdybym miała życzenie
yczenie do złotej rybki
zdrowia
drowia dla wszystkich, mądrości
m
dla
rządzących światem.
wiatem.
Ostatnie zdanie
Dziękuję Bogu za moje życie.
Przygotowały:
Sylwia Malinowska i Rozalia Kasprzak, kl. 2e

poezja
Wspomnienie

###

Śmierć ucieczką - zielone łąki
Śpiew ukojeniem - niczym skowronki
W konaniu Twym ni krzyku, ni cienia
Tylko studnia wiecznego zbawienia
Każdego dnia, budząc się rankiem
Byłeś mi przyjacielem, kochankiem
Chociaż ta bliskość, lekko odległa
Czasami nas prowadziła do piekła
Znów wskazywałeś mi dobrą drogę
Milcząc w umyśle 'tak żyć nie mogę'
Magiczny las, magiczne wspomnienia
Nie chcąc uciec od zapomnienia
Nazywaliśmy strumienie i drzewa
Pragnąc ugasić źródło stracenia.

Te słowa nie płyną z serca używać go dawno
przestałam
Był ciemny świt samotny
Chłód witał okropny
Prawda na dłoni wyryta: ni złota z tego nie miałam

Dzisiejszy dzień - płonąca nicość
Wypala we mnie dziurę wieczności
Twoja śmierć ciała - moja duszy
Fragmenty ciała powoli kruszy.
R.

U kresu zaduma i trosk się morze skończyło
Był bukiet refleksów mały
Był tez film czarnobiały
Takie związanie potęgą nieba nie było
Wskazówki czernią zwiędłych róż się odzywały
Diabeł się mocą chwalił
Dobre nadzieje palił
Mocy brak by zgasić też pożar gdy łez potoki się lały
Już widzę Arkadio za horyzontem Twoje złote wrota
Serca uschłe cierpienie
gna by zabić pragnienie
ale zwęglone wnętrze podziwia tylko jak radości
kroczy piechota
Michalina Kulbaka, kl. 2a

~Alicja z krainy czarów~
Usłyszeć …
Kot z Cheshire wyleniały wtoczył się do domu
jęczały strapione szpary w podłodze
Alicja wściekle szczotkowała swe włosy
trzasnęła drzwiami w jednej pończosze
pełna płonnych nadziei na koniec świata
uciekła z tym gnojem na kocią łapę
co dzień ten wąsaty nurzał się w pijaństwie
co noc ona przynosiła wypłatę
chwyciła się brzytwy kalecząc palce
że próba samobójcza? do diabła z tym
Cheshire rzygał w kącie wkładając dwa palce
widziała to przez papierosowy dym
zamówiona trumna czekała pod bramą
gdy Alicja z nożem rzuciła się na kota
do kieszeni antidotum - płyn zmniejszający
do worka trupa, czarna robota

Usłyszeć to z
bliskich mi ust
przekleństwem mym
brak uczuć, suchy chrust
otoczona cieniem swym
I na cóż mi to
powiedz mi
czy ranię Cie osobą
swą?
w oddali znów burza grzmi
Krzyk szeptem niemowy
słychać wciąż
teatralny gest odmowy
nienawiści kusiciel wąż

Wariatka ze światłocienia
Rys. Michalina Kulbaka, kl. 1a

Cisza wokoło spowija mnie
a ja wydusić to z siebie
Arabesque

Wspomnienia…

Blaski i cienie…

To już chyba koniec
Na horyzoncie stoją jeszcze widma dawnej szkoły
Trzeba iść do przodu
Już czas.

Lekka jak wietrzyk
Snuję się jak cień
W potoku radosnych wspomnień
Lecz nic już nie zmienię
Muszę zapomnieć.

Agata…
Agata…

z życia szkoły
Otrzęsiny…
Tego roku po raz pierwszy w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas
pierwszych. Wydarzenie to miało miejsce 30 września. Zorganizowaniem imprezy zajęła się klasa 2A, która pracowała pod bacznym
okiem opiekunek samorządu szkolnego – p. Margerity Niwelt
i p. Zuzanny. Oksiuty.
Każda pierwsza klasa miała za zadanie przygotować i zaprezentować
scenkę o wylosowanym przez siebie kraju. Wśród tych państw znalazły
się Egipt, Australia, Brazylia, Stany Zjednoczone, Włochy i Chiny. Oprócz tego uczniowie, w formie wiersza lub
piosenki, przedstawili swoje klasy, tworzyli też portrety swoich wychowawców. Odbył się również quiz, którego
pytania dotyczyły wiedzy o szkole oraz inne konkurencje artystyczne i sportowe. O wynikach konkursu
zadecydowały bardzo obiektywne oceny jury.
Miejsce pierwsze należy do… UWAGA, UWAGA…1E!!! Kolejne miejsca zajęły klasy: 1C, 1B, 1D, 1A i 1F.
Tej ostatniej przypadł przywilej sprzątania sali po otrzęsinach. Burzę braw pod koniec imprezy wywołała koszulka
Pana Dyrektora z napisem „Ojciec Dyrektor”. Cała uroczystość okazała się bardzo dobrą zabawą zarówno dla
uczniów i wychowawców jak i organizatorów.
Magda Iwankiewicz i Paula Podemska, kl. 1d

Zdjęcia: Agnieszka Potoczna

Obszerna relacja z otrzęsin pojawi się w następnym numerze Cenzurki.

opowiadanie

Wysłannik diabła (1)
Rozpoczynamy drukowanie nowego opowiadania fantastycznego, którego autorem
jest nasz kolega z klasy 1b – Wojtek Pawlata. W kolejnych numerach Cenzurki
będą pojawiaćć się następne odcinki. Życzymy
yczymy miłej lektury…
Szedł sam. Las, po którym się poruszał z każdą
ka
sekundą cichł. Zatrzymał się przy jednym
z prastarych drzew, wziął głęboki
boki oddech i spojrzał
ostatni raz w tył. Wszystkie liście
cie jak ogniki w Noc
Aetheru, zaczęły jarzyć się lekkim niebieskawym
światłem, co z poświatą księżyca potęgowało
ęgowało widok.
To znak, pomyślał – nastał czas, by rozpocząć
rozpocz
ceremonię. Jego wędrówka
drówka trwała jeszcze par
parę chwil.
Miejsce, w którym był znajdowało sięę głęboko
gł
na
wyspie Ostatnich Daeva. Otaczały go drzewa,
występujące tylko w tym
m miejscu. Kapłani
Kapłan nazywali
je Drzewami Łez,
były one wyjątkowe,
zamiast liści miały
długie zwisające
„parzydełka”,
niczym meduzy z
oceanu, a na dodatek
każde z nich lśniło
fioletem. Szedł dalej,
ostrożnie
manewrując ciałem,
by nie dotknąć
żadnego z nich.
Przebił się przez
gęste namorzyny,
otarłszy szatę i wbił
wzrok w jeden punkt
przed sobą.
– Udało mi się – szepnął w języku,
w jakim został wychowany. Kto by pomyślał,
pomy
że ktoś,
kto urodził i wychował się w slumsach zostanie
wybrańcem? Nieważne… Zrobił paręę kroków przed
siebie, stanął tam, gdzie mu nakazano. Uniósł dłonie
nad głową, łączącc je stworzył koło, dzię
dzięki czemu
energia mogła przejść przez jego ciało. Gdy
rozpoczął inkantacje, z jego ust wylał się potok
niezrozumiałych słów. Czekał. Nie wiedział
dokładnie, co ma się stać,, nikt tego nie wiedział. Coś
dziwnego nadchodziło, czuł wyraźnie
nie mrowienie pod
swoimi stopami. Każda
da sekunda stawała si
się godziną.
Był do tego szkolony przez 10 lat i nie mógł zawieść
– dla dobra siebie samego, jak i wszystkich na
których mu zależało. Wyjąłł zza pasa sztylet i przeci
przeciął
sobie dłoń – jakżee to jest zabawne, pomy
pomyślał, zawsze
gdy wpadam w kłopoty, wychodzę z tego cały
ubabrany we krwi. Ale co ciekawsze, dlaczego
dlaczeg każdy
rytuał wymaga poświęceń.. Dlaczego zawsze musi
być to krew lub czyjeś życie? Ach… Chciałbym choć
cho

