
LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee  NNrr  XXVVIIII  iimm..  AAggnniieesszzkkii  OOssiieecckkiieejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  
  

NNrr  33//22001100//22001111 GRUDZIEŃ      

CCeennzzuurrkkaa  
nnnnnnnn iiiiiiiieeeeeeee zzzzzzzzaaaaaaaalllllllleeeeeeee żżżżżżżżnnnnnnnnaaaaaaaa        ggggggggaaaaaaaazzzzzzzzeeeeeeee ttttttttkkkkkkkkaaaaaaaa        mmmmmmmmłłłłłłłłooooooooddddddddzzzzzzzziiiiiiiieeeeeeee żżżżżżżżyyyyyyyy        mmmmmmmmyyyyyyyyśśśśśśśślllllllląąąąąąąącccccccceeeeeeee jjjjjjjj         iiiiiiii        ttttttttwwwwwwwwóóóóóóóórrrrrrrrcccccccczzzzzzzzeeeeeeee jjjjjjjj        
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gra w skojarzenia

Poznajemy myśli naszego nowego  

przewodniczącego Samorządu Szkolnego 

 – Sebastiana Piątkowskiego 
 

Jestem 

              przewodniczącym. 

Moje dzieciństwo 

  fajne. 

            Szkoła nauczyła mnie 
liczyć. 

 Autorytetem dla mnie są  

   rodzice. 

 Utożsamiam się z 
    nikim 
. Lubię w sobie 

   wszystko.  

 Zmieniłbym w szkole 

   boisko. 

 W życiu szukam 
   szczęścia.  

 Wierzę w  

   Boga. 

 Uczeń idealny 

   kreatywny. 
 W szkole irytuje mnie 

   za duża ilość lekcji.  

 Lubię kiedy uczeń  

   jest komunikatywny. 

 Rozważny czy romantyczny? 
   rozważny. 

 Wymarzona podróż 
   dookoła świata. 

 Prawdziwe szczęście 

   brak zmartwień. 
 Dzieci 

   obowiązek. 

 Perfekcyjny dzień  

   bez zobowiązań. 
 Nigdy nie zapomnę 
   Sylwestra. 

 Kiedy jest mi źle 

              kiedy muszę siedzieć  
                                    w domu. 

 Przyjaciele 
   dobra zabawa. 

  

 

Potrafię wybaczyć 
             Prawda. 
W szkole boję się 
   nauczycieli.  

Praca 

   obowiązek. 

Kiedy potrzebuję adrenaliny 
   kiedy popadam w nudę. 
Jestem uzależniony od 

   sportu, ruchu. 

Rozśmieszają mnie 

   „suchary”. 
Wzrusza mnie 

  książka „Dzieci z Bullerbyn”. 

Moje śniadanie 

   zróżnicowane. 

Niebo w gębie czuję 
   jedząc pizzę. 
Miejsce we Wrocławiu 

   Rynek. 

Film, który mnie ostatnio zachwycił 

   „Incepcja”. 
Aktualnie czytam 

   „Lalkę”.  

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 

   funky. 

Gdybym nie robił tego, co robię 
   nudziłbym się. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 

   nie ma takiej.  

Nigdy nie zrobiłbym 

   dziecka.  
Gdybym miał życzenie do złotej rybki 

              przez całe życie nie mieć   
                                    zmartwień. 
Ostatnie zdanie 

   do widzenia. 
 

Przygotowała: Sylwia Malinowska, kl. 2e      
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Died Moroz i Snieguroczka  

Mikołaj, Santa Claus,  

Babbo Natale, Julemanden, 
Jultomen, Papai Noel, 

Mikulas, Viejo Pascuero. 
der Weihnachtsmann.  

Święty Mikołaj – prawdziwa historia 
 

Praktycznie każdy z nas słyszał o świętym Mikołaju, który 

przynosi dzieciom prezenty w grudniu. W różnych kulturach 
jest często inaczej nazywany i przedstawiany.  

 

     Najbardziej znanym wizerunkiem Mikołaja jest starszy, grubszy mężczyzna z bro-
dą, ubrany w czerwony strój i poruszający się saniami ciągniętymi przez zaprzęg reni-

ferów. To przedstawienie pojawiło się w latach 20. XX wieku. Współczesny wygląd 

tej postaci został stworzony w 1930 r. przez Freda Mizena i Huddona Sundbloma dla 
firmy Coca-Cola. Obecny wizerunek Mikołaja wywodzi się więc z kultury amerykań-
skiej i brytyjskiej, gdzie postać ta towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia. W Euro-

pie Mikołaj zwykle roznosi prezenty 6 grudnia, ale coraz częściej jest również utożsamiany z prezentami pod cho-
inką w Święta Bożego Narodzenia, co jest efektem wpływu kultury amerykańskiej. Również w krajach Azji można 

dziś spotkać zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w grudniu, na co także wpłynęły Sta-
ny Zjednoczone. 
 

Wizerunki Mikołaja w wybranych krajach: 
 

• Polska – Mikołaj przychodzi 6 grudnia i w Wigilię Bożego Narodzenia. Ma czerwony 

płaszcz i na plecach dźwiga ogromny worek z prezentami. Odpowiednikiem wielkopolskim i ka-
szubskim jest Gwiazdor, który oprócz worka z prezentami nosi ze sobą 
także rózgi dla niegrzecznych dzieci. 

• USA – Santa Claus jest ubrany na czerwono i ma ze sobą wór z 

podarkami. Wchodzi do domów przez kominy. Dzieci otrzymują prezenty 
w pierwszy dzień Świąt  Bożego Narodzenia.  

• Włochy – Befana to staruszka z długim zakrzywionym nosem, la-

tająca na miotle i wchodząca przez kominy do domów. Zostawia prezenty 
w skarpetach w Święto Trzech Króli, a dzieci zostawiają dla niej poma-
rańczę lub mandarynkę. Natomiast w Boże Narodzenie prezenty roznosi Babbo 
Natale. 

• Francja – prezenty są wkładane do wyczyszczonych bucików w Boże Narodzenie przez Pe-

re Noela (Ojca Bożego Narodzenia), który roznosi je razem ze swoim przyjacielem La Pere 
Fouettardem, który karze niegrzeczne dzieci.  

• Dania - prezenty przynosi Julemanden wraz ze swoimi pomocnikami - 

elfami zamieszkującymi strychy, dla których dzieci pozostawiają mleko i ryżowy 
pudding. 

• Hiszpania – dzieci otrzymują prezenty w Święto Trzech Króli od Trzech 

Królów – Melchiora Kacpra i Baltazara. Dostają oni marchewkę dla wielbłą-
dów od dzieci.  

• Szwecja - prezenty oraz wierszyki z zagadkami przypiętymi do skarpet pozostawia skrzat 

Jultomen.  
• Holandia – Sinter Klaas przychodzi już 15 listopada, przypływając do Amsterdamu małym stat-

kiem i na koniu przemierzając ulice miast. Do 5 grudnia napełnia słodyczami buciki dzieci ustawione na 
parapetach okien.  

• Czechy i Słowacja - Mikulas pojawia się 6 grudnia. Spływa po złotej 

nitce rozciągniętej między niebem i ziemią. Towarzyszą mu anioł i czart - zły 
duch. 

• Niemcy - zarówno 6 grudnia, jak i w Wigilię, dzieciom podarki 

przynosi der Weihnachtsmann (Świąteczny Gość). 
• Rosja – Died Moroz (Dziadek Mróz) rozdaje prezenty w Nowy Rok. 

Ma futrzaną czapkę, długi płaszcz i  bardzo długą brodę. Towarzyszy mu  
Snieguroczka (Śnieżynka). 

• Brazylia – Papai Noel (Ojciec Bożego Narodzenia) przynosi prezenty w Wigilię, a można je roz-

pakować następnego dnia. 
• Chile - prezenty przynosi Viejo Pascuero (Staruszek Boże Narodzenie). 

• Chiny - dary pozostawiane w skarpetkach przynosi Che Dun Lao Ren - Bożonarodzeniowy    
                         Staruszek.  

 

Saint Nicolas et le Père Fouettard 

Che Dun Lao Ren  

Sinter Klaas  



4 

 

A kim tak naprawdę był Święty Mikołaj? 
 

     Żył na przełomie III i IV w. n. e. Jest jednym z najpopularniejszych świętych Ko-

ścioła Wschodniego, gdzie nazywany jest Mikołajem Cudotwórcą, a także Kościoła 

Zachodniego. Od rodziców otrzymał w spadku znaczny majątek, którym chętnie dzielił 
się z ubogimi. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką wrażliwością na ludzką biedę 
oraz niezwykłą pobożnością. Mieszkańcy Miry za jego dobroć wybrali go na biskupa. 
Brał udział w I soborze powszechnym w Nicei jako przeciwnik arianizmu. Zasłynął z 
opieki nad ubogimi, którą prowadził w niezwykle dyskretny sposób, bardzo często ano-

nimowo. Szczególną opieką święty otaczał dzieci, które bardzo często otrzymywały od 
niego drobne upominki. Znane jest też jego miłosierdzie wobec więźniów i skazańców, 

za którymi potrafił wstawiać się nawet u władz cesarskich. Jego relikwie znajdują się 
dziś w Bari we Włoszech. To właśnie na pamiątkę dobroci świętego pozostał zwyczaj 
obdarowywania się prezentami w dniu 6 grudnia. 

