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gra w skojarzenia  
 

Krótko, zwięźle i na temat 

- skojarzenia pana Tomasza Sztonyka - 
nowego nauczyciela dykcji i teatru 

 

 

Jestem 
  facetem. 

Moje dzieciństwo 

 dawno temu. 

Szkoła nauczyła mnie 

                        niewiele. 
Autorytetem dla mnie jest 

  tradycja chrześcijańska. 

Utożsamiam się z 
             niczym. 

Lubię w sobie 
  lenia. 

Zmieniłbym w szkole 

  ilość osób w grupie na zajęciach. 

W życiu szukam 

  odpoczynku. 
Wierzę w  

  Boga. 

Uczeń idealny 

  pracowity, z inwencją. 
W szkole irytuje mnie 
  mało czasu na pracę.  
Lubię kiedy uczeń  

  sam chce. 

Rozważny czy romantyczny? 

  Rozważny. 
Wymarzona podróż 
  Sycylia. 

Prawdziwe szczęście 

  z rodziną. 
Dzieci 
  dwoje. 

Perfekcyjny dzień  

  wstanie, kawa, gazeta, spanie.    

                        Wstanie, kawa, gazeta, spanie.  

                        Wstanie, kawa, gazeta, spanie. 
Nigdy nie zapomnę 
  narodzin córki.  

Kiedy jest mi źle 

  dostaję furii.  

Przyjaciele 
  trzech i wystarczy. 

Potrafię wybaczyć 
  Tak. 

 

 

 

 

 
W szkole boję się 
            nieumiejętności przekazania tego,  

                        co umiem. 

Praca 

             lubię ciężką.  
Kiedy potrzebuję adrenaliny 

             biorę sobie zadanie nie do            

                        wykonania. 

Jestem uzależniony od 

  pracy. 
Rozśmieszają mnie 

  abstrakcyjne sytuacje. 

Wzruszają mnie 

  córki. 

Moje śniadanie 
  kawa. 

Niebo w gębie czuję 
  uwielbiam jeść.  
Miejsce we Wrocławiu 

  dom. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 

  „Slumdog milioner z ulicy”. 

Aktualnie czytam 

  3 książki naraz. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
  klasyczna - Bach. 

Gdybym nie robił tego, co robię 
  muszę robić to, co robię.  
Najbardziej szalona rzecz w szkole 

  nie ma... ja jestem najbardziej! 
Nigdy nie zrobiłbym 

  nie donosiłbym, nie zawiódłbym  

                        zaufania.  

Gdybym miał życzenie do złotej rybki 

  żeby dała mi już emeryturę...                 
                        chociaż w sumie nie    

                        wytrzymałbym na tej  

  emeryturze. 

Ostatnie zdanie 

  Jestem nienormalny . 
 

 

Przygotowały:  

Sylwia Malinowska i Patrycja Belczyk, kl. 2e
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niezwykłe miejsca we Wrocławiu 
 

Stary Cmentarz Żydowski 
 

10 października kilkoro uczniów z kl. 2a wzięło udział 
w wycieczce kulturoznawczej na Stary Cmentarz 
Żydowski. Organizatorem przedsięwzięcia był  

pan profesor Mirosław Lewandowski.  
 

     
     Cmentarz żydowski przy ul. Ślężnej stanowi 

obecnie Muzeum Sztuki Cmentarnej. Jego 
powierzchnia wynosi 4,6 ha i znajduje się tam ok. 12 

tysięcy nagrobków. Cmentarz powstał jako trzeci  

w historii istnienia gminy żydowskiej. Najstarsze 
miejsce pochówku Żydów istniało już w 

średniowieczu, ale zlikwidowano je w 1342 r. po 

pogromie Żydów na Dolnym Śląsku. Cmentarz ten  
zniszczono całkowicie, używając nagrobków do 

wzmocnienia murów obronnych i budowy wielu 

obiektów. Z dawnego cmentarza pozostało tylko 
kilka płyt nagrobnych.     

     Historia Cmentarza Żydowskiego 

przy ul. Ślężnej ma swój początek w 
połowie XIX wieku. Wtedy to gmina 

żydowska zaczęła tam tworzyć nowe 

miejsce pochówków dla wyznawców 
judaizmu. Pierwszy pogrzeb odbył się w 

1856 r. Cmentarz był czynny do czasów II wojny 

światowej, kiedy pogrzeby powoli zaczęły ustawać. 
Niektóre nagrobki mają ślady po kulach, co świadczy 

o tym, że było to miejsce działań zbrojnych. Na 
cmentarzu w czasie wojny ukrywali się Żydzi. Po 

wojnie miejsce to zostało na jakiś czas zapomniane. 