jeden raz móc uczestniczyć w ceremonii, gdzie
darem są np. truskawki. Uwielbiam truskawki –
jęknął.
ł.
W chwili, gdy pierwsza
za kropla krwi upadła na
trawę, ziemia, jakby rzeźbiona
źbiona czyim
czyimś dłutem,
układała się we wzory, a on sam stał się
si centrum
układanki. Wyryty znak oznaczał przemianę.
przemian Kiedy
księżyc
yc rzucił blask na ów znak,
z
wygiął się z bólu.
Jego ciałem szarpnęły
ły konwulsje. Na jego skórze
pojawiały się znaki, każdy
żdy z nich świecił się i
emanował mityczną siłą.
ą. Las zachowywał si
się teraz
jak żywy, liście
szeleściły targane
wiatrem nocy.
Przed wędrowcem
zmaterializowała się
skąpo ubrana kobieta.
Gdy przemówiła,
rozmyślał nad stanem
swojego zdrowia
psychicznego, bo
głos, jaki wydostał
się z ciała ślicznej
kobiety, należał do
mężczyzny. Ciężko
było mu oddychać,
jego płuca pracowały
jak nigdy dotąd, a
sercee pompowało krew w każdą
ka
komórkę jego ciała.
Czuł się tak, jakby przez jego ciało przew
przewędrowało
stado dzikich zwierząt.
t. Upadł na kolana i
zwymiotował resztkami swojego ostatniego posiłku.
– Ha! Ale kicha znowu przysyłają
przysyłaj nam żółtodzioba. –
odparła rozbawiona
iona kobieta. Nie martw się
si
kochanieńki, my już na pewno o ciebie zadbamy.
Zwinnym
innym ruchem postawiła chłopaka na nogi,
złapała go za rękę i rozpłynę
rozpłynęli się w powietrzu… Las
przyciemniał, wszystko zachowywało
achowywało się
si tak jak
wcześniej.
niej. Wiatr dalej zrzucał li
liście z drzew,
a zwierzęta
ta walczyły o przetrwanie.

Ciąg
ąg dalszy nast
nastąpi…

Wojtek Pawlata, kl.1b

relacja
elacja z koncertu Legendy Rocka

Rockowo–deszczowa
deszczowa zajezdnia
Do wyjścia
cia pozostały niecałe dwie godziny. Coraz bardziej cieszyłam si
się na to, co
miało się niedługo wydarzyć.. Co chwilę spoglądałam przez okno, obserwując pogodę.
Przejaśniało się.
Trampki na nogach. Dziurawe spodnie. Dobry humor. Wszystko było na swoim
miejscu. Bilety schowane. Kierunek : Zajezdnia MPK przy ul. Grabiszyńskiej
Grabiszy
184 we
Wrocławiu.
Tłum ludzi czekających na to, aby w końcu
cu otworzono bramy. Tak, ja te
też
jestem wśród
w
nich. Nagle zaczyna padać deszcz. Obserwuję
Obserwuj poszczególne
osoby. Jedni chowają się pod parasolami, inni w krótkich rrękawach z
wypiekami na twarzy nie przejmują
pr
się tym, żee mokn
mokną. Mimo iż koncert miał
się rozpocząć o 1600, było trzydziestominutowe
minutowe opóźnienie.
opóź
Ale 30 minut to
nic, w porównaniu z tym, co działo się
si od 1630.
Na sam początek – Strachy Na Lachy. Muszęę przyznać,
przyzna że jako wielka
fanka Grabażowej
Graba
twórczości
ci (zarówno Strachy jak i Pidżama
Pid
Porno) na ich
występp czekałam najbardziej. Nie zawiodłam si
się. Zagrali to, co najlepsze. Dzień dobry kocham Cię,
Ci Żyję w kraju,
Cygański
ski zajeb, Piła tango, Idzie na burz
burzę... Setlista trafiona w 100%. Grabaż mistrz dał radę.
rad Było pięknie.
Śpiewając wraz ze Strachami, czułam bardzo pozytywne emocje. Czułam, żee odpływam. W Strachowo
Strachowo–
Grabażowy świat.
Następny
pny był Lech Janerka. Mówiącc szczerze, nie przepadam za jego muzyk
muzyką.
Dlatego teżż niezbyt słuchałam. Większość
Wi
czasu spędziłam
dziłam skacz
skacząc, obijając się o innych i
latającc nad głowami.
Po Lechu grał Dżem. Na ich występ
oczekiwałam z równie wielkim entuzjazmem. Na
samym początku
tku lunęło
lun jak z cebra. Większość
osób porozkładało parasole, co zdenerwowało
oczekujący
cy tłum „dżemowych fanó”. Hasło
przewodnie do końca koncertu: „W…. parasol!”.
Nogi, gardło i kręgosłup
kr
dały o sobie znać,
dlatego koncert Dżemu
D
oglądałam stojąc z boku
sceny.
ceny. Nie mniej jednak bardzo mi się
si podobało.
Nie trzeba być fanem tego zespołu, żeby zna
znać takie cuda jak Whisky, Sen o Victorii, Czerwony jak cegła, Wehikuł
czasu, Paw czy też Do kołyski.. Chłopaki dali piękny
pi kny koncert, mimo okropnej pogody. Szacunek
Sza
dla Dżemu.
Siemasz Rysiek! Warto było moknąć.
Na sam koniec, jako tak zwana wisienka na torcie, zagrał Perfect.
Perfect Z tego, co słyszałam
od innych koncert był równie udany. Niestety, sama nie byłam w stanie tego dojrzeć,
dojrze gdyż
zmęczenie
czenie tak dało mi się
si we znaki, żee ¾ Perfektu przespałam, siedz
siedząc na murku.
Wychwyciłam jednak takie przeboje jak Autobiografia, Chcemy być
by sobą czy Kołysanka
dla nieznajomej.
Po całym dniu byłam strasznie zmęczona,
zm
ale przeszczęśliwa.
liwa. Było pi
pięknie, pomimo
padającego
cego deszczu, bolących
bol cych nóg i utraty głosu. Mam nadzieję, żże „Legendy Rocka” będą
we Wrocławiu co roku.
Cudowna atmosfera, genialne zespoły, dobre towarzystwo – czy do szczęścia
szc
potrzeba
czegoś więcej?
Go
Gośka
Jędrzejewska, klasa 1f

Dwa dni po koncercie, 29 sierpnia,
sierpnia
reprezentacja naszej szkoły złożyła
zło
kwiaty pod tablicą
tablic pamiątkową
Solidarno przy zajezdni MPK, a na
Solidarności
tej samej scenie co Legendy Rocka
wystą
wystąpili
nasi koledzy z klas
artystycznych z koncertem
„Pamiętamy - piosenki buntu i nadziei”.
nadziei”.

kij w mrowisko

Powakacyjne refleksje
Niedługo stuknie 25 lat od upadku komuny. Ćwierć wieku.
Całe pokolenie młodych ludzi urodzonych w wolnej Polsce.
Zmiany, jakie nastąpiły w naszym kraju są
niewiarygodne. Wystarczy rozejrzeć się po ulicy – Polacy
jeżdżą coraz lepszymi samochodami (aż łezka się w oku
kręci na widok sędziwego Fiata 126p), noszą markową
odzież, stać ich na wyjścia do dobrej restauracji, teatru czy
kosmetyczki. Kwitnie również turystyka, szczególnie
popularne stały się wyjazdy do Turcji, Tunezji i Egiptu.
Coś co jeszcze nie tak dawno stanowiło luksus, tajemniczo
brzmiącą nazwę gdzieś tam na mapie, dziś jest na
wyciągnięcie ręki już przeciętnie zarabiającej rodziny.
Wystarczy spojrzeć na oferty last minute – przy odrobinie
szczęścia już za 1000zł możemy spędzić wczasy w hotelu
4* z ofertą all inclusive. Wychodzi niewiele więcej niż
rodzimy Bałtyk, który swoją drogą wcale tani nie jest,
a przynajmniej mamy gwarancję pięknej pogody, ciepłego
morza, darmowych drinków i kilkunastu adoratorów
gotowych na każde skinienie wyzwolonej płci pięknej.
Reasumując, Polacy zaciskają pasa i na liście wydatków
obok nowego samochodu, remontu mieszkania i
zmywarki pojawia się punkt: WCZASY. To dobrze. Nie
bez powodu utarło się powiedzenie, że podróże kształcą.
Szlifujemy język obcy (po kilku drinkach poznajemy
nowe), stykamy się z obcą kulturą i historią, zawieramy
międzynarodowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Polacy
stają się bardziej europejscy, bardziej tolerancyjni. Powoli
przełamujemy stereotypy i likwidujemy wzajemną niechęć
do „Ruskich, Szwabów, Makaroniarzy, Żabojadów” etc.
Jak widać, zalet jest wiele i jeździć za granicę trzeba,
jeśli tylko ma się taką sposobność. Aczkolwiek, aby
podróże nas czegoś nauczyły, trzeba CHCIEĆ się czegoś
nauczyć, trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte,
a oprócz 25 kilogramowego bagażu zabrać z domu:
uśmiech, życzliwość i garstkę pokory.
Niestety, po raz kolejny przekonuję się, że Polakom słoma
z butów wystaje. Moja irytacja zaczyna się już na lotnisku.
Czy naprawdę musisz się przepychać, deptać mi po
piętach i szturchać walizką, gdy stoimy w kolejce do
odprawy? Chill out, to nie wyścigi, miejsc w samolocie nie
zabraknie.
Głodny Polak, zły Polak, tak więc ledwo znajdziemy
się na pokładzie, przeżuwacze wyjmują prowiant własny
(czytaj: kanapki, kabanosy, chipsy) i rozpoczynają
konsumpcję. Chwile później i w gardle zasycha, tak więc
w ruch idą zapasy dopiero co zakupione w strefie
bezcłowej. Co z tego, że na pokładzie obowiązuje zakaz
spożywania własnego alkoholu, każdy za „udane wakacje”
głębszego wychylić musi... Od razu naszym rodakom
rozwiązują się języki. Głośne rozmowy, sprośne żarty, do
tego dochodzi płacz dzieci i moja irytacja osiąga
apogeum.
Uff, wreszcie koniec. Ledwo koła samolotu musną
podłoże, rozlega się salwa braw i owacji (klaskania w
samolocie nie komentuję, bo nie mi to oceniać, ale
zastanówcie się: czy klaszczecie w momencie, gdy autobus
dojeżdża do pętli autobusowej?). W ułamku sekundy
wszyscy podrywają się z miejsca, wyciągają z półek
bagaże i ustawiają w kolejce do wyjścia, mimo że po

