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gra w skojarzenia 
 

Mądrze, miło i dokładnie na pytania  
odpowiada pani Julita Klask,  

nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole. 
 
 
Jestem 
  niezorganizowana. 
Moje dzieciństwo 

 beztroskie. 
Szkoła nauczyła mnie 
                        wiele o charakterach młodych                 
                        ludzi. 
Autorytetem dla mnie jest 
  różne osoby w różnych              
                       dziedzinach. 
Utożsamiam się z 
  moją rodziną. 
Lubię w sobie 
  optymizm. 
Zmieniłabym w szkole 
  wyposażenie. 
W życiu szukam 
  nowych inspiracji. 
Wierzę w  
  ludzi. 
Uczeń idealny 
  interaktywny J. 
W szkole irytuje mnie 
  biurokracja. 
Lubię kiedy uczeń 
  myśli. 
Rozważna czy romantyczna? 
  Romantyczna. 
Wymarzona podróż 
  przede mną. 
Prawdziwe szczęście 
  rodzina i przyjaciele. 
Dzieci 
  są motywujące. 
Perfekcyjny dzień 
  każdy wakacyjny. 
Nigdy nie zapomnę 
  kilku niezwykłych podróży. 
Kiedy jest mi źle 
  rozmawiam z najbliższymi. 
Przyjaciele 
  na szczęście mam! 
Potrafię wybaczyć 
  sporo. 

 
W szkole boję się 
   nie boję się. 
Praca 
   zabiera mi dużo czasu. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny 
   planuję podróż. 
Jestem uzależniona od 
   czekolady. 
Rozśmieszają mnie 
   czasem kabarety. 
Wzrusza mnie 
   często moja córka. 
Moje śniadanie 
   w biegu. 
Niebo w gębie czuję 
   przy daniach kuchni          
                                   śródziemnomorskiej. 
Miejsce we Wrocławiu 
   Ostrów Tumski. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 
   nie pamiętam. 
Aktualnie czytam 
   Grossa. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry  nastrój 
   Diana Krall. 
Gdybym nie robiła tego, co robię 
   myślę, że odnalazłabym     
                                    się gdzie indziej. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 
   Przekręt. 
Nigdy nie zrobiłabym 
   krzywdy zwierzęciu. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki 
   sama spełniam swoje   
                                    marzenia. 
Ostatnie zdanie 
             Podoba mi się Wasza   
                                   gazetka. Czytam ją z       
                                   zainteresowaniem. 
 

Przygotowała:  
Sylwia Malinowska, kl. 2e



z życia szkoły 
 
Wieczór w rytmie skrzypiec 
 

     Anatewka. Mała miejscowość za-
mieszkiwana przez Żydów. To tam, na 
blisko dwie godziny, przenieśliśmy się 
dzięki zdolnym uczniom z klas teatral-
nych naszego liceum, którzy przygoto-
wali spektakl pt. „Skrzypek na dachu” 
pod opieką p. Małgorzaty Szeptyckiej i 
p. Tomasza Sztonyka. 
     Skrzypek zrobił potężną furorę pod-
czas tegorocznego Przekrętu i na swojej 
poniedziałkowej premierze, dlatego też 
spektakl wystawiono jeszcze trzy razy (na razie). W sumie nie ma się co dziwić – przedstawienie feno-
menalne i dopracowane w każdym calu. Publiczność oczywiście doceniła te starania, głośno klaszcząc za 
każdym razem, gdy kończył się wątek i gasły światła. Sama siedziałam jak zahipnotyzowana i czułam się 
tak, jakbym właśnie przebywała w Anatewce. Aktorzy stworzyli taką atmosferę, że przez czas trwania 

spektaklu dało się odczuwać, że jest się „Anatewkowym” mieszkańcem. 
     Jednak największe uznanie należy się koledze, który zagrał mleczarza Tewje. 
Wielkie i ogromne owacje na stojąco dla Kamila Szeptyckiego. Niejeden „wiel-
ki” aktor pokroju Filipa Bobka (?) mógłby mu czyścić buty. Piosenka „Gdybym 
był bogaczem” w wykonaniu kolegi Kamila powaliła z nóg, zmiotła wszystkie 
inne wszelakie wykonania i porozbijała szyby w oknach. Pięknie, pięknie, pięk-
nie! 
     Wracając jeszcze do ogółu – całość zrobiona była perfekcyjnie. Piękne stro-
je, ukazujące tamte czasy i tamtejszych ludzi. Aktorzy. Każdy z nich był ideal-
nie dopasowany do swojej roli. Dobrym akcentem była również rola tytułowego 
Skrzypka, którego zagrał Igor Niziński. Jego gra na skrzypach wywoływała 
ciary na całym ciele. Spektakl na zakończenie zebrał przeogromne brawa  
i owacje na stojąco. 
     Warto było czekać cały dzień, żeby obejrzeć tak piękne widowisko. Mam 

nadzieję, że klasy teatralne nie spoczną na laurach i będą przygotowywać nowe, równie ciekawe występy. 
Gośka Jędrzejewska, kl. 1f 

