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gra w skojarzenia 

Melancholijnie patrząc za okno, na nasze  

pytania odpowiedział nauczyciel historii,  

a zarazem Rzecznik Praw Ucznia   

– pan Piotr Zołotajkin 
 

 

Jestem 

 człowiekiem. 

Moje dzieciństwo 

fajne. 

Szkoła nauczyła mnie 

            szerokiego patrzenia na świat. 

Autorytetem dla mnie jest 

 dobrzy, mądrzy ludzie. 

Utożsamiam się z 

 z mądrymi ludźmi. 

Lubię w sobie 

 poczucie humoru. 

Zmieniłbym w szkole 

 przywróciłbym 4 – letnie liceum. 

W życiu szukam 

 nowych rzeczy. 

Wierzę w  

 Boga. 

Uczeń idealny 

 nie ma takiego. 

W szkole irytuje mnie 

 biurokratyzacja. 

Lubię kiedy uczeń 

 zadaje pytania. 

Rozważny czy romantyczny? 

 Bardziej romantyczny. 

Wymarzona podróż 

 nie ma, za dużo tego. 

Prawdziwe szczęście 

 a jest takie? 

Dzieci 

 troje. 

Perfekcyjny dzień 

 kiedy nie zmarnuję ani minuty. 

Nigdy nie zapomnę 

 młodości. 

Kiedy jest mi źle 

 wiem, że będzie kiedyś lepiej. 

Przyjaciele 

 niewielu. 

Potrafię wybaczyć 

 raczej. 

W szkole boję się 

 ewentualnego braku pracy w niej  

            w przyszłości. 

Praca 

 lubię. 

Kiedy potrzebuję adrenaliny 

 staram się nie nakręcać. 

Jestem uzależniony od 

 nie wiem – nie piję, nie palę, kawę     

            popijam raz na jakiś czas. Staram się nie 

 popadać w schematy. 

Rozśmieszają mnie 

 mądre dowcipy. 

Wzrusza mnie 

 dobre postępowanie ludzi. 

Moje śniadanie 

 zazwyczaj 2 kromki + 2 zielone herbaty. 

Niebo w gębie czuję 

 gdy jem czekoladę. 

Miejsce we Wrocławiu 

 Sępolno. 

Film, który mnie ostatnio zachwycił 

 „Wszystko jest iluminacją”. 

Aktualnie czytam 

 historię kina we Wrocławiu na przełomie     

            XIX i XX wieku. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 

 The Doors. 

Gdybym nie robił tego co robię 

 to robiłbym coś innego. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole 

 lekcje z 2e :P. 

Nigdy nie zrobiłbym 

 nie wiem co, ale nie chciałbym znaleźć    

            się w ekstremalnej sytuacji. 

Gdybym miał życzenie do złotej rybki 

 żeby na świecie dominowali mądrzy   

            ludzie. 

Ostatnie zdanie 

 Dziękuję. 

 

Przygotowała: Sylwia Malinowska, kl. 2e      
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Rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie 

Maria Skłodowska-Curie to jeden z najwybitniejszych polskich naukowców.  

Jej przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. W tym roku 

obchodzimy setną rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla za odkrycie nowych pier-

wiastków – polonu i radu. Dlatego rok 2011 został ustanowiony 3.12.2010 r. przez 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. 

     Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warsza-

wie 7.11.1867 r. w rodzinie nauczycielskiej, wywo-

dzącej się z drobnej szlachty. W wieku 10 lat rozpo-

częła naukę na pensji dla dziewcząt, a później 

uczęszczała do gimnazjum, które ukończyła  zdoby-

ciem złotego medalu. O samej sobie mówiła: „Jestem 

z tych, którzy wierzą, że Nauka jest czymś bardzo 

pięknym”.  

     W 1891r. jako pierwsza kobieta zdała wstępne 

egzaminy na wydział fizyki i chemii na Sorbonie. Na 

studia dorabiała udzielając korepetycji. W 1893 r. 

uzyskała licencjat i zaczęła pracę w laboratorium. W 

1894 r. zdobyła licencjat z matematyki. Rok później 

wyszła za francuza Pierre’a Curie i zaczęła prowa-

dzić badania nad radioaktywnością rudy uranowej. 

Doprowadziły one do odkrycia nowych pierwiastków 

promieniotwórczych – polonu i radu i wyjaśnienia 

przyczyn zjawiska radioaktywności jako efektu roz-

padu jąder atomów. W 1903 r. uzyskała stopień dok-

tora fizyki i wraz z mężem otrzymała Nagrodę Nobla. 

Potem urodziły się jej dwie córki Eve i Irene. W 1906 

r. zmarł jej mąż i towarzysz pracy – Pierre Curie. W 

tym samym roku Maria została pierwszą kobietą 

profesorem na Sorbonie.  

     W 1911 r. ujawniony został romans Marii Skło-

dowskiej-Curie z fizykiem francuskim Paulem Lan-

gevinem. Maria deklarowała, że pochodzi z Polski i 

jest ateistką, choć została ochrzczona. Chodziły jed-

nak  plotki, że jest Żydówką, ponieważ w Polsce 

wiele było w tamtym czasie Żydów, dlatego uważano 

ją czasem za nieco podejrzaną osobę.  

     W 1911 r. otrzymała drugą Nagrodę Nobla i środ-

ki na budowę prywatnego Instytutu Radowego. Pod-

czas I wojny światowej była szefem wojskowej ko-

mórki medycznej. Po wojnie podróżowała po świecie 

i pomagała zakładać instytuty leczenia chorób 

nowotworowych.                                                                               

Jeden z nich został założony 

w 1932 r. w Warszawie.  

     Maria Skłodowska-Curie zmarła 4.07.1934 r. na 

białaczkę spowodowaną wysokimi dawkami promie-

niowania. Pochowano ją pod kopułą paryskiego Pan-

teonu za zasługi. Została też odznaczona Legią Ho-

norową i uhonorowana doktoratami honorowymi 

Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Poznańskiego, 

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki War-

szawskiej. Obecnie jest jedną z najbardziej znanych 

uczonych na świecie, cenioną za swe podejście do 

nauki i odkrycia.  

  
 

 

   

 

  Marta Iwankiewicz, kl. 2a 

 

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to,  

co zrobione, ale na to patrzy,  

co ma przed sobą do zrobienia.” 
 

Maria Skłodowska-Curie 

 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d 
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  Powołanie Republiki Książki - koalicji na rzecz  

                     czytelnictwa i bibliotek 

     Wielka koalicja na rzecz czytelnictwa i bibliotek - Republika Książki - została powołana na inauguracyjnym 

kongresie w Bibliotece Narodowej 8 grudnia 2010 r. pod hasłem „Czytanie włącza". W jej skład weszli twórcy 

kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, czołowi dziennikarze, wydawcy, księgarze, 

bibliotekarze, naukowcy, przedstawiciele świata mediów i biznesu. Patronat nad Republiką Książki objęła małżon-

ka prezydenta RP Anna Komorowska. 

     Celem Republiki Książki jest stałe, intensywne wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju 

czytelnictwa i bibliotek w najbliższych latach tak, by dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy. Republika 

Książki jest wyrazem wspólnej troski o losy polskiej kultury i polskiego państwa, dbałości o powodzenie przy-

szłych pokoleń. U podstaw Republiki Książki leży przekonanie, że biblioteki, szczególnie w małych miastach i 

wsiach, powinny stać się centrami lokalnych środowisk, bramami dostępu do wiedzy i kultury. 

     Troska o miejsce książki, czasopism i prasy we współczesnej kulturze wymaga wspólnego działania wielu śro-

dowisk, którym problem ten jest bliski - nauczycieli, bibliotekarzy, uczonych, ludzi pióra, przedstawicieli władz 

państwowych i samorządowych, wydawców, księgarzy i organizacji pozarządowych.  
 

Fragment Manifestu Republiki Książki 
(…) Wierzymy, że czytanie jest źródłem naszej wolności i niezależnego myślenia. 