wylądowaniu samolot jeszcze
dłuuuuugo będzie kołował
(i to ze sporą prędkością!),
a przepisy bezpieczeństwa
Rys. Andżelika Mrozowicz,
nakazują, aby cierpliwie SIEDZIEĆ na czterech
absolwentka
literach. Żal mi się robi na widok bezradnej stewardessy,
która z przyklejonym uśmiechem powtarza po
angielskiemu „pliz sit dałn!”, jednak bezskutecznie: nikt
nie słucha.
Wysiadamy. Nie dane mi odetchnąć z ulgą, gdyż to nie
koniec, a dopiero początek. Może po prostu mam pecha,
ale zawsze trafiam na garstkę Polaków, która niezależnie
od pory dnia i nocy okupuje basenowy bar, pochłaniając
hektolitry alkoholu i zachowując się tak grubiańsko, że
mam ochotę zmienić obywatelstwo.
Hotelowa restauracja to dopiero miejsce, w którym
zawsze dzieje się coś ciekawego! Nowych widać już na
pierwszy rzut oka – rzucają się na szwedzki stół, jakby nie
jedli od kilku miesięcy i ku rozpaczy swoich biednych
żołądków na talerze ładują góry jedzenia, do tego potrójny
deser i napoje z lodem. Śmiać mi się chce, gdy dwa dni
później połowa turnusu cierpi na „zemstę faraona/sułtana”
(jak zwał, tak zwał) i narzeka, że „syf, brudna kultura
i nieumyte owoce”. A wystarczyłoby odrobinę
UMIARKOWANIA W JEDZENIU I PICIU (jak Bozia
przykazała) i wielu sensacji żołądkowych z pewnością
dałoby się uniknąć...
Drażnią mnie również jednostki zachowujące się, jak
gdyby były co najmniej samym Ludwikiem XIV.
Pracownicy hotelu to nie twoi słudzy, więc nie musisz się
do nich zwracać, jak do niższej klasy! Zrozum, że taki
kelner czy barman ciężko pracuje i to dzień w dzień w 30stopniowym upale przez cały sezon, aby wyżywić dzieci
i rodzinę, i ma prawo być po prostu zmęczonym. Poza tym
jestem pewna, że gdybyś nauczył się używać „proszę,
dziękuję, przepraszam” z pewnością zostałbyś lepiej
obsłużony. A jeśli nadal nie odpowiada ci ta dość
specyficzna kultura tubylców, to zbieraj zabawki i wracaj
do domu.
Tekst nie miał na celu obrażenie kogokolwiek i nie
znaczy, że generalizuję i wrzucam wszystkich Polaków
do jednego worka. To samo mogłabym napisać
o Rosjanach czy Niemcach, jednak wydaje mi się, że
zanim zaczniemy komentować naszych bliższych lub
dalszych sąsiadów, najpierw powinniśmy spojrzeć
krytycznym okiem na siebie.

Ola Jabłońska, kl.3g

Rys. Andżelika Mrozowicz,
absolwentka

Po raz kolejny na całym świecie październik obchodzony jest jako

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Święto jest organizowane przez INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
SCHOOL LIBRARIANSHIP – IASL. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na
ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych. W tym roku tematem przewodnim święta jest hasło:
RÓŻNORODNOŚĆ, WYZWANIA, ELASTYCZNOŚĆ:
BIBLIOTEKI SZKOLNE MAJĄ TO WSZYSTKO.
[Diversity Challenge Resilience:
School Libraries Have it All]
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych prezentujemy:
- nowe książki, po raz pierwszy ozdobione ekslibrisem naszej biblioteki,
- wystawę prac plastycznych, wykonanych przez naszych uczniów na konkursy organizowane przez bibliotekę
szkolną oraz najpiękniejsze rysunki, które ukazały się w gazetce szkolnej Cenzurce.
NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI! NOWOŚCI!
Literatura piękna
Osiecka Agnieszka: Nowa miłość. Wiersze prawie wszystkie. T. 1 i T. 2. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009.
Osiecka Agnieszka: Biała bluzka. Najpiękniejsze opowiadania. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2010.
Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz: Oddam wiersze w dobre ręce (1988-2010). Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
Różewicz Tadeusz: Wycieczka do muzeum: Wybór opowiadań. Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
Lipska Ewa: Pogłos. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
Samozwaniec Magdalena: Z pamiętnika niemłodej już mężatki. Warszawa: W.A.B., 2010.
Pinter Harold: Dramaty: Uwikłania rodzinne. T. 2, W imię praw człowieka. T. 3. Sulejówek: Agencja Dramatu
i Teatru "ADiT", 2006.
Jelinek Elfriede: Jesteśmy przynętą kochanie! Warszawa: W.A.B., 2009.
Jelinek Elfriede: Pianistka. Wyd. 2 popr. Warszawa: W.A.B., 2010.
Masłowska Dorota: Dwa dramaty zebrane: Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. Między nami dobrze jest.
Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2010.
Herbert Zbigniew: Dramaty. Warszawa : Biblioteka "WIĘZI", 2008.
Myśliwski Wiesław: Traktat o łuskaniu fasoli. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
Lilka: Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zebrała i opracowała Mariola Pryzwan. Warszawa: P I W, 2010.
Mrożek Sławomir: Dziennik. T.1, 1962-1969. Kraków: Wydaw. Literackie, 2010.
Młodzieżowe
Christian Linker: Błysk flesza. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2009.
Papademetriou Lisa, Tebbetts Chris: Chłopak czy dziewczyna. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.
Meyer Stephenie: Drugie życie Bree Tanner: Na motywach Zaćmienia.Wrocław:Wydawnictwo
Dolnośląskie, 2010.
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: 13. Poprzeczna. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2009.
Nowak Ewa: Bardzo biała wrona. Warszawa: Egmont Polska, 2009.
Psychologia i pedagogika
Kubacka-Jasiecka Dorota: Interwencja kryzysowa: Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa:
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
Czerniawska Ewa, Ledzińska Maria: Jak się uczyć? Bielsko-Biała: ParkEdukacja, 2007.
Chwiejczak Dariusz: Czarodzieje mogą wszystko: Traktat o świecie czarów Wyd. 2. Łódź: Galaktyka, 2009.
Muzyka
Starsi panowie dwaj: Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. [Teksty i nuty]. Bogdan Hołownia oprac. HoBo Records, 2008.
Wielki Śpewnik Agnieszki Osieckiej. T. X: Dawne, zabawne. Warszawa, Kraków: Fundacja Okularnicy im.
Agnieszki Osieckiej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2005.
Wolański Ryszard: Pop, rock, jazz, folk: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. T. 1 – 3. Warszawa: Agencja
Artystyczna MTJ, 2003.
Kaczmarski Jacek, Stachura Edward, Cohen Leonard. Piosenki. Warszawa: Wydawnictwo Anagram, 2005.

Beletrystyka
Zusak Markus: Złodziejka książek. Warszawa : Nasza Księgarnia, 2008.
Zusak Markus: Posłaniec. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2009.
Waris Dirie, Cathleen Miller: Kwiat pustyni. Warszawa: Świat Książki, 2010.
Waris Dirie, Corinna Milborn: Przełamać tabu. Warszawa: Świat Książki, 2010.
Bigos Justyna, Beata Mozer: Dziecko z chmur. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2010.
Grimbert Philippe: Tajemnica. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2010.
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: Cukiernia Pod Amorem. Cz.1: Zajezierscy. Warszawa: Nasza
Księgarnia, 2010.
Picoult Jodi: W imię miłości. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008.
Plebanek Grażyna: Pudełko ze szpilkmi. Wyd. II. Warszawa: Wydaw.
W.A.B., 2007.
Mendoza Eduardo: Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.
Mendoza Eduardo: Brak wiadomości od Gurba. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.
Grochola Katarzyna: Kryształowy anioł. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
42 listy miłosne. Pod red. Joshuy Knelmana i in. Warszawa: Pruszyński i S-ka, 2008.
Sparks Nicholas: Szczęściarz. Warszawa: Albatros, 2010.
Fantastyka
Stephen King: Pod kopułą. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2010.
Pilipiuk Andrzej: Oko jelenia. T. 1 - 5, Lublin : Fabryka Słów, 2008, 2010.
Kryminały
Coben Harlan: Niewinny. Warszawa: Albatros, 2009.
Marinina Aleksandra: Śmierć i trochę miłości. Wyd. II. Warszawa: W.A.B., 2008.
Mankel Henning: Mężczyzna, który się uśmiechał. Warszawa: W.A.B., 2008.
Krajewski Marek: Erynie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
Grzegorzewska Gaja: Noc z czwartku na niedzielę. Kraków: Wydawnictwo EMG, 2007.