 
Bardzo Wielka Woda 
 
        1 kwietnia kojarzy nam się najczęściej z popularnym zwyczajem robienia kawałów i dowcipów 
innym osobom. Jednakże tegoroczny Prima Aprilis przejdzie do historii naszej szkoły jako finał 
jubileuszowego X Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej – Bardzo 
Wielka Woda, organizowanego przez LO17 we Wrocławiu pod patronatem prezydenta Wrocławia Rafała 
Dutkiewicza. Jak co roku, w konkursie wzięło udział wielu uzdolnionych młodych artystów pragnących 

zaprezentować swój talent muzyczny i dobrze 
się bawić śpiewając na scenie piosenki, do 
których teksty napisała patronka naszego 
liceum. Do drugiego etapu przeglądu dostało 
się wielu uczestników,  jednak tylko ośmiu z 
nich miało zaszczyt wystąpić na Gali 
Finałowej Bardzo Wielkiej Wody w Centrum 
Kultury Wrocław-Zachód. Jako laureaci 
otrzymali oni nagrody i wyróżnienia.  
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Wybór tych 
najlepszych należał do 
wspaniałego jury, w 
skład którego weszli: 
przewodnicząca jury, 
piosenkarka i 
aktorka  - Iwona 
Loranc, 
ubiegłoroczna 
zdobywczyni Grand 
Prix Bardzo Wielkiej 

Wody – Agnieszka Dublańska, wokalistka, nauczycielka muzyki i sztuki - Katarzyna Harabin-
Żesławska, polski gitarzysta i wokalista, kompozytor z kręgu poezji śpiewanej piosenki turystycznej 
– Wacław Juszczyszyn, aktor i wokalista – Krystian Sacharczuk, gitarzysta, redaktor muzyczny – 
Bartosz Domagała. Jurorzy nie mieli łatwego zadania ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu byli 
świetnie przygotowani i śpiewali niemalże jak profesjonalni piosenkarze. Ostatecznie, wysłuchawszy 
wszystkich występów, jury, po długich obradach ustaliło werdykt, który był dla nas tajemnicą aż do Gali 
Finałowej, która odbyła się o godzinie 19.00. Do Centrum Kultury przy ulicy Chociebuskiej przybyło 
wielu zaproszonych gości oraz tych, którzy chcieli podziwiać talent i pracę uczniów gimnazjów i liceów, 
biorących udział w tegorocznym konkursie.  
    Gala Finałowa rozpoczęła się od uroczystego przemówienia pana dyrektora 
Romana Kowalczyka, który powitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość, a 
następnie konferansjerzy – Karolina Opałka i Kamil Ryba z kl. 3e poprosili jury o 

przedstawienie wyników konkursu.  
III wyróżnianie otrzymała Karolina Sak – 
maturzystka LO 17, za oryginalne wykonanie 
piosenki Mówiłam Żartem. 
II wyróżnienie zdobyła Iga Grobelna – 
uczennica LO w Długołęce, za piosenkę Byle 
nie o miłości. 
I wyróżnienie wyśpiewała Joanna Kogut – z 
Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu, piosenką 
Nie żałuję. 

Wyróżnienie specjalne przyznano Barbarze  Piotrowskiej z Gimnazjum nr 13, która zaskoczyła 
niezwykłym przedstawieniem Ballady o duchu stacji benzynowej. 
III miejsce zdobył duet – Klaudia Gołębiowska i Anna Cielecka z Gimnazjum nr 7 i LO 8, które 
rozbawiły publiczność i jury piosenką Nie ma jak pompa.  
II miejsce otrzymała Zofia Marcinkowska z Gimnazjum nr 40, za ciekawe wykonanie piosenki 
Okularnicy.  