Wierzymy, że czytanie stymuluje kreatywność i tworzy potencjał twórczy. 

Wierzymy, że czytanie włącza do wspólnoty znaczeń, budując i podtrzymując więzi w czasie i przestrzeni. 

Jesteśmy przekonani, że czytanie pobudza wyobraźnię, pomaga odnaleźć się we współczesnym, niejednoznacznym 

świecie, pozwala zrozumieć siebie i innych, uczy mądrze decydować, uniknąć konfliktu, pokonać strach. 

Wiemy, że nasze dzieci dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania będą mogły rozważniej i bardziej odpowie-

dzialnie kształtować swoją przyszłość, a nas uchronią przed niezrozumieniem, gdy nasz świat przeminie. 

My, wspólnota ludzi czytających, pragniemy uczynić wszystko na rzecz promocji czytelnictwa. (…) 
 

Podpisz manifest Republiki Książki i pomóż  

w rozwoju czytelnictwa i bibliotek 

www.republikaksiazki.pl/manifest 

recenzje książek 

 

Fitzpatrick B.: Szeptem. Kraków: Wydaw. Otwarte, 2010.    
  

     Becca Fitzpatrick dla pisania porzuciła pracę w służbie zdrowia. "Szeptem" to jej pierwsza książka, która od 

razu znalazła się na liście bestsellerów "The New York Times". 

Mój wzrok podczas jednej z wielu wizyt w empiku przykuła oczywiście okładka. 

Ciężko było nie zwrócić na nią uwagi. Po przeczytaniu opisu przeszłam do pierw-

szego rozdziału, a gdy go skończyłam wiedziałam, że muszę przeczytać całość. 

     Główną bohaterką jest Nora, zwyczajna dziewczyna, dość samotna, ponieważ 

jej ojciec został zamordowany w tajemniczych okolicznościach, a matka dużo pra-

cuje, by móc utrzymać rodzinę. Wiedzie normalne życie do czasu, gdy wkracza w 

nie pewien tajemniczy chłopak. Nora nic o nim nie wie, oprócz tego, że w wolnych 

chwilach gra w bilard i w ten sposób się utrzymuje. Nie zna nawet jego imienia - 

chłopak przedstawia się jedynie jako Patch. Na dodatek dziewczyna czuje, że 

ukrywa on jakąś tajemnicę. Chłopak przeraża ją i irytuje, ale jednocześnie Nora nie 

może oprzeć się jego urokowi. Więcej nie zdradzę... ;) 

     Książka przeznaczona dla nastoletnich czytelników. Nie wiem, czy można ją 

zaliczyć do grupy horrorów, ale koniec powieści trzyma w napięciu."Szeptem" 

przeczytałam jednym tchem. Osobiście pokochałam tę książkę, dlatego w mojej 

skali otrzymuje 10/10. W listopadzie w USA ukazała się kolejna część zatytułowa-

na "Crescendo". Na półkach polskich księgarni ukazała się dokładnie 12 stycznia 

bieżącego roku. Polecam! 

Alice 

http://www.republikaksiazki.pl/manifest
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Zusak M.: Posłaniec. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2009. 
 

Posłaniec jako nietypowe odkrycie sensu życia 

     Jest to książka dla tych, którzy wierzą w to, że świat może wyglądać znacznie bardziej intry-

gująco i zachwycająco niż w rzeczywistości. Głównym bohaterem jest Eddy Kennedy, dla które-

go świat kończy się wraz z zamknięciem drzwi od jego służbowej taksówki. Prowadzi skromne  

i być może nazbyt monotonne życie na przedmieściach, spotykając się z grupką znajomych, 

grając w karty, popijając piwo i skrycie podkochując się w swojej przyjaciółce Audrey.  

     Pewnego dnia powstrzymując napad na bank nieprzypadkowo bieg jego życiowych kolei 

zmienia kierunek.  Z dnia na dzień staje się Posłańcem, z dnia na dzień staje się głównym pion-

kiem wcześniej zaplanowanej misji, z dnia na dzień staje się tym, kim przez całe życie chciał 

być. Pojawia się pierwszy as, pierwszy etap misji, pierwsza wygrana. A ta z kolei, choć prze-

siąknięta jego niezidentyfikowanym cierpieniem daje mu satysfakcję. Ta nagła pobudka z ży-

ciowego letargu daje mu szansę, o której marzy wielu z nas. Szansę na znalezienie sensu życia, 

odkrycia własnego ja, czerpania z życia tego, co spontaniczne i ciekawe. Ta przemiana zostaje oczywiście dostrzeżona przez 

jego przyjaciół, a co ważniejsze przez wybrankę jego serca. Łatwo jest więc się domyślić, jaki będzie koniec jego zmagań. 

     Akcja powieści toczy się wartko i szybko, jest ona idealnym przykładem książki – złodzieja czasu. Zachwyca, rozczula  

i intryguje, porywa w świat niespodzianki, a z kolei te są najbardziej interesujące, prawda? 
 

Dagmara M. kl. 3b 
 

Koontz D.: Twarz. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003. 
 

     Po przeczytaniu „Przepowiedni” nie mogłam odmówić sobie przyjemności sięgnięcia po kolejną książkę Deana Koontza. 

Tym razem była to, wydana przez wydawnictwo Prószyński i S-ka, „Twarz”. Tak jak poprzednio – nie rozczarowałam się. 

     Książka ta jest thrillerem. Zawiera elementy fantastyczne, które stwarzają niekiedy nastrój horroru. Częste zmiany akcji i 

wątków budują niezwykłe napięcie. 

     Podczas lektury mamy okazję przyjrzeć się życiu wielkiego gwiazdora filmowego Channinga Manheima, znanego również 

jako Twarz. Zaangażowany w charakterze szefa ochrony były śledczy, Ethan Truman ma za zadanie rozwiązać zagadkę czar-

nych pudełek z nietypową zawartością, które od pewnego czasu dostarczane są przez tajemniczego 

dostawcę do domu Manheima. Kilka dni przed wigilią Bożego Narodzenia do ogromnego pałacu 

gwiazdora trafia ostatnia przesyłka – jabłko, w którego środku tkwi oko. Dopiero do tego podarun-

ku dołączona zostaje wiadomość. Jednak jej treść jest równie zagadkowa, jak zawartość nadsyła-

nych prezentów. 

     Sam Manheim pojawia się w powieści niewiele razy. Akcja toczy się wokół Ethana, jego prze-

szłości, a także wokół dziesięcioletniego Frica, syna wielkiego aktora. Fric, jako dziecko dwóch 

sław światowych, żyje w pełnym luksusie. Ma własny apartament, służba spełnia wszystkie jego 

zachcianki. Jednak Fric nie chce takiego życia. Nie ma przyjaciela, któremu mógłby się wyżalić, z 

którym mógłby porozmawiać… Dopiero w momencie, kiedy chłopiec poznaje Ethana, zaczyna 

odkrywać, kto to jest prawdziwy przyjaciel.       

     Koontz w swojej powieści pokazuje czytelnikom, że życie w luksusie nie zawsze jest tak kom-

fortowe, jakim się wydaje. Ukazuje sylwetkę dziecka, które wyjątkowo dojrzałe jak na swój wiek, 

pomimo wielu wygód, tak naprawdę musi troszczyć się samo o siebie. Myślę, że daje do zrozu-

mienia, jak mało czasem ludzie wiedzą o własnych dzieciach oraz że sami są temu winni, gdyż nie 

potrafią się nimi odpowiednio zaopiekować. Historia Ethana wzbudza w czytelniku empatię. Dowiadujemy się, że kilka lat 

wcześniej zmarła jego ukochana, a przyjaciel Dunny od wielu lat jest w śpiączce. Na kartach książki Dunny umiera, ale w 

rzeczywistości wciąż jest obecny w życiu Ethana w nieco pozaziemskiej postaci. 