Marta Iwankiewicz, kl. 2a 

 z życia szkoły 
 

Forum Historyczno – Patriotyczne… na dwa głosy 

 

Głos 1 

     We wtorek (16.11.2010) w naszej szkole odbyło się już szóste z kolei forum historyczno-
patriotyczne pod hasłem – Kresy: ocalmy od zapomnienia...   Nasze zajęcia rozpoczęły się na 

drugiej godzinie lekcyjnej od krótkiego, ale jakże ciekawego przemówienia p. dyrektora Ro-
mana Kowalczyka oraz p. Roberta Pieńkowskiego - organizatora forum. Przez cały dzień 
mieliśmy okazję gościć Ryszarda Filipowicza, który jest wiceprezesem Okręgu Dolnośląskie-
go Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz byłym żołnierzem patrolu dywersyjnego Kedywu AK w Okręgu 

Wileńskim, pseudonim:  "Gryf". Następną osobą, która podzieliła się z nami swoją wiedzą, to prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk i 
jego lekcja pod tytułem: " Kresy bliższe i dalsze oczami historyka".  Idąc dalej dochodzimy do Pana Ryszarda Zaręby i Jerzego 

Rudnickiego z towarzystwa miłośników kultury kresowej i TVP Wrocław. Podczas wykładów gościliśmy jeszcze Pana Feliksa 
Kosteckiego – byłego żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, pseudonim „Lech”. A przed zakończeniem wystąpił 

społecznik, miłośnik Kresów, znawca kolei i kolejnictwa pan Marian Światowski. Z krótkiego opisu to chyba tyle, ale 
przejdźmy do sedna!  

     Wszyscy wyżej wymienieni mówili o Kresach. Co to jest, dlaczego są takie ważne i gdzie leżą? Odpowiadając na pyta-
nia, od razu można wyeliminować jedno z nich, mianowicie gdzie leżą? Kresy to nie jakieś państwo, miasto, którego można 

podać dokładną lokalizację na mapie „wujka Google’a”. Kresy to są ludzie, wspomnienia, które żyją w nich o dawnych 
wschodnich terenach Polski, gdzie w szkołach można było mówić tylko po rosyjsku, a polski był językiem zabronionym. 

O tym trzeba pamiętać i nie dać się, mówiąc potocznie „wpuścić w maliny”, gdy ktoś podchwytliwie pyta nas gdzie leżą, co to 
jest etc. Dlaczego są takie ważne? To zależy od człowieka. Wielu ludzi żyjących na kresach czuje się bardziej Polakami niż 
niektórzy z nas (tak, to jest powód do wstydu). Ich nostalgia za ukochanym krajem daje im siłę i nadzieję. Z wielu świadectw, 
z jakimi się zapoznałem w „historyczno-pat riotyczny wtorek” to wynikało. Ci ludzie są bohaterami dla mnie - młodego Polaka. 

Gdy nasz kraj uciekł im spod drzwi, a w ich własnych domach, na ich własnych ziemiach zabroniono mówić w ojczystym 
języku przez wiele lat nie poddawali się. Pomimo strachu dalej kultywowali polską tradycję. Swoim nowo narodzonym dzie-

ciom wszczepiali „polskość” mimo, iż tamte ziemie nie należały już do Polski. O kresach nie można zapomnieć, a większość 
z nas do tej pory nie miała nawet pojęcia co to jest. Dlatego chcę podziękować we własnym imieniu, a także koleżanek 

 i kolegów organizatorowi za zaproszenie ludzi, którzy pokazali nam odrobinę naszej kresowej spuścizny.  
 

Wojtek Pawlata, kl. 1b 
Głos 2    

    16 listopada 2010 roku, w pochmurny, deszczowy dzień, odbyło się VI Forum Historyczno – Patriotyczne pod hasłem : 

Kresy: ocalmy od zapomnienia... zorganizowane przez profesora Roberta Pieńkowskiego.  
     45–minutowe wystąpienia były przeróżne. Od życiowych opowieści, poprzez filmy, aż 
do długich monologów. Jedne nudnawe, inne – wręcz przeciwnie. Mnie osobiście podobał 
się wykład, trwający 2 godziny lekcyjne, prowadzony prze pana Ryszarda Zarembę z TVP 

Wrocław, zajmującego się realizacją programu „Studio Wschód”. W bardzo ciekawy spo-
sób pokazał nam prezentację dotyczącą swojej pracy.  

     Następnie obejrzeliśmy film, którego bohaterami byli starsi ludzie, biorący udział w II 
wojnie światowej. Opowiadali oni swoje przeżycia podczas podróży na nieistniejący już 
cmentarz. Było to ciekawe doświadczenie, gdyż osoby, które przeżyły wojnę na własnej 
skórze, opowiadając o tym, nie wstydziły się łez. 

     Mimo lekkiego nadmiaru wiedzy historycznej i zmęczenia, sądzę, iż wykłady w jakimś stopniu były ciekawe, chociażby 
dlatego, że na lekcjach historii nie dowiedzielibyśmy się wielu ciekawych rzeczy, o których opowiadali uczestnicy II wojny 

światowej. 
Gośkowa



poezja 
 

CodziennośćCodziennośćCodziennośćCodzienność    
     

Bo to się zwykle tak zaczyna... 
Zimny poranek, ciepłe kakao... 
Za oknem szarość, nie słychać ptaków... 
Te same krzyki, te same twarze jedynie zmartwienia 
nowe dochodzą... 
Tysiące myśli, miliony marzeń... 
Ciągłe dążenie do doskonałości... 
Coś się zaczyna, stare się kończy... 
Wszystko się kręci z celem, bez celu... 
Czas szybko leci, jak bezlitosny... 
Na nic nie czaka, nie ma uczuć... 
Wciąż te same słowa, brzmią tak głośno, już ich nie 
słychać... 
Tylko milczenie, ono nas rani... 
Szukamy setna całego życia... 
Brakuje nam czegoś... 
Zostaje; 
Cisza... 
Pustka... 
Ciemność...  
                                             Ewelina Szymczak, kl. 1b 

Życzenie…Życzenie…Życzenie…Życzenie…    
 

Najpiękniejsze są te niespełniane 
Od banalnych po te istotne 
Wierzymy we wszystko co nam pomoże je spełnić 
Tymczasem życie śpiewa 
Że życzenie otrzyma ten  
Kto wie ile jest warte. 
                                       Melancholiczna dziewczyna 

 

  
DarDarDarDar 
 

Dlaczego stoisz tu tak bezczynnie? Dlaczego robisz tę 
smutną minę? O co Ci chodzi? Czy coś się stało? 
No właśnie nie wiesz. 
Spójrz na drzewo ma piękną korę. Jego korona niczym 
fala liści szumi i woła bawi  się i tańczy. 
Spójrz na to niebo, lazurowo niebieskie, po którym fale 
płyną niczym żaglówki po morzu.  
Spójrz na to piękno zwykłej biedronki, która jak piękny 
koralik różańca, stąpa po listku tak delikatnie.  
Spójrz na to dziecko, łapie motyle, biega beztrosko, 
cieszy się, śmieje.  
Czy oni myślą o wszystkim, o niczym?  
Czy ich myśli sponiewiera mnóstwo srogich pytań?  
Nie...   
Oni nie myślą, oni mają dar.  
Cieszą się życiem.      

  Ewelina Szymczak, kl. 1b 
  
    

Przeprosiny…Przeprosiny…Przeprosiny…Przeprosiny…    
 

Jest za późno aby przepraszać 
Za późno by wybaczać 
Za dużo się wydarzyło aby chcieć coś zmienić 
Staram się próbować 
Nie czekać na to słowo 
Które za każdym razem traci na tym że 
Brzmi jak łgarstwo  
Nie jak nadziei cień. 
                                            Melancholiczna dziewczyna 

 

    

************    
stuka stuka niubłaganie 
puka puka nieosiągalnie 

nie zgaśnie 
nie zaśnie 
nie minie 

nie ciebie za to winię 
a płynie 

wciąż płynie 
żyje? 

przecież bije-- 
tik-tak 

na wznak 
leży patrzy słucha 
wyzionął ducha? 
stanęło utonęło 

------------ 
i śmiem powiedzieć 

bim-bam 
 

Wariatka ze światłocienia 

 

Rys. Sylwia Blachnierek, kl. 3g 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 

     Rozwój nowoczesnych technologii stwarza dziś możliwość zapoznania się z najważ-
niejszymi dziełami literatury w wersji dźwiękowej, w postaci audiobooków. Wystarczy 

dowolny odtwarzacz płyt CD, czytający pliki w formacie mp3, aby w dowolnej chwili – w samochodzie, w autobu-

sie, w drodze do szkoły lub pracy, w domu, wysłuchać nagrania książki czytanej przez profesjonalnych aktorów. W 
naszej bibliotece znajduje się w tej chwili 21 tytułów audiobooków lektur szkolnych, oto one:  
 

Conrad, Joseph: Jądro ciemności. Czytają Adam Ferency - lektura, Krystyna Czubówna - opracowanie. 