I miejsce przyznano Aleksandrze Krzyżańskiej, studentce Uniwersytetu 
Wrocławskiego, która oczarowała publiczność piosenką Mechaniczna lalka. 
Główną nagrodę, czyli Grand Prix, zdobyła uczennica kl. 1e z LO 17 – 
Klaudia Waszak, która zachwyciła 
wszystkich profesjonalnym wykonaniem 
piosenki Proszę sądu. Tak jak w 
poprzednich latach, zwyciężczyni Bardzo 
Wielkiej Wody otrzymała w prezencie, 
oprócz upominków, gitarę klasyczną. Po 
wręczeniu kwiatów i nagród odbył się 
koncert laureatów, którzy jeszcze raz 
zaśpiewali swoje finałowe piosenki 
wywołując wiele emocji i burzliwych 
oklasków wśród publiczności.  
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       Po wysłuchaniu występów zwycięzców X Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej pan 
dyrektor Roman Kowalczyk zdradził długo wyczekiwaną 
niespodziankę. Okazało się, że na jubileuszową Galę zaproszeni 
zostali absolwenci LO 17, którzy jako uczniowie również brali 
udział w Bardzo Wielkiej Wodzie i udzielali się w różnych 
koncertach i przedstawieniach. Do zaproszonych absolwentów 
należeli  Adrianna Styrcz, Magdalena Krzemień, Adrian 
Kąca, Łukasz Mróz i Krystian Sacharczuk. Zaśpiewali oni 
wspólnie znany przebój Agnieszki Osieckiej pt. Gadu-gadu 
nocą, przypominając sobie szkolne lata i koncerty, a widzom 
dostarczając wspaniałych wrażeń.  

      Kolejnym punktem programu był koncert uczniów klas teatralnych z naszego liceum, którego 
kierownictwem muzycznym i aranżacją zajmował się 
nauczyciel muzyki – pan Krzysztof Żesławski. Ponieważ 
tegoroczna Gala Finałowa miała charakter jubileuszowy, 
występy oparte były na piosenkach Agnieszki Osieckiej, 
której poświęcone jest to całe przedsięwzięcie. Koncert nosił 
tytuł Ucisz serce. Mogliśmy usłyszeć niezapomniane przeboje 
takie, jak: Na dworcu w Kansas City, Okularnicy, Nie całuj 

mnie pierwsza, Kiedy mnie już nie będzie, 
Miasteczko cud, Chodzi o to…, Ukradła 
cyganka kurę, Co każdy chłopiec wiedzieć 
powinien, W szeregu, Diabeł i raj, Dworzec, Ucisz serce, Rozmowa poety z 
komornikiem. Wśród wykonawców znalazły się natomiast następujące osoby, które 
swoim głosem i zdolnościami muzycznymi zachwycili publiczność i otrzymali 
gromkie brawa: Małgorzata Gatlik, Klaudia Waszak, Izabela Możdżeń, Igor 
Niwiński i Rafał Pawlik z kl. 1e; Anna Biernacik, Martyna Łodej i Rafał Witczak 
z kl. 2e; Karina Tylman, Ewa Niemotko, Alina Pieprzka, Karolina Sak i Patryk 
Ołdziejewski z kl. 3e oraz Kamil Szeptycki z kl. 3g. Artystom akompaniował zespół 
w składzie: Piotr Świętniowski, Krzysztof Łabaz, Michał Polak i Krzysztof Żesławski.  
Po wysłuchaniu koncertu podziękowano sponsorom, bez których nie mogło odbyć się 
to przedsięwzięcie oraz wręczono kwiaty osobom zaangażowanych  
w jego realizację i koordynację, m. in. pani Beacie Kryjom, panu Krzysztofowi 

Żesławskiemu, pani v-ce dyrektor Barbarze Bartnik i panu dyrektorowi Romanowi Kowalczykowi. 
      Na zakończenie Gali Finałowej wszyscy razem, zarówno uczestnicy koncertu, laureaci, organizatorzy, 
jak i widownia zaśpiewali tradycyjnie piosenkę pt. Wielka Woda, oczywiście autorstwa  Agnieszki 
Osieckiej. Utwór ten towarzyszy nierozłącznie każdej Gali Finałowej i jest symbolem tej uroczystości. 
Mamy nadzieję, że będziemy mogli go razem śpiewać jeszcze przez kolejne lata. 
 

