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Rys. Sylwia Blachnierek, kl. 3g Rys. Sylwia Blachnierek, kl.3g 
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gra w skojarzenia 

 

Pan Tomasz Janczy  

– nasz nowy, zadziwiony pytaniami,  

nauczyciel biologii 
 

 

Jestem 

                        mężczyzną. 

Moje dzieciństwo 

                         niedawno. 

Szkoła nauczyła mnie 

życia. 

Autorytetem dla mnie jest 

                        moja pani od biologii z czasów 

                        liceum. 

Utożsamiam się z 

                         nikim. 

Lubię w sobie 

                        włosy. 

Zmieniłbym w szkole 

                        nic. 

W życiu szukam 

                        ideału. 

Wierzę w 

 Boga. 

Uczeń idealny 

 pilny. 

W szkole irytuje mnie 

lenistwo uczniów. 

Lubię kiedy uczeń 

wie, co do niego mówię. 

Rozważny czy romantyczny? 

Pośrodku. 

Wymarzona podróż 

na Karaiby. 

Prawdziwe szczęście 

miłość. 

Dzieci 

nie mam. 

Perfekcyjny dzień 

dzień wolny. 

Nigdy nie zapomnę 

swojej pierwszej miłości. 

Kiedy jest mi źle 

leżę i patrzę w telewizor. 

Przyjaciel 

dużo. 
            

 

 

 

            Potrafię wybaczyć 

                                  wszystko 

            W szkole boję się 

                                   niczego. 

            Praca 

                                   z powołania. 

            Kiedy potrzebuję adrenaliny 

                                   oglądam fajny film. 

            Jestem uzależniony od 

                                   kawy. 

            Rozśmieszają mnie 

                                   przyjaciele. 

            Wzrusza mnie 

                                   katastrofa w Japonii. 

            Moje śniadanie 

                                   kawa. 

            Niebo w gębie czuję 

                                   gdy jem czekoladę. 

            Miejsce we Wrocławiu 

                                   dom. 

            Film, który mnie ostatnio zachwycił 

                                   brak. 

            Aktualnie czytam 

                                   książki od biologii. 

            Muzyka, która wprawia mnie w dobry          

            nastrój 

                                   Coma. 

            Gdybym nie robił tego co robię 

                                   to bym grał na   

                                   komputerze. 

            Najbardziej szalona rzecz w szkole 

                                   pomysły uczniów. 

            Nigdy nie zrobiłbym 

                                   skok na bungee. 

            Gdybym miał życzenie do złotej rybki 

                                   poprosiłbym o wygraną  

                                   w totka. 

            Ostatnie zdanie 

                                   ankieta była dosyć          

                                   prywatna. 

 

Pytania zadawała:  

Kasia Szymańska, kl. 2e



Sylwia czyta swój wiersz o Wrocławiu. 

Laureaci konkursu wraz z jury. 

z życia szkoły 

 
Poetycki sukces Sylwii… 
 

     Z ogromną radością informujemy, że nasza koleżanka z redakcji Cenzurki - Sylwia Blachnierek z klasy 3g 

zgarnęła dwie nagrody w finale międzyszkolnego wojewódzkiego konkursu poetyckiego „Odjazdy, przesiadki, 

cienie” organizowanego przez III LO we Wrocławiu.  

W konkursie „O złoty karton III LO” jej wiersze zajęły 2. miejsce, natomiast w kategorii „Wiersz o Wro-

cławiu” zdobyła 1. miejsce.  

    Do konkursu zgłosiły się także inne nasze cenzurowe poetki: Magda Kapera z kl. 3g, Agata Pomietło z kl. 1a  

i Michalina Kulbaka. Wszystkim dziewczynom serdecz-

nie gratulujemy i życzymy szlifowania swoich talentów!!! 

 
Oto wiersz Sylwii nawiązujący do tematyki wrocławskiej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjaliści recytujący… po niemiecku… 
 

      

     8 lutego miała miejsce w naszej szkole III edycja  

KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI NIEMIEC-

KOJĘZYCZNEJ DLA GIMNAZJÓW. Wzięło w niej udział 47 

uczestników, którzy przybyli do naszej szkoły wraz ze swoimi 

nauczycielami - opiekunami, ażeby zaprezentować swoje zdolno-

ści recytatorskie. Poziom konkursu był w tym roku bardzo wysoki 

i jury miało problem z wyłonieniem laureatów.  

Przyznane zostały 3 główne nagrody i 3 wyróżnienia. Poza tym 

wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. W skład 

jury weszły organizatorki konkursu 

- pani Julita Klask i pani Katarzyna 

Zielińska oraz dwie uczennice  

Agata i Sylwia z jurorkami konkursu, poetkami:  

Justyną Paluch i Elą Kołodziejczyk. 

Mojry na Głównym siedzą  

Ty wrzeszczysz malarskie Stare Jatki stare 

Ja widzę siekierę nad żywym stworzeniem 

  

Ja widzę inskrypcje krzyże na ścianie 

Ty wciąż kawiarnia Więzienna pod 6 numerem 

  

Ty wskazujesz róże słoneczniki na Solnym Placu 

Ja sól Wieliczki zlizuję z chłodnych palców 

  

Ty wskazujesz Belweder Partyzantów Wzgórze 

Ja słyszę wystrzały z bastionu w spoconym trudzie 

  

Kiedy Ty powiadasz Odra brudy i ścieki 

Ja widzę samobójców uchylone powieki 

  

Kiedy Ty powiadasz Oławska z przejściem  

podziemnym 

Ja widzę staruszkę z głową szalem owiniętym 

  

Ty mówisz Wrocław miasto życiem tętniące 

Ja widzę ciszę Jutrzenki znad katedry wschodzącej 

                                   

                                         Wariatka ze światłocienia 
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z klasy z rozszerzonym programem nauczania j. niemieckiego - Patrycja Kucharska  

i Dagmara Marszałek. Zdjęcia podczas konkursu wykonywał uczeń klasy IB - Arek No-

wicki.  

     Dla gimnazjalistów został przygotowany poczęstunek. W przerwie mogli oni również 

obejrzeć prezentację naszej szkoły oraz film nakręcony z imprezy Bardzo Wielka Woda.  

Uczniowie zostali zaproszeni na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.  

 

  

 

 

 

Dzień Niemiecki… 
 

     14 marca odbył się w szkole DZIEŃ NIEMIECKI. Organizatorki (na-

sze germanistki) przygotowały cie-

kawy program: w auli wyświetlany 

był dla uczniów klas pierwszych i 

drugich film pt. "Królik po berliń-

sku" (nominowany do Oskara w 

roku 2010), a następnie rozpoczęły 

się równolegle trzy konkursy:  

- Kreatives Schreiben (pisanie kre-

atywne) - I miejsce Eliza Łabuda (2E),  II 

miejsce Kamila Gubernator (3A), III miejsce  

Magda Mróz (3G), 

- konkurs "Mitologia germańska” - I miejsce  Honorata Solenik (2A), II miejsce     

  Dagmara Czaja (1E), III miejsce  Monika Matkowska (2B), 

- Konkurs filmowy - oglądaliśmy film w j. niemieckim, a potem odbył się quiz ze 

znajomości i zrozumienia treści filmu. 

         Już czekamy na następny tak interesujący dzień w przyszłym roku. 

 

 

 

Czarny Czwartek… 
 

     W piątek 4 marca zorganizowane zostało wyjście do kina na film  

"Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł". 
     Film ten ( reż. Antoni Krauze) 

to historia opisująca strajki i de-

monstracje, jakie miały miejsce 40 

lat temu, spowodowane nagłą pod-

wyżką cen detalicznych artykułów 

spożywczych. Przedstawiony obraz 

martyrologii narodu polskiego uka-

zuje drastyczne wydarzenia i jest 

doskonale odzwierciedlonym wizerunkiem tamtych zdarzeń. W dzisiejszych cza-

sach dużo mówi się o pierwszej i drugiej wojnie światowej, o rozbiorach, ale mało 

kto słyszał i wie cokolwiek na temat buntu robotniczego sprzed 40 lat. Wiele scen 

przeplatało się z czarno-białymi nagraniami z 70. roku, które doskonale zgrywały 

się z filmem. Jest to obraz przejmujący, pozbawiony patetycznych i podniosłych 

pobudek, jakie często można dostrzec w kinematografii polskiego, historycznego 

kina. Film urzekł mnie i poruszył jednocześnie i zapewniam, że każdy, kto chociaż 

w minimalnej części czuje się patriotą powinien go obejrzeć. 

  

Raleigh 

 

Zdobywczyni I miejsca  

- Dominika Filio z Gimnazjum nr 29 
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kij w mrowisko 

 

Stereotypy przeszkodą tolerancji 
 

Po dogłębnej i wnikliwej analizie faktów muszę stwierdzić,  

iż Polacy, jako naród, tolerancję mają gdzieś.  

Tak, niestety nie jesteśmy narodem tolerancyjnym. 
 