Audiobook. Kraków: Zielona Sowa, 2009. czas: 4 godz. 41 min. 
Dante, Alighieri Boska komedia: Piekło. Czyta Tomasz Czarnecki. Audiobook. Magnat. czas: 3 godz. 35 min. 

Dostojewski, Fiodor: Zbrodnia i kara. Czyta Kaweł Kutny. Audiobook. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ, 

2007. czas: 23 godz. 39 min. 
Goethe, Johann Wolfgang: Cierpienia młodego Wertera. Czytają Katarzyna Skoniecka, 

Jacek Król, Bartosz Mazur. Audiobook. Lublin: Biblios, 2006. czas: 5 godz. 7 min. (Au-

diobiblioteka Literatury; Nr 7). 
Kafka, Franz: Proces. Czyta Michał Białecki. Audiobook. Warszawa: Agencja Arty-

styczna MTJ, 2008. czas: 8 godz. 44 min. 

Kochanowski, Jan: Fraszki. Pieśni. Treny. Czytają Krzysztof Globisz - lektura, Krystyna 
Czubó wna – opracowanie. Audiobook. Kraków: Zielona Sowa, 2010. czas: 2 godz. 23 min. 

Krasiński, Zygmunt: Nie-boska komedia. Czytają Małgorzata Regent, Janusz Żak, Tomasz Czarnecki 

Audiobook. Magnat. czas: 1 godz. 50 min. 
Kuncewiczowa, Maria: Cudzoziemka. Czyta Elżbieta Kijowska. Audiobook. Warszawa: Mozai-

ka czas: 9 godz.  
Mickiewicz, Adam: Konrad Wallenrod. Czytają Krzysztof Kolberger - lektura, Krystyna Czu-

bówna – opracowanie. Audiobook. Kraków: Zielona Sowa, 2009. czas: 2 godz. 2 min. 

Mickiewicz, Adam: Pan Tadeusz. Czyta Szymon Sędrowski. Audiobook. Lublin: Biblios, 2006. 
czas: 9 godz. 38 min. (Audiobiblioteka Literatury; Nr 1). 

Nałkowska, Zofia: Granica. Czyta Marek Konopczak. Audiobook. War-

szawa: Agencja Artystyczna MTJ, 2010. czas: 10 godz. 46 min. 
Orzeszkowa, Eliza: Nad Niemnem. Czyta Ewa Matuszek. Audiobook. Lublin: Biblios, 2006. 

czas: 23 godz. 40 min. (Audiobiblioteka Literatury; Nr 3). 

Prus, Bolesław: Lalka. Czytają Katarzyna Skoniecka, Tomasz Bielawiec, Jacek Król, Jan 
Wojciech Krzyszczak. Audiobook. Lublin : Biblios, 2007. czas: 33 godz. 5 min. (Audiobiblio-

teka Literatury; Nr 9). 

Reymont, Władysław Stanisław: Chłopi. Czyta Szymon Sędrowski. Audiobook. Lublin : Bi-
blios, 2006. czas: 34 godz. 50 min. (Audiobiblioteka Literatury ; Nr 6). 

Sło wacki, Juliusz: Kordian. Czytają Anna Zawiślak, Jacek Król, Jerzy Kurczuk, Bartosz Mazur. Audiobo-

ok. Lublin : Biblios, 2007. czas: 2 godz. 57 min. (Audiobiblioteka Literatury; Nr 8). 
Sofokles: Król Edyp. Czytają Mariola Kurnicka, Piotr Wojciechowski, Janusz Żak. Audiobook. Magnat. czas: 1 

godz.  
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Szewcy. Czytają Małgorzata Regent, Janusz Żak, Tomasz Czarnecki Audiobook. 

Magnat. czas: 1 godz. 55 min. 

Wyspiański, Stanisław: Wesele. Czytają Paweł Ładniak, Szymon Sędrowski, Anna Zawiślak 
Audiobook. Lublin: Biblios, 2006. czas: 2 godz. 53 min. (Audiobiblioteka Literatury; Nr 4). 

Zapolska, Gabriela: Moralność pani Dulskiej. Czyta Małgorzata Regent. Audiobook. Magnat. 

czas: 1 godz. 45 min. 
Żeromski, Stefan: Ludzie bezdomni. Czyta Grzegorz Matysek. Audiobook. Lublin : Biblios, 

2006.  czas: 12 godz. 17 min. (Audiobiblioteka Literatury; Nr 2). 

Żeromski, Stefan: Przedwiośnie. Czyta Bartosz Mazur. Audiobook. Lublin : Biblios, 
2006. czas: 12 godz. 5 min. (Audiobiblioteka Literatury; Nr 5). 

 

Zapraszamy do biblioteki 
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recenzja książki 
 

Piątek Tomasz: Heroina. Wołowiec: Wyd. Czarne, 2002. 
 

     Tomasz Piątek jest autorem przede wszystkim kryminałów, ale odmianą w jego twórczości jest 

„Heroina”. Jest to opowieść człowieka dobrego, uczciwego i świadomego podejmowanych 

decyzji, ale słabego. Tomek jest młodym mężczyzną i pracuje w telewizji, jedynie po to, aby 
kupować narkotyki. Nierzadko jest to jedyne jego danie w ciągu dnia. Niecodzienne w środo- 

wisku narkomanów jest zachowanie Tomka. Ma świadomość, że heroina nie jest dobrym doradcą, 
co więcej obwinia ją o stratę żony i syna, a nawet psa. Z własnej autopsji zna konsekwencje 
związane z uzależnieniem, i dlatego nie pozwala popełnić tego samego błędu przyjacielowi, z 

którym notabene połączyło go zamiłowanie do narkotyków. Świat mężczyzny to udawani przyjaciele, którzy 

pojawiają się tam, gdzie narkotyk oraz środowisko młodych narkomanów. Heroina w ich życiu jest radością i 
najlepszą rozkoszą, jaka mogła ich spotkać. Tomasz budzi we mnie sympatię. Wydaje się być wycofany i 

nieprzystosowany do życia w społeczeństwie, a pomimo tego jest w jego prostym i niepewnym stylu życia coś, co 
przyciąga.  

      Natty Dread 

recenzja filmu 

 

Harry Potter i  Insygnia Śmierci. Cz. 1. Reż. David  Yates. Wyst.: Daniel Radcliffe , Emma Watson, Rupert 

Grint. USA, 2010. 
     Insygnia Śmierci to siódma już z kolei część przygód młodego czarodzieja. Jest to pierw-
sza  z dwóch części zakończenia cyklu. Przed pójściem do kina postanowiłam przeczytać 
recenzję, z każdym słowem traciłam wiarę, że film może być dobry. Jej autor nawet nie 

starał się szukać plusów. Od razu zauważyłam, że nie czytał książki. W wielkim skrócie 
siódma część to opowieść o podróżach Harrego, Rona i Hermiony oraz dążeniu Voldemorta 

do władzy. Usiadłam w fotelu i film wciągnął mnie bez reszty, niby to samo czytałam w 

książce, ale przed ostatnią sceną się wzruszyłam. Moja opinia jest taka, że nie jest to już 
film dla osób postronnych, reżyser wymaga od widza znajomości czarów i pojęć. Jeżeli 

jednak nie czytałeś, a tylko oglądałeś poprzednie części, to nie będziesz mieć problemów ze 
zrozumieniem filmu. Hasło filmu to: nigdzie już nie jest bezpiecznie. Film świetnie to odda-

je. Polecam, niezapomniane wrażenia gwarantowane! 
                                                                                                                       

Melancholiczna dziewczyna 

recenzja płyty 
 

Abradab: Abradabing. Produkcja O.S.T.R., 2010. 
 

     Bujająca i pozytywna artykulacja Dab-a w zestawieniu z bitami charakterystycznymi 

dla utworów O.S.T .R.  może się wydać zbyt eksperymentalna. Szesnaście utworów 

utrzymane jest w undergrandowym i hip-hopowym brzmieniu i mniej w nich reggae, 
niż na płytach Abradaba ze składem. Doskonała twórczość najpierw w Kaliber 44, ko-

lejno w Abradab i solowa kariera, to dowód na to, że Dab nie miewa słabych utworów. 

Wszystko, czego dotknie Marcin Marten staje się muzycznym złotem. Innymi słowy 
kawałkami wpadającymi w ucho.  

     Na krążku pojawia się świetny utwór - Gniew, w którym gościnnie wystąpił French 
man. Płyta jest dziełem grupy fantastycznych muzyków, którzy ewidentnie znają się na 

swoim fachu. 

Natty Dread 

recenzja programu TV 
 

Mołek Magdalena: W roli głównej: Kuba Wojewódzki. Program telewizyjny TVN Style , 2010. 
 