     Podsumowując, książka jest naprawdę godna polecenia, gdyż pokazuje życie z innej perspektywy niż ta, z którą mamy 

styczność na co dzień. W lekturze spotkamy się też z nietypowym, ponadczasowym ujęciem śmierci. Każdy człowiek ma 

swojego pozaziemskiego opiekuna, o którym często nie wie. Czy jednak warto poznać o nim prawdę ryzykując tym samym 

swoje życie i życie najbliższych? 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 1d 

Despain B.: Dziedzictwo mroku. Warszawa: Wydaw. Galeria Książki, 2010.  
 

     Na "Dziedzictwo mroku" natrafiłam przypadkiem pośród półek z nowościami z empiku (i znowu 

ten empik...:)). Do przeczytania skusił mnie opis, jednak nie sądziłam, że książka tak bardzo przy-

padnie mi do gustu. 

     Główną bohaterką jest Grace Divine. Zważywszy na to, że jej ojciec jest pastorem, nazwisko jest 

idealnie dobrane - oznacza "boski". Jednak ta z pozoru zwyczajna rodzina, wiodąca spokojne życie w 

małym miasteczku,  nie jest tak zwyczajna, jakby się wydawało. Bo jak wytłumaczyć fakt, że pewnej 

pamiętnej nocy państwo Divine znaleźli swojego jedynego syna, Jude'a na werandzie swojego domu 

całego we krwi? I czy ma z tym coś wspólnego tak nagłe znikniecie Daniela Kalbi'ego, młodego  
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chłopaka, który mieszkał przez jakiś czas w ich domu i który był im tak bliski, że uważali go za swojego syna? 

     Po wielu latach Grace nadal nie zna odpowiedzi na żadne z tych pytań. Jest jednak przekonana, że rodzice i Jude znają 

prawdę, ale z nieznanych jej powodów ukrywają ją przed nią. Minęło wiele lat, ale dawne rany jeszcze się nie zabliźniły, dla-

tego, gdy ni stąd ni z owąd pewnego dnia w klasie Grace pojawia się nie kto inny jak Daniel, brat kategorycznie zabrania jej 

kontaktów z chłopakiem. Dziewczyna jest między młotem a kowadłem - z jednej strony chce poznać prawdę o wydarzeniach 

tamtej nocy, a jedyną ku temu drogą jest rozmowa z Danielem, ale z drugiej strony nie chce łamać danej Jude'owi obietnicy. 

Na dodatek Daniel to już nie ten sam chłopak, bardzo się zmienił i Grace nie wie, czy zdoła odnaleźć w nim dawnego przyja-

ciela. Czy Grace pozna prawdę? 

     "Dziedzictwo mroku" to pierwsza książka, jaka wyszła spod pióra Bree Despain. Rozpoczyna ona cały cykl i już niedługo, 

a dokładniej w maju polscy fani autorki będą mogli przeczytać kolejną część zatytułowaną "Łaska utracona". W mojej skali 

powieść Bree Despain zdobywa 10/10. Polecam! 

Alice 

Panarello M.: Zapach twojego oddechu. Warszawa. Albatros, 2007. 
 

     Chciałabym gorąco polecić książkę dwudziestopięcioletniej włoskiej pisarki, która ukazuje w 

niej swoje traumatyczne przeżycia z czasów młodości, aż trudno uwierzyć, że jedna osoba mogła 

tyle przeżyć. Jej stosunek do uczuć i swojej cielesności może zaskakiwać. Czytając tę książkę 

masz wrażenia jakbyś znał autorkę. Rzadko spotykana narracja, a w niej wplecione krajobrazy 

Włoch. Inną książką tej autorki jest „Sto pociągnięć szczotką”. Książka dla osób, które lubią 

pomyśleć nad lekturą. Polecam! 

                                                                                                                                               Audrey 

 

Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory Listy na wyczerpanym papierze. Ułożyła i opatrzyła przedmową  

i komentarzem Magda Umer. Warszawa, 2010. 
 

       Dzisiaj nie piszemy listów. Mamy e-maile, komunikatory i portale społecznościowe, 

na których rozmawiamy z przyjaciółmi, rodziną, a nawet obcymi ludźmi. Dzisiaj nie 

piszemy listów, bo łatwiej jest wysłać sms'a lub po prostu, najzwyczajniej w świecie - 

zadzwonić. Ale każdy z nas wie, że mimo tego jak rzadko (a może nawet nigdy) otrzy-

mujemy listy, to najmilszym uczuciem jest właśnie ten zapach i szelest papieru, rozdzie-

ranie koperty i zatracanie się w każdym pojedynczym słowie..  

     "Listy na wyczerpanym papierze" to nieznana wcześniej nikomu korespondencja 

Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, w latach 1964-1966. Niespełnieni w miłości 

kochankowie, zatraceni bezpowrotnie w uczuciu, które nie miało większej przyszłości. 

Dwoje poetów, którzy przelewali swoją miłość do siebie na pożółkłe kartki papieru, pi-

sząc o wszystkim i o niczym. Ich twórczość zna cała Polska, jednakże mało kto wie o ich 

ukrywanym przez lata romansie. Książka wzbogacona o fotografie i skany listów, co sprawia że czytanie listów 

wprowadza nas w jeszcze większą nostalgię i melancholię. Mimo, że przez wiele lat były one zamknięte w szufla-

dzie, są wieczne, tak jak wieczne jest uczucie tych dwoje. 

                                                                                                                                                                           Raleigh                                  

Niffenegger A.: Lustrzane odbicie. Nowa Proza, 2010. 
  

     Audrey Niffenegger uwielbia pisać o miłości. Zwłaszcza tej zakazanej, niemożliwej i nie-

koniecznie umiejscowionej w tym samym czasie. Jej książka "Lustrzane odbicie" to podróż 

do Londynu, obok zabytkowego cmentarza Highgate. Elspeth Noblin po swojej śmierci zapi-

suje mieszkanie córkom swojej siostry, z którą nie utrzymywała kontaktu od niemalże dwu-

dziestu lat. Julia i Valentina są bliźniaczkami, jednakże jedna z nich jest lustrzanym odbiciem 

drugiej. Serce Valentiny bije po prawej stronie, a niewidoczny pieprzyk nad lewym okiem 

Julii jest odzwierciedlony nad prawym jej siostry. Dziewczyny po otrzymaniu listu i warun-

ków testamentu, zamierzają wykorzystać okazję wyrwania się spod skrzydeł nadopiekuń-

czych rodziców. Nowe miejsce przynosi wiele komplikacji w ich wzajemnych relacjach, a z 

czasem okazuje się, że mieszkanie jest zamieszkane nie tylko przez nie, ale przez. Elspeth, 

która usiłując odnaleźć się w nowym życiu po życiu poznaje powoli bliźniaczki i zauważa, że mimo bezgraniczne-

go przywiązania wobec siebie, są jednocześnie bardzo samotne i oddalone. Z czasem poznają Roberta, ukochanego 

Elspeth i chorego na agorafobię Martina, który nie rusza się poza próg własnego mieszkania.  

     Audrey Niffenegger nadaje powieści tajemniczy klimat, który mimo swojej prostoty urzeka i fascynuje.  

A wszystko zmierza w kierunku nieprzewidywalnego zakończenia, które odmieni nie tylko losy bohaterów...  

     W końcu skąd wiemy, czy nasz pusty pokój w rzeczywistości jest pusty?  

                                                                                                                                                                         Raleigh 
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recenzja płyty 
 

Bethel: Muzyka Serc. 2010. 
                        

     „Muzyka Serc” jest debiutancką płytą wrocławskiej grupy Bethel, wydaną w listopadzie 

2010 roku. Mocno słychać wpływy instrumentalnej muzyki przypominającej twórczość 

Izraela - notabene jednego z najstarszych zespołów reggae’owych w Polsce, ewentualnie 

utworów podobnych do muzyki Maleo Reggae Rockers.  

     Miło słucha się młodego, naturalnego, męskiego głosu podszytego rootz reggae. Bethel 

prezentują muzykę mało elektroniczną, z prostym, nieskłaniającym do refleksji tekstem. 

Pomimo bardzo przyjemnych i pozytywnych doznań uważam, że twórczość, jaką prezentuje 

Bethel trzeba poznać i polubić. Przede wszystkim ze względu na samą muzykę, w której 

brak popowych wpływów. 