Marta Iwankiewicz, kl. 2a 
  
Spotkanie z Tamarą Bach - autorką książek dla młodzieży 
 
     Dnia 8 marca 2011 r. grupa uczniów z klasy IIB i IB uczestniczyła 
w spotkaniu autorskim z pisarką książek dla młodzieży - panią 
Tamarą Bach. Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycielki j. 
niemieckiego - panią Julitę Klask i panią Katarzynę Zielińską. 
Odbyło się ono w LO Nr IV, gdzie autorka spotkała się z liczną grupą 
młodzieży polskiej zainteresowanej jej twórczością.  
     Opowiedziała o początkach swojej kariery jako pisarki, o swoim 
życiu prywatnym i zawodowym oraz przeczytała fragmenty swojej 
najnowszej książki pt. "Jetzt ist hier". Pani Tamara Bach oprócz 
pozycji, którą promowała, napisała dwie inne, równie poczytne książki 
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- "Marsmädchen" i "Busfahrt mit Kuhn", które opowiadają o życiu i problemach współczesnej 
młodzieży. Za wszystkie napisane książki została odznaczona wieloma nagrodami.  
     Na koniec młodzież miała możliwość zadawać pytania do autorki, oczywiście w języku  niemieckim.  
Spotkanie było bardzo interesujące, a młodzież na pewno wiele skorzystała. 

K.Z. 
Konkurs Ortograficzny z Języka Niemieckiego „Meister der Rechtschreibung” 

     Z ogromną radością ogłaszamy, że MAGDALENA TADLA 
uczennica kl. 2B naszej szkoły zajęła I miejsce w Konkursie 
Ortograficznym z języka niemieckiego „Meister der Recht-
schreibung”. 
     Finał konkursu odbył się 25 marca br. w Liceum Ogólno-
kształcącym Nr III we Wrocławiu. Przystąpili do niego najlepsi 
uczniowie z wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Naszą 
szkołę reprezentowały dwie uczennice: Patrycja Kucharska  
z klasy 3B oraz Magdalen Tadla z klasy 2B.  
     Magda w nagrodę otrzymała półroczny kurs językowy w 
szkole językowej Demostenes.  
                                                            Zwyciężczyni gratulujemy! 

                                                                                                                                                          E. K 

czy wiesz, że 

Czy wiesz, że istnieje coś takiego jak  
„jowiszowo-plutonowy efekt grawitacyjny”? 

 
       Jowiszowo-plutonowy efekt grawitacyjny to fenomen astrologiczny, którego działanie chwilowo redukuje 
grawitację Ziemi. W 1976 roku o godzinie 9:47 nastąpiła koniunkcja (ustawienie ciał niebieskich w jednej linii) 
Jowisza i Plutona, której skutki były odczuwalne na całej Ziemi. Ściślej mówiąc gdybyś podskoczył/a tamtego roku 
(w co raczej wątpię) zacząłbyś/zaczęłabyś lewitować. Taki moment „unoszenia się  w powietrzu” trwałby zaledwie 
chwilkę, ale z pewnością wiele osób chciałoby doświadczyć takiego uczucia. Prawie jak Kingda Ka (dla 
niewtajemniczonych największy rollercoaster na świecie). 
               Uwierzyliście?  
Jeżeli tak, patrz pkt. 1. Jeżeli nie, patrz pkt. 2.  
Pkt. 1. Zapewne Ty i twoja ocena z fizyki nie za bardzo się lubicie. Po przeczytaniu     
            patrz pkt. 2. 
Pkt. 2. Co to za kit – myślisz? Masz rację, brawo! Prima Aprilis! Nie jest to  możliwe    
            by wytwarzana grawitacja przez te planety wpłynęła na odczuwanie „siły      
            ciążenia” na Ziemi. 
       A teraz na poważnie, w tym odcinku będzie można dowiedzieć się co    
oznacza Prima Aprilis. W łacinie zwrot ten oznacza 1 kwietnia.  
      Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona miała 
zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, 
ale echo ją zwiodło. 
    Chrześcijaństwo wiąże Prima Aprilis z Judaszem Iskariotą. Miał się on urodzić właśnie pierwszego kwietnia  
i dlatego dzień ów kojarzył się z kłamstwem, obłudą, fałszem i nieprawdą. Tak Grecy i Chrześcijanie postrzegali 
pierwszy kwietnia, nie oznacza to, że stroili sobie żarty. 
     Zwyczaj kłamania, robienia z ludzi idiotów powstał (prawdopodobnie) we Francji, w czasach kiedy to,  
w 1564 r. król Karol IX zreformował kalendarz, zmieniając pierwszy dzień nowego roku z 1 kwietnia na 1 
stycznia.  
     W Wielkiej Brytanii nazywany jest Dniem głupca (AprilFool's Day lub AllFool's Day), a w Rosji Dniem 
śmiechu (Деньсмеха [Diensmiecha]). We Francji pierwszo-kwietniowe żarty nazywane są Poisson d'avril 
(dosł. kwietniowa ryba).  