Zapraszamy do biblioteki…
jn, lg
recenzje książek
Krajewski M.: Widma w mieście Breslau. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie
Krajewski M.: Śmierć w Breslau. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie

Marek Krajewski – czyli przepis na fantastyczny, sprawdzony kryminał
Marek Krajewski, wrocławski pisarz oraz najgłośniejszy dziś autor kryminałów,
zadebiutował w roku 1999 „Śmiercią w Breslau”, która dała
początek serii książek z kryminalnym policjantem Eberhardem
Mockiem na czele. Pozycje takie jak wyżej wymieniona „Śmierć
w Breslau”, „Koniec świata w Breslau”, „Widma w mieście
Breslau” oraz „Festung Breslau” rozgrywają się w dawnym,
niemieckim Wrocławiu, w którym autor zwraca szczególną uwagę
na wygląd ulic, parków czy kamienic. Książki te są napisane w sposób przejrzysty i
dostosowany do każdego rodzaju czytelnika, tego, który nosa nie wystawia poza krąg
kryminałów i tego, który z takim gatunkiem literackim styka się po raz pierwszy.
Choć główny bohater Eberhard Mock jest ukazany jako człowiek sceptyczny, owładnięty
alkoholem i skłonnościami do odwiedzania agencji towarzyskich, swą pracę wykonuje
najlepiej jak potrafi. Ma zasady, których się trzyma, zna swoje możliwości, jest cwany i
bez problemu potrafi postawić na swoim, te cechy pomagają mu w rozwikłaniu
najtrudniejszych spraw.
Krajewski nie kończy na tym swej twórczości, wraz z Mariuszem Czubajem pisze m.in. powieść „Cmentarne
róże”. Książka ta spotkała się z krytyką znanych literatów, jednak czytelnicy odebrali ją znakomicie.
Jak dla mnie jest to kwestia gustu i tego czego się spodziewamy po danym autorze, a tu twórca niespodziewanie
zamiast iść naprzód, w swej literaturze zaczął się gubić i choć zapowiadał, że nowe dzieła będą czymś całkowicie
nowym, krążą na tej samej płaszczyźnie, co poprzednie.
Gorąco polecam tytuły tj. „ Widma w mieście Breslau” i „Śmierć w Breslau”, bowiem ja jako czytelniczka
całkowicie innych gatunków, zostałam nimi oczarowana.
Dodatkowym plusem jest to, że książki te są dostępne w naszej bibliotece, więc nie pozostaje Wam nic innego, jak
udać się tam i wypożyczyć jedną z nich.
Dagmara M., kl. 3b

Carrell J. L.: Szyfr Szekspira. Warszawa: Świat Książki 2008.
W ostatnim czasie przeczytałam interesującą książkę pt. „Szyfr Szekspira”. Opis z
okładki mówi nam o Katharine Stanley, którą podczas próby spektaklu „Hamlet” w
londyńskim teatrze Globe, odwiedza znajoma profesor szekspirologii. Wręcza jej małe
pudełeczko, jednak nie przekazuje żadnych szczegółowych informacji, gdyż tego samego
dnia ginie z rąk psychopatycznego mordercy, który zawsze dokonuje zbrodni na wzór tych
najkrwawszych ze sztuk Szekspira… Fabuła książki jest bardzo ciekawa. Tajemnica
dotycząca jednego z dzieł Szekspira ukryta jest na końcu drogi, która prowadzi od zagadki
do zagadki i od morderstwa do morderstwa. Akcja jest wartka. Występują częste, acz
niespodziewane zwroty akcji. Wątki poszukiwań zaginionej sztuki pisarza wszechczasów,
odkrywania jego prawdziwej tożsamości oraz nieustannej ucieczki bohaterów przed
mordercą są poprzeplatane kilkustronicowymi „interludiami”, w których opisane są
wydarzenia z życia Szekspira. Wątek Kate i jej wspólnika Bena łączy zarówno elementy
humorystyczne, jak i elementy grozy. „Szyfr Szekspira” polecam wszystkim, którzy lubią przygody, tajemnice,
spiski, intrygi i wielkie odkrycia, które mogą obrócić o sto osiemdziesiąt stopni spojrzenie na świat wielu
naukowców. Polecam również miłośnikom twórczości Szekspira, ale także tym, którzy o Szekspirze nie mają
jeszcze własnego zdania.
Lisa
McMann L.: Sen. Warszawa: Wydaw. Amber 2008.
Czarna okładka, duży, jaskrawy napis tytułowy, wykonany drukowanymi literami
i tajemnicze zdjęcie na pierwszej stronie. Kolejna książka o wampirach? Nie tym razem.
„Mroczny paranormalny dar i miłość dwojga nastolatków w pierwszej powieści bestsellerowej
lirycznej i wywołującej dreszcz grozy trylogii” – mówi opis z okładki. Moim zdaniem książka
nie należy jednak do kategorii horrorów, może jedynie fantasy. Jednak oprócz jednego
elementu, jakim jest umiejętność, czy też przekleństwo Janie – widzenie cudzych snów – nie
ma więcej elementów fantastyki. Cała powieść jest opisana w ciekawy, ale w gruncie rzeczy
realny sposób. Tłem dla całej sytuacji jest szkoła, w której to Janie poznaje pewnego
tajemniczego chłopaka, który jako jedyny potrafi kontrolować jej sny.
Cała powieść jest bardzo ciekawa. Znaleźć można także pozostałe dwie części tej trylogii:
Mgłę i Koniec. Moja ocena to 8/10. Polecam!
Alice
Masłowska D.: Dwa dramaty zebrane: Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku ; Między nami dobrze
jest. Warszawa: Wyd. Lampa i Iskra Boża, 2010.
Pisarka, młodego pokolenia, opisuje językiem potocznym, kolokwialnym,
nierzadko wulgarnym, patologie polskiego społeczeństwa. Czytając lekturę utrzymaną
w charakterze scenariusza do przedstawienia teatralnego, miałam wrażenie, że
Masłowska pisała „ co jej do głowy przyjdzie”. Pomimo takiego wrażenia nie jest to
grafomania, a realne przedstawienie rzeczywistości ludzi pogubionych w życiu.
Rozmowy podobne do tych prowadzonych przez bohaterów książki, słyszymy na co
dzień.
Drugi z dramatów to przerysowany, groteskowy i równie wulgarny opis życia
codziennego ludzi ubogich, żyjących na marginesie, którzy wcale nie próbują zmienić
swojego żałosnego życia. Jest to rzeczywistość nieudacznika życiowego w krzywym
zwierciadle. Nie zmusza do refleksji, ale przeczytać warto dla samej rozrywki.
Kontrowersja książek Doroty Masłowskiej nie polega na tym, że autorka używa
wulgarnych zwrotów, ale na tym, że przedstawia ułomność ludzi, ich nieporadność i problemy. Te same, które
omijamy na co dzień, uważając że nas nie dotyczą. Świat Masłowskiej tworzą narkomani, alkoholicy, ludzie chorzy
psychicznie i życiowi nieudacznicy. To, czego „zwykli” ludzie się boją i uważają za margines społeczny, pisarka
upodobała sobie, opisała z własnego punktu widzenia i stworzyła ciekawą lekturę.
Natty Dread

recenzja płyty
Marika: Put Your Shoes On/Off . Warszawa: EMI Music Poland, 2010.
Marika, czyli Marta Zarębska jest przedstawicielką polskiego reggae.
Pod koniec wakacji 2010 roku wytwórnia EMI wpuściła do obiegu najnowszą płytę
wokalistki. W środku znajdziemy dwie płyty. Na białym krążku zaopatrzonym tytułem
„On” jest 13 utworów. Po obiecującej zapowiedzi, spotykamy się z mało ambitnymi
tekstami w akompaniamencie trochę popowych dźwięków. Elementy muzyki popularnej,
oderwały od wokalistki łatkę królowej dancehallu, który to tytuł nie pozwalał Marice
rozwijać się i próbować nowych połączeń.
Nowe utwory różnią się od tych z debiutanckiej płyty „Plenty”, która spotkała się z bardzo
dużym uznaniem.
Pozostaje nam druga, czarna płyta „Off”. Na krążku znajduje się 12 remiksów utworów
Mariki w wykonaniu między innymi O.S.T.R , DUBBIST i SIR MICHU.
Współpraca z arystokratą polskiej muzyki hip-hopowej Adamem-Ostrym-Ostrowskim
niewątpliwie przynosi prestiż, ale i udany remiks ścieżki „ Esta Festa”.
Druga płyta daje przede wszystkim dźwięki nasączone nutą elektroniki z grupy drum and
bass oraz dub i house aż po czarne brzmienia. Takie eksperymenty bronią Marikę przed zdaniem, że jej twórczość
uległa komercji.
Natty Dread