 

   Weźmy pierwszy przykład z brzegu. Kolor 

skóry. Czy to aż tak istotne, że ktoś jest biały, 

czarny czy zielony? Według mnie ważne jest to, 

jakim się jest „w środku”. Można nawiązywać 

kontakty ze wszystkimi, byleby być otwartym na 

ludzi. A nieraz słyszy się „O, czarnuch idzie!” 

Oczywiście po cichu, żeby nikt nie słyszał. Dla 

tego człowieka to na pewno nie jest miłe. Na 

takiej samej zasadzie on mógłby powiedzieć: 

„Zejdź mi z drogi białasie.” Jak my byśmy się 

wtedy poczuli? 

   Kolejna rzecz – muzyka. Temat długi i szeroki 

jak rzeka. Mówimy nawet, że „o gustach się nie 

dyskutuje”. Jeden słucha rocka, drugi metalu,  

a jeszcze inny nie słucha niczego. To nie jest 

powód, żeby się z kogokolwiek wyśmiewać. 

Każdy jest inny i ma prawo do takiej muzyki,  

jaka mu się podoba. Sądzę, że byłoby bezna-

dziejnie, gdyby wszyscy słuchali tego samego. 

   Trzecia sprawa – ubiór. Czy naprawdę musi-

my zwracać na to, aż taką uwagę? Niby nikt nie 

patrzy na to, co mamy na sobie. A przecież to 

jest pierwsza rzecz, która od razu rzuca się nam 

w oczy. Ja osobiście nie trawię różowego pod 

każdą postacią. To nie powód, żeby głośno ko-

mentować osoby, które akurat coś różowego 

mają na sobie. Lepiej zachować to dla siebie. 

Jeden nosi glany, a drugi firmowe adidasy.  

I dobrze! Jak komu wygodnie. 

   No i rzecz ostatnia – odmienność seksualna. 

Jak wiadomo, większość osób jest heteroseksu-

alnych. Ale wśród nas są geje i lesbijki. Nam nic 

do tego. Tacy są i trzeba to zaakceptować, albo 

po prostu nie zadawać się z takimi ludźmi. 
 

   Na koniec – piosenka genialnego zespołu 

Hurt pt. „Ważne jest”. Sama prawda i tylko 

prawda!  Miłego czytania (i ewentualnie słu-

chania – bo posłuchać warto). 
 

 

 

 

 

 

 

Nie jest ważne czy mówisz po polsku 

Czy po czesku czy w suahili 

Nie jest ważne czy nosisz dredy 

Czy chodzisz w drogim garniturze 

Nie jest ważne kim jesteś 

Na którym piętrze masz mieszkanie 

Nie jest ważne czy palisz papierosy 

Czy może bardziej marihuanę. 
 

 Ref. 

Ważne jest czy kogoś kochasz 

Ważne jest czy kochasz siebie 

Ważne jest czy mówisz prawdę 

Czy nikt nie płacze przez ciebie. 
 

Nie jest ważne czy chodzisz w trampkach 

Czy w betonowych mokasynach 

Nie jest ważne czy jeździsz na rowerze 

Czy jeździsz złotą limuzyną 

Nie są ważne te wszystkie partie 

One są przecież takie same 

Nie jest ważne czy jesteś katolikiem 

Protestantem, buddystą czy Leninem. 

 

Gośka Jędrzejewska, kl. 1f

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d 
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poezja 

 

~trzy okresy importu żony~ 
 

Ty półnagi  
Ja półnagi 
Ja nagością twą 
  

Ja spragniona 
Ja twa żona 
Ty mym stadem wron  
  

Ty nad grobem  
Ty w pościeli  
Ty i żółć twa łez 
  

Ja w miłości 
Ja z czułości 
Idź już dziwo precz 
  

Ja cię oplotę 
Ja cię ułożę 
Jak cholernego psa 
  

Ja cię nie znoszę 
Ja cię za grosze 
We dnie i noce mogę brać 
  

Ja się zabiję 
Ja cię zabiję 
Ja ukocham cię  
 

Ja cię zabiję 
Ja się zabiję 
Ja nienawidzę cię 
  

Wariatka ze światłociena 
 

Miłość 
 

Krew i ból. 
Cierń i gniew. 
Stado mew, 
Słowiczy śpiew. 
 

Miód i sól. 
Próżny trud. 
Niewdzięczności chłód, 
Ignorancji w bród. 
 

Poświęcenie ust. 
Wieczne zapomnienie. 
Cierpkie niespełnienie, 
Kochanka potępienie. 
 

Wgląd w serce. 
Uniesienie rąk. 
Popełniony błąd, 
Zostaje odejść stąd. 
                                    Ata 

                              Minęła 
 

                                           Mała ćma. 
Złota krew. 
Obłęd trwa. 

Szaleńczy zew. 
# 

Taniec zła. 
Rozkoszy też. 

Białe tła, 
Barwą łez. 

# 
Uciekaj w dal! 

Serca pęd. 
Samotny bal 
I ślepy skręt. 

# 
Ręka losu. 

Diagnoza prawdą. 
Śmierć od ciosu. 
Życie kradną! 

                     #                                                       
            Krew ze złota. 
             Na jej palcach.                                                              
            Mordu ochota. 

 W jadu kolcach. 
                                        # 

                                        Minęła. 
                                                                          Ata 

 
  
 

Despotka 
 

Krótko trwała jasność. 
Słońce schowało się na samym dnie oceanu. 

Ogień to nie moja własność, 
A moją winą spalenie koralowego burzanu. 

 
W pierś nie chcę bić się gorliwie! 

Krzyczeć, osądzać i wytykać palcami pragnę. 
Chwytać innych powietrze łapczywie, 

By szczęście zdobyć, każdą duszę nagnę! 
 

Moje słowo w świecie rządzi! 
Kradnę radość z serca i mieszam w głowie. 

Kto opiera się, szczerze błądzi. 
Zeżrę myśl dysputanta słowo po słowie. 

Ata 
 
 
 

Rys. Michalina Kulbaka 
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*** 
Ludzie potrafią zranić 
prostymi słowami 
Słowa potrafią zabić 
życie usłane marzeniami 
Nic więc nie pozostaje 
gdy słyszysz te obelgi 
pustki serca władanie 
drzazga ukrzyżowanej belki 
Łza lubi korytarze 
drążone już przez lata 
wyniesione nad ołtarze 
błaganie końca świata 
 

Uosobienie szatana 
złowieszczy wzrok 
szata rozerwana 
otchłani mrok 
 

Bezsensu kres 
Wojskowy pas 
Otarcie łez 
życiowy pat 
 

Zadane pytanie  
bez odpowiedzi 
kart rozdanie 
pokerowej spowiedzi 
 

Już nie ma nic 
nie przejmuj się 
bo trzeba żyć 
choć życie ciężkie jest. 
 

Arabesque 
 
 
Brak zera 
 

Lot komety nad pustynią, 
Nad wyraz, nad słowo, nad ludzkie głowy 
Przecież rodzimy się we wszystkich językach… 
 

Dogasające płomienie słońca  
zanotowały ostatnie kresy. 
Te między burzą, deszczem ,a przepaścią. 
 

Lazur nieba: 
Każda z chwil porusza się z gracją,  
a jednak 
milczący zachłysnął się obserwator cienia. 
                                                

Michalina Kulbaka 
 

 
 

 

 
*** 

Przetańczyć noc z Tobą chcę 
Wirując w rytm muzyki Naszych serc, 
Wtulić się znów w ciało Twe, 
By rozkoszować Twym ciepłem się  
 
Jeden taniec-pląs stóp 
po mahoniowym parkiecie 
a Ty wszystko to, wszystko to rób, 
boś Ty jeden jedyny na świecie... 
 
Czy to walc, czy polonez? nieważne! 
kroki same depczą podłogę 
a ja Ciebie całować zacznę 
bo już dłużej wytrzymać nie mogę... 
 
Jeden taniec-pląs stóp 
po mahoniowym parkiecie 
a Ty wszystko to, wszystko to rób, 
boś Ty jeden jedyny na świecie... 
 
Sowi śpiew Nam dzisiaj wyznaczy 
nocną ścieżkę po naszych ciałach 
aż miłość Nas sama naznaczy 
by Nas w swe sidła opętać noc chciała... 
 

                                                                   Arabesque 
 
*** 
Już czuję wiosny tchnienie  
Rosy lśnienie 
W blasku słońca 
Błysk gorąca 
Radość wraca na mą twarz  
W oku znowu blask 
Za mną trzask i widzę ciebie 
Już normalnie 
Już nie czuje się jak w niebie.. 

                                Audrey 

 

wiersz po angielsku 

 

 Dream 
 

On a cloud made of glass, 
I will flow to the land of apprehensions. 
And all the fear will pass, 
Replaced by wise poets quotations. 
 

I won't feel shadows of tommorow. 
No tears filled with uncertainty. 
I reject this bitter sorrow, 

                         Which was as vast as eternity. 
 