Wojtek Pawlata, kl. 1b 
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poezja 
 

Drodzy czytelnicy! 
          

Poniżej prezentujemy Wam wiersze naszych koleżanek, które wzięły udział w Międzyszkolnym 
Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Odjazdy, przesiadki, cienie” organizowanym przez III LO 

we Wrocławiu. W poprzednim numerze gazetki pisaliśmy o sukcesie Sylwii Blachnierek z kl. 3g, która 
zdobyła dwie nagrody i zaprezentowaliśmy jej wiersz o Wrocławiu. W tej Cenzurce przedstawiamy 

pozostałe utwory Sylwii biorące udział w konkursie, a także wiersze jej koleżanek:  
Magdy Kapery z kl. 3g i Agaty Pomietło z kl. 1a. 

 

 
*** 
nie wiem czy dnia dostąpię, gdy spod powieki przymkniętej 
nagim rumakiem  cienistogrzywym z rzęs powstaniesz 
ty cały jak śmierć gorzka solą wargi blade 
ty cały jak przypływ Styksu porywa dusze kochanych 
  
jednak. śmierć ta może być w płci okowach 
będę mieć co jutrzenka na wschodzie pleców 
łeb unosi. smak mgły deszczowej z czeluści twego bytu 
cienia gdyż znów uwiedziesz jak nocy wczorajszej 
  
nawet wtedy błogosławionym językiem gładzić brwi będę 
z ziemi jak z ciała zgniłego usłyszę krzyk 
obsuwającej się miłości. doprawdy nie wiem 
nie wiem co uczynię gdy niechcący otworzę 
oczy i odejdziesz z krainy cieni 

 

Wariatka ze światłocienia 
  
 
 
~kolejna śmierć Wenus~ 
  

rozłożył się cieniem między jej udami 
wtargnął  - wciąż mógł zawrócić 
za światłem niepokalanej świętej bramy 
jak w truchło śmierdzące 
nad niebo chciał wzlecieć 
  
Wenus bogini poznaje co ma jeszcze pod skórą 
za sienią ciała swego w całej prostocie 
on krzyczy nie kocham cię cholerna suko 
ona szepcze nie odlatuj z ptakami proszę 
  
bogini szlochała kształtując marzenia senne 
on za włosy rude targał wątłe ciało 
w jedną noc postarzałe łono brzemienne 
odjechał cień twój 
a na śniegu wciąż biało 

 

Wariatka ze światłocienia 
 
                  

*** 

Nędzne marzenia grosza nie warte 
Czarne łzy z oczu nie będą otarte 
Serce w kawałki potrzaskane 
Złe myśli opętane 
Nie warto tego kryć 
nie było i nie ma już nic 
Miłości nie znajdziesz 
nie szukaj jej znów 
Żal, smutek, płacz nic nie da 
życie rysowanej białej kreski kreda 
Nadzieja mocno w otchłań popchnięta 
W niej na zawsze szczelnie zamknięta 
Nie ma radości, uczuć wesołych 
pozostaje nam tylko cień westchnień gołych 

 
              Arabesque 
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*** 
Krwawe słońce zakryte cieniem, 
wszystko poszło w zapomnienie. 
Coś się kończy, coś zaczyna 
mówi zrozpaczona dziewczyna. 
Co było-nie wróci, 
pozostaje się tylko smucić... 
 

Serce z tęsknoty usycha, 
dusza bez miłości nie oddycha. 
Ona zaś cicho płacze, łka, 
po policzku spływa jej łza. 
Nadzieję ma małą jeszcze... 
Ciało przechodzą dreszcze... 
Może uda się cofnąć czas 
by zobaczyć go choć jeszcze raz? 
Lecz to marne nadzieje. 
Teraz ona się cicho śmieje 
Nic nie da się odwrócić, 
pozostaje się tylko smucić... 
 

Prysły wszystkie marzenia, 
przyszłość jest do rozważenia. 
Co było, co będzie? 
Rozwiązanie jest wszędzie... 
Czas poszukiwania rozpocząć, 
by dziewczyna w spokoju mogła spocząć... 
 

Arabesque 
Sen... 
Biegnę ulicami, coś mnie goni 
Niech mi ktoś pomoże! 
Przed oczami widzę obrazy 
Obrazy cierpienia jakie mi zadałeś 
Nadal uciekam we mgle 
Wbiegam na most 
Widzę jedno wyjście 
Pode mną Odra 
Skaczę 
A cóż to budzę się 
A  za  oknem 
Ta sama co zawsze 
Wrocławska codzienność... 
 

merlinmon31 

Powrót do domu 
 

Muchoborski staw 
ptaków śpiew 
cienisty paw 
beztroski grzech 
 

powrotu czas 
hałasu dźwięk 
przystanek 'FAT' 
spojrzenie Twe 
 

Słońca brzask 
drogowy ruch 
rozstania czas 
miejski kurz 
 

Autobus A 
przytulić się 
ostatni raz 
już nie ma Cię. 