     Tym razem nie film, ale wywiad - stary, jednak chyba dopiero teraz na tyle wyklarowałem swoje poglądy, aby 
móc je skonfrontować z tym, co ma nam do powiedzenia Kuba Wojewódzki. Jasno wyznacza granice, nieraz 

przekraczające kicz i tandetę, ale, no cóż, przyznał się do tego otwarcie. W telewizji nie ma miejsca na to, aby czuć 
żal po śmierci najbliższych…, ba, trzeba nawet być wobec tego ironicznym, traktować to z dystansem, aby nie 

szukać zrozumienia wśród publiczności, która jest kapryśna. Jednego dnia będzie płakać razem z nami z tego 

powodu, aby następnego dnia okrzyknąć to tanim przedstawieniem, które jest stworzone jedynie po to, aby z 
gasnącej gwiazdeczki wykrzesać jeszcze trochę. Wojewódzki mówi o tym, że dziennikarze się sprzedają, i to jest 
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niestety smutna prawda. „Każdego da się kupić za mniejszą lub większą cenę” - mówił tutaj akurat o prostych 
przykładach z cyklu "prowadzenie imprezy", ale myśląc o tym dalej doszedłem do jednego wniosku: w tym 

świecie niestety niezależne dziennikarstwo powoli zanika. Są ostatnie bastiony, jednak odchodzą one bez echa na 
emeryturę lub po prostu oferuje im się tak lukratywne oferty, a jedynym kruczkiem jest to, 

aby w swoich artykułach nie pisali o homofobii, religii, politykach, czy też nie 

prześmiewali po prostu naszych polskich małomieszczańskich utartych poglądów i 
stereotypów. Aby pozostać na rynku trzeba mieć popyt, którym operuje czytelnik, kupując 

magazyn, pismo. A przyszło nam żyć w takich czasach, gdzie artykuły z cyklu 

"Zaatakował mnie wampir!", "Bobry atakują mój samochód", czy też "Nie śpię bo 
trzymam kredens" lub wywiady z cyklu "Co robisz w teatrze?" lub "Czy zamierzasz mieć 
dzieci"?, wygryzają te, które mają minimum przekazu merytorycznego i 

światopoglądowego. Nie mówię tu o Focus'ie, czy też prasie specjalistycznej, ale o tych 
pismach, które w sensowny sposób mówią o nas, o naszych przyzwyczajeniach, ale te nie 

znajdują raczej nowych nabywców. W wywiadzie K. Wojewódzki jasno wyraził swoje poglądy, nie ze wszystkim 

się zgadzam, ale moim zdaniem jest w tym dużo racji. Mimo że rozmowę prowadziła Magda Mołek, której fanem 
nie jestem, jest ona rzeczowa, Pan Kuba nie robi pośmiewiska z całego wywiadu, jednak kilkakrotnie w subtelny 

sposób ukazuje widzom, co sądzi o pytaniach Pani Magdy. Wielu przykleiło do niego łatkę taniego showman'a, ale 

po części taką rolę widzi dla siebie w mediach, prześmiewczą, budzącą kontrowersję, który jednak ceni swoją 
prywatność, która na sprzedaż nie jest. 

     To jedynie moje poglądy i opinie. Chcesz? Napisz kontrartykuł! 

                 Gall Anonim 

relacja z koncertu       

Hurtowe Strachulce ! 
     Z wielką niecierpliwością oczekiwałam na ten dzień. Odliczałam dni i godziny. W końcu nad-
szedł 28.11.2010 r. Niedziela. Kolejna data, która zostanie przeze mnie zapamiętana przez długi, 

długi czas. Tego dnia o godzinie 19
00

 w Kultowej odbył się koncert dwóch genialnych zespołów: 
Strachy Na Lachy i Hurt. 

    Wchodząc do klubu, dało się odczuć wspaniałą koncertową atmosferę. Około 19
15

 Mocą Światła 

Misia rozpoczął się występ wrocławskiego Hurtu. Chłopaki rozpoczęli kawałkiem Ważne jest. Ma-
ciek Kurowicki  (wokalista) nie mógł ustać w jednym miejscu dłużej niż minutę. Biegał po scenie, 

skakał, krzyczał. Bardzo pozytywny człowiek. Maćkowy optymizm sce-

niczny był jak najbardziej zaraźliwy. Pozytywny nastrój i uśmiech udzielił 
się publiczności. Coś wspaniałego. Można było usłyszeć takie piosenki jak Alarm Cyklicz-

ny, Czat, Załoga G, Zmień Dilera, Lecę ponad chmurami, Mary Czary i wiele innych. 

Ponad godzinny występ zleciał bardzo szybko. Trochę żałowałam, że to już koniec, choć z 
drugiej strony wręcz nie mogłam się doczekać jednego z moich ulubionych zespołów – 

SNL.  

     Strachulce rozpoczęły około 20 minut po Wrocławianach!!! Mistrzostwo wszechgalak-
tyki! Na taki koncert warto było czekać. Grabaż , Kozak , Lo, Kuzyn , Maniek i Pan Areczek  zagrali wspaniale. 

Krzysiek Grabowski co chwilę robił przegenialne miny – jak to On. Lo wywijał na basie, aż miło 

było popatrzeć. Grabaż chodził po scenie swoim mistrzowskim krokiem i śpiewał m.in. : Strachy Na 
Lachy, Dzień dobry kocham cię, Idzie na burzę idzie na deszcz, Dziewczyna o chłopięcych sutkach, 

Radio Dalmacja, Żyję w kraju („Gdzie Ty żyjesz, gdzie?”), Twoje oczy lubią mnie, Ostatki – nie wi-

dzisz stawki, Nieuchwytni buziakowcy, Piła Tango. Podczas koncertu Grabaż dał wszystkim do zro-
zumienia, że z nim się w kulki nie leci. Do chłopaka, wykrzykującego 

„Piła Tango” na początku występu (PT jest zawsze i na bisach) powie-
dział mniej więcej tak : „Chłopie, nie jesteś tu jedyny. Wyjdź i nie de-

nerwuj innych. Niegrzecznie jest przerywać osobie, która akurat mówi. 

Przestań lepiej, bo to już nawet nie jest zabawne. Jesteś z PO lub PiSu, 
żeby przerywać innym?” Po tych słowach publiczność oszalała. Grabaż 
dostał tak ogromne brawa, że chłopakowi zrobiło się głupio. I dobrze. Mimo tego 

drobnego incydentu (który poniekąd był mistrzowski) koncert był przepiękny. Warto 
było. 

     Mam ogromną nadzieję, że Strachy, jak i Hurt niedługo odwiedzą Wrocław, a ja znów będę mogła się doprowa-

dzić do utraty głosu, bolących nóg i mocno „wyłokciowanego” kręgosłupa. 
                                                                                                                                               Gośka Jędrzejewska, kl.1f 
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Rok  1867  
 

5 grudnia minęła kolejna rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego.  

Uważam, że w nauce historii najbardziej nudne są daty. Owszem, opisy wojen, bitew czy królobój-

ców na dworach carskiej Rosji mogą być interesujące. Ale daty? Jest jednak jeden rok, który na 

pewno zapamiętam do końca życia. Nie dlatego, że stało się wtedy coś, co świat ówczesny by zauwa-
żył (oprócz wynalezienia dynamitu oczywiście). Nikt bowiem wtedy nie przypuszczał (no może 

oprócz kilku wróżek), że właśnie w tym roku urodzą się nie tylko najwięksi polscy  

giganci umysłu i literatury, ale również prawdziwi giganci wojskowi. 
 

      Chodzi mi o Marię Skłodowską- 
Curie, Władysława Reymonta, Józefa 

Piłsudskiego oraz Gustawa Mannerhe-
ima. Wszystkie te osoby łączy nie tylko 

wielkość duchowa i umysłowa ale 

przede wszystkim rok urodzenia - 1867. 
Oczywiście, może ten zbieg okoliczno-

ści zadziwia tylko mnie, ale niech ktoś 
mi wytłumaczy, czy nie ma w tym czegoś magiczne-
go, że Maria Skłodowska-Curie , dwukrotna laure-

atka w dziedzinie fizyki i chemii (nie podaję dat bo 
jak wspomniałem, są nudne) oraz twórca „Ziemi 

obiecanej” i „Chłopów” Władysław Reymont 

zostali wyróżnieni nagrodą, która zapewne nie 
powstałaby, gdyby Nobel wcześniej nie opaten-

tował dynamitu. A kiedy go opatentował? Wła-

śnie w 1867 roku! To właśnie refleksja nad 
strasznymi skutkami wykorzystania dynamitu na 

wojniespowodowała ufundowanie nagrody dla 

wybitnych naukowców. Zresztą, właśnie dzięki temu 
wynalaz- 

kowi mógł się tak bardzo wzbogacić, że 

po prostu miał co ufundować.  I oto 
następne powiązanie. Dynamit i wojny. 

A przecież w tym samym roku, w 1867, 

urodzili się dwaj następni wielcy, gi-
ganci wojskowi. Wszyscy wiemy, że to 

właśnie Józef Piłsudski obronił Europę 
przed inwazją bolszewicką w 1920 r. 