     Póki, co płyta jest dostępna jedynie na www.bethel.art.pl za pośrednictwem menagera grupy, u którego można składać 

zamówienia po wcześniejszym przesłuchaniu krążka na owej stronie. Polecam ze względu na to, że młody wiek artystów nie 

przeszkadza w stworzeniu całkiem dojrzałej płyty. 

        Natty Dread 

 

poświąteczne refleksje 

 

Sens świąt 
Święta, święta i po świętach...  

Dni, jeżeli nie tygodnie pracy, aby te 3 dni (a raczej 2, bo w wigilię jeszcze wszystko 

jest dopinane na przysłowiowy ostatni guzik) były - i tutaj moim zdaniem  

pada słowo puste, bez znaczenia w kontekście świąt - wyjątkowe.  
 

     Co roku takie mają być, a przynajmniej u mnie są 

zawsze takie same... rada starszych zasiada i zaczy-

nają się rozmowy. Najpierw te błahe, nieprowadzące 

do niczego, mające na celu asekuracyjne rozpoczęcie 

rozmowy. Takie dialogi, zazwyczaj zaczynają się od 

pytania: „A co u was słychać?” Albo zazwyczaj nie 

mamy zielonego pojęcia, co się zmienić mogło lub 

też na tyle często kontaktujemy się z bliskimi, że 

doskonale wszystko wiemy. 
     Potem przychodzą tematy, na które każdy ma coś 

do powiedzenia i są uniwersalne. „Mmmm, pyszne 

ciasto, sama piekłaś? O! Musisz mi podać przepis.” 

Po wypytaniu o każde danie, które znalazło się na 

stole pojawia się zazwyczaj temat pokoleń, co sły-

chać - i tutaj pada seria pytań - od najmłodszego po-

kolenia zasiadającego przy wigilijnym stole zaczyna-

jąc – w szkole etc. Ludzie! Kształciliście się, gdy 

mięso było na kartki i wy zamierzacie udzielać wska-

zówek maturzyście? Fakt, zapomniałem, jak za wa-

szych czasów było ciężko – może i było, nie wnikam, 

ale ja wasze cenne rady raczej odłożę do szufladki, 

baa… wcisnąłbym to do puszki Pandory. Nie otwie-

rać! Wyrzucić! Zakopać obok ukochanej teściowej i 

całego chorego (zazwyczaj azjatyckiego – księżnicz-

ki, anime etc.) społeczeństwa.  

     Potem pojawia się (przynajmniej w mojej rodzi-

nie) temat rzeka – polityka. W tym roku w otoczeniu 

„kwietniowej tragedii narodowej” (i tutaj kolejna 

bariera – te zawistne spojrzenia, gdy rozmowę spoin-

towałem sloganem, jaki widniał na ścianach hotelu – 

„Ożyj i zwyciężaj”).  

     Zakończenie jakże uroczej, przesyconej maskami  

i gombrowiczowskimi gębami kolacji to temat, na 

który do powiedzenia, większą lub mniejszą bzdurę 

ma każdy – show biznes. Bynajmniej nie ten zagra-

niczny… Musimy mówić o rodzimych gwiazdach, 

trzymamy się ich jak kilkuletnie dziecko matczynej 

spódnicy w centrum handlowym.  

     Po plotkach  i ploteczkach przychodzi czas poże-

gnania, niby każdy mówi, że musimy jeszcze się 

zobaczyć, ale za plecami pokazujemy sobie figi  

z makiem. Zamykam drzwi, biorę głęboki oddech 

przesycony ulgą i ekscytacją. Udaję się do pokoju 

oglądać serwowany 

nam przez TV re-

pertuar z miską 

pełną uszek – jedy-

na rzecz nadająca 

sens przygotowa-

niom świątecznym.  

     Pozostaje jesz-

cze 365 dni spoko-

ju do spotkania za 

rok. I znów, jedna 

wielka rodzinna mistyfikacja się rozpoczyna. Prze-

rwanie zmowy milczenia o tym, że to bezsens, grozi 

śmiercią, więc czeka mnie jeszcze kilka lat milczenia, 

chyba, że w jakiś sposób odosobnię się i wigilię spę-

dzę po swojemu. 
Gall Anonim 

 

http://www.bethel.art.pl/
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kij w mrowisko 

Szczera prawda  

o „warczących prostopadłościanach napchanych ludźmi” 
 

Komunikacja miejska. Dokładniej - autobusy. Hm... Od razu przychodzi nam na myśl piękny, no-

wiutki Volvo z pachnącym i czystym wnętrzem. Ale, ale... Stop. Zagalopowaliśmy się trochę.  

Nasza polska rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. 
 

 

 

    Chcąc, nie chcąc, skazani jesteśmy na potworny 

ścisk, niczym sardynki w puszcze (szczególnie w 

godzinach powrotu ze szkoły). Postanowiłam przyj-

rzeć się działalności autobusowej od strony pasażera. 

A więc zaczynamy! 

    Po pierwsze – kierowca. W busie – (niby) czło-

wiek najważniejszy. Fakt faktem - nie zwalnia go z 

myślenia. Skoro widzi, że biegnę w jego stronę, to 

dlaczego zamyka te nieszczęsne drzwi przed samym 

nosem i z triumfalnym uśmiechem odjeżdża? Cham-

stwo w czystej postaci. Przecież potem muszę stać i 

czekać, aż następny (zapewne spóźniony) autobus 

raczy dowlec się do przystanku. A wystarczyło po-

czekać te kilkanaście sekund. 

    Po drugie – tzw. „babcie autobusowe”. OK. Jest 

osobą starszą. Ale to nie oznacza, że musi (o dziwo,  

z wielką siłą) wbijać mi łokcie w plecy i rozpychać 

się ze swoimi pomidorkami, ogóreczkami i innymi 

produktami z Tesco/targu/Biedronki. Towarzyszy 

temu nieodłączne zagadywanie obcych. Przykład? 

Proszę bardzo. Wracam ze szkoły i słyszę : „O, wi-

dzę, że młodzież ze szkół wraca? To bardzo dobrze. 

Nauka jest ważna. Za moich czasów...”. I oto skazana 

jestem na 20. minutową opowieść o młodości nie-

znanej mi kobiety. A może chciała-

bym w ciszy i spokoju dojechać do 

domu? Widocznie owa babcia o tym 

nie pomyślała. 

    Po trzecie – kwestia miejsca 

siedzącego. Ludzie niczym sępy 

czekają, aż zwolni się jakikolwiek 

skrawek siedzenia i gotów są zabić, 

żeby tylko wygodnie posadzić swoje 

cztery litery. I tutaj kłaniają nam się 

panie – lat 25, na 8 – metrowych 

obcasach, które („och”, „ach”) są tak 

zmęczone, że nie ustoją. Przepra-

szam bardzo. Rozumiem 70 – letnią 

staruszkę, ale 20 – latka?! Ja też 

jestem zmęczona i zapłaciłam za ten 

nieszczęsny bilet i mam pełne prawo 

„wygodnie” sobie siedzieć. 

    Po czwarte – pijacy. To chyba 

nie wymaga jakiegokolwiek argumentowania. Prosto 

z mostu – pijaków nie tolerujemy. 

    Po piąte – rozpychający się. Ludzie! To już jest 

szczyt wszystkiego. Nie dosyć, że wszyscy wysypują 

się oknami przez załadowany ban, to jeszcze niektó-

rzy pchają się jak dzikusy. A bo akurat sobie przy-

pomniał, że na następnym przystanku będzie wysia-

dał – zaczyna więc brnąć przez wzburzony tłum. 

Paranoja! 

    Po szóste – głośna muzyka. Jak nie ze słuchawek 

to z telefonu. Na dodatek puszczona przez 10 – let-

nich gnojków, myślących, że przez taki czyn są fajni. 