recenzja filmu
Resident Evil: Afterlife. Scen. i reż. Paul. W. S. Anderson. Zdj. Glen Macperhson. Prod.: USA.
Czwarta część sagi i miejmy nadzieję, że ostatnia. Jedyne co przyciągało do kin fanów,
to chyba Mila Jovovich, która chyba już na dobre pożegnała się z jakimkolwiek kunsztem
(chociaż to i tak hiperbola) aktorskim i dała nam posmak gry rodem z cyklu fabularnodokumentalnego „Dlaczego Ja?". Aby nie przyćmić gwiazdki serii Wentworth Miller
(„Skazany na śmierć"), chyba też postanowił pokazać nam kontrast między swoją niezłą grą
w serialowym hicie, a mdłą w recenzowanym właśnie tytule, chociaż może to wina reżysera
Paul'a Anderson'a? Utrzymując tendencję spadku jakościowego od premiery "Residenta
jedynki", do owego Afterlife'a, postanowił zniszczyć serię na dobre! Sama fabuła nie
wymaga od nas nawet krzty wysiłku, aby ją zrozumieć. Fakt lekka, łatwa i przyjemna, ale
te kryteria wystarczyły jedynie na pierwszą część serii, no jeszcze troszkę pociągnęły
drugą, ale od trzeciej (chociaż tutaj padł niezły pomysł rozgrywki na pustyni) i czwartej
można wymagać troszkę więcej. Jakby nie patrzeć przecież to Resident Evil - pionier jeżeli chodzi o zombie i ich
masową eksterminację... Może kolejnym pozytywnym aspektem tego filmu był brak owej fabuły? Korporacja
monopolizuje światowe rynki, a potem ot tak wypuszcza sobie półumarłych, których zadaniem jest wykończyć
ocalałych (w sporym skrócie), i tak zadaniem Alice aka Mily była ochrona ocalałych i zaprowadzenie ładu na
globie. Teraz korporacja prawie zniknęła (a właśnie z pokazania w szerszej skali tego wątku byłbym zadowolony),
pojawiają się kolejni ocalali, którzy w mniejszym lub większym stopniu pomagają tytułowej bohaterce... Może to
ja zbyt dużo wymagałem od tego filmu, wiązałem z nim za duże nadzieje i spodziewałem się hitu? Nie wiem, czuję
się rozczarowany, a kolejne 20 zł, już chyba nie będzie mnie tak uwierać w kieszeni, aby pozostawić je w kinie
(chociaż Wall Street czeka na takiego rekina finansjery i kinowego fotela jak ja). Ale przechodząc do oceny 3/10,
za niezłą pierwszą część i to chyba tyle w tym temacie. Stracony czas jak dla mnie.
Gall Anonim
zapowiedź filmu

Ekranizacja Hobbita
Nareszcie możemy odetchnąć z ulgą! Ekranizacja Hobbita wreszcie się do nas
zbliża, małymi kroczkami, ale w końcu zbliża. Podobno film ma zostać
podzielony na 2 części. Anonimowe źródła donoszą, że twórca Władcy Pierścieni
będzie odpowiedzialny też za Hobbita. Słynny Peter Jackson, mimo
reżyserowania będzie dodatkowo scenarzystą i producentem. Budżet obu części wyniesie 500 milionów $, a filmy
zostaną nakręcone równocześnie. Jeśli już nic nie stanie na drodze, na dniach powinno dojść do ostatecznego
podpisania kontraktów. Początek zdjęć planowany jest na styczeń 2011, premiera pierwszej części na grudzień
2012, a drugiej na grudzień 2013. W rolę Bilbo Bagginsa wcieli się Martin Freeman, ale nie jest to ostatecznie
potwierdzone. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli.
Wojtek Pawlata, kl. 1b

spotkanie autorskie

Heidi Hassenmüller we Wrocławiu
W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu odbyło
się spotkanie ze znaną i cenioną, niemiecką pisarką.
Dnia 4.10.2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie ze znaną i cenioną,
niemiecką pisarką Heidi Hassenmüller. Dzięki naszym germanistkom, paniom: Elżbiecie Kucharczyk i Dorocie
Milewskiej-Skotny mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Delegacja z
klasy II i III (grupy języka niemieckiego) czynnie uczestniczyła w tym
spotkaniu. Mieliśmy okazję zapytać o twórczość i życie tej niezwykle ciekawej
autorki. Zaskakująca była otwartość pisarki na problemy młodzieży, które
poruszyła podczas rozmowy. Ma to z pewnością związek z tym, iż dawniej była
dziennikarką i niejednokrotnie
zajmowała się trudnymi sprawami
młodych ludzi. Podczas spotkania
mogliśmy wyrazić opinie na temat
przeczytanych książek jej autorstwa
oraz emocji, które nam towarzyszyły podczas lektury. Choć sama komunikacja nie była łatwa, ponieważ zadawaliśmy pytania po niemiecku, natomiast tłumaczka oraz sama autorka porozumiewały się po holendersku,
to jednak sprostaliśmy temu wyzwaniu. Większość problemów, o których
pisarka mówiła podczas spotkania zawarte zostały w jej książkach, takich
jak np. „Dobranoc, słonko”, „W sidłach anoreksji”, „Czarne, czerwone,
śmierć”, „Niemy śmiech” i in. Podróż Heidi Hasenmüller do Polski miała
również na celu wypromowanie jej nowych książek: „Fałszywa miłość” oraz
„Super gwiazda”.
Spotkanie z tą niezwykłą osobą dostarczyło nam wielu wrażeń i emocji.
Serdecznie zachęcam do przeczytania książek autorstwa tej utalentowanej
pisarki. Wszystkie tytuły, które zostały wydane w Polsce, są dostępne w naszej
bibliotece szkolnej, o czym zapewniła bibliotekarka pani Lucyna Grochocka,
która również brała udział w spotkaniu.
Paulina Czado, kl. 3b

ku przestrodze

Błędne koło
Myślicie, że samookaleczanie się jest przeznaczone tylko dla
subkultury emo, po to, żeby mogli się pokazać?
Otóż nie. Wyprowadzę Was z tego błędu.
Cięcie się to choroba. Uzależnienie, porównywalne z narkotykami czy też alkoholizmem. Przeważnie zaczyna
się tak samo: nieodwzajemnione uczucie. Nie wiadomo, co wtedy zrobić. Cała złość, agresja i negatywne emocje
kumulują się w środku. Dochodzi do tego, że zastanawiasz się nad własnym życiem. Pojawiają się myśli
samobójcze. Wtedy do ręki wpada żyletka. Całkiem przypadkowo. Pierwsze cięcie. Pierwsza krew. Wraz z nią
wypływają wszystkie emocje. Ulga. Nie będzie to czyn jednorazowy. Gdy znowu będzie źle, „przyjaciółka”
powróci. Dojdzie do tego, że dzień bez okaleczenia się będzie dniem straconym. Każdy przedmiot – cyrkiel, nóż,
nożyczki czy nawet klucze będzie tym, czego potrzebujesz. Aż pewnego dnia przetniesz za mocno. Będziesz
przerażony, bo krew nie będzie chciała przestać płynąć. I tylko patrzeć, jak odpływa z Ciebie cała radość życia. Ból
i krew staną się Twoim nałogiem. Nikomu o tym nie powiesz. Sam na sam z tym problemem.
W końcu nieszczęśliwa miłość przeminie. Staniesz wtedy przed lustrem i wybuchniesz płaczem. Każda blizna
będzie Ci przypominać o tych nieszczęśliwych chwilach. Będziesz krzyczeć i płakać, że tego nie chcesz i że tak
naprawdę nienawidzisz się ciąć, choć z drugiej strony nie możesz bez tego żyć.
Rockowa