Ata 
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kij w mrowisko 

 

Emancypacja. 

Czy nam, kobietom, naprawdę się to opłaca…? 
 

Myślę, że niejedna z nas marzy o: długich nogach, płaskim brzuchu, mocnych pa-

znokciach, włosach. No tak, przy czym także niejedna z nas uważa się za lepszą bądź 

równą płci przeciwnej, domaga się równouprawnienia. Jak to się ma jedno do dru-

giego? Powinnyśmy przecież zrozumieć, że nie możemy być jednocześnie filigranową 

damą i górnikiem. Może po prostu nikt nie uświadomił nas o tym,  

czym tak naprawdę jest emancypacja kobiet? Na jakich zasadach działa?  

Czy tak naprawdę stoi za nami murem? 
 

 

     Tak, więc na początek nieco przybliżę wam to pojecie. Emancypacja 

kobiet - zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zapewnienie im 

dostępu do szkół średnich i wyższych: poszerzenie ich aktywności zawo-

dowej - elegancko sformułowane, w końcu to Wikipedia.  

    A tak naprawdę jest to zrównanie kobiet z mężczyznami (dla mnie 

dosłownie nie odróżnianie płci). 

    Kiedyś to mężczyzna był głową domu, zarabiał na rodzinę, a kobieta 

zajmowała się dziećmi, gotowała (niekoniecznie musimy od razu nazywać 

ją kurą domową). Obecnie w okolicach wieku 27, 30 zaczyna zasuwać jak 

,,dziki osioł” - tylko praca, dom, dzieci, mąż…praca dom, dzieci, mąż… i 

tak na okrągło. Żyje według chorego schematu. No, czasami męża możemy 

wykreślić, w końcu to osobnik, który nam zagraża, chce nas odciągnąć od 

pracy, od sukcesu, feministki mówią PRECZ! One przecież muszą być 

,,niezależne”,  ,,silne”,  ,,zarabiać po 50 tys. miesięcznie, bo jak mniej forsy 

do domu przyniosą, to czują, że żyją w kraju bez praw, zero sprawiedliwo-

ści ,,na pewno mężczyźni, że względu na płeć zarabiają więcej”.  SKAN-

DAL! Zamiast być prawdziwymi kobietami, układać kwiaty w wazonie, 

czekać na powrót męża z pracy z ciepłym obiadkiem w salonie, same wra-

cają do domu o 22:00 padnięte na twarz. No, ale przecież to mała strata w 

porównaniu z tym,  ile udało im się zarobić. Nareszcie pokazały ile potrafią 

znieść, jak są wytrzymałe, odporne na wszystko. Czy czasami feministkom 

nie jest żal utraconej bezradności, kobiecej delikatności…? Zastanówmy 

się dwa razy zanim nazwiemy się tym obrzydliwym hasełkiem - FEMI-

NISTKA. Chcemy być babochłopami czy wyjątkowymi kobietami? 

 

    Nie powtarzajmy ciągle ,,jestem feministką” albo ,,wolałabym być męż-

czyzną” zanim się nie zastanowimy kilkakrotnie, co przez takie słowa 

chcemy osiągnąć? Nie ma najmniejszego sensu udawać kogoś, kim się nie 

jest, nie stawajmy się hipokrytkami…, bo jak jednocześnie możemy żądać 

równouprawnienia, harować jak woły i stać trzy godziny dziennie przed 

lustrem? Każda z nas wie, że to się ze sobą kłóci. Nie możemy przecież 

stroić się dla mężczyzn i walczyć z nimi o stanowisko w,, hucie”. 

 

Myślę, że kobieta powinna być kobietą, a mężczyzna mężczyzną. Nie potrzeba nic zmieniać.  

Nie twórzmy nowego gatunku: ,,babochłopa”, bądźmy po prostu sobą. Życzmy sobie abyśmy 

nadal były obiektami męskiej adoracji, a mężczyźni kobiecej. 
 

Małgosia Wiśniewska, kl.1f 

 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d 
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nasze sprawy 

 

Refleksje na temat uczniowskiego  

czasu wolnego 
 

Przed feriami czy przerwami świątecznymi zawsze myśli-

my tak: Nareszcie. Doczekaliśmy się luzu, odliczanie dobie-

gło końca. Teraz czas na labę, labę i jeszcze raz odpoczynek. 

Ale, ale… Chciałoby się. Taki stan to był,  

ale za czasów szkoły podstawowej. 
     

     Obecnie licealiści (mówię z perspektywy osoby uczącej się) wolnego raczej nie mają – przynajmniej po części. 

Wydaje mi się, że dla nauczyciela ferie czy też weekendy są czasem mega wkuwania, nauki i odrabiania zadań 

domowych. Nie mówię, że każdy tak robi, ale znane powiedzenie „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” każe 

mi brać pod uwagę całokształt. Niby wolne, niby zero szkoły, a tutaj zza poniedziałkowego rogu uśmiecha się do 

nas kartkówka, czy też sprawdzian z najmniej lubianego przez nas przedmiotu. Owszem, wiem, nauka jest potrzeb-

na. Ale bez przesady. Każdy ma swoje życie osobiste, które zapewne chciałby spędzić wszędzie indziej, byleby nie 

przed książkami.  

Dni bez szkoły dla uczniów (i nauczycieli też) powinny być czasem odpoczynku po ciężkiej pracy.  

OD – PO – CZYN – KU! 
Kwestia odpowiedniego podejścia obydwu stron do tego wolnego czasu. 

 

PS.  

Ten tekst nie miał na celu obrażenia kogokolwiek czy też wytknięcia jakichkolwiek błędów. Po prostu – 

chciałam się wypowiedzieć. 
 

Gośka 

czy wiesz, co jesz 

 

Kilka słów na temat McDonalda… 
 

Zapewne każdy z was nieraz odwiedził McDonalda i jadł hamburgera  

- cieplutką bułkę z mięsem wołowym. Trafia ona do rąk klientów  

- czy zastanawiałeś się jednak, Kochany Czytelniku,  

                                          jaki jest okres ważności tej kanapki? 
 

     Dla jednych będzie to może zaskoczenie, dla innych znana informacja, tak czy inaczej, hamburger bądź che-

eseburger po wcześniejszym wykonaniu oraz zapakowaniu jest ważny jeszcze przez kolejnych 10 minut…Jeśli w 

tym czasie nikt jej nie kupi, owa kanapka trafia do kosza! Nikt nie powinien jej jeść, bo nie jest ona  już produktem  

pierwszej świeżości oraz jakości. Tak brzmi jeden z kilku-

nastu standardów restauracji Mc Donald. Podobnie dzieje 

się z frytkami. Po uprzednim usmażeniu, ich czas do spoży-

cia wynosi 7 minut. Jeśli w tym czasie nie zostaną kupione, 

są wsypywane do specjalnego kosza na odpadki. 
 

Sumując, radzę nie brać kanapek oraz produktów sma-

żonych na wynos i wieźć ich do domu przez pół miasta, 

bo droga dłuższa niż 10 minut równa się  przetermino-

wanej przekąsce z McDonalda. 

 

  

Absolwentka, dorabiająca 

 w McDonald 

 

Rys. Mariola Cygan, kl. 2d 
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Witajcie drodzy czytelnicy! 
 

      W bibliotece szkolnej, poza tysiącami dzieł literatury polskiej czy 

obcej,  książek z różnych dziedzin wiedzy, filmami fabularnymi, histo-

rycznymi, edukacyjnymi i audiobookami macie również okazję korzystać 

z wielu tytułów czasopism. Prenumerujemy dla Was dwa dzienniki: Rzecz-

pospolitą i Gazetę Wyborczą z ich ciekawymi dodatkami, np. Wysokie Ob-

casy, Duży Format, Co jest grane, Gazeta telewizyjna - macie więc co-

dzienny i szybki dostęp do świeżutkich informacji, bez konieczności włą-

czania komputera. Mamy także czasopisma  poruszające problemy typowe 

dla licealistów: Cogito, Perspektywy, Nasze Inspiracje, a również takie, 

które poszerzają Wasze horyzonty i rozwijają wiedzę o Polsce i świecie: 

National Geographic, Wiedza i Życie, Świat Nauki, Sudety, ekologicz-

ne: Aura, Zielona Planeta, Ekonatura, historyczne: Karta, Mówią Wie-

ki, Biuletyn IPN, czasopismo teatralne Dialog czy psychologiczne Cha-

raktery. Jest też niemieckojęzyczny Deutsch Aktuell, Auto Motor i Sport 

dla miłośników motoryzacji oraz miesięcznik Twój Styl.  

Jak widzicie, jest więc z czego wybierać…  

                                                            Zapraszamy do biblioteki!!! 

recenzje książek 

 

De Spirito D.: Anioł. Warszawa: Wydaw. Amber, 2010.     
 