A są w wielkim błędzie. Czy muszę być skazana na 

wysłuchiwanie (często bardzo sprośnych) piosenek, 

jakie wydobywają się od osoby siedzącej 5 rzędów 

przede mną?! No błagam. Nie dość, że szkodzisz sam 

sobie, to jeszcze przeszkadzasz innym. 

    No i po siódme – dzieci. Krzyczące, wydzierające 

się bachory, które swoją obecnością denerwują mnie 

jeszcze bardziej, niż mecz piłki nożnej w telewizji. 

Do dzieciaczków dołączamy „kochającą” mamusię: 

„No zostaw to w spokoju, bo Ci zaraz wleję!” – 

„mówi” głośno mama. To nic, że słyszą to wszyscy 

obecni. Nie ma to jak dobre wychowanie.

 

 

Podsumowując te wszystkie niedogodności autobusowe, zastanówcie się, czy któreś z nich nie dotyczy  

Waszej osoby. Czy nie przyjemniej byłoby jeździć komunikacją bez rozpychania się, sprośnej muzyki  

Czy dziecięcych wrzasków? A miły kierowca czekałby na nas, aż skończymy sprintować? 

No właśnie. Sami odpowiedzcie sobie na te pytania. 

Gośka Jędrzejewska, kl. 1f 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d 
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poezja 

 
*** 
Biegnę przez łąkę 
Świeci słońce 
Ty stoisz na końcu 
Uśmiechasz się 
Wyciągasz do mnie rękę 
Podbiegam 
W moich oczach widać szczęście 
Przytulasz mnie  
Budzę się  
I znów mam przed sobą codzienną  udrękę… 
                                                                         Audrey 
*** 
 
Widzę twój uśmiech 
Tak bliski 
Tak daleki 
Czuję się tak obco 
Gdy nie mówisz 
Do mnie 
Chcę ci się dać poznać 
Byś zmienił swój stosunek do mnie.. 
                                                                      Audrey 

Droga 

Są chwile tak wątpliwe czasem, 
Słońce mruży oko, zapada w noc głęboką, 
Oboje przyozdobieni w radość tak ubogą, 
Bo to, co kiedyś cieszyło, dziś zawyło czarnym łukiem, 
Jest teraz dla nas tylko krzywym brukiem, 
Stąpamy po nim boso, 
Ulegamy etosom, 
Stekom bzdur i ludzi głosom, 
Rudowłosą rzęsą, siwowłosą, 
Na zmurszały szczyt chętnie poniosą, 
Nie będę ich małą gryzmołą, 
Na twą cześć, nie oddam hołdu bilonom, 
Za długo już nam oczy mydlono, 
Dlatego pójdziemy swą drogą, by z nas więcej nie  
szydzono… 

Wiśnia 
 

*** 
Bo jesteś mym słońcem,  
które rozjaśnia każdy dzień.  
Mym aniołem zesłanym,  
by pomóc zrozumieć życie. 
Mą miłością,  
która pragnę w każdej sekundzie  
wieczności.. 

Volonte... 
 
*** 
Miłość nie jest zobowiązaniem, czy przymusem w waż-
nej sprawie... Jest oddaniem swojego serca i duszy,  
a nawet poświęceniem życia... Dla ukochanej osoby... 

Volonte... 
 
*** 
Miłości towarzyszy cierpienie, tęsknota i żal, 
ale i poświęcenie, uwielbienie i wybaczenie, 
zazdrość jest nieodłączną częścią tego wszystkiego, 
dlatego wiem, że kocham demona, 
dzięki któremu oddycham, czuję i myślę. 
Ofiarowuję mu swą duszę i serce pragnąc  
tylko dobrego wspomnienia. 
Tak więc: wyrzekam się swojego człowieczeństwa dla 
czarnego anioła. 
Dla którego pragnę szczęścia bezinteresownie i z całego 
serca... 
Wiem jedno. Nie będę tego żałować... 

Volonte... 
 
*** 
Miłość jest bezgraniczna…  
Daje nam odwagę…  
Siłę…  
I wiarę…  
Że jutro nastanie dzień…  
W którym wszystko będzie okej....  
Bez problemu szeptając...  
Na zawsze Kocham Cię! 

Volonte...

 
*** 

"Śmierć nie jest końcem wszystkiego. Przeszłam tylko do sąsiedniego pokoju... Nadal jestem sobą... I dla siebie jesteśmy 
tym samym, czym byliśmy przedtem. Zatem nazywaj mnie wciąż moim imieniem, mów do mnie, jak zawsze... Nie zmie-
niaj tonu głosu, nie rób poważnej i smutnej miny. Śmiej się, tak jak dawniej robiliśmy to razem... Uśmiechaj się, myśl o 
mnie, módl się za mnie... Niech moje imię będzie wciąż wymawiane, ale tak, jak było zawsze - zwyczajnie i bez oznak 
zmieszania. Życie przecież oznacza to samo, co przedtem, jest tym samym, czym zawsze było... Żadna nić nie została 
przerwana... Dlaczego więc miałabym być nieobecna w twoich myślach tylko dlatego, że nie możesz mnie zobaczyć? 
Czekam na ciebie bardzo blisko... Tuż-tuż... Po drugiej stronie drogi..." 

Volonte... 

Rys. Klaudyna Szydełko,  

                           kl. 1d 
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najpiękniejsze wiersze 

Szkolny Konkurs Poetycki 

Słowa, słowa, słowa... czymże są? Co tak fascynuje ludzi  

w poezji na całym, że każdy wrażliwszy wsłuchuje się w rytm, 

wewnętrzny głos wielkiej bogini miłości, nadziei i wiary, że moż-

na coś zmienić, że można poezją zmienić cały świat. Czy to praw-

da, że tylko uczniowie ją czytają, bo muszą, czy może jednak każ-

dy z nas, mniej lub mocniej, poddaje się wpływom i sile słów. Dla 

mnie poezja jest tym, co potrafi wyrwać z głębokiego snu, egzy-

stencjalnego letargu, szarości i beznadziejności dnia, jest tym, co 

obezwładnia umysł, pozwala emocjom przepływać i poznawać 

obszary dotąd nieznane. Jest pasją, wielką nauczycielką życia, bez 

której można żyć, ale po co?  

Są w naszej szkole tacy, którzy podobnie czują, którzy w 

słowie dostrzegają siłę i dlatego nie potrafią nie pisać, nie uzewnętrzniać swojego wewnętrznego głosu.  

 

Oto oni, laureaci pierwszego konkursu na najpiękniejszy wiersz. 

 

 

                                                                   O słowie

„Leję wodę” pisząc prozę, 

Idę wokół rzeki sensu, 

Szukam, drążę, znój ten znoszę, 

Aż tu w końcu odnajduję 

Słowa magię w jego dumie 

 

 

Czy wyższości to jest miara, 

Czy marności tez to waga, 

Krótkie, długie, trudne, zwięzłe, 

Wszystkich tu nie sposób zebrać; 

Wszystkie piękne! Wszystkie lubię! 

 

 

Gdy otwieram czysty zeszyt, 

Pierwszą myślą co uderza: 

Co zapisać? Czy się zwierzać? 

Wnet stal pióra w papier tłucze, 

I atrament wlewa w dusze. 
 

              

 

W moich małych,  

ślicznych słowach 

Jest zaklęta polska mowa, 

Co za splendor nas powala, 

Gdy po zgonie czeka chwała? 

Wręcz jest warto znieść sromotę. 

 

 

Wielu ludzi się dziś spiera, 

Z czego będą nas pamiętać. 

Jedni słów trzymają stronę, 

Inni czynów wolą drogę.  

 

 

Dla mnie to jest obojętne, 

Ważne, żeby być człowiekiem, 

Co jest dobry, co pocieszy, 

Który wesprze i obroni, 

Mową, ręką od niewoli.   