 

Arabesque 

 
Strach... 
 

Widzę w tle ten strach 
ten strach w moich oczach 
że nie wrócisz że odjechałeś 
na zawsze  
wspomnienia wracają jak nasz pociąg 
 szkoda że bez ciebie... 
 

merlinmon31 
 
Wspomnienia.. 
 

Wsiadam do pociągu 
czuję iż mam chwilę dla siebie 
spokój mnie ogarnia 
ustawiam się do jazdy przodem 
lecz ty znowu pojawiasz się w moich myślach 
i znowu przeżywam od nowa... 
 

merlinmon31 

 
*** 

Coś umarło 
Stare rany otwierają się 

Chcę tylko 
Byś był blisko mnie 

Byś złapał mnie za rękę 
Byś powiedział że będzie dobrze 

Wiem że nie będzie 
Już nie 

                                          Audrey 

 
                                                          
 
 
 
 
 
 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 1d 



 
 
 
 
 

 
Witajcie drodzy czytelnicy! 
 
     PREZENTACJE MATURALNE – pod tym hasłem upłynął w bibliotece marzec i początek kwietnia. 
Maturzyści, którzy do ostatniej chwili odkładali stworzenie bibliografii swojej prezentacji, teraz musieli ostro 
wziąć się do pracy. Pamiętajcie, że w bibliotece zawsze chętnie Wam pomagamy w wyszukiwaniu wszelkich 
tekstów, w tworzeniu opisów bibliograficznych oraz podpowiadamy, jaką literaturę możecie wykorzystać do 
przedstawienia wybranego tematu. W tych ostatnich dniach nie było łatwo…Przed oczami fruwały nam motywy-
słowa-klucze: kobiety, czarny charakter, homo viator, anioły, demony, Żydzi, dworek szlachecki, miłość, śmierć, 
wampiry... I oczywiście opisy bibliograficzne – to jest dopiero wyzwanie... Mamy jednak nadzieję, że dacie radę  
i Wasze prezentacje będą ciekawe, piękne i zapewnią Wam sukces na maturze. 
 

     1 maja  w Rzymie odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II. Z tej okazji w bibliotece prezentujemy wystawę  
Jan Paweł II. Czy żyjesz zgodnie z Jego Nauką? Przypomina ona najważniejsze  myśli i hasła pontyfikatu 
Papieża-Polaka.  
 

     23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to doroczne święto ustanowione w 
1995 roku przez UNESCO, mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej 
prawem autorskim. Z tej okazji prezentujemy w bibliotece i zachęcamy do czytania nowych 
książek kupionych do biblioteki. Oto one: 
 

Literatura młodzieżowa: 
Błotnicka Agnieszka: Kiedy zegar wybije dziesiątą. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2010.  
Kołodziej Gaja: Wystrzałowa licealistka. Warszawa: Wydawnictwo Lucky, 2010. 
Kosik Rafał: Kameleon. Warszawa: Powergraph, 2008. 
Małecki Jakub: Dżozef. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011  
Łacina Anna: Czynnik miłości. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2010. 

Pilipiuk Andrzej: Wampir z M-3. Lublin: Fabryka Słów, 2011. 
 
Literatura popularna polska i obca: 
Allen Woody: Allen na scenie. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2011. 
Głowacki Janusz: Good night, Dżerzi. Warszawa: Świat Książki, 2010.  
Giffin Emily: Siedem lat później. Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2011. 
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: Cukiernia Pod Amorem. Cz. 2, 
Cieślakowie. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2010. 

Gutowska-Adamczyk, Małgorzata: Mariola, moje krople. Warszawa: Świat Książki, 2011. 
Picoult Jodi: Deszczowa noc. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2009. 
Picoult Jodi: W naszym domu. Warszawa: Prószyński Media, 2011. 
Sparks Nicholas: Jesienna miłość. Wyd. XII. Warszawa: Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2011.  
Pawlikowska Beata: Blondynka na Sri Lance: dziennik z podróży. Warszawa: Wydawnictwo G+J RBA, 
2011. 
Pawlikowska Beata: Blondynka na Czarnym Lądzie. Warszawa: Wydawnictwo G+J RBA, 2010.  
 