(no, tę datę też pamiętam)  i zadał jedyną w historii 

klęskę Armii Czerwonej potwierdzoną pokojowym 

traktatem. Piłsudski  próbował skutecznie powstrzy-

mać również Hitlera (w 1933 roku), ponieważ prze-
widział jako pierwszy, jakim niebezpieczeństwem dla 

Polski  

i Europy będzie III Rzesza. Niestety, Francja jak 
zwykle była bierna. O Gustawie 

Mannerheimie  pewnie prawie bym 

nie słyszał, ale właśnie dlatego, ze 
urodził się w tym samym roku, co 

Piłsudski dzisiaj już wiem, że jedy-
nym odpowiednikiem naszego 

bohatera w Europie może być 
właśnie on. Tak jak w 1920 
Piłsudski, tak marszałek fiński 

Mannerheim w 1939 roku 

powstrzymał inwazję Czerwonej Armii (cho-
ciaż rok później musiał podpisać niestety nie-

korzystny dla Finlandii pokój). Wcześniej, w 

1919 powstrzymał w kraju socjalistyczno-komunisty- 
czną rewolucję. Finowie okazali się nieustraszeni i 

bili się tak mężnie, że podnieśli na duchu przede 

wszystkim Polaków już wtedy okupowanych przez 
bandziorów wszech czasów: Hitlera i Stalina.  

Jak widać to w tym 1867 roku urodzili się niby tak 

różni, ale podobni sobie wodzowie armii. Podobni  
w swoim wizjonerstwie, że suwerenności czy to Pol-

ski czy to Finlandii bronić należy bez oglądania się 

na innych, bo pomocy nie ma co się spodziewać. się 
na innych, bo pomocy nie ma co się spodziewać.

Ostatnio słyszałem piosenkę Jana Pietrzaka o polskich sierpniach. W tym miesiącu, ale w różnych latach miały 

miejsce ważne wydarzenia dla naszego narodu, między innymi cud nad Wisłą i powstanie Solidarności.  

Może kiedyś ktoś, coś skomponuje o roku 1867. Ja właśnie napisałem na jego cześć ten krótki referacik.  

        Bo coś w tym jest: Maria Skłodowska-Curie, Władysław Reymont, Józef Piłsudski,  

Gustaw Mannerheim. I dynamit! 
                                                                                                                                Olgierd Przybyło, kl. 1c 

tajemnicze historie  

 

Teotihuacán - nieziemskie miasto bogów  

 

       Teotihuacán jest największym archeologicznym znaleziskiem z okresu  

prekolumbijskiego w Ameryce. Miasto znajduje się 40 km od stolicy Meksyku. 
Nazwa nawiązuje do miejsca, w którym "wybierano bogów". Według legend 

zostało ono wybudowane przez olbrzymów, zwanych quinametin, którzy żyli 

na długo przed pojawieniem się ludzi i zostali zniszczeni przez wielką  
katastrofę. Z racjonalnego punktu widzenia, jest to niemożliwe, więc korzenie  

powstania Teotihuacán'u są owiane tajemnicą. Nie wiadomo kto je założył. 



Aztekowie, kiedy zajęli miasto, uznali je za miejsce 
legendarne, związane z pradawnymi kultami, i sądzi-

li, że jego twórcami byli bogowie. Trudno uwierzyć 
w to, by człowiek mógł stworzyć tak niezwykłe dzie-

ło, które na przestrzeni tysięcy lat 

zachowało się w takim stanie. We-
dług archeologów początki miasta 

sięgają okresu archaicznego, może 
nawet II tysiąclecia p.n.e. Pierwotnie 
Teotihuacán mógł być ośrodkiem 

obrzędowym lub wiejską osadą. 
Wśród zachowanych zabytków są 
piramidy, które pełnią rolę milczą-
cych świadków genezy miasta. Teo-

tihuacán miał charakter dużej metro-
polii, która mogła liczyć nawet 200 tysięcy miesz-

kańców i zajmować powierzchnię 22 kilometrów. 

Budo wle zostały wzniesione wzdłuż osi, zwanej Ale-
ją Zmarłych, której długość wynosiła 3 kilometry. 

Nad nią znajdowała się olbrzymia 65metrowa pira-

mida Słońca. Po stronie północnej natomiast wznosi-
ła się Piramida Księżyca, która miała 43 metry wyso-

kości. Została zbudowana na górskim wzniesieniu, 
więc jej wierzchołek znajdował się na tej samej wy-

sokości, co piramida Słońca. Pochodzenie założycieli 

miasta nie jest do końca znane. Archeolodzy sądzą, 
że nie był to jeden lud, tylko zespół różnych grup 

etnicznych. Była to z pewnością rozwinięta cywiliza-
cja, gdyż same budowle świadczą o tym, że ich twór-

cy musieli posiadać dużą wiedzę 
matematyczną, astronomiczną i bu-
downiczą. Kolejnym, ważnym, deta-

lem świadczącym o wysokim po-

ziomie kultury są znaleziska arche-
ologiczne, takie jak np. maski z ne-

frytu lub bazaltu, ozdobione 

muszlami. Kiedy w IX wieku, nastą-
piły pierwsze najazdy Tolteków, 

Teotihuacán był już podupadłym i 

prawie opuszczonym miastem. Do 
dziś nie wiadomo co spowodowało jego upadek. 

Zdaniem naukowców było to spowodowane nagłymi 

zmianami atmosferycznymi. Klimat stał się bardziej 
suchy, wskutek czego zmalały zbiory i mieszkańcy 

byli narażeni na głód. Nie wszyscy jednak zgadzają 
się z tym poglądem i szukają innych tez wyjaśniają-
cych upadek tego niezwykłego, przesiąkniętego ta-

jemniczością miasta. Miasta, które dzięki swojej 
wyjątkowości z pewnością zasłużyło na miano 

 "miasta bogów".  

                                                                                                    „miasta bogów”.                                          Raleigh 
 

 
                                                                       

naszym zdaniem 

Święta Bożego Narodzenia  

 

     Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, radości, przebaczania, ale również czas refleksji, spotkań 

rodzinnych, wspomnień. Święta Bożego Narodzenia obchodzimy od IV wieku, kiedy to zrodziła się tradycja świę-
towania i obdarowywania się prezentami. Poprzedzone jest okresem czterotygodniowego postu, zwanego Adwen-

tem. W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie to najważniejsze święto roku, obchodzone na całym świecie. 

Święta te zwano także Godami, Świętymi Wieczorami, Koladką. Rozpoczyna je wieczór wigilijny - 24 grudnia,  
a kończy dzień Trzech Króli - 6 stycznia. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i naj-

bardziej wzruszającym wieczorem roku. Główną jego częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw. 

Wieczerza ta ma charakter ściśle rodzinny. Zaprasza się czasami na nią, oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. 
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Wyrażamy 
nim pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również przywodzić nam na 
pamięć zmarłego członka rodziny, ale jest też przeznaczone dla przygodnego gościa. Obrzędy te i zwyczaje mają 
stara tradycję.  
                           Boże Narodzenie  jest magiczne pod warunkiem, że sami na tę  magię  pozwolimy.  
                         Poniżej prezentujemy wypowiedzi uczniów na temat magii Świąt Bożego Narodzenia. 
 

 Magia świąt , hmm… Jest to czas poświęcony tylko rodzinie. Jest to radość z narodzenia Jezusa. Jest to śpiewa-
nie pięknych kolęd oraz piosenek świątecznych. Jest to czas refleksji nad życiem. 

Julia, kl. 1 

 

 Magia świąt  jest czymś, czego najbardziej lubię doświadczać. Jest to okres, podczas którego nawet najwięksi 
wrogowie czują unoszącą się w powietrzu aurę sprawiającą, że stają się swoimi przyjaciółmi. Niekoniecznie 

odpowiadają mi reklamy świąteczne zbyt wcześnie podawane w eter, aby zwabić do sklepów jak najwięcej 

klientów. Wszędzie jest komercja. Jednak mimo wszystko ten czas jest niezwykły. Być może, dlatego że święta 
obchodzimy tylko raz w roku. Stajemy się cierpliwi, życzliwi, skłonni do bezinteresownej pomocy. Odchodzą 
w niepamięć największe troski, z którymi zmagamy się codziennie. 
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W każdym domu święta obchodzone są inaczej, różne rodziny mają swoje wewnętrzne trady-
cje, ale wszystkie łączy wspólny pierwiastek. Tym pierwiastkiem jest magia. Zapewne każdy z nas 

oczekuje momentu ubierania choinki, a już w ogóle szukania pod nią prezentów. Wszystkiemu towa-
rzyszy niesamowity nastrój i dziecięca wyobraźnia, która sprawia, że potrafimy uwierzyć w św. Mi-

kołaja … czasami nawet się nim stać. =) 

                                                                                                                                                                Uczeń, kl. 3 
 

 Mimo tego, że nie jestem osobą wierzącą Święta Bożego Narodzenia są dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem 

i wspaniałą tradycją. Myślę, że każdy człowiek w ten jeden, jedyny dzień w roku „budzi się” z szarej rzeczywi-
stości i potrafi docenić to, co najpiękniejsze w jego życiu. Miłość, którą obdarowuje innych i którą sam otrzy-

muje. 