 

 

Autorem powyższego wiersza jest  

zdobywca pierwszego miejsca,  

Aleksander Pęciak z klasy I b.  
Serdecznie gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów. 
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Miejsce drugie – Sylwia Blachnierek z klasy 3 g 

 

Śmiercią kładzie w słowie ~ 

czyżby ci było ich żal 

tych słów wykrwawionych  

poeto zabójco jakże marnych  

twych zdań kaleczonych  

krew w atrament zmieniasz  

zdychasz nad bielą pożółkłą 

wiedziałeś wszak chwytając  

za broń z nierdzewną stalówką 

Bóg uczynił ósmym grzechem  

poezję - kochankę twą niewierną  

do piekieł dzikich zstąpisz po nią  

od absyntu stopą chwiejną 

nocą by żal cię dławił księżycowy  

Wergiliusza z zaświatów przysłali  

sześć wersów w skroń nagą   

krwią zbryzgane kartki brzegów czytali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce trzecie – Michalina Kulbaka z klasy 2 a 

 

*** 
 

                                                       “A doctis pretium 

scelus est sperare  

poetis”* 

koronna słowa potęga 

gdy dumny Paw rysem staje 

kłaniają się ludzie bladzi i bledsi 

poeta widzi 

 

wysoko świece zapala Brodacz   

z kartką papieru 

Staruszka o białym sercu  

podsyca płonienie 

poeta widzi 

 

Łza wstaje Poranek barwiąca 

obłok w tle słowa staje 

życie leniwie myśl toczy 

poeta czuje 

 

* Oczekiwać złota od poetów to zbrodnia - Ovidius 

 

Oprac. Justyna Hełminiak 
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opowiadanie 

Wysłannik diabła (4) 

     Biegła, do działania pchnęły ją słowa umierające-

go kapłana.                        

- Prawda musi wyjść na jaw - jęczał wniebogłosy.  

Gdy jeden z członków zakonu uniósł ręce, wiedziała, 

że nie ma czasu do stracenia. Rzuciła się do ucieczki, 

nie ze strachu, że może jej się coś stać, lecz w trosce 

o swojego podopiecznego. W końcu całe to zamie-

szanie wynikało z jego obecności w piekle i na do-

miar złego wszyscy chcieli się go pozbyć. W chwili, 

w której dłonie Shyera opadły na dół, ciało kapłana, 

które znajdowało się przy ołtarzu, eksplodowało 

krwią, mózgiem i resztą demonicznych wnętrzności. 

Widok był makabryczny, ale ujrzeć tego starego mar-

twym było dla Avery… wielce zabawne. Od zawsze 

ten szurnięty dureń stawał jej na drodze. Shyer prze-

niósł wzrok na nią, kątem oka widziała, jak patrzy i 

podchodzi coraz bliżej. Była bezradna, drzwi nie 

chciały się otworzyć.                                                                             

- Zapewne musi je przytrzymywać magią – dodała w 

myślach.  

Wzięła głęboki oddech, wyprostowała plecy i obróci-

ła się  ku nieprzyjacielowi.                                                                                      

- Ciągle ubolewam nad twoją decyzją. Dołączenie do 

zakonu to nie najlepszy pomysł dla młodego wysłan-

nika. Byłeś jednym z najlep-

szych. – powiedziała, z każdym 

słowem zbliżając się do niego. 

     Z tej odległości nareszcie 

mogła dojrzeć piękno jego cia-

ła, mięśnie były doskonale wy-

rzeźbione, rysy twarzy idealne, 

jakby sam Michał Anioł stwo-

rzył je dłutem.                           

- Szmat czasu minął od naszego 

ostatniego spotkania – odpo-

wiedział, głos jaki wydostał się 

z jego gardła był cichy i melo-

dyjny.  

Światła w pomieszczeniu przygasły, a wszystkie 

dźwięki zostały wytłumione. Walka rozpoczęła się 

błyskiem ostrzy i świstem ciętego powietrza. Ciało 

Shyera wystartowało jak kula ognia Mag’maw’ar, 

szybko i niepostrzeżenie. Utrzymywał niesamowite 

tempo. 

- Nie dasz rady mnie pokonać, zakon zbyt wiele mnie 

nauczył. Moje umiejętności wzrosły. 

 Jego sylwetka zaczęła się rozpływać, a jedyne, co po 

nim zostało, to dym.  

     Zdolności walki Avery nie były gorsze, z łatwo-

ścią wyczuła atak i wysunęła swoje sztylety do paro-

wania. Uśmiechnęła się, gdy tylko usłyszała brzęk 

broni. Instynktownie zaczęła się cofać, zwiększając 

dystans pomiędzy sobą a swym niewidocznym  prze-

ciwnikiem. Wysłannik  pojawił się na ułamek sekun-

dy tylko po to, by błysnąć do niej zębami wyszcze-

rzonymi w paskudnym uśmiechu, po czym znów się 

rozpłynął. 

- Jak wiele razy będziesz w stanie zablokować? – 

spytał pewnym głosem zabójca. 

- Tyle, ile będzie trzeba, byś padł martwy – wysycza-

ła przez zęby.  

Avera wyobraziła sobie, że wszystko wokół jej staje 

się czarne i niewidoczne. Wyobraźnia to magia. Po 

paru sekundach okrył ich płaszcz ciemności. Kobieta 

zamknęła oczy, w tej chwili były bezużyteczne, stara-

ła się jak najbardziej skupić na dźwiękach.  

- Teraz szanse są wyrównane – zawołała, krzywiąc 

się w triumfalnym uśmiechu . 

W pewnym momencie Avera usłyszała jakiś odgłos 

dobiegający zza swoich pleców, przybrała pozę do 

skoku, uniosła sztylet  i zaatakowała. Wyczuła jak 

broń przechodzi przez skórę, metaliczny zapach krwi 

od razu uderzył w jej nozdrza.  Walka dobiegła koń-

ca, martwe ciało padło na podłogę a sejmitary Shyera 

wydały swój ostatni brzęk.  

     Chłopak pomimo tego, że obudził się, dalej wier-

cił się na olbrzymim łóżku i nie miał najmniejszej 

ochoty z niego wstać. 

- Ach, dlaczego to wszystko 

musi akurat dotyczyć mnie? – 

pomyślał.  

- Nie każdego dnia można do-

wiedzieć się, że twój ociec to 

diabeł i na dodatek masz go 

zastąpić, by władać tym całym 

bajzlem - dodał w myślach.  

- Koniec tego użalania się trzeba 

działać. Zrobię to, co chcą że-

bym zrobił i spadam – kontynu-

ował.  

Wstał i zaczął się ubierać w rzeczy, które 

miał pod ręką. Avera niedługo powinna przyjść albo 

przybiec…  

- O wilku mowa - powiedział uśmiechając się szero-

ko, ale ku swojemu zdziwieniu poczuł, że jest coś nie 

tak. 

Łomot był ogłuszający, jakby stado słoni chciało 

wejść przez drzwi w tej samej chwili. Osoba, która 

tak mocno chciała dostać się do środka nagle ucichła. 

W oddali można było usłyszeć nowy dźwięk – tikają-

cy czasomierz? W każdym razie, gdy dźwięk rozpro-

szył się, drzwi szlag trafił. Dosłownie, w komnacie 

było pełno dymu i innych oparów o nieprzyjemnym, 

drażliwym zapachu. Chłopak poderwał się z miejsca i 

ukrył za najbliższa kolumna nośną.  Gdy wychylił się 

i kątem oka ujrzał całą zakrwawiona Averę, która 
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próbowała przedostać się przez zniszczone metalowe 

wrota.  

- Na litość boską, co ci się stało?! – spytał zmartwio-

nym głosem, szybko podbiegając do kobiety.  

- Chyba ci mówiłam coś o „litości boskiej”.  To nie 

moja krew cymbale, mam parę siniaków, ale na tym 

się skończyło - odpowiedziała Avera lekko zdyszana. 

- Ale co się stało? Coś lub ktoś musiał cię tak urzą-

dzić – powiedział przejęty. 