     Viterbo - piękne włoskie miasteczko o specyficznym klimacie, skrywające za zabytkowymi murami wielką 

tajemnicę. Żyją wśród śmiertelników, ukrywając swoje prawdziwe oblicze za szarą codziennością. Są piękni, ja-

snowłosi i skrzydlaci. Skrzydlaci...  

     Przypadek Vittorii, anioła bez skrzydeł, w dodatku o ciemnych włosach budzi ciekawość, 

ale również żal, złość i rozpacz. Rodzice nigdy nie zaakceptowali odmienności córki i nie 

potrafili pokochać jej tak, jak kochali starszą siostrę dziewczyny, Elenę. Nigdy nie rozumiana  

i wytykana palcami Vittoria, pragnie jedynie miłości, której smak być może będzie miała 

szansę poznać... Jednak co będzie, gdy do miasteczka pełnego aniołów przybędą demony, ich 

odwieczni wrogowie? Czy śmierć dawnej szkolnej koleżanki Vittorii ma z tym coś wspólne-

go? 

     Anioł to druga książka dopiero rozpoczynającej karierę 18-letniej dziewczyny. Do jej prze-

czytania skusiła mnie okładka i opis. Książkę skończyłam dość szybko, po części dlatego, że 

historia mnie wciągnęła, a po części dlatego, że powieść nie jest zbyt długa i dodatkowo wy-

dana dużym drukiem. Przyjemna książka na zimowy wieczór z herbatą, napisana całkiem 

ciekawie jak na tak młodą, dopiero kształcącą się dziewczynę. Polecam! 

                                                                                                                                                   Alice  

 

Peale V. Norman: Moc pozytywnego myślenia. Studio Emka, 1998. 
 

     Jeśli uważasz, że prześladuje Cię pech, nic Ci nie wychodzi oraz że Twoje życie jest 

smutne, pozbawione motywacji oraz optymizmu - to mam lekarstwo na Twoje troski. 

Jest nim książka Moc pozytywnego myślenia! Bestseller udzieli Ci wskazówek, jak uwie-

rzyć w siebie i pokonać złe fatum, które (jak udowadnia książka) tak naprawdę nie istnie-

je. Ta lektura pozwoli Ci na chwilę zwolnić tempo życia i zastanowić się nad sposobem 

jego przeżywania. Dowiesz się, skąd czerpać radość i pozytywną energię do pracy. 

Książkę polecam każdemu bez względu na wiek oraz poziom pecha w swoim życiu.  

                                          Sięgnij po tę książkę a nie pożałujesz! 

absolwentka 
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Hawkins R.: Dziewczyny z Hex Hall. Kraków: Wydaw. Otwarte, 2010.  
 

     Co się dzieje kiedy zastosuje się na kimś zaklęcie miłosne? To proste, zakochuje się 

ona w wybranej osobie. Ale co się stanie, gdy zaklęcie będzie aż nazbyt udane? Hmmm... 

Katastrofa, jaką Sophie Mercer, szesnastoletnia czarownica, przypadkiem spowodowała 

podczas szkolnej studniówki ma spore konsekwencje. Dziewczyna trafia bowiem do 

wspaniałej, elitarnej szkoły, kultywującej tradycje, która w rzeczywistości jest... popraw-

czakiem dla wiedźm, elfów i zmiennokształtnych. Życie nowej jest trudne, zawieranie 

nowych znajomości niełatwe, a współlokatorka, Jenna jest wampirem. Jedynym wampi-

rem w szkole, nie licząc jednego z nauczycieli. W dodatku Sophie dowiaduje się o śmierci 

jednej z uczennic, Holly, która została znaleziona rok temu z dwoma rankami na szyi, 

pozbawiona krwi. No, zgadnijcie na kogo padło podejrzenie. Jednak Jenna twierdzi, że to 

nie ona jest zabójcą, a są nimi trzy czarownice z sabatu: Elodie, Chaston i Anna, które 

wciągnęły Holly do sabatu, a teraz chcą zrobić to samo z Sophie. 

     Książka ciekawa i bardzo wciągająca, idealna, gdy chcemy się odprężyć i trochę pośmiać. Pochłonęłam ją w 

dzień, może dwa. Bardzo polubiłam główną bohaterkę, ze względu na to, że była naturalna i miała duże poczucie 

humoru. Była też „wyszczekana”, czym niejednokrotnie irytowała nauczycieli, wpędzając siebie w kłopoty. De-

nerwowała mnie za to postać Elodie, była w stosunku do Sophie wyjątkowo wredna, chociaż muszę przyznać, że 

pod koniec książki pozytywnie mnie zaskoczyła. Samo zakończenie było bardzo intrygujące i z pewnością prze-

czytam kolejną część zatytułowaną „Szklany demon”. Polecam! 

Alice  

Grabski M.: Ksiądz Rafał. Wydaw. Znak, 2010. 
 

     Gdyby serialowego Ojca Mateusza umiejscowić w Wilkowyjskiej scenerii "Rancza", 

 a wszystko to przenieść w lata siedemdziesiąte, jak nic otrzymalibyśmy... Księdza Rafała! 

Oczywiście nie mam tutaj na myśli tego, że fabuła jest przewidywalna. Wręcz odwrotnie. 

Książka bardzo oryginalnie opisuje zabawne perypetie mieszkańców małej mieściny, jaką 

jest Gródek. Mieszkańcy wioski od lat się znają, wiedzą o sobie niemal wszystko, nie mają 

przed sobą żadnych tajemnic. Owszem, zdarzają się kłótnie i waśnie, ale one tylko dodają 

uroku niesamowitemu klimatowi Gródka. 

     Do niedawna ścisłą częścią tej społeczności był ksiądz Stanisław. Proboszcz jednak, 

stary i schorowany, umarł. Na jego miejsce przybywa  ksiądz Rafał. Nie lada wyzwaniem 

dla niego będzie teraz zastąpić ludziom proboszcza, do którego byli przywiązani i którego 

od lat znali. Obcy dla nich ksiądz musi teraz godnie wkroczyć na jego miejsce i godnie kon-

tynuować jego dzieło.  

     "Ksiądz Rafał" jest bardzo przyjemną i lekką powieścią obyczajową. Szybko się ją czyta, chociaż chciałoby się, 

aby była jak najdłuższa. Akcja powieści umiejscowiona jest w PRL-owskiej Polsce, w której ciągle wszystkiego 

brakuje. Osobiście realiów tamtego świata nie znam, ale pan Maciej Grabski opisuje je bardzo lekko, przez co lek-

tura zdecydowanie nie jest męcząca. Chociażby problem braku opału na zimę już doprowadza do zabawnych sytu-

acji. Książka jest napisana w miły sposób. Sympatyczne postacie i często ich niebanalne wypowiedzi są doskona-

łym sposobem na poprawę humoru. Jest to pozycja na każdy humor i na każdą okazję! To książka dla każdego - dla 

młodego i starszego. Ludzie starszego pokolenia chętnie pewnie powspominają "stare, dobre czasy", kiedy to chleb 

wypiekano w domowych piecach i co dzień rano przynoszono świeże mleko od krowy. Młodzi z kolei będą mieli 

możliwość bliższego poznania świata, w którym nie dane im było się narodzić. W obecnych czasach świat bez 

namysłu gna do przodu, a każde święto i każda inna okazja jest sposobem, aby zrobić jakiś biznes. W świecie, któ-

ry kręci się głównie wokół mediów, kariery i pieniędzy, bardzo przyjemnie jest oderwać się od tego nieustannego 

pościgu i przenieść się choć na chwilę w czasy, w których ludzie traktowali się wzajemnie z większym szacun-

kiem, bezinteresownie sobie pomagali i cieszyli się każdą ofiarowaną im chwilą życia. 

     "Ksiądz Rafał" jest pełen pozytywnych emocji. Emanuje dobrem, ciepłem i radością. Zdecydowanie zapraszam 

do zapoznania się z jego treścią, gdyż naprawdę warto poświęcić te kilka chwil, które w jego towarzystwie z pew-

nością okażą się niezapomnianymi. Polecam!!! 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 1d 
 

 White T.: Bob Marley - Catch a Fire. Axis Mundi, 2007.      
 

     Wstępem do najlepszej z dotychczasowo wydanych biografii Boba Marleya jest historia kultury Rasta. Biogra-

fia według T. White’a była wielokrotnie poprawiana i wznawiana. Autor obiektywnie pisze o duchowej drodze 

Roberta Nesty Marleya (prawdziwe nazwisko Boba Marleya). Poznajemy wiele anegdot z życia muzyka, jego sys-

tem wartości, problemy, stosunek do znajomych i rodziny. Timothy White pisał biografię na podstawie rozmów z 
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samym Bobem, po jego śmierci zbierał informacje i rozmawiał z jego znajomymi i przy-

jaciółmi. Z jego żoną i dziećmi.    

     Czytając książkę miałam wrażenie że uczestniczę w życiu muzyka od narodzin poprzez 

karierę, walkę z chorobą, do momentu dramatycznej śmierci.   