Zuzanna, kl. 2 
 

 Jest to dla mnie wyjątkowy czas radości i miłości. Znikają problemy, cichną kłótnie. Magię świąt  akcentują 
prezenty leżące pod choinką, śnieg, który pięknie ozdabia zimowy krajobraz świata.  

Oliwia, kl. 2 
 

 Święta Bożego Narodzenia są niesamowite. W grudniu można naprawdę poczuć, że Bóg do nas przychodzi. 

Świat na miesiąc staje się inny – ludzie są uprzejmi, ulice udekorowane są świątecznymi ozdobami, w miesz-

kaniach pojawiają się choinki. Jest to jedyny okres, w którym nic przykrego nie jest w stanie popsuć mi  
humoru. Ale czy możemy mówić tu o jakiejkolwiek magii? Uważam, że wyrażenie „magia świąt” nijak się ma 

do religii, którą wyznaję. Przyznaję – to cudowny czas, ale magii w nim nie widzę. 
                                                                                                                                                            Konrad, kl. 1 
 

 Magia świąt  to jest dla mnie miłość w rodzinie. Wszystko wystrojone, dzięki czemu nastrój każdemu się po-

prawia. Magia świąt  jest dla mnie byciem z bliskimi mi osobami.Wiara w dobro drugiego człowieka. Bliskość. 
Czas dla siebie. Ciepło. Zabawa. 

                                                                                                                                              Trzecia Teatralna 
  

 Według mnie magia świąt , to wspólny posiłek z rodziną w miłej pogodnej atmosferze. 

Dżenn 

 

 Magia świąt? To pozytywna energia, która podnosi mnie na duchu, dodaje mi sił przy nadchodzącym wysta-
wianiu ocen oraz spotkaniu z całą rodziną podczas wigilii. Nadchodzące święta są jedyne w swoim rodzaju, bo 

ich atmosfera ogarnia cały świat! 

Wojtek, kl.1 

  

 Spotkania z rodziną. Pyszne jedzenie. Prezenty i choinka. Dużo wolnego czasu. Śnieg. 

Uczeń, kl. 3 

 

 Wigilijna atmosfera, odpoczynek, prezenty, choinka, ozdoby świąteczne, św. Mikołaj, spotkania rodzinne, 

zapach ciast i wielka radość. 
Uczennica, kl. 1 

 

 Przede wszystkim to czas, w którym ludzie mają znacznie więcej chęci do obdarowywania się uśmiechem i 

życzliwością. Uwielbiam także cały wystrój świąteczny panujący na ulicach i w galeriach. Choć cały ten okres 

świąteczny jest wykorzystywany w marketingu i niejednokrotnie ludzie zapominają o faktycznym znaczeniu 
świąt  jest to dla mnie najlepszy moment w roku. Cieszę się na myśl o spotkaniu całej rodziny przy jednym sto-

le, cały rok wyczekuję uszek w barszczu. I choć wstyd się przyznać wierzę, że kolędnicy i jak i Mikołaj po raz 
kolejny u mnie zagoszczą. 

Uczeń, kl. 3 

 

 Dla mnie magia świąt  to prezenty i rodzinne wspólne zakupy, gotowanie, duża świecąca choinka, pomarańcza 
z goździkami.  

Uczennica, kl.1  
 

 Dla mnie święta są ważnym wydarzeniem. Przede wszystkim, dlatego że w tych dniach panuje 

sympatyczna, rodzinna atmosfera. Cała rodzinka spotyka się przy stole zastawionym pyszno-

ściami: barszczem, pierogami, karpiem. Jedzonko jest drugim powodem, dla którego lubię Bo-
że Narodzenie. Nie ma to jak „nażreć” się na święta. Ważne są też prezenty. Radość dawania 

ich innym ludziom. Na Wigilię czekam cały rok i bardzo lubię to wydarzenie. 

Uczennica, kl. 1 

 

Wstęp: Patrycja Zalega, kl. 2a 
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opowiadanie  

Wysłannik diabła (3) 
 Czas mijał, godziny i minuty, wszystko wydawało się niczym przy ich rozmowie. Avera, nigdy nie czuła 

się tak dobrze i swobodnie, rozmawiając z facetem. Dlatego zawsze jak mogła, na swoich uczniów wybierała ko-
biety, a mężczyzn od małego traktowała  podejrzliwie. 

- Nazwałaś mnie hybrydą, co to znaczy? - odezwał 

się młodzieniec.  
- To znaczy, że jesteś człowiekiem tylko w 50% -

 odparła Avera, bez żadnego zahamowania, z pustym 
wyrazem twarzy. Jego głos zaczął się łamać, gorzej 

mu się oddychało, a w głowie siedziały myśli, które 

starał się odepchnąć z całych sił. Im więcej na ten 
temat myślał, tym większy sprawiało mu to ból.  

- To co się stało z drugim 50% ? -  zapytał w końcu. 

 - Och, odpowiedź jest bardzo prosta, nigdy go nie 
było. Twoim ojcem nie jest człowiek, ot co. Twoja 

matka miała romans z nieodpowiednią osoba. A ty 

chyba już wiesz, że dzieci nie przynosi bocian?   
- Ciężko mi w to uwierzyć, a tak właściwie, to skąd 

to wiesz ? Matka wspominała coś o "sprawach dla 

dorosłych", gdy na noc zamykała się z kimś w poko-
ju, a gdy o to pytałem 

robiła się cała czerwona. 

 -Bahabuahahabu - 
śmiech kobiety rozniósł 

się echem po całej kom-
nacie, śmiała się tak dłu-

go, aż w końcu rozbolał 

ją brzuch, a z jej oczu 
leciały łzy.  

- Na diabelne szczyny, 

ile ty masz lat?  
- Jak dobrze pamiętam, 

mam około 14 – powie- 

dział chłopak i zaraz tego pożałował, bo Avera zrobi-
ła się strasznie poważna. 

 - Wyglądasz co najmniej na 26-letniego mężczyznę - 
powiedziała. Jesteś inny niż wszyscy, którzy tutaj 
byli.  

- Ciekawe, kto jest jego prawdziwym ojcem - przez 

jej głowę przebiegła jedna myśl, ale szybko ją od 
siebie odesłała. 

- To niemożliwe - wyszeptała - potem się temu przyj-

rzę – przysięgła sobie.    
 - A ty wiesz, kto jest moim „prawdziwym” ojcem? - 

spytał z wielkim zainteresowaniem i nadzieją na to, 
że znajdzie satysfakcjonującą dla siebie odpowiedź.  
– Kochanieńki, skoro tutaj trafiłeś to znaczy, że two-

im ojcem jest ktoś z większych demonów. Ten cały 
rytuał, wybraniec? Nie słyszałam i nie widziałam w 

swoim życiu tak kiczowatego kłamstwa jak to, które-

go ty stałeś się celem. Wszystko zostało odgórnie 
zaplanowane – odpowiedziała. W piekle hierarchia 

jest bardzo ważna, jesteś u góry, jesteś w „niebie” 

jesteś na dole masz przechlapane. Na jej czele stoją 
tak zwane „większe demony” jest ich 12, ściślej rzecz 

biorąc jest ich 13, ten jeden jest władcą i on zarządza 

większością, ale nikt go nie widział i nikt o nim tak 
naprawdę nic nie wie. Lordowie, tak też ich można 

nazwać, co pewien czas dla swojej własnej uciechy 
„schodzą” na ziemię pod postacią człowieka, by spę-
dzić jedną noc z ludzką kobietą i spłodzić dziecko. 

To dziecko, gdy dorośnie, ma stać się wysłannikiem. 
Wysłannicy są jakby takimi łącznikami, piekło–

ziemia, piekło– niebo. A ich prawdziwym celem jest 

zastąpienie lordów, gdy przyjdzie kolej zmiany – 
rzekła i na chwilę przerwała swoją opowieść, by po-

patrzeć w oczy swojemu towarzyszowi. Chłopak 

uśmiechnął się i odwzajemnił spojrzenie.  
- Nie powiesz mi więcej, prawda? – rzekł. 

- Widzę, że zaczynasz coraz więcej kumać – odpo-

wiedziała, powstrzymując śmiech, lecz zaraz mina na 
jej twarzy przybrała in-

nego wyrazu, gdy tylko 

uświadomiła sobie, że 
zaczyna go lubić.  
- Jest coraz sprytniejszy - 
pomyślała - będzie 

wspaniały w przyszłości. 

-Avero, czy mogę cię o 
coś zapytać? - wypalił 

prosto z mostu - powiedz 

mi, gdzie jesteśmy?  
- Ach, myślałam, że je-

steś sprytniejszy, jeste-

śmy w piekle głupku!  
Przez większość ich rozmowy znajdowali się na ol-

brzymim łóżku z tysiącami poduszek.  