- Po wczorajszej wizycie u ciebie poszłam popytać na 

twój temat. Każdy wie, że najlepszymi informatorami  

są czarci kapłani. Budują swoje kaplice i przechowu-

ją tam wszystkie informacje. Jest to jedna z lepiej 

zorganizowanych organizacji w piekle, maja swoich 

szpiegów wszędzie. Udałam się do jednego z nich i 

pomogłam mu „posklejać” fakty. Otóż, gdy pojawiłeś 

się tutaj, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po prostu 

czuliśmy, że jest coś nie tak. Niestety nasze przeczu-

cia sprawdziły się. Raz na sześć tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt sześć lat, trzynasty lord oddaje władzę 

swojemu synowi poprzez przekazanie mu piekiel-

nych insygniów. Wszystko wskazuje na to, że to ty 

jesteś następcą. Wiele istot w piekle dałoby się wy- 

 

 

bebeszyć za taką władzę, dlatego dawno temu  został 

utworzony przez pewnego szalonego wysłannika 

zakon. Zakon ten działa do dziś i ostatniej nocy mia-

łam okazję powiedzieć „cześć” do jednego z nich, 

gdy próbował przebić mi serce – powiedziała, po-

czym wstała i podeszła do stołu, nalewając sobie 

ognistego toniku. 

- Super! Wiesz, muszę ci przyznać, że masz talent do 

pocieszania innych – odpowiedział płaczącym gło-

sem. 

- Chociaż z drugiej strony nieźle mnie rozśmieszyłaś 

- sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć lat?! Czy 

w piekle wszystko musi łączyć się z szóstką? Mam 

już tego po dziurki w nosie. 

- Nie łam się, coś wymyślę, ale póki co muszę się 

porządnie napić. Umieram z pragnienia. – odparła.  

- Po pierwsze, musimy stąd uciec – kontynuowała. - 

Po drugie, muszę cię podszkolić w walce, a po trze-

cie, muszę się jeszcze napić.  

Podeszła do chłopca, dotknęła jego skóry i wyobrazi-

ła sobie, że rozpływają się w powietrzu, a pojawiają 

w innym miejscu. Dokładnie tak samo, jak za pierw-

szym razem, gdy się spotkali. 

 

                                              Wojtek Pawlata, kl. 1b 

z życia samorządu szkolnego 

Nasze akcje 
 

     Za nami kolejne miesiące pracy samorządu. Apelujemy do 

WSZYSTKICH uczniów klas pierwszych i drugich do zaan-

gażowania się w naszą działalność w szkole. Spotkania od-

bywają się w poniedziałki i od niedawna w czwartki na 

długiej przerwie w sali 319.  

     Jeżeli jednak nie chcecie czynnie uczestniczyć w pracach 

SU, ale macie problem, pytanie bądź po prostu chcecie po-

rozmawiać, we wtorki, środy i piątki przedstawiciele samo-

rządu pełnią na długich przerwach dyżury w samorządowej 

sali – 320 (dawny gabinet pielęgniarski).    

Najbliższą akcją, jaką Samorząd Uczniowski organizuje są 

WALENTYNKI.  

Będzie to dzień tematyczny – 11. lutego br. w piątek (ostatni 

dzień przed feriami) wszyscy ubieramy się na czerwono bądź 

różowo. W ramach akcji będą zbierane 

kartki walentynkowe. 

Dokładniejszych informacji doszukacie się w gablocie  

samorządu na II piętrze. 
 

Nasz Samorząd Uczniowski jest także internetowy. 

Znajdziecie go na facebooku pod nazwą – 

Samorząd Uczniowski LO XVII we Wrocławiu 
oraz w każdej chwili możecie napisać na 

samorządowego maila – samorzadlo17@wp.pl. 

 

 

Sylwia Malinowska, kl. 2e 

mailto:samorzadlo17@wp.pl


14 
 

palenie szkodzi 

 

Dwutlenek węgla, azot, fenol, wodór, tlenki azotu,  

nitrozaminy, chlorek winylu, ketony, amoniak, benzen,  

aldehyd mrówkowy każdego dnia… 
 

- Chcesz? 

- Hmm…Jasne. (W sumie dlaczego miałbym nie  spróbować…) 

Czasem na próbowaniu się kończy, często jednak pokusa kolejnych degustacji staje się coraz większa i więk-

sza, częstujemy się każdego dnia, następnie zostajemy prawowitymi konsumentami. Chodzi oczywiście  

o najpopularniejszą obecnie używkę – papierosy. Jeden czy dwa nie zrobią nikomu krzywdy, niestety nie-

zwykle łatwo natomiast wpaść w nałóg. Jestem przekonana, że wszyscy doskonale poradziliby sobie w wy-

mienieniu 5 negatywnych skutków palenia, również palacze. Dlatego nie będę powielać tych informacji. Po-

niżej zaś znajduje się lista najciekawszych faktów dotycząca palenia papierów: 

 

 

4. Bardzo ciekawy jest również sam skład dymu tytoniowego: 

- Cyjanowodór (gaz używany do ludobójstwa w komorach gazowych)  

- Kadm (metal ciężki) 

- Aceton (rozpuszcza tkankę łączną)  

- Arsen (trutka na szczury)  

- Polon (pierwiastek radioaktywny)  

- Chlorek winylu (używany do produkcji plastiku)  

- Tlenek węgla (czad)  

- Akrydynę (stosowaną w produkcji barwników) 

- Polon (pierwiastek promieniotwórczy) 

- Toluen (rozpuszczalnik przemysłowy) 

- Formaldehyd (stosowany do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab)  

- Nikotyna  

- Ciała smołowate. 
 

5. Co 13 sekund ktoś umiera z powodu palenia tytoniu. 
 

6. Przykrą sprawą jest też kwestia samego zapachu, za którym większość ludzi nie przepada. Nie wspominając  

o niesmaku w ustach i smrodzie na dłoniach… 
 

1. Papierosy przyczyniają się do:  

- zawałów, tętniaków, gruźlicy, astmy, mniejszej potencji seksualnej  

i płodności, udaru mózgu, niedokrwienia serca, nadciśnienia, miażdżycy. 
 

2. Każdego dnia w naszym kraju rozpoczyna swoją „przygodę” z papierosem 

około 500 dzieci. Połowa z nich z tego powodu umrze przedwcześnie, a w tym 

25% - przed osiągnięciem 60. roku życia. 

3. Zaciągnięcie się ulubionym dymkiem daje złudne poczucie rozluźnienia. 

Złudne, bowiem w rzeczywistości powoduje stres organizmu, przyspieszając 

akcję serca. 

 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d 
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7. Nikotyna potrzebuje kilku sekund (od 7-11 sekund), aby dostać się do krwiobiegu, a potem do mózgu. 
 

8.Wystarczy jedna kropla nikotyny, aby zabić dorosłego człowieka. 
 

9. Dawka śmiertelna nikotyny to około 40, do 60 mg. Taką dawkę nikotyny wprowadziłby do organizmu każdy, 

kto w krótkim czasie wypaliłby dwie paczki papierosów, jeden po drugim, bez większych przerw. 

 

Na koniec coś co być może zmotywuje Was do walki z nałogiem: 

Korzyści zdrowotne rzucenia palenia papierosów: 

 

w ciągu 20 min: Do normy wracają: ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca oraz obniża się tętno. 

w ciągu 8 godzin: Zmniejsza się poziom tlenku węgla we krwi, a podnosi poziom tlenu.  

w ciągu 24 godzin: Zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca. 

w ciągu 48 godzin: Powraca do normy zmysł smaku i zapachu.  

od 2 tygodni do 3 miesięcy: Poprawie ulega stan układu krążenia. Zwiększa się wydolność fizyczna.  

                                             Wydolność płuc wzrasta o 30%.  

od 1 do 9 miesięcy: Poprawia się wydolność układu oddechowego, ustępuje kaszel duszności, zmęczenie.  

po 1 roku: O połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca.  

po 5 latach: O połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka płuc oraz raka jamy ustnej, przełyku i krtani.  

                   W dużym stopniu zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu.  

po 10 latach: Ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej. Ryzyko     

                     zachorowania na raka jamy ustnej, krtani, przełyku, pęcherza moczowego i nerek nadal zmniejsza się.  

po 15 latach: Ryzyko zachorowania na raka płuca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej. 
 