     Historię kończy opis sytuacji po śmierci Marleya. Sytuacja finansowo- notarialna jego 

rodziny, walka o prawa autorskie do tekstów artysty, spory pomiędzy bliskimi muzyka  

i dyskografie Boba Marleya i jego znajomych wieńczą doskonałą opowieść o synu jamaj-

skiej wieśniaczki i brytyjskiego kapitana. 

Dodatkiem do niesamowitej opowieści są zdjęcia z prywatnych albumów Cedelli Marley 

Booker (matka Boba Marleya) oraz z tras koncertowych. 

       Natty Dread   
 

Maciej Pisuk: Paktofonika - Jesteś Bogiem. Przewodnik Krytyki Politycznej, 2008. 
 

     „Paktofonika - Jesteś Bogiem” to książka poświęcona pamięci Piotra Łuszcza. Daje 

do myślenia i każe cieszyć się tym, co mamy, poczuć, że inni mają gorzej.     

     Historia Magika wywołuje łzy w oczach i niedowierzanie. Rozwiewa wątpliwości i 

plotki związane ze samobójczą śmiercią mężczyzny. Tym bardziej czytelnik jest poru-

szony, ponieważ historia wydarzyła się jeszcze całkiem niedawno. Wielu z nas żyło 

wówczas obok, słuchając muzyki Paktofoniki, nie zdając sobie sprawy z tego, co lada 

moment ma się wydarzyć. Cały  utwór jest utrzymany w pierwotnej wersji scenariusza 

filmowego, którą poprzedza rozmowa z autorem na temat jego pracy i zaangażowania. 

Trwa już praca nad realizacją utworu. Dla prawdziwych fanów Paktofoniki, książka ta 

jest lekturą obowiązkową. Ludzie nie związani w żaden sposób z podziemnym rapem, 

powinni ją przeczytać, aby nie wierzyć w pomówienia o ogromnym i dominującym 

wpływie narkotyków na życie chłopaków z PFK. Historia przede wszystkim opowiada  

o fenomenie Piotra Łuszcza (zm. 26.12.2000 r.) i niebywałych talentach Fokusa i Rahi-

ma (przyjaciele artysty). Porusza także wiele problemów, z którymi walczą raperzy w Polsce, właściwie po dzień 

dzisiejszy. Książka jest wzbogacona o zdjęcia, skany zeszytów z tekstami Magika i Rahima, o fotografie z albu-

mów prywatnych, a także o klatki z niepublikowanych, osobistych filmów. 

          Natty Dread 

recenzje płyt 

 

Carbon Based Lifeforms: World of Sleepers. Ultimate Records, 2006. 
 

     Carbon Based Lifeforms to szwedzka grupa tworząca muzykę ambient - połą-

czenie odgłosów natury z muzyką elektroniczną. Ich drugi studyjny album "World 

of Sleepers" wydany w 2006 r. to prawdziwa uczta dla uszu. Muzyka nasączona jest 

światem zewnętrznym, pozwala nam na nową interpretację przyrody. Stale towarzy-

szący rytm uspokaja serce, powoduje odprężenie i wycisza. Tytuły utworów nawią-

zują do świata biologii, chemii i fizyki. Zaczynamy więc podróż od melodyjnej 

"Abiogenesis" aby poprzez rytmiczne brzmienia "Vortex" wysłuchać apelu "Photo-

synthesis" na temat lasów. Następnie wkraczamy w niezbadany świat kosmosu z 

utworem "Gryning" co w języku norweskim oznacza "świt". Przy powrocie na Zie-

mię towarzyszy nam tytułowy "World of Sleepers". Twórcy płyty dostarczają nam 

również cięższych brzmień w trzech kolejnych utworach. Uwieńczeniem dzieła jest 

dziesięciominutowa "Betula Pendula", która w łagodny sposób pozwala nam powrócić do szarej rzeczywistości, 

pozostając jednak z nami przez resztę dnia. Album ten jest idealny do słuchania przed snem, gdy jesteśmy zestre-

sowani lub chcemy zjednoczyć się z naturą. Tworzy aurę światła wokół każdego, kto jej wysłucha. 

Ata 

O. S. T. R.: Jazz, dwa, trzy. Asfalt Records, 2011. 
                  

     Adam Ostrowski konsekwentnie co roku wydaje kolejną doskonałą płytę. Premiera  

z niecierpliwością oczekiwanego krążka przypadła na luty 2011. Pomimo charakterystycz-

nych  dla O. S. T. R. bitów, płyta niesie nową dawkę twórczości, prezentującą talent rapera. 

Obok trafnie dobranych sampli i elektronicznych brzmień, słyszymy żywe instrumenty, 

m.in. fortepian. Efekt połączenia jest zaskakująco miły dla ucha. Teksty jak zawsze niosą 

przekaz, ripostę lub docinkę skierowaną w stronę ogółu. Wyszukane rymy i niebanalne po-

http://merlin.pl/Asfalt-Records/browse/search/4.html;jsessionid=4E30D3F5B0B4F7DF66FB4FE75549DC89.LB4?offer=O&firm=Asfalt+Records
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równania są chlebem powszednim dla muzyka. Utwory są utrzymane w stylu już charakterystycznym dla Adama 

Ostrowskiego. W kilku utworach muzyk daje popis, serwując odbiorcy nawijkę z szybkością karabinu maszyno-

wego, z czego także jest znany. 

                                           Natty Dread 

 

Leniwiec: Droga. Mystic Production, 2011. 
 

Wcale nie leniwa płyta 
 

      Polski zespół Leniwiec odkryłam niedawno. Nie przeszkodziło mi to jednak 

w zakupieniu ich najnowszej płyty pt. „Droga”. Muszę przyznać, iż jest ona 

genialna i nie jestem w stanie zliczyć, ile razy już zdążyłam ją odtworzyć. Pio-

senki są mieszaniną punka, rocka, a nawet muzyki szkocko – irlandzkiej. Mnó-

stwo, mnóstwo instrumentów – od gitary i perkusji, po saksofon, puzon, akor-

deon czy nawet trąbkę. Ciekawym eksperymentem jest żeński głos Agnieszki 

‘Agis’ Szpargały. Wydawać by się mogło, że w kapeli punkowej to niezbyt 

pasuje, ale u Leniwców jest to strzał w 10! Calutki krążek jest „lodzio mio-

dzio”, a takie piosenki jak „Droga”, „Gatunek” czy „Kroki” wywołują na mojej 

twarzy mega duży uśmiech.  Płytę bardzo, bardzo, bardzo polecam! 

Gośka J. 

 

recenzja filmu  

 

Zanim odejdą wody: Reż. Todd Phillips, scen. Alan R. Cohen, Alan Freedland. USA, 2010. 
 

     Recenzja spóźniona, gdyż uważałem film za kolejną tandetną amerykańską komedyjkę mającą na celu zafun-

dowanie głównym aktorom kolejnej posiadłości, czy też innej zachcianki i oczekiwałem na rozsądną jakościowo 

NIELEGALNĄ (tak, żyjemy w XXI wieku, gdzie piractwo pojawia się na każdym kroku i niby to nieetyczne, niby 

kradzież, ale jednak w pewnym stopniu opłacalna i każdy z tego korzysta) kopię filmu w sieci. I przyznam, że żału-

ję (będzie dużo wtrąceń, ale to chyba dobrze – tak zdradzam swoją ocenę na początku, chociaż zazwyczaj i tak nie 

była ona zagadką), bo film to na pewno nie jest majstersztyk, ale nieraz widziałem w tym (bardzo!) zabawny i spa-

czony wizerunek powrotu do domu, który jakby nie patrzeć chciałbym przeżyć. „Lekko, łatwo i przyjemnie” – to 

zdanie (?) najlepiej odwzorowywać będzie, jaki jest ten film. Nie wymaga od nas ani grama intelektu, fabuła raczej 

nie jest zakręcona, jest raczej chora. 

      W głównych rolach wystąpili Robert Downey Jr. (Iron Man, Solista) oraz Za-

ch Galifianakis (chciałoby się napisać Zach Galiblablabla) znany chyba głównie z 

„Kac Vegas”. Ich kunszt aktorski jest niepodważalny, jednak Ethan Tremblay  

(w tej roli Zach Galifianakis) w jednej z niewielu scen pokazuje nam grę wielu 

hollywoodzkich gwazd(eczek), tj. gra na tanich emocjach, a mimika twarzy spro-

wadza się od jednej do trzech min. Bardzo fajnym (obrzydliwe słowo, ale chyba 

dosyć dosadnie określa myśl zdania) zabiegiem jest zestawienie dwóch zupełnie 

odmiennych światów: pedantycznego i poukładanego z wielkim rozgardiaszem i 

bałaganem. Tak jakbyśmy zestawili rząd niemiecki z polskim i ich wspólną drogę 

ku lepszemu światu.  