- Na litość boską, nie rozśmieszaj mnie, piekło nie 
może tak wyglądać, wszędzie ślicznie, bogate, pach-

nące fiołkami dywany, zasłony i łoże z baldachimem 

o jakim śnią królowie – przez większość czasu, gdy 
mówił, na jego czole pojawiła się zmarszczka iryta-

cji.  

- Po pierwsze, nie wspominaj tu lepiej o „litości bo-
ga”, bo prędzej czy później ktoś lub coś cię rozszar-

pie. Po drugie, piekło to nie tylko ogień, smród siarki 
i miliardy jęków potępionych dusz. Otóż w domu 

„najniższego” znajdują się przepiękne doliny, lasy i 

plaże. Wiesz, w końcu trzeba czymś kusić, ostatnio 
założyli nowy dział „Mamiciele snów”. Powiem Ci, 

że to całkiem fajna zabawa, dlatego tam zaczniesz 

szkolenie. Na jutro masz być gotowy, przyjdę po 
ciebie - powiedziała, po czym wstała z łóżka i pode-

szła ku drzwiom, przekręciła klucz i wymknęła się ze 

specyficzną dla siebie kocią zwinnością. 
Wojciech Pawlata, kl. 1b



z życia szkoły 
 

W roli głównej… Robert Gonera  
 

     8 listopada w naszej szkole dla klas teatralnych odbyła się projekcja filmu 

„Dług” w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Jedną z głównych ról zagrał Robert 
Gonera, który zechciał przyjechać i wyjaśnić nam genezę powstania owego filmu 

oraz odpowiedzieć nam na nurtujące nas pytania z zakresu sztuki aktorskiej.  

     Nie wiem czy wiecie, ale ów film został stworzony w oparciu o autentyczne 
wydarzenia i losy Sławka Sikory.  Pan Gonera z pasją opowiadał nam o niebez-

piecznych spotkaniach z niewątpliwie można tak powiedzieć, gangsterami, o długich godzinach spędzonych w 

więzieniu na rozmowach, próbach zrozumienia tego, co się stało. Specjalnie nie wdaję się w szczegóły, by zainte-
resować Was i w pewien sposób zmusić do obejrzenia tego filmu.  

     Po chwilach wzruszenia, zamyślenia w trakcie opowieści, niewątpliwie zmuszającej do takich reakcji przyszedł 

czas na pytania. Nieśmiało kilka osób zgłosiło się z zapytaniami na temat życia/aktorstwa pana Gonery. Małą ilość 
pytań aktor nadrobił rozbudowanymi odpowiedziami zawierającymi mnogość dygre-

sji. Najbardziej nas zaskoczyło to, że pan Ro-

bert nie chciał od dzieciństwa być aktorem, a 
przygoda z filmem zaczęła się dla niego przy-

padkiem - statystowaniem na dworcu w małym 
miasteczku. W czasie wypowiedzi aktor napo-

mknął także o festiwalu, który organizuje we 

Wrocławiu - „Interscenario” - Międzynarodo-
wym Festiwalu Scenarzystów, gdyż on sam 

także pisze. 

     Jako organizator „Przekrętu” nie mogłam 
przepuścić okazji, by nie zaprosić tak świetnego aktora na nasz festiwal i nie zawio-

dłam się, pan Gonera obiecał, iż jeżeli tylko nie będzie za granicą, z chęcią się pojawi. 

Niestety nie zdążyłam przeprowadzić wywiadu, gdyż Pan Robert spieszył się na plan 
zdjęciowy „Pierwszej miłości”. 

 

Sylwia Malinowska, kl. 2e 

Samorządowe sprawozdanie… 
 

     Listopad był bardzo burzliwym miesiącem dla naszego Samorządu Uczniowskiego. Niewątpliwie z zaintereso-
waniem każdy z Was śledził kampanię wyborczą na przewodniczącego samorządu.  

     10 listopada po głosowaniu, Komisja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego ogłosiła, iż tę zaszczytną funkcję 
będzie już drugi rok pełnił Sebastian Piątkowski  z klasy 2a. Zgodnie ze wcześniejszymi uzgodnieniami Sebastian 
sam wybrał swoich zastępców. Zostali nimi 

Szymon Szczerba także z klasy 2a oraz Arka-

diusz Nowicki z klasy 1b. W razie jakichkol-
wiek pytań bądź wątpliwości, Panowie są do 

Waszej dyspozycji. Skarbnikiem, jak w po-

przednim roku pozostała - Honorata Solenik, 
sekretarzem – Monika Rzucidło. Agata Suro-

pek  i Anna Żurańska będą zajmowały się ga-

blotką samorządową.  
     Oczywiście to, że wszystkie najważniejsze 

funkcje są już obsadzone nie może Was znie-

chęcać do uczęszczania na zebrania oraz aktyw-
nej realizacji zadań samorządu. Owe zebrania 

odbywają się w każdy poniedziałek na długiej 
przerwie w sali samorządowej - numer 04. 

Sylwia Malinowska, kl. 2e 
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kij w mrowisko 

Money rules the world, honey 
W materializmie rozumianym jako dążenie do posiadania pieniędzy oraz 

rzeczy materialnych nie ma niczego złego, pod warunkiem, że jest to dążenie uczciwe, 
legalne i moralne. Nie każdy materialista jest skąpcem, sknerą i pracoholikiem. 

 

    Dziecko zapytane przez którąś z ciotek, kim chce zostać jak dorośnie, powinno odpowiedzieć - „chcę być leka-

rzem/architektem/prawnikiem”. Taka odpowiedź spotka się z aprobatą rodziny i sprawi, że rodzice urosną z dumy 

o dwa centymetry. Ale czy pracując jako lekarz, nie mając do tego zamiłowania, będziemy szczęśliwi? Czy wypeł-
nianie papierów w kancelarii naprawdę jest w stanie uszczęśliwić każdego z nas? Nie. Ale to się nie liczy, liczy się 
jedynie fakt, że prestiżowy zawód = wysokie zarobki. Kalkulacja prosta i oczywista. Dlaczego więc, gdy powiem 

na forum publicznym, że „ jeszcze nie wiem co chcę robić w życiu, ale wiem jedno - chcę być bogata” spotkam się 
z krytyką? Moim skromnym zdaniem, w materializmie rozumianym jako dążenie do posiadania pieniędzy oraz 

rzeczy materialnych nie ma niczego złego, pod warunkiem, że jest to dążenie uczciwe, legalne i moralne. Nie każ-
dy materialista jest skąpcem, sknerą i pracoholikiem. 
Zastanawia mnie również tak doskonale utarty w naszym języku slogan: „pieniądze szczęścia nie dają”. Jako spa-

czone dziecko ery kapitalizmu niestety nie potrafię się z nim zgodzić. Pieniądze są w stanie zapewnić nam dobro-

byt, czyli poczucie stabilności i bezpieczeństwa, spokój psychiczny i zaspokojenie potrzeb. Duże pieniądze ozna-
czają luksus. Zamknij oczy. Wyobraź sobie siebie leżącego na złocistym piasku na Bora Bora. Leniwie sączysz 

Jacka Danielsa i podziwiasz swój lśniący w słońcu jacht dryfujący po wodzie. Na twojej ręce połyskuje złoty Ro-
lex, a szpilki od Christiana Louboutina...STOP! Troszkę mnie poniosło ☺. Tak czy siak, nie da się zaprzeczyć, że 

w dzisiejszych czasach to pieniądz jest wyznacznikiem pozycji w społeczeństwie i standardu naszego życia. Bo 

czego nie można kupić za pieniądze? Oczywiście, 99,99% zapytanych odpowie: „miłości”. Ale co właściwie zna-
czy to wielkie słowo, czym jest miłość? 
    Jeśli wierzyć starej indyjskiej baśni dusza ludzka jest jednością - tak jak jednością jest jabłko. Pewnego dnia 

bogini przełamała to jabłko na pół i rozrzuciła jej części w dwie różne strony świata. Od tego momentu kobieta  
i mężczyzna próbują się wzajemnie znaleźć - swoją brakującą połówkę. Jeśli ta trudna sztuka się uda, wtedy jed-

noczą się i rodzi się miłość.  

Historyjka piękna i urzekająca, jednakże chyba powinniśmy wsadzić ją z powrotem między bajki dla dzieci. Zbyt 
wiele znam par, które „znalazły” swoje drugie połówki w tej samej wsi czy bloku (przypominam, że na świecie jest 

prawie 7 miliardów ludzi). Skłania mnie to ku przekonaniu, że może miłość, to po prostu przywiązanie do drugiej 

osoby, zgodność charakterów oraz poczucie bezpieczeństwa? Idąc tym tropem stwierdzam, że przywiązanie, wier-
ność i seks można kupić, a więc wszystko ma swoją cenę - nawet miłość. 
Jedyne czego nie można kupić w 100% to zdrowie. Aczkolwiek mając pieniądze i tak jest się w stokroć lepszej 

sytuacji. Nie stoisz w kolejkach, nie użerasz się z NFZ, stać Cię na najlepszych specjalistów. Nie musisz czekać 
dwa lata na przeszczep – za 50 tys. na czarnym rynku masz nową, mało śmiganą nerkę – dostępną od ręki. 