Kryminały: 

Karst Iga: Złudna gra. Warszawa: Wydawnictwo Telbit, 2008. 
Świetlicki Marcin, Grzegorzewska Gaja, Grin Irek: Orchidea. Kraków: EMG, 
2009. 
 
Literatura pedagogiczna: 
Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w praktyce. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 2010. 
Vopel, Klaus W.: Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. II, III, IV. Kielce: 
Jedność, 2009. 
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recenzja spektaklu 
 
Spamolot, czyli Monty Python i Święty Graal. Reż. Maciej Korwin. Teatr 
Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, 2010.  
 
     Bardzo zabawna historia pokazująca nam radość i jasną stronę życia. 
Panujący w przedstawieniu chaos jeszcze bardziej nadaje komiczności całemu 
przedstawieniu. Idąc na to przedstawienie trzeba przestrzegać jednej zasady - 
Nie brać niczego na poważnie. Świetna rozrywka, która pomaga wprowadzić 
uśmiech na twarze największych smutasów. 
Polecam J 

                                                                       Audrey 
recenzja płyty 
 
Fokus. Prewersje. IGS Studio,2011. 
           

     Fokus Smok- członek nieistniejącej Paktofoniki i Pokahontaz wydał 
kolejną solową płytę. Mocny głos muzyka połączony jest z silnym i 
pulsującym basem. Świetny efekt przyniosła współpraca z reggae’owym 
wykonawcą Gutkiem (Indios Bravos). Jamajskie klimaty doskonale 
wpasowują się w hip hopowy i niegdyś hermetyczny świat Fokusa. 
Postępem jest nagranie z popowym wykonawcą. Losza Vera gościnnie 
występuje w jednym z dwunastu utworów. Połączenie przypomina duet Ras 
Luta - Mrozu. Eksperymentalny i szokujący, ale przynoszący miłe dla ucha 
dźwięki.                                  
     Fokus z każdą płytą pokazuje, że pomimo wielu lat pracy na polskiej 

scenie - jeszcze potrafi zaszokować. Artysta wciąż rozwija się przede wszystkim pod kątem współpracy z 
coraz to nowymi muzykami (O.S.T.R.; Dj Bambus; The Returners itd.). Wprowadza do swojej muzyki 
inne gatunki niż hip-hop (reggae, dubstep, techno), ale konsekwentnie jest wierny swojemu stylowi. 
     Według mnie mocnym elementem płyty jest utwór „gps”. Bardzo dobre wrażenie robi wpleciony 
sampel w tło nawijki. Inna, świeża jest też artykulacja Fokusa. Po przesłuchaniu płyty to ten beat pozostał 
mi w głowie. 

      Natty Dread 
recenzja książki 
 
Mann Wojciech: RockMann, czyli jak nie zostałem saksofonistą. Kraków: Znak, 2010. 
       
     Książka napisana jest lekkim i zabawnym,  inteligentnym językiem. Sam autor jest zaś uroczym, 
bardzo charyzmatycznym i sympatycznym człowiekiem. Kariera Wojciecha 
Manna, która trwa do dziś, rozpoczynała się niewinnie. Wraz z rosnącą pasją do 
rock and roll’a i jazzu - tempa nabierała przygoda z muzyką. Meloman wraz z 
grupą wielu przyjaciół, zgrabnie omijał pułapki komunistycznej wówczas cenzury. 
To jemu między innymi zawdzięczamy pierwsze polskie koncerty takich gigantów 
jak Stevie Wonder, czy Rolling Stones. Autor zawierał znajomości z artystami, 
którzy dziś są legendą muzyki.     
     Mann opowiada czytelnikowi o życiu w dobie PRL-u, o tym jak walczył o 
bilety na wymarzone koncerty, jak odmładzał i sprzedawał kompletnie zajechane 
winyle i w końcu o swoim „amerykańskim śnie”. Lekturę czyta się bardzo 
przyjemnie, a Wojciech Mann daje się poznać jako dziś już ustatkowany 
buntownik i doświadczony życiem pasjonat muzyki.   
     Książka mogłaby być dodatkiem do podręczników historii. Mann z nostalgią wspomina realia Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

       Natty Dread 
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opowiadanie 

Wysłannik Diabła (6) 
„Ludzkość” 