sondujemy pierwszaków

Pierwszoklasistom zadaliśmy dwa konkretne pytania:
1. Czy podoba Ci się w naszej szkole?
2. Spełniła Twoje oczekiwania?
(jeżeli nie, to jak ją sobie wyobrażałeś?)
1. Tak…
2. Tak…
Kacper 1e
1. Tak.
2. Poniekąd, w większym stopniu tak.
Wojtek 1b
1. Nie, gdyż myślałam, że będzie bardziej artystycznie, kreatywnie, a zostałam
zaskoczona dużą ilością nauki.
2. Nie.
Gosia 1e
1. Może być.
2. Nie, chciałam nauczycieli, którzy swobodnie będą przekazywać wiadomości.
Marlena 1b
1. Tak poza tym, że jest dużo nauki.
2. Wyobrażałam to sobie całkowicie inaczej.
Agnieszka 1e
1. Oczywiście.
2. Myślę, że tak.
Maciej 1f
1. Tak.
2. Tak.
Alek 1f
1. Tak.
2. Tak, bardzo. Wielki plus dla pana Żesławskiego, gdyż bardzo podoba mi się jego lekcja – muzyka. Jestem
także zadowolony z teatru oraz dykcji.
Rafał 1e
Przepytywała: Sylwia Malinowska, kl. 2e

tajemnicze historie

W poszukiwaniu zaginionej Arki
Arka Przymierza jest jednym z najważniejszych
i najbardziej zagadkowych przedmiotów w historii
świata. Poszukiwana od stuleci, jednakże znana
tylko z opisów i dzieł sztuki.
Była niezwykle cenna - zakładając, że
kiedykolwiek istniała - ponieważ zawierała laskę
Aarona, dzban z manną, a co najważniejsze - tablice

z dziesięcioma przykazaniami, które Bóg przekazał
Mojżeszowi na górze Synaj, w trakcie wędrówki ludu
Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. W biblijnej

Księdze Wyjścia (WJ 37, 1-9) znajduje się opis Arki
Przymierza: była to skrzynia z drewna akacjowego,
pokryta wewnątrz i zewnątrz szczerym złotem, ze
złotymi wieńcami wokół i czterema pierścieniami ze
złota, umocowanymi na jej czterech rogach. Do
przenoszenia Arki służyły cztery drążki, również z
drewna akacjowego, pokryte złotem, które wkładano
do pierścieni po obu bokach. Zamknięcie skrzyni
stanowiła szczerozłota płyta, zwana przebłagalnią,
zwieńczona dwoma cherubinami - istotami pół
ludzkimi i pół zwierzęcymi (Wj 25,18). Arka
Przymierza była nazywana w Biblii "Aniołem
Zniszczenia" ze względu na swoje nadprzyrodzone
moce, dzięki którym Żydzi zdołali zniszczyć wrogów
w XIII w. p.n.e. Ponoć miała porazić piorunem
każdego, kto odważy się jej dotknąć, a jej światło
bijące od niej w
szczególnych
chwilach, mogło
pozbawić życia
nawet tysiące
ludzi.
W Biblii
opowieść o Arce
Przymierza ma
swój koniec w
chwili, w której

umieszczono ją w Świątyni Salomona. Powstało
wiele teorii na temat obiektu, który najprawdopodobniej został zniszczony w 586 roku p.n.e., kiedy
Babilończycy zdobyli i zniszczyli Świątynię
Jerozolimską. W Drugiej Księdze Machabejskiej
(2 Mch 2, 1-5) czytamy, że Arkę ocalił prorok
Jeremiasz, który ukrył ją w tajemnej pieczarze na
górze Nebo na stepach Moabu. Natomiast święta
księga etiopska Kebra Nagast podaje, że Salomon
podarował Arkę królowi Menelikowi, a ten powierzył
ją mnichom koptyjskim i do dziś jest przechowywana
w świątyni w mieście Axum.
To jednak nie koniec. Jedną z wielu kolejnych
teorii jest to, że Arka została odnaleziona i uratowana
przed zniszczeniem w Świątyni Jerozolimskiej przez
samych Templariuszy, jednak na tym kończą się
przypuszczenia, gdyż to nie wyjaśnia, gdzie mogli ją
ukryć. Spiskowcy twierdzą że Arka to potężna broń
pochodząca z innej planety. Przedmiot ten pozostaje
legendą, przykrytą płaszczem tajemniczości. W
Księdze Jeremiasza jest zawarte proroctwo, według
którego w przyszłości nikt nie będzie już wspominał
Arki Przymierza ani odczuwał jej braku. Według
Apokalipsy (Ap 12, 19) ukaże się w dniu Sądu
Ostatecznego.
Raleigh

mówimy po angielsku

Students from AIESEC visited our school
In May students from AIESEC visited our school. An Indian girl, Darshita and a Chinese boy,
Franco made a presentation about their countries, cultures and customs. It was a very interesting
meeting. They tried to encourage us to take part in the student exchange. At the beginning they
introduced themselves and told us where they are from. Of course, we communicated in English.
None of us know Chinese or Indian. It was Franco who started…
CHINA
Franco looked like a typical Chinese: black hair, yellow
skin and dark, slanted eyes. He told us a lot of
interesting facts about his country and culture.
 Full name of the country – The People’s
Republic of China.
 The capital – Beijing.
 Colours on the national Chinese flag:
o Red – a symbol of revolution.
o Four small yellow stars around the big one –
a symbol of the nation unity with the
Communist Party of China.
 Language - There is a big number of language
dialects. But there is also one official language.
Franco said some words, expression and phrases









in Chinese, such as ‘Hallo’, ‘Good morning’, ‘Goodbye’, ‘My name is…’. It was very difficult and funny
to repeat them. Franco wrote down some words on the blackboard. We couldn’t believe that people in this
country can use this writing system every day.
Currency – Yuan.
Population - about 1.300.000.000.
School - It is difficult to get into university there because the competition is big. That is why teenagers in
Chinese schools work very hard. Franco said that they start lessons at eight a.m. but have to be at school an
hour before to do the homework. And they finish it at eleven p.m. So they spend at school more than 12
hours! It was a shock for us because it is a very long time. But the system of education is similar to the
Polish one. The primary school lasts 6 years, then there are 3 years of middle school and again 3 years of
secondary school.
Interesting and famous place - The Great Wall in China. It is the longest construction in the world, the
only monument which we can see from the cosmos. And although it is really old, it is still in perfect condition and attracts thousands of tourists.
Dishes – Everybody knows that rice is the basic ingredient of Chinese cuisine. However, very few of us
realize that there are many kinds of rice, for example, long rice, jasmine rice, short rice. Rice can be grown
practically anywhere, even on a steep hill or mountain, but it requires a lot of water. The traditional method
for cultivating rice is flooding the Fields, while or after, setting the young seedlings.

INDIA
Darshita was a student from India. At first, we saw a girl with dark complexion, black eyes and a charming, smile.
‘A typical Indian beauty;’ we thought. It turned out that she is a very talkative person, who wanted to tell us as
much as possible about her homeland.
 India is a federal constitutional republic consisting
of 28 states in South Asia.
 Flag: tricolour in equal proportion of deep saffron
on the top, white in the middle and dark green at the
bottom. The saffron stands for courage and sacrifice;
the white for purity and truth; the green for faith.
 The capital: Delhi.
 If you want to buy something there, you must
change your currency to Rupia.
 Traditional family: marriages are arranged by
their parents and other respected family members.
 Clothes: there is a great variety of colours and
styles depending on regions, climates and traditions. They call them sari for women and dhoti or
lungi for men.
 Diet: Darisha belongs to a caste which has to obey
strict rules. As a vegetarian, she avoids all kinds all meat. Her grandmother’s diet is even more restricted:
she is not allowed to eat plants that grow under the ground!
 Festivals:
o Holi(Dol-jatra) celebrated in spring by throwing
coloured powder and water.
o Bonifires are the day before, also known as Holika Dahan. Holi falls at the end of the winter season month(February/March).
 Bollywood: It’s formally referred to as Hindi cinema. The
name "Bollywood" is derived from Bombay and Hollywood, the center of the American film industry. However,
it’s only a part of the Indian film industry.