        Michalina Kulbaka, kl. 2a 

czy wiesz, że… 

          Pechowa 13. 
 

     Jak to bywa w takiego typu tekstach, zacznę swoją wypowiedź 

tradycyjnie od słów „czy wiesz”. Celem pisania takich artykułów 

jest nic innego, jak zapychanie bądź wypełnianie (jak zwał tak 

zwał) pustych stron gazet. Jedni czytają takie rzeczy z zapartym 

tchem, a jeszcze inni przelatują wzrokiem, nie zwracając na to naj-

mniejszej uwagi. Ja osobiście lubię czytać takie artykuły, odnajduję 

wiele ciekawych informacji na temat otaczającego nas świata  

i wbrew przekonaniom moich znajomych staję się mądrzejszy.   

 Czy wiesz, dlaczego liczba 13 jest pechowa, a jej moc                    

                            (ku powszechnemu przekonaniu)  

nabiera jeszcze większego znaczenia w piątek? 
  

     Wielu ludzi uważa, że pechowość liczby trzynaście przypisuje 

się starożytności. W Babilonie stworzono system oparty na wielo-

krotności liczby dwanaście. Przez wiele lat, system ten był podsta-

wą starożytnej matematyki. Tuzin stał się symbolem całości i do-

skonałości. Istniało dwanaście biblijnych plemion Izraela, dwana-

ście głównych bogów Grecji i Rzymu, dwunastu Apostołów. Trzy-

nastka była liczbą, która wykraczała poza przyjęty już kanon. Nazywano ją ”diabelskim tuzinem” i przypisywano 

nieszczęśliwe wydarzenia.  

     W Ostatniej Wieczerzy uczestniczyło trzynaście osób, a trzynastym biesiadnikiem był Judasz, który okazał się 

zdrajcą.  

     Ojciec Aleksandra Macedońskiego, Filip, zginął tuż po tym, jak postawił trzynasty posąg (swój) obok dwuna-

stu posągów greckich bogów. 

     Piątek sam w sobie, w kulturze chrześcijańskiej był uznawany za dzień nieszczęśliwy – jako że właśnie w piątek 

został ukrzyżowany Jezus.  

     W średniowieczu wierzono, że właśnie w piątek trzynastego czarownice umawiają się na Sabat. 

Ludzka wiara w zabobony jest ogromna. A wiara w pechowość trzynastki przejawia się nawet dzisiaj, 

czy to w hotelach (brak pokojów o takim numerze) czy w samolotach (brak foteli z tym numerem). 
 

                                                                                                                                                  Wojtek Pawlata, kl. 1b 
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mówimy po angielsku 

 

Practical  Business  English 
 

Wyniki konkursu 
 

W czwartek, 13 stycznia, odbył się finał konkursu “Practical Business English”. Wzięło w nim udział 20. 

uczniów z klas 1a, 2a, 3a i 3f. Finaliści rozwiązali test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu  

biznes English. Zadania testowe były na poziomie zaawansowanym – uczniowie wykazali się znajomością  

idiomów, zasad słowotwórstwa, nieźle poradzili sobie z rozumieniem testu czytanego, jak również z rozwiązywa-

niem zadań gramatycznych. 

Oto osoby, które uzyskały najwyższy wynik: 
 

Miejsce I  Tomasz Oses  3f 

Miejsce II  Michał Janka  3f 

Miejsce III  Marek Halama  2a 

Miejsce IV             Adam Bieniek  2a  

Miejsce V  Dominika Otto 1a 

Miejsce VI             Tomasz Kisiel  3f 
 

Laureaci otrzymali dyplomy, słowniki marketingowe  

i książki biznesowe. 

Dodatkowo zostali nagrodzeni oceną z przedmiotu. 

 

Organizator: M N 

  

got talent 

Mistrzowie pióra w siedemnastce 

 

Decribe a magical/ striking/ mysterious place 
 

I have always been fascinated by old castles. They hide a lot of mysteries and their architectonical details create  

a specific atmosphere so spending time there is unforgettable. Such a magical place I have visited most frequently 

is the Silesian Piast Castle in Brzeg. It is located on a hill surrounded from the one side by the Odra river and from 

the other side by the old town. 

 

Before you enter the castle, you are pierced by mute glances of stone eyes of many statues sculptured in the facade. 

Standing on the court yard the viewer experiences a striking resemblance of the place to the Wawel castle, but in 

miniature. There are three storeys of archers and a tower rising at the back. In the middle of the court yard there is  

a stone well with a tiny wooden roof. The depth of this ancient well is filled with local legends about cruel prin-

cesses and faithful servants. 

 

It is really an adventure to step inside the castle, which houses a museum. There is a permanent exhibition  

of Renaissance household utensiles and dresses. You feel small between these enormous paintings and furniture. 

The details of ornaments and richness of colours invite you to march in further. 

 

Like in every castle, there is a crypt. You go there to stand face to face with the latest owners of the castle.  

The large number of graves makes you feel a bit frightened, and so does the fake skeleton in the corner, but your 

subconsciousness makes you see more. 

 

The Silesian Piast Castle in Brzeg is a magnificent sight with fascinating history and legends. It is a pearl that you 

must not miss if you are interested in mysteries of the past and magic of the immortal. 

 

Karolina Baworowska, kl. 2a 
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nasi bracia mniejsi 

Potrzebna pomoc 
Wielu z nas ma w domu jakiegoś zwierzaka: psa, kota, chomika, królika itp. Mają 

one swój dom, oraz ciepło i miłość opiekunów. Jednak wiele zwierząt może  

o tym tylko pomarzyć. Zima to dla nich szczególnie trudny czas,  

a schroniska, różne fundacje i towarzystwa dwoją się i troją by im pomóc. 

My także możemy mieć w tym swój udział! 
 

 

Kilka z instytucji pomagających zwierzakom 

i ich strony internetowe: 

Schroniska wrocławskie: 

 ul. Ślazowa 2 - 

www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw/index.html 

 ul. Skarbowców 52 - www.tvk-gaj.pl/~schronisko-

wroclaw/photogallery.php 
 

Fundacje, towarzystwa i inne: 

 Projekt schronisko.net - www.schronisko.net 

 Grupa Miauczy Kotek - www.miauczykotek.pl 

 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - 

www.toz.wroclaw.pl 

 Fundacja Kocie Życie - www.kociezycie.pl 
 

     Chyba najbardziej znanym sposobem pomocy zwierzakom 

mieszkających w schroniskach jest ich adopcja. Nie każdy ma 

jednak możliwości by przygarnąć psa lub kota. 

Stąd pomysł adopcji wirtualnej. Polega ona na tym, że spośród 

pupili zamieszkujących dane schronisko wybieramy tego jed-

nego, który najbardziej nam się podoba i staramy się mu po-

móc, przynosząc jedzenie, zabawki i inne potrzebne rzeczy 

albo także szukając 

zwierzakowi nowych 

opiekunów. 

Wiele ze schronisk  

i innych tego typu 

organizacji jest po-

mysłodawcą i twórcą 

przeróżnych akcji na 

rzecz zwierzaków. 

Przykładowo Grupa 

Miauczy Kotek 

sprzedaje przez ser-

wis allegro.pl przy-

pinki, torby  

i inne, z czego do-

chód przekazywany 

jest na pomoc zwie-

rzętom. 

 

Alice 
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walentynki 

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; Bartek Młot, kl.3a; Dagmara Marszałek, kl.3b; 

Marta Iwankiewicz, kl. 2a; Michalina Kulbaka, kl. 2a; Karolina Baworowska, kl.2a; Sylwia Malinowska, kl. 2e; Katarzyna Szymańska, kl. 2e; 

Paulina Kluska, kl. 2g; Agata Pomietło, kl.1a; Wojtek Pawlata, kl.1b; Klaudyna Szydełko, kl.1d; Paula Podemska, kl.1d;  

Małgorzata Wiśniewska, kl. 1d; Magdalena Iwankiewicz, 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. Sylwia Blachnierek, kl. 3g 