 
- Mam jej serdecznie dość, ale gdy znika na parę 
dni brakuje mi jej – pomyślał, wpatrując się w 
rosnące drzewa nieopodal ich obozu.  
- Chowamy się, przeskakujemy między 
światami, wszystko po to, bym mógł jeszcze 
pożyć, a gdy dzień wymiany nadejdzie, zająć 
miejsce najwyższego z „najniższych” – 
dopowiedział sobie w myślach.  
- Avera przeniosła nas do świata ludzi, którzy 
nazywają siebie „ziemianami”, po czym znikła 
mówiąc mi, że mam na siebie uważać i czekać 
na nią.  
- Ludzka egzystencja w tym wymiarze przeraża 
mnie. Z 
wszystkich 
światów jakie 
odwiedziłem, to 
tutaj człowiek jest 
najbardziej 
zepsutym 
stworzeniem. 
Osiągnęli 
olbrzymi poziom 
technologiczny, 
mają wszystko, 
ale prawda jest 
taka, że nie mają 
niczego.  
Ludzie nie tworzą całości, nie pomagają sobie, a 
gdy to już robią oczekują czegoś w zamian. Tym 
światem rządzą kłamstwa. Oszuści są wszędzie, 
złodzieje kradną w dzień, mordercy zabijają przy 
świadkach – nikt się nie odzywa, nikt nie 
pomaga: okradanemu, zabijanemu. Ludzie czują 
oburzenie, ale nikt nie działa, wszyscy chcą mieć 
porządek, ale nikt nie robi kroku w tą stronę. 
Ludzie są leniwi i upośledzeni przez poziom 
technologiczny, jaki osiągnęli, wszyscy czekają, 
jak ktoś stworzy maszynę, która odeśle ich 
problemy. I tu się pojawia problem, ludzie 
czekają, aż ktoś zrobi coś za nich. 
Dziewięćdziesiąt procent tego społeczeństwa to 
pasożyty, żerują na tych którzy coś robią, 
wszyscy chcą mieć pieniądze, ale nikomu nie 
chce się pracować. Dzieci mają możliwość 
uczenia się za darmo, mogą osiągnąć wszystko, 
ale nikomu się nie chce. W moim świecie, gdyby 

takie coś było możliwe, ludzie płakaliby ze 
szczęścia. Tu wszystko jest fałszywe, dzieciaki 
udają, że się uczą, a gdy nadchodzi dzień testu 
wszyscy są wyposażeni w tysiące ściąg. 
Młodzież nie potrafi się bawić, najfajniej jest, 
gdy upiją się do nieprzytomności  
i myślą, że są szczęśliwi. To nie jest droga, która 
do czegoś prowadzi. U nas, gdy pijesz po ty, by 
się upić jesteś wrakiem człowieka, 
zdesperowanym i czekającym na śmierć idiotą. 
To nigdy szczęścia nie dawało i dawać nie 
będzie. Ludzie są prostaccy i puści, brzydzę się 
tym światem, tymi ludźmi – chłopak zakończył 

swój monolog szybko, 
był zadowolony. 
- Wróciłam! – dobiegł 
go głos kobiety zza 
pleców. Avera jak 
zawsze emanowała 
pięknem i zdrową 
energią. 
- No nareszcie! Gdzie 
byłaś ponętna żmijo?  – 
spytał z wymalowanym 
zaciekawieniem na 
twarzy.  
- Trochę tu, trochę tam – 

przygotuj coś do jedzenia pachołku, głodna 
jestem jak wilk - wykrzyczała i symbolicznie 
pomasowała się po brzuchu.  
Chłopak ku zdziwieniu swojej towarzyszki 
wyciągnął wielką „grzałkę”, z boku torby 
wydobył jakąś puszkę z fasolką otworzył ją i 
wylał zawartość do dużej metalowej miski, którą 
ułożył delikatnie na grzałce.  
- Ukradłem to jakimś dzieciakom, którzy tutaj 
obozowali, nasłałem na nich iluzje Grizzly i po 
sprawie, chociaż nigdy nie przypuszczałbym, że 
ludzie są w stanie tak szybko uciekać. Tą dziwną 
płytkę nazywali „ kuchenką przenośną”, 
wspaniała rzecz, musimy ją zabrać ze sobą, z 
pewnością się przyda przy twoim głodzie Avero!  
 
 

Wojtek Pawlata, kl. 1b 
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Wesołych Świąt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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; Magda Kapera, kl. 3g;  

Marta Iwankiewicz, kl. 2a; Mariola Cygan, kl. 2d;  
Paulina Kluska, kl. 2g; Agata Pomietło, kl.1a; Wojtek Pawlata, kl.1b; Klaudyna Szydełko, kl.1d; Małgosia Jędrzejewska, kl. 1f;  

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 

mailto:biblioteka.zs6@wp.pl