      Patrząc na film bardziej dogłębnie, (ale to już dosyć naciągana wizja przekazu 

filmu) widzimy „chore” amerykańskie społeczeństwo. To jak na wiele różnych 

dróg, wizji świata, zachowań, stereotypów, poziomów intelektualnych jest podzie-

lone. Ale za taką wypowiedź prędzej powiesiłbym się na wrocławskim pręgierzu i 

dał obrzucić pomidorami, niż szukał posłuchu wśród krytyków sztuki pisanej, 

więc lepiej jest pozostawić film w określeniu „Lekko, łatwo i przyjemnie”. 

       Merituując (słowotwór mający zastąpić „przechodząc do meritum”) żałuję, że filmu nie zobaczyłem na dużym 

ekranie, bo to naprawdę zabawne i nieskomplikowane kino, do którego powraca się z przyjemnością. Wystawiam 

notę 8/10, bo chyba więcej za taką komedię wręczać się nie powinno. Podejrzewam, że gdyby nie to, iż reżyser 

Todd Phillips (Kac Vegas) w naprawdę dobry sposób kontynuuje żart, film byłby przeciętny, ale dodając jeszcze 

do tego dobrą  obsadę - prócz dwóch w/w aktorów zagrali tam Jamie Foxx (Ray, Solista) oraz Michelle Monaghan 

(Krucjata Bourne'a), uzyskujemy świetną komedię.  

                   Gall Anonim 

 

http://www.filmweb.pl/person/Todd+Phillips-12363
http://www.filmweb.pl/person/Alan+R.+Cohen-226631
http://www.filmweb.pl/person/Alan+Freedland-293901
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mówimy po angielsku 

 

Relacja z Dnia Angielskiego 
 

As everybody knows Monday 31
st
 January was the English Day. Our students could choose from five big 

events organized by the English teachers. So there was Art Contest, Quiz about English speaking 

countries, Vocabulary Quiz, Cinema Quiz and Evergreen Songs Concert. 
 

     The three quizzes were held in the auditorium. We started from the quiz which checked how much we know 

about The United Kingdom and the USA. The students, working in teams of 5, got to answer several questions 

like: 

What was Francis Chichester famous for? ( He sailed alone around the world in 1966 )    or 

What is the name of the Congress building ? ( the Capitol) 

Unfortunately, maybe it sounds easy, but it wasn’t as simple as we supposed it would be.  

The second competition was the Vocabulary Quiz, in which I had a pleasure to participate. We had to prove that 

we are familiar with English proverbs, sayings and collocations. The winners were those with a good language 

intuition. Here are two samples of the test: 

She’s not shy at all ; she’s very …………………..  

a) self-confident  b) self – conscious  c) self – satisfied                             or 

Terrible means :     a) dreadful   b) deadly   c) diffident                   

The groups got a lot of sheets of paper with about a hundred questions. We had one objective: just to choose the 

best answer. I must admit that many of them were really tricky. You had better start getting ready right now! The 

next English Day is in a year. If you think there is a lot of time left, you are absolutely wrong. You have to work 

hard to achieve success. I’ll tell you in secret one of the future answers, which gives you one point.  

When will the wedding ceremony of Prince William and Kate Middleton be held? 

The answer is: 10th April 2011 

The last competition was called Cinema Quiz in which teams from different classes had to solve the test about 

English movies. The contestants got the lists 

with lots of exercises. The tasks involved either 

films, actors and actresses or directors and 

soundtracks. Luckily, some of the questions 

were quite easy.  

However, we found some of them pretty  

challenging.  

Padme was the mother of ? 

a) Luke and Arwena 

b) Luke and Leia 

c) Ben Kenobi 

As the cinema is the most popular entertain-

ment, the students had a lot of fun participating 

in this competition. Cinema Quiz was won by 

the team from class 3C, 1A got the second place and 3E got the third. 
 

The event everybody was looking forward to was Evergreen Songs Concert. The students from all 

classes could sing any song which is known and popular. Although the event like this had not been held 

before, the talented students were eager to perform on stage: 
 

1. Małgorzata Dąbrowiecka 1E – ‘My Heart Will   

Go On’ 

2. Eliza Łabuda 2E – ‘If I Were A Boy’  

3. Jaśmina Grabowska 2A – ‘If Ain't Got Ya’  

4. Kinga Buczniewska 1D – ‘Sway’  

5. Rozalia Chajutin 1A – ‘Game’  

6. Filip Niżyński 1E – ‘You Are Beautiful’  

7. Małgorzata Gatlik 1E – ‘Beautiful Love’  

8. Klaudia Waszak 1E – ‘No One’  

9. Izabela Możdżeń 1E Get – ‘Here’  

10. Rozalia Kasprzak and Marta Białas 2E - 

‘Hallelujah’  

11. Marta Górnicka 3E - ‘Let It Be’  

12. Anna Biernacik and Patryk Ołdziejewski – 

‘Nine Crimes’
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 The last song, ‘Knocking On Heaven's 

Door’, sung by Patryk Ołdziejewski 

from class 3E, warmed up the audience 

and encouraged all the other artists to 

join in singing. It was a spontaneous 

decision but turned out a very good 

idea. The performers got a standing  

ovation, which is the proof that  

everybody had great fun. Now we know 

that the students form LO no 17 not 

only sing beautifully but also play the 

saxophone, the guitar or the piano. 

If you think that only musicians could demonstrate their talents, you are wrong! 
 

Anyone who likes painting or drawing and has an idea how to interpret one of the given idioms, could 

take part in Art Competition. There was one rule: there were no rules! Choose one idiom, think of the 

artistic interpretation, catch a pencil or a brush and 

create a poster! Then hand in your project to the English 

teacher. The deadline was 25th of January. The follow-

ing week, all the posters were on display on the ground 

floor so everyone could admire them. The jury had  

a difficult job: to choose the winner. Although I was one 

of the competitors, I fell in love with some posters, ho-

nestly. Just have a look: ingenious interpretations,  

varied techniques, a brilliant sense of humour.   
 

Generally, the English Day was a success. The students 

were absolutely enthusiastic to take part in the competitions and events and they really enjoyed it.  

Everybody could find something for themselves. The festival was addressed to all talented students. 

There is, however, one thing that we disapproved of: the three competitions were a little bit messy.  

Some teams cheated using the Internet to find the answers to the questions. So the whole idea of a fair 

competition was destroyed and those of us who stuck to the rules, might have felt irritated and upset. 

Now, we look forward to the next English Day hoping that it will be as interesting as this year and that 

the students will be more fair.  

Daria Łuczak i Marta Iwankiewicz, kl. 2a 

AIESEC 

 

Did you know that a lot of Indian people think  

Poland belongs to Russia? And what do Georgians and 

Brazilians know about our country? 
     

 

      Class 1A could find it out taking part in Native Speakers 

project called The Academy of Perspectives. Prince Karani,  

a native Brazilian told us about Carnival, Capoeira and a lot  

of attractions we can see in his home-country. When we think 

about Brazil, we can see Carnival all year long and that is how 

it truly is. They always have some holiday to celebrate. Brazil 

is a country of fun! Brazilians spend their time dancing, singing 

and having a good time. They are unlike Georgians. 
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Our class also hosted Lela from Georgia, a small 

country which is now in conflict with Russia. 

But people there live absolutely peaceful lives. 

Young people are trendy and they care much 

about studying. You may not know it,  

but Georgians see the Polish as smart, beautiful  

and successful people!  

Lela showed us a traditional Georgian dance.  

It was so fantastic that we watched it with our 

mouths wide open! Her dance moves were  

incredibly quick and perfect. Moreover, she 

showed us a Georgian bottle for wine in the 

shape of horn and told us a little about Georgian 

traditions. 

Meeting AIESEC students is always something 

worth doing. Discussing various topics and learning how people’s opinions differ depending on the place 

they come from was sure a great experience. We’ve learnt a lot from our new friends and we can’t wait 

‘till they come to visit us again! 
 

            Dominika Otto i Kamila Zbinkowska, kl. 1a 

czy wiesz, że… 

 

Czy wiesz za co przyznaje się Stella Awards? 
 

Początki 
     Nazwa tej nagrody została utworzona na cześć 81-letniej staruszki, Stelli Liebeck, 

która w 1994 roku poparzyła się gorącą kawą z McDonalda. Stella umieściła kubek 

między nogami po czym ruszyła w podróż autem. Skończyło się to oparzeniami trze-

ciego stopnia i grubszym portfelem o 2,9 miliona dolarów. Czyli podsumowując  

nagrody Stelli otrzymuje się za najbardziej wariackie  

i komiczne pozwy sądowe. 
W porządku, wytłumaczenie nazwy jest, ale kto wpadł na taki pomysł?  Nagrody Stelli 

są zabawą wymyśloną przez amerykańskiego satyryka Randy'ego Cassinghama, któ-

rego nie interesuje prawna otoczka spraw, lecz ich siła komiczna. 