What is AIESEC?
AIESEC (pronounced "eye-sek", originally an acronym for Association Internationale des Étudiants en Sciences
Économiques et Commerciales)
AIESEC is the world's largest student-run organization with over 50,000 students in 111 countries.
AIESEC engages students and graduates in international student exchange and internship programmes for profit
and non-profit organisations.
The AIESEC network is present in over 1,700 universities across the globe, provides more than 10,000 leadership
experiences to its members and sends students and graduates on 10,000 international exchanges yearly.
Contact: http://www.aiesec.org/poland/wroclawue/
Daria Łuczak i Marta Iwankiewicz, kl. 2a

sekretny pamiętnik

Dzień w Soplicowie
„Wrocławski Klub Literata” organizował
wycieczkę do Soplicowa w celu zapoznania się
z miejscem akcji „Pana Tadeusza”. Wszyscy
byliśmy ciekawi, czy wszystko to, co opisywał
Adam Mickiewicz, było prawdą.
Jest piękny, słoneczny poranek, siedzę przed
oknem i zapisuję najważniejsze wydarzenia z
wczorajszego dnia w moim sekretnym pamiętniku.
Lekki wiaterek wpadł przez uchylone okno do pokoju
i przekręcił kartki na wcześniejsze strony.
Uśmiechnęłam się, gdy zobaczyłam, na jakiej kartce
spoczęła moja ręka, gdyż nietrudno było nie
zauważyć wielkiego napisu umieszczonego
wcześniej przeze mnie na środku strony, który
brzmiał: „Wizyta w Soplicowie”.Jeszcze raz
postanowiłam przeczytać swoje wcześniejsze zapiski
z przebiegu wizyty w posiadłości sędziego Soplicy.
„Wrocławski Klub Literata” organizował
wycieczkę do Soplicowa, w celu zapoznania się z
miejscem akcji „Pana Tadeusza”. Wszyscy byliśmy
ciekawi czy wszystko to, co opisywał Adam
Mickiewicz było prawdą.
Dnia 14 lipca 2009 roku o godzinie 5:30 całą
grupą z liderem Klubu Literata wsiedliśmy do
pociągu, który zmierzał ku Warszawie.
- Angela, jak myślisz, jak tam będzie? – uśmiechnęła
się do mnie moja przyjaciółka Dominika.
- A jak ma być? – wzruszyłam ramionami – Dowiemy się, czym Mickiewicza urzekło Soplicowo.
- A ja tam się zastanawiam, czy w ogóle tam będzie,
co oglądać. Może zastaniemy na miejscu rozpadający
się dworek? – myślał głośno, nasz o 2 lata starszy
kolega Piotrek.
- Jakaś stara rudera to szczyt naszych marzeń, prawda
Piotrek? – Maciek, który do tej pory wyglądał przez
okno, obrócił się do nas przodem. – Wszędzie tylko
pająki i szczury.

- Nie... Tylko nie szczury – Dominika zrobiła przerażone oczy.
- Wy dwaj, przestańcie. Jak wam się nie podoba, to
trzeba było nie jechać – prychnęłam niezadowolona.
- Coś ty, mieliśmy przegapić taką okazję? Będę miał
idealne warunki do robienia zdjęć – mówiąc to Piotrek wskazał palcem na swoją lustrzankę – I poza
tym, spędzimy z wami więcej czasu.
- Och, rzeczywiście. Dwa dni z wami będą jak najsurowsze tortury – przewróciłam oczami.
- Toś ty taka? – Maciek rzucił we mnie zatyczką od
długopisu.
Na rozmowach, przekomarzaniu się i rozwiązywaniu
krzyżówek, minęła nam podróż do Warszawy.
Teoretycznie, powinniśmy być na stacji Warszawa
Wschodnia o 12:17, ale jak to bywa przy naszym
szczęściu, postawiliśmy stopy na warszawskim
dworcu o 12:47.
- No, Młodzi Literaci – zaczął przemawiać do nas
pan Kuba, założyciel klubu – jesteśmy już w Warszawie. Przed nami jeszcze daleka droga. Wiem, że
jesteście już zmęczeni, ale jak to mawiał Janusz Korczak „W zmęczeniu hartuję się i dojrzewam”.
- Czy on nigdy nie jest zmęczony? – szepnął za nami
Patryk. – Wszędzie doszukuje się pozytywów.
- I właśnie dlatego jest naszym liderem. Jest nam
potrzebny ktoś taki. – Odszepnęła Dominika.
Pan Kuba zaczął iść prosto przed siebie, więc nasza
grupa, chcąc nie chcąc ruszyła za nim.
W Centrum Warszawy byliśmy o godzinie 13:00.
Według rozkładu jazdy nasz bus „Arka Bus”, który
miał nas zawieźć do Otwocka powinien być za pięć
minut. Byliśmy coraz bardziej podekscytowani, gdyż

zbliżaliśmy się
do celu naszej
podróży. Piotrek
dla zabicia
czasu, robił
zdjęcia stolicy.
Punktualnie o
13:05 nadjechał
bus i wszyscy
usiedliśmy w
fotelach. Od
pierwszego
przystanku
dzielił nas
Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d
kilometr.
Przejeżdżaliśmy przez Michalin, Józefów, Świder aż
wreszcie dojechaliśmy do Otwocka. Była godzina
13:55, kiedy wysiedliśmy na ulicy Orlej.
- Witamy w Otwocku, pięknym mieście położonym
w centrum województwa mazowieckiego – powitał
nas, ubrany na sportowo mężczyzna.
– Nazywam się Jacek Michalski i będę waszym
przewodnikiem przez najbliższe dni. Mam nadzieję,
że nie zanudzę was na śmierć. Wszyscy jak jeden
mąż zawołali: „Dzień dobry!” i tym oto sposobem
wsiedliśmy do naszego wynajętego wcześniej autokaru i ruszyliśmy do „Pensjonatu Milla” przy ulicy
Samorządowej 39. Po rozpakowaniu rzeczy, razem
z panem Jackiem ruszyliśmy zwiedzać okolicę.
Muszę przyznać, podróż do Soplicowa była
wspaniałym przeżyciem. Gdzie okiem tylko można
było sięgnąć, roztaczał się ładny krajobraz byłych,
litewskich ziem.
- Jak tutaj pięknie – westchnęła Dominika. – Po
mieszkaniu we Wrocławiu, gdzie jedynie słychać
warkot silników samochodowych, krzyki kłócących
się ze sobą ludzi, jest to wielka odmiana.
- Tak, jest bardzo spokojnie – dziwił się Maciek.
Słyszeliśmy śpiew ptaków, szum kołyszących się na
wietrze drzew.
- Rzeczywiście, jest tutaj brzozowy gaj – studiowałam „Pana Tadeusza” bardzo dokładnie.
- Angela, patrz! – zawołała Dominika.
Podniosłam wzrok znad książki i moim oczom
ukazał się wspaniały dworek z białymi ścianami.
- Tego nie ma w książce – Piotrek wskazał palcem na
stojącą przed domem tabliczkę. – „Brama ta na wciąż
otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”.
- Jak widzicie moi mili, jest to właśnie wspaniały
dworek Sopliców. A teraz, wchodzimy do środka, no
dalej! – pan Jacek żwawo ruszył w kierunku drzwi.
Do domu wchodziliśmy jeden po drugim. Było tutaj
niesłychanie cicho.
- Jest tutaj portret Kościuszki! – szepnął Maciek.
I rzeczywiście. Tadeusz miał na sobie czamarkę
krakowską, w rękach trzymał miecz i spoglądał do
góry. Pstryknął flesz. Piotrek robił zdjęcia.

- Zegar kurantowy... – powiedziałam i podeszłam do
drewnianej szafy. Z pewną nieśmiałością pociągnęłam za sznurek i w całym dworku rozbrzmiała melodia „Mazurka Dąbrowskiego”.
- Czuję się, jakbym tu była nie raz. – Dominika była
bardzo zadowolona.
- Pewnie, że tutaj byłaś. W „Panu Tadeuszu”... – powiedział Patryk i dmuchnął na kurz, piętrzący się na
szafce obok zegara.
Wyszliśmy do małego ogródka. Ludzie zajmujący się
obejściem Soplicowa dopilnowali, żeby wszystko
wyglądało tak, jak za czasów Sędziego. Uderzył nas
zapach fiołków, których doglądała Zosia. Zauroczeni,
staliśmy w miejscu obserwując te same widoki, które
widział Tadeusz po powrocie z Wilna.
Pan Jacek zaprowadził nas do Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. Wcześniej odbywały się tu
polowania. Tak, tak to były puszcze litewskie.
Strasznie się baliśmy, kiedy wchodziliśmy do
mateczników, czyli najdzikszych zakątków.
Przewodnik pokazał nam miejsce, w którym ks.
Robak czyli Jacek Soplica, strzelił w niedźwiedzia,
który dybał na życie Tadeusza i Hrabiego. Wtem
usłyszałam tętent kopyt. Obróciłam się i ujrzałam
jadącego młodzieńca na koniu. Pchnięta jakąś siłą,
pobiegłam za nim. Zmachana, zatrzymałam się
w samym sercu wielkiej puszczy (a przynajmniej tak
przypuszczałam). Rozglądałam się wokoło. Dopiero
teraz zdałam sobie sprawę, że odbiegłam od reszty
grupy. Chciałam zawracać, lecz przemógł mnie
strach. Może mnie szukają? Usiadłam przy brzegu
małego jeziorka, porośniętego trawą i czekałam. Po
chwili usłyszałam ujadanie psów. Są tutaj jacyś
ludzie? Otrzepałam się z kurzu i ruszyłam pomiędzy
drzewa, kierując się tylko szczekaniem czworonogów. Uśmiechnęłam się, kiedy wyszłam na skraj
puszczy. Zobaczyłam myśliwych, niektórzy byli na
koniach, inni jeszcze trzymali na smyczach psy.
Nagle jeden z mężczyzn uklęknął i przykładając ucho
do ziemi, nasłuchiwał. W tej samej chwili ujrzałam
niedźwiedzia, oddalonego o wiele metrów od
łowców. Schowałam się w krzakach i obserwowałam
bieg wydarzeń. Kiedy człowiek podniósł się z
klęczek, wszystkie psy wrzasnęły i spuszczone ze
smyczy, pognały prosto na niedźwiedzia. Zanim się
obejrzałam strzelcy także ruszyli w las.
- Ejże! Kto jest prostym chłopem, czy paniczem,
jeżeli z miejsca zejdzie, dostanie w grzbiet smyczem!
– krzyczał mężczyzna na koniu.
- To niemożliwe – powiedziałam do siebie. – To samo powiedział Wojski, podczas polowania.
Nikt nie posłuchał mężczyzny, huki ze strzelb raz po
raz wypełniały puszczę. Robiło się coraz głośniej.
Wrzask ludzi, ujadanie psów, ryk zranionego
zwierza, trąby konnych...
- Chybiono! Chybiono celu! – krzyczał z boleścią
Wojski.
Teraz byłam pewna, że to jest krewny Sędziego! Ale
jak to, co on tu robił? Prawie trzysta lat do przodu?