    Pieniądze mogą dać nam ogromnie dużo szczęścia, jeśli  tylko nie  dopuścimy, by zawróciły nam w głowach 
i odczłowieczyły nas z ludzkich cech. Powinny być dodatkiem, umilaczem życia, ale nie celem samym w so-

bie , dla którego jesteśmy w stanie  wyrzec się wartości takich jak przyjaciele, rodzina czy honor. Jeśli  będą to 

pieniądze uczciwie  zapracowane, to jestem pewna, że przyniosą  mnóstwo radości i  satysfakcji. Jeśli  nie  – no 
cóż , chyba lepiej płakać w pałacu niż 2-pokojowym mieszkaniu? ☺☺☺☺ 

Ola Jabłońska, kl. 3g 
 

    
Wesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych Świąt!!!!            Wesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych Świąt!!!!            Wesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych Świąt!!!!            Wesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych Świąt!!!!            Wesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych Świąt!!!!    

Rys. Sylwia Blachnierek, kl. 3g 



15 

 

mówimy po angielsku  

 

Sing and play a Christmas song 
 

John Lennon – Merry Christmas (War Is Over) 
 

                D 
And so this is Christmas 

                  Em 

For weak and for strong 
                  A 

For rich and the poor ones 
                D     D7 

The road is so long 

              G 
And so happy Christmas 

                   Am 

For black and for white 
                D 

For yellow and red ones 

                    G      G7 
Let 's stop all the fight 

 

{Chorus} 
              C 

A very merry Christmas 

D 
 

And a happy New Year 

                   Am        C 
Let 's hope it 's a good 

one 
    D7       G 

Without any fear 

                D 
And so this is Christmas Em 

For weak and for strong A 

For rich and the poor ones D     D7 
The road is so long G 

And so happy Christmas Am 

For black and for white D 
For yellow and red ones G      G7 

Let 's stop 

all the fight 

{Chorus} 
C 

A very mer-
ry Christmas 

                 D 

And a happy New Year 
                   Am        C 

Let 's hope it 's a good one 

    D7       G      A 
Without any fear 

                D 

And so this is Christmas Em 
And what have you done A 

Another year over D     D7 

And a new one just begun G 
And so this is Christmas Am 

I hope you have fun D 

The near and the dear ones G      G7 
The old and the young 

{Chorus} 

              C 
A very merry Christmas D 

And a happy New Year Am        C 
Let 's hope it 's a good one D7 G A 

Without any fear 

 D 
War is over 

Em 

If you want it 
 A 

War is over 

 D 
Now  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Honorata Solenik, kl. 2a 

CLASSICAL GUITAR SCHEME             

„Where„Where„Where„Where    is He that is born King of theis He that is born King of theis He that is born King of theis He that is born King of theJews? Jews? Jews? Jews?     
For we have seen His star in the east, For we have seen His star in the east, For we have seen His star in the east, For we have seen His star in the east,     

                                                                            and have come to worship Him.”and have come to worship Him.”and have come to worship Him.”and have come to worship Him.”    
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Opowieść wędrowca 
 

     Wziął głęboki wdech, wciągnął dym fajkowego ziela i wypuścił go powoli. Większa część jego twarzy była 
przysłonięta grubym, znoszonym kapturem, a za nim była tylko czarna jak smoła ciemność. W wąt łym światełku 

dobywającym się z fajki, rysy twarzy pozostawały niewidoczne. Przedstawił się jako bard, jednakże nikt mu nie 

wierzył, gdyż głos jego był niski i chropowaty. Nasze podejrzenia wzbudził też fakt, że podróżował samotnie przez 
niebezpieczną puszczę w Indiach. Niemniej jednak zaproponował, że opowie nam pewną historię, jeśli podzielimy 

się z nim posiłkiem i ciepłem ogniska. Zgodziliśmy się, ale tylko dlatego, że nie mogliśmy zostawić podróżnika na 

pastwę losu. Usadowiliśmy się wygodnie przy ognisku, trzymając broń na wszelki wypadek w pogotowiu i czekali-
śmy, aż zacznie. Noc była lodowata, a jego niski głos rozniósł się cichutko po okolicy. 

- Historia, którą chcę wam opowiedzieć jest o Bogu, którego będzie miłował cały świat. Słuchajcie uważnie, bo to 

wszystko prawda.. 
- Ponad dwa tysiące lat temu w odległych krainach, narodził się człowiek. Jego wiedza i mądrość przekraczała 

wszystko. Zwał się Jezus. Według legend był Mesjaszem, Synem Bożym. Jego zadaniem było poprowadzić ludz-

kość ku lepszemu światu. Gdy dorósł stał się autorytetem dla wszystkich. Nauczał ludzkość jak żyć, jakim być i 
także jakim nie być. Wszyscy, którzy go słuchali, byli nim zafascynowani. Jezus ustanowił wiele praw. Praw, dzię-
ki którym życie na ziemi odmieniłoby się. Do roznoszenia tych praw przygotował 12 ludzi, których nazwał  apo-
stołami. Jezus powiedział do nich:” Jesteście fundamentem mojej wiary. To wy przekażecie ją we wszystkie 4 strony 

świata i dalej, gdyż każdy zasługuje na godne życie i nieśmiertelność duszy w niebie”. Gdy Syn Boży „wniebo-

wstąpił” zesłał na nich dar mądrości i dar języka. Apostołowie potrafili się z każdym porozumieć i cechowali się 
niezwykłą mądrością. Jezus podczas swojej wędrówki ustanowił wiele praw, a najważniejsze z nich to przykazanie 

miłości.  

- Apostołowie mieli za zadanie głosić je przede wszystkim - oświadczył bard.  
     Dźwięki przycichły  w oddali można było usłyszeć odgłosy dzikich ptaków i innych zwierząt walczących o 

pożywienie. Przerzucił wzrokiem wokół siebie, zerknął na nasze twarze i uśmiechnął się, odchrząknął. Opowiadał 

dalej. 
- Podczas swojej wieloletniej wędrówki poznałem treść tych przykazań. To najważniejsze brzmi następująco: 

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.  

Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. 
- Przykazanie to nawołuje do szanowania innych ludzi, pomagania im. Przykazanie to mówi też - traktuj ludzi tak, 
jakbyś sam chciał być potraktowany. Pamiętajcie dobrzy towarzysze, że to co wam powiedziałem jest prawdą, a 

prawa, jakie wam przekazałem są drogą do szczęścia, gdyż każda akcja wywołuje pewną reakcję. Każda wasza 

pomoc uruchomi inną pomoc. 
     Wędrowiec wstał, wyszeptał dziwne słowa w języku, którego nigdy nie słyszeliśmy, ale ku oszołomieniu 

wszystkich odgadliśmy, co te słowa oznaczają. 
- In nomine Patris, et Filii, et  Spiritus Sancti. Dominus vobiscum bracia – rzekł. Bard zgasił fajkę, odchodząc po-

woli od naszego ogniska, coraz bardziej rozpływał się we mgle. Po otrząśnięciu się spytaliśmy go: 

- Czy posiadasz jakieś imię?   
W odpowiedzi burknął tylko jedno słowo.. - Jan…  

Wojtek Pawlata, kl. 1b 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rys. Sylwia Blachnierek, kl.3g 



17 

 

szukamy talentów 
 

Zapraszamy do współpracy z Cenzurką wszystkich tych, którzy myślą inaczej,  

którzy tworzą swój świat opowiadań, poezji, rysunków. 
Piszesz wiersze? Opowiadania? Tworzysz prace plastyczne? 

Podziel się swoim światem ze szkolną bracią na łamach gazetki szkolnej. 
 

Tym razem prezentujemy smoczy świat  Marioli Cygan z kl. 2d. 
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od redakcji 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją twórczością, 
spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy.  

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; Ola Jabłońska, kl. 3g; Bartek Młot, kl.3a;  

Daria Łuczak, kl. 2a; Marta Iwankiewicz, kl. 2a; Sylwia Malinowska, kl. 2e; Paulina Kluska, kl. 2g; Katarzyna Szymańska, kl. 2e;  
Mariola Cygan, kl.2d; Patrycja Zalega, kl. 2a; Honorata Solenik, kl.2a; Agata Pomietło, kl.1a; Wojtek Pawlata, kl.1b;  

Klaudyna Szydełko, kl.1d; Małgosia Jędrzejewska, kl. 1f; Olgierd Przybyło, kl. 1c; Ewelina Szymczak, kl. 1b.  

Opiekę nad całością prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki,  
Margerita Niwelt – anglistka oraz Justyna Hełminiak – polonistka. 

 

Cenzurka dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka szkolna 

Aby wszystko było jasne… 
Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, redakcja ingeruje jedynie 

w przypadku poważniejszych naruszeń zasad ortografii, gramatyki i dobrych obyczajów.  

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 1d 