 Laureaci 
     W 2003 roku zwyciężyła sprawa Pana Grazinskego z Oklahoma City. Kupił on wóz turystyczny z tempomatem 

(urządzenie utrzymuje stałą prędkość, kierowca nie musi naciskać pedału przyśpieszenia). Wyjechał nowym pojaz-

dem  na autostradę, ustawił tempomat, po czym poszedł zrobić sobie kanapkę na tył wozu. Powóz zjechał z auto-

strady, zderzył się z drzewem i przewrócił. Ława przysięgłych przyznała mu rację, gdy stwierdził, iż w instrukcji 

nie było napisane, że tempo mat to nie to samo, co automatyczny pilot. Pan Grazinski dostał bardzo wysokie od-

szkodowanie i nowy wehikuł.  

     Carl Truman, 19-latek z Los Angeles, oskarżył sąsiada, że przejechał mu hondą po ręce. Sąd nakazał sąsiadowi 

zapłacić 74 tys. dolarów odszkodowania plus koszty medyczne. Truman nie zauważył, że auto rusza, bowiem w 

tym czasie kradł temu sąsiadowi kołpak. 

     Na swym przestępstwie wzbogacił także Terrence Dickson z Pensylwanii. Wychodził przez garaż z domu, do 

którego wcześniej się włamał, automatyczne drzwi do garażu nie chciały się otworzyć, a drzwi do domu pochopnie 

zatrzasnął. Pan Dickson spędził w garażu tydzień, odżywiając się przechowywaną tam coca-colą i chrupkami dla 

psów. Został wprawdzie skazany za włamanie, jednak wytoczył proces okradzionym właścicielom z tytułu dozna-

nych cierpień psychicznych. Sąd zaaprobował  jego punkt widzenia i firma ubezpieczająca dom musiała zapłacić 

pół miliona dolarów. 

     Także nie dziwcie się, dlaczego w takiej instrukcji od mikrofalówki jest napisane, by nie wsadzać tam żywych 

zwierząt itd. Amerykański wymiar sprawiedliwości jest inny. Tak samo jak inni są Amerykanie, którzy ten system 

stworzyli. W świecie Hollywood i białych słuchawek Apple, Konstytucja USA daje każdemu obywatelowi otwarte 

drzwi do sądu, gdzie można pozwać każdego, kogo się zechce.  

                                                                                                                                   Wojtek Pawlata, kl. 1b 
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nasi bracia mniejsi 

 

Najlepszy przyjaciel 
 

     Najpopularniejsza teza, że pies pochodzi od wilka 

jest bardzo często obalana. Tymczasem taka jest 

prawda: dzisiejsze psy domowe, nasze pupile które 

nas kochają, przytulają się do nas i chcą być jak naj-

bliżej są potomkami tych właśnie najbardziej rozwi-

niętych i najbardziej zdolnych do przystosowywania 

się dziko żyjących drapieżników. 

     Nie jest dokładnie określona data, kiedy drogi 

gatunkowe wilka i psa się rozeszły. Szacuje się, że 

mogło to nastąpić od 100 000 do 15 000 lat temu. 

Najstarsze szczątki udomowionego już psa datuje się 

na 12 000 rok przed naszą erą. 

     Znajomość wilka i 

człowieka przynosiła obo-

pólne korzyści. Wilki miały 

łatwy dostęp do resztek 

jedzenia zostawianych na 

obrzeżach obozowiska, a 

ludzie pomagali w wycho-

waniu szczeniąt. Z kolei 

wilki swą obecności chroni-

ły ludzi przed nadejściem 

innych niebezpiecznych 

zwierząt. Z kolejnych po-

koleń wilków wychowy-

wanych przez człowieka 

wyodrębniła się linia psa domowego (nazwa gatun-

kowa: Canis Lupus Familiaris). Gdy udomowiono 

już psa, zaczęto pracować nad jego specyficznymi 

cechami fizyczny-

mi i psychicznymi. 

Dobierając konkretne osobniki do rozrodu otrzymy-

wano w kolejnych pokoleniach psy o pożądanych 

cechach. Wśród wielu wymogów dotyczących budo-

wy lub charakteru wyodrębniły się różne rasy psów. 

Choć niektóre z nich w dzisiejszych czasach diame-

tralnie różnią się od siebie, wciąż wszystkie rasy 

kwalifikowane są w obrębie jednego gatunku. Przy 

powstawaniu nowych ras przede wszystkim liczyła 

się ich użytkowość. 

     W dzisiejszych czasach również spotykamy psy 

wykonujące różne prace, np. stróżowanie, pasterka 

lub ratownictwo czy przewodnictwo. Zdecydowana 

większość czworonogów trzymana jest jednak przez 

właścicieli w charakterze członka rodziny. Obecność 

takiego przyjaciela w naszym życiu przynosi wiele 

korzyści. Obok zmniejszenia stresu i korzystnego 

wpływu na nasze zdrowie poprzez aktywność rucho-

wą, uczy odpowiedzialności oraz pokazuje jak czer-

pać radość z życia. Pozwala zapomnieć o smutkach, 

bezinteresownie ofiarowuje nam szczęście, miłość i 

zaufanie. 

Pies to istota, która bez względu na wszystko  

pozostanie do końca wierna temu, kto dał jej  

ciepło i dom, kto chciał ofiarować jej siebie. 

 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 1d 

 

opowiadanie 

Wysłannik diabła (5) 
„Chrzest bojowy” 

 

Szkoła… Kto by pomyślał, że będę jej jeszcze po-

trzebować – pomyślał, unosząc głowę ku sklepieniu. 

Jego wzrok napotkał tysiące stalaktytów, stworzo-

nych z nieznanego rodzaju mu skały, bezwładnie 

zwisających ze stropu jaskini.  

- Ekhm! Co miałeś robić? – usłyszał polecenie w 

myślach, zerknął jeszcze raz ku przepaści poczym 

westchnął. 

- Nie dam rady! – jęknął na cały głos.  

- Oh dasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz – usłyszał 

kobiecy głos zza swoich pleców. 

Avera unosiła się lekko w powietrzu, ubrana w tre-

ningowy strój. Skórzane spodnie, ściśle przylegające 

do ciała, w parze z jej kruchymi nogami, wyglądały 

uroczo. 

 - Siedzimy tu już tydzień, odkąd zwialiśmy z piekła, 

a ja ciągle nie robię postępów, staram się z całych sił 

i dalej nic mi nie wychodzi – mówił, z mniejszą 

pewnością siebie.  

- Nie marudź! Bez pracy nie ma kołaczy, jeśli chcesz 

żyć lepiej, weź się za siebie. Nie możemy tutaj cze-

kać w nieskończoność. W końcu nas znajdą i nie 

będzie to dwóch czy trzech wojowników, tylko cała 

armia krwiożerczych, wygłodniałych demonów, a 

wraz z nimi wysłannicy zakonu – zaatakowała kobie-

ta. Jej wzrok przewiercał chłopaka na wylot. Avera 

podleciała do niego kładąc rękę na jego ramieniu. 

Chłopak odwrócił się i wymusił na sobie półuśmiech.  

 - Jeśli ci to pomoże, skoczę z tobą – podpowiedziała, 

błyskając wrednym uśmieszkiem. Pokażę Ci po raz 

dziesiąty jak to się robi, tylko tym razem to ty uży-

jesz swojej „wyobraźni” i pokażesz na co Cię stać.  

- Zgoda? – spytała. 

- Zgoda – odpowiedział przerażonym głosem.  

Avera opadała na ziemię, wyciągając rękę przed 
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siebie. Chłopak ujął ją szybko, sycąc się delikatną 

skórą kobiety.   

- Ten zapach… Jakby fiołki? – zastanawiał się, mru-

żąc oczy kolejny raz. 

- Czekaj! Wróć! Co do… – pomyślał. Fiołki na ko-

biecie z piekła, która od tygodnia mieszka w ludzkim 

świecie, w jaskini chowając się przed zakonem tych 

oślich łbów. Na litość boską ona jest niemożliwa. 

 - Tak więc, jak mówiłam: skaczemy na trzy.  

 - R A Z ! – krzyknęła, ciągnąc go bliżej krawędzi.  

 - D W A! – wyskrzeczała, odliczając dalej. Puls 

chłopaka przyśpieszył, jego serce waliło, a on sam 

wyczekiwał, gdy z ust Avery wydobędzie się trzy i 

skoczą. Coś go tknęło, otworzył oczy i czym prędzej 

zwrócił wzrok, ku swojej nauczycielce. Ta jak gdyby 

nigdy nic, szczerzyła zęby w bananowym uśmiechu. 

Szarpnęła ręką, przesuwając swojego ucznia przed 

siebie, jej usta przybliżyły się do jego ucha szepcząc 

T R Z Y! Chłopak poczuł ognisty ból na swoich po-

śladkach i czuł jak leci do przodu. 

 - Co za nieprzewidywalna, wredna i okrutna ….  – 

pomyślał, lecąc w dół. Z każda chwilą prędkość z 

jaką spadał była większa, jego oczy łzawiły niemiło-

siernie, a on sam nie potrafił pozbierać swych myśli. 