Ruszyłam za wszystkimi. Las robił się coraz rzadszy,
chociaż gwar nie cichł wcale. Pojawiłam się na
polanie i jak w filmie, widziałam, że niedźwiedź
w furii z drzewem w pysku, mknie ku dwóm młodym
mężczyznom stojącym nieopodal. Padły strzały! Lecz
zwierz nie zginął, a oni wspięli się na drzewo. Prawie
ich zahaczał pazurami! Z drugiej strony polany
biegły trzy osoby ze strzelbami, a za nimi... ksiądz?!
Wyrwał duchowny broń z ręki starszego już
myśliwego i wszyscy trzej wystrzelili. Krzyknęłam.
Udało im się to w ostatniej chwili! Zwierz padł
martwy, młodzi panowie cali i zdrowi. Odetchnęłam
z ulgą. Rozbrzmiała muzyka. Była piękna, a podwojona echem lasu, mknęła czysta, mocna z dziwną
harmonią. Ożywiło się jakby wszystko w puszczy.
Wtem, oprzytomniałam. Wyciągnęłam z mojej torby
„Pana Tadeusza”, znalazłam Księgę IV i wybałuszyłam oczy. Wszystko, co przeczytałam, działo się na
moich oczach! Teraz!
- „Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
swój róg bawoli, długi cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał:...” – przeczytałam na głos fragment epopei
narodowej.
- Kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? – podszedł do
mnie... Rejent?!
Tak, to musiał być on, bo na jego strzelbie był napis
„Sagalas London a Bałabanówka”.
- Ja... Zabłądziłam, tak, zabłądziłam. I... Eee... Wskażesz mi drogę do Soplicowa? – wyjąkałam.
- Coś mi się zdaje, że kłamiesz. – Rejent spojrzał na
mnie przenikliwie. – A może ty szpieg Moskali jesteś? Wszakże damą jesteś, ale oni to jak chcą, to
wszystko potrafią...
- Hejże! A kimże Ty jesteś? – Wojski podbiegł do
nas.
- Ta kobieta mówi, że zabłądziła – odpowiedział za
mnie Rejent. – Ale uważam, że szpiegiem jest waćpanna!
- Hola! Zaczekaj z osądami! Do Sędziego pójdźmy, z
nim porozmawia i wtedy obaczym. A ty tutaj czekaj.
- Powiedział do mnie Wojski i razem z Rejentem
ruszyli za myśliwymi.
Zrobiło mi się słabo i szumiało mi w głowie.
Wszyscy myśleli, że jestem szpiegiem, a ja
pojawiłam się tutaj niechcąco. No, może nie do
końca, bo przecież sama pobiegłam za jeźdźcem.
Oparłam się o drzewo i zamknęłam oczy.
- Angela! Angela? Wszystko w porządku? Szukaliśmy ciebie! – ktoś potrząsał mną gwałtownie.
Otworzyłam oczy. Na początku widziałam bardzo
niewyraźne kształty, a potem już odróżniłam
wszystkie osoby stojące dookoła mnie.
- Hej! Ona jest tutaj! – krzyknął Piotrek do reszty
grupy.

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d

- Gdzie ty się podziewałaś?
- Wiesz, jak się martwiliśmy? – Dominika ze łzami
w oczach przytuliła się do mnie. – Szukamy cię od
dwóch godzin!
- Ale... Ale jak to? Gdzie niedźwiedź? Gdzie myśliwi? – nie wiedziałam, co się dzieje.
- Angela o czym ty mówisz? Nie było tu żadnego
niedźwiedzia. – Maciek popatrzył na mnie uważnie.
- A może się uderzyłaś?
- Wszystko ze mną w porządku. – Prychnęłam, wstając o własnych siłach. – O, widzisz?
- Cała i zdrowa! Angelika, wiesz jak bardzo jesteś
nieodpowiedzialna? Wszyscy się martwili! – zganił
mnie pan Kuba. – Nie odchodzi się od grupy w środku lasu!
- Wrocławianie, jesteście głodni? – nagle, ni stąd ni
zowąd, pojawili się pan Jacek.
- Tak! – wykrzyknęliśmy chórem i pan Michalski z
uśmiechem zaprowadził nas do zamku rodziny Horeszków.
W „Panu Tadeuszu” wszyscy mężczyźni, którzy brali
udział w polowaniu, potem zajadli bigos, więc nie
byliśmy zdziwieni, że podano nam tę, a nie inną
potrawę. Kiedy wracaliśmy do pensjonatu, byłam
pewna, że w oknie dworku Sędziego widzę
Wojskiego, który uśmiecha się do mnie i macha
strzelbą. Nikt oprócz mnie tego nie widział.
Następnego dnia wracaliśmy już do Wrocławia.
Zamknęłam pamiętnik i wsunęłam go do
najniższej szufladki, dziś i tak już nic nie napiszę.
Wspaniale było przypomnieć sobie tamte
wydarzenia. Zamknęłam szufladkę. Oczywiście, o
tym, co mnie spotkało w puszczy, nikomu nie
opowiedziałam.
- Angela! Chodź już! Ile możemy na ciebie czekać?!
- Usłyszałam krzyki moich przyjaciół i z uśmiechem
na ustach, zbiegłam po schodach.

Aduś

szukamy talentów

Zapraszamy do współpracy z Cenzurką wszystkich tych,, którzy myślą
my inaczej,
którzy tworząą swój świat opowiadań,, poezji, rysunków.
rysunków
Piszesz wiersze? Opowiadania? Tworzysz prace plastyczne?
Podziel się swoim światem
wiatem ze szkolną
szkoln bracią na łamach gazetki szkolnej.
Oto Zwierzyniec Klaudyny, czyli próbka talentu naszej koleżanki z klasy 1d, Klaudyny Szydełko.

od redakcji
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
ętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli
eli chcecie dzielić się
si z rówieśnikami swoją
twórczością, spostrzeżeniami, myślami,
lami, zaanga
zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką.. Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy. Mo
Możecie je
dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres e-mail:
biblioteka.zs6@wp.pl.
Czekamy na Was i Wasze pomysły codziennie w bibliotece szkolnej!
Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej Cenzurce: Sylwia Blachnierek, kl. 3g; Aleksandra Jabłońska,
Jabło
kl. 3g;
Magdalena Kapera, kl. 3g; Bartek Młot, kl. 3a; Dagmara Marszałek, kl. 3b; Paulina Czado, kl. 3b; Daria Łuczak, kl. 2a;
Marta Iwankiewicz,, kl. 2a; Sylwia Malinowska, kl. 2e; Rozalia Kasprzak, kl. 2e;; Katarzyna Szymańska,
Szyma
kl. 2e;
Michalina Kulbaka, kl. 2a; Paulina Kluska, kl.2b; Agata Pomietło, kl. 1a; Magda Iwankiewicz,
Iwankiewicz, kl. 1d; Paula Podemska, kl. 1d;
Wojtek Pawlata, kl.1b; Małgosia Jędrzejewska,
J drzejewska, klasa 1f; Klaudyna Szydełko, kl.1d; Angelika Charuk, kl.1b
oraz Andżelika Mrozowicz, absolwentka.
Opiekę nad całością prac sprawują
sprawuj nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki,
Margerita
erita Niwelt – anglistka oraz Justyna Hełminiak – polonistka.

Cenzurka dostępna
pna

jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka
Szkoła
szkolna
Aby wszystko było jasne…

Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, redakcja ingeruje jedynie
w przypadku poważniejszych
żniejszych naruszeń
narusze zasad ortografii, gramatyki i dobrych obyczajów.

Nauczycielom w Dniu Ich Święta

Kochani nauczyciele!
Praca wychowawcy to praca niełatwa,
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić.
Ten, gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.
Za trudną pracę z nami i okazane serce
chylimy głowy w ogromnej podzięce.
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