Przepaść była 

olbrzymia, 

leciał już do-

bre parę minut 

i ciągle nie 

widział dna.. 

W głównej 

części jaskini 

i na samym 

dnie przepaści 

Avera ustawi-

ła ogromne 

magiczne latarnie, tutaj żadne światło nie docierało. 

Czuł się jak w koszmarze. Wiedział, że jeśli nic nie 

zrobi, to szybko zginie i stanie się krwawym kisielem 

na skalnej podłodze.   

 - I co słychać, mówiłam, że dasz sobie radę – usły-

szał w swojej głowie głos Avery. Jak dobrze obliczy-

łam masz jeszcze 6 minut zanim zmienisz się w mo-

krą plamę.   

     Chłopak starał się za wszelką cenę wyobrazić, że 

już nie spada i leci w górę. Cóż, to też nie pomogło. 

Próbował dalej. Wyobraził sobie, że znajduje się na 

dysku, który unosi się w powietrzu. I po raz drugi się 

zawiódł. Spróbował kolejny raz. Oczyścił umysł z 

możliwości, jak zemścić się na tej gnidzie, która 

zrzuciła go w przepaść . Pośpiesznie tworzył w swo-

im umyśle tysiące obrazów, jak przeżyć i żaden nie 

zadziałał.  

  - Nieeeeech tooo pioooorun trzaaaaaaaśnie  - pró-

bował krzyczeć, niestety nie wyszło mu to najlepiej. 

Po paru chwilach zobaczył dno, modląc się w my-

ślach o przeżycie. Po tym wszystkim co zobaczył i 

dowiedział się, nie był pewien do kogo się modli, ale 

modlił się. Był zdesperowany i chciał żyć. Spróbował 

jeszcze raz wszystkiego co mógł i znów nic mu nie 

wyszło. Zamknął oczy, wiedział, że nic go już nie 

uratuje.  

Nagle wszystko ustało, nie czuł, że spada w dół, w 

ogóle nic nie czuł. Bał się otworzyć oczy.  

 - Może jestem już tylko duszą poza światem mate-

rialnym? – pomyślał. 

Otworzył jedno oko i spostrzegł, że stoi na prawdzi-

wym, normalnym, twardym gruncie. Wziął głęboki 

wdech i wypuścił powietrze z olbrzymią ulga.  

- Gratulacje, udało ci się przeżyć, ale musisz się jakoś 

dostać na górę. Powodzonka, mały! – usłyszał w 

głowie. Wyobraził sobie, że grunt pod jego stopami 

leci do góry i rzeczywiście udało się!  

Leciał tak szybko, że w ciągu minuty znalazł się tam, 

gdzie powinien. Przez jego ciało przebiegł cień satys-

fakcji, błysnął do Avery krzywym uśmiechem  

i zeskoczył na platformę kobiety.  

- Dzięki tobie wiem, jak się posługiwać moim talen-

tem, tyle że została jeszcze jedna kwestia. Kobieta 

stała radośnie 

obok chłopaka, 

kiwając się na 

boki.  

 - Jaka kwe-

stia?-  spytała  

z wymalowaną 

na twarzy cie-

kawością.   

- Zresztą nie- 

ważne 

 – odwróciła 

się i ruszyła przed siebie, chichocząc.  

Udało jej się przejść zaledwie parę metrów, po czym 

przechyliła się do tyłu i wylądowała plecami w 

okropnie śmierdzącej masie błotnej. Chłopak nie 

śpieszył się, by do niej podejść. Avera wyprostowała 

plecy, ciągle leżąc w bagnie. Gdy tylko ten znalazł 

się blisko niej odpowiedział. 

– Właśnie ta kwestia – zemsta, malutka! – wybełko-

tał. Twarz Avery zaczerwieniła się.  

-  Ja ci pokażę! – pomyślała i czym prędzej wzięła się 

za tworzenie obrazu w głowie, dokładnie takiego 

samego, jaki on zgotował jej. Chłopak ruszył przed 

siebie z myślą o zwycięstwie. Tak samo jak w sytu-

acji Avery, uszedł parę metrów, zatoczył się i zderzył 

się plecami z olbrzymią stertą cieknącej brei. W ja-

skini można było usłyszeć śmiech – dwóch osób.  

Kobiety i mężczyzny.  

 

Wojtek Pawlata, kl. 1b 
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tajemnicze historie 

 

Labirynt 
 

     Labirynt figuruje jako jeden z najbardziej skom-

plikowanych i wieloznacznych symboli. Często wy-

obrażamy go sobie jako zawikłaną drogę, z wieloma 

przeszkodami i pułapkami, ale ilu z nas tak naprawdę 

miało okazję znaleźć się w prawdziwym labiryncie?      

     Słowo "Labyrinth" pochodzi prawdopodobnie od 

słowa "Labrys" - podwójny topór, który był religij-

nym symbolem mieszkańców Krety, jeszcze w staro-

żytności. Znajdował się tam wówczas labirynt i we-

dług mitu został wybudowany przez greckiego króla 

Minosa, kiedy jego żona powiła potwora Minotaura o 

ludzkim ciele i głowie byka. Pragnąc ukryć potwora i 

jego okrucieństwo przed ludem, król kazał wybudo-

wać labirynt, z którego nie było wyjścia. Zadanie to 

zostało zlecone Dedalowi - najzdolniejszemu archi-

tektowi. Aby wyżywić Minotaura, Minos karmił go 

siedmioma dziewczętami i chłopcami, których mu-

sieli przysyłać władcy podbitych ziem. Masakra 

trwała do dnia, w którym młody Tezeusz postanowił 

zabić potwora. W dużym stopniu do spełnienia jego 

celu przyczyniła się Ariadna, córka króla Minosa. 

Podarowała Tezeuszowi kłębek nici, który bez pro-

blemu powinien wyprowadzić go z labiryntu, po 

zabiciu Minotaura.      

     Mit jest symbolicznym nawiązaniem do natury 

człowieka. Potwór odzwierciedla ciemną stronę lu-

dzi, Tezeusz pragnie zwyciężyć zło, ukazując ludzkie 

wartości i ideały, a Ariadna jest głosem wewnętrz-

nym, który udziela dobrych rad i sprowadza nas na 

lepszą drogę.  

     Czytając i słuchając o rozmaitych i intrygujących 

budowlach zadajemy sobie pytanie, do czego wła-

ściwie służyły i jaki był cel ich powstania. Według 

starożytnych wierzeń miał on pomóc człowiekowi 

poznać samego siebie, umożliwić mu przejście z 

ciemności do światła, pomagając mu w ten sposób 

odbyć wędrówkę ku poznaniu. Często był nazywany 

"spiralą życia", ponieważ każdy korytarz, rozwidle-

nie czy ślepa uliczka stanowiły rodzaj próby i skła-

niały do przemyśleń. Po dotarciu do środka labiryntu 

człowiek potrafił zajrzeć w głąb siebie, podjąć dobre 

decyzje i odnaleźć się w świecie pokonując powrotną 

drogę z ciemności ku światłości.  

     Jednym z najsłynniejszych labiryntów w Europie 

jest ten w katedrze Chartres we Francji. Został wyko-

nany z czarno-białych cegieł. Poza funkcją dekora-

tywną umożliwiał on człowiekowi średniowiecza 

odbycie na kolanach wędrówki, rozumianej jako 

pielgrzymka do Ziemi Świętej, odprawianej najczę-

ściej w akcie pokuty za grzechy.  

     Natomiast w Anglii, w Hampshire, w Mizmare 

niedaleko Breamore wykonany został labirynt na 

wzgórzu, po usunięciu warstwy roślinnej z kredowe-

go białego podłoża. Podobno na ten pomysł wpadli 

dawno temu druidzi, kapłani, którzy odprawiali tam 

obrzędy i rytuały dla Matki Natury. Późniejszymi 

czasy, zakonnicy korzystali z niego, modląc się o 

odpuszczenie grzechów, pokonując całą drogę na 

klęczkach.  

     Labirynty ze względu na swoją intrygującą genezę 

powstawały praktycznie w wielu miejscach na świe-

cie i za każdym razem cel powstania był inny. Ruiny 

dawnego miasta w Peru - Chan Chan - widziane z 

góry, przypominają labirynt wybudowany na planie 

kwadratu. Motyw labiryntu pojawiał się w literaturze 

i sztuce na całym świecie, od dekoracji w portalach 

po taki w postaci zwykłego żywopłotu. Dawniej 

umieszczano w nich sanktuaria, czyli święte miejsca, 

umieszczano grobowce wielkich władców lub ukry-

wano przedmioty o bezcennej wartości. Mimo 

wszystko w wielu kulturach i cywilizacjach, mimo 

swojej zawiłości, labirynty były postrzegane jako 

symboliczne przejście z ciemności do światła, jako 

droga ku poznaniu własnego siebie. 

 

Raleigh 
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wiosna, ech to ty… 
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Wiosna, ach to ty 
 

Marek Grechuta 
 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi  

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni  

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis  

Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty  

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty… 