W 1974 r. przeznaczono go do kasacji  
i zostało wówczas okradzionych wiele 

grobów. Jednak w 1975 r. wstawił się 
za nim kanclerz RFN  
i cmentarz został wpisany na listę 
zabytków. Jako muzeum został 

udostępniony w 1988 r. Obecnie 
miejscem pochówku Żydów jest 

cmentarz żydowski przy ul. Lotniczej. 

     Stary Cmentarz Żydowski to przykład bardzo 
ciekawej sztuki cmentarnej. Można tam zobaczyć 
wiele bogato zdobionych nagrobków tzw. macew - 

niektóre  z nich zbudowane są w różnych stylach od 
starożytności do czasów 

współczesnych, np. 

mauretańskim i egipskim. 
Pośród nagrobków można 

odnaleźć zarówno tradycyjne 
macewy gęsto postawione 

pośród drzew i krzewów oraz 

monumentalne rodzinne 
pomniki. 

      

Bardzo ważna jest symbolika rzeźbionych zdobień 

przedstawionych na macewach i mówiących wiele  
o pochowanej osobie. Najważniejsze i najczęściej 

spotykane symbole to: 

• Gwiazda Dawida – 
najważniejszy, obok 

menory, symbol ju-

daizmu 

• złamane drzewo bądź 
kwiat – oznaczające 
nagłą lub tragiczną śmierć, 

• dłonie złożone w geście błogosławień-
stwa – symbol umieszczany na nagrobkach 

kapłanów, 

• księga – symbol umieszczany na na-
grobkach rabinów i uczonych, 

• świecznik – sugeruje, że pochowano w 
danym miejscu kobietę, 

• motyl – oznaczający wędrówkę duszy, 

• gołąb – symbol pokoju, oznacza miłość  
i zgodę małżeńską, 

• korona – sugeruje pobożność pochowanej 

osoby i jego znajomość Tory oraz pism reli-
gijnych, 

• wąż eskulapa – symbol umieszczany na na-

grobkach lekarzy. 
      

Bardzo interesujący jest również 
żydowski zwyczaj czczenia 

zmarłych. Zamiast zapalania znicza 

tak, jak czynią to chrześcijanie, 
Żydzi kładą na nagrobkach 

kamienie jako symbol pomięci o 

pochowanych tam osobach.  

Cmentarz żydowski ma ogromną wartość 
historyczną dla Wrocławia. Wiele nagrobków jest 

zniszczonych i wymaga renowacji, która 
stopniowo się odbywa. Otoczony murami i pełen 

przyrody cmentarz żydowski sprawia wrażenie  

jakby czas się  tam zatrzymał. To miejsce 
zachwyca ludzi ciszą i  spokojem wśród miejskiego 

zgiełku. 

 

Marta Iwankiewicz, kl. 2a 



4 

 

poezja 
    
1 p1 p1 p1 październikaaździernikaaździernikaaździernika    
 

Już liście na drzewach gotowe by spać 
Dywany słaniają słoneczne 
Słońca promienie będą się kłaść 
Utulać  marzenia bezpiecznie 
W jesiennej pogodzie nie dajmy się 
Zadumie i smutku fali  
Bo cały świat dobrze wie, 
Że uśmiech nas tylko ocali 
 

                                     JoliesseJoliesseJoliesseJoliesse    
Bolące rozstanieBolące rozstanieBolące rozstanieBolące rozstanie    
    

Odeszli tak szybko  bliscy pojedynczy    
My stoimy na brzegu niesprawiedliwie    
Przecież nie prosiliśmy o tę samotność  
Fale smutku 
Za późno na uśmiech  
Ciepłe słowa 
Droga tak długa donikąd prowadzi 
Żal nieustępliwie depcze nam po piętach 
Stary cmentarz tylko przypomina 
Podzielone serca  tęsknoty 
 

                                   JoliesseJoliesseJoliesseJoliesse     

Spójrz  poetoSpójrz  poetoSpójrz  poetoSpójrz  poeto    
 

Słowa ludu ku wzniosłości 
pogląd każdej głowy, 
nowy program ideowy, 
otwiera bramy kult światłości. 
 

Kroczy Adam w dumie słowa 
słychać za nim uczuć kroki, 
z serca płyną te wyroki,  
już z posagu spadła głowa. 
 

Radzim pierwej chłopie drogi, 
Utopiona nauk prawda: 
-„To Romantyzm! nie pogarda!, 
wyższej klasy urok srogi.’’ 
 

                                                                                                                    JoliesseJoliesseJoliesseJoliesse    
 

    
Strata…Strata…Strata…Strata…    
 

Boli mnie twój brak 
Choć cię nigdy nie poznałam 
Nie zastanawiałam się 
gdzie jesteś? czemu cię z nami nie ma? 
Ta strata jest tak dotkliwa 
W tym dniu znów jesteś 
Jeszcze chwila i już cię nie ma. 
 

                                      AgataAgataAgataAgata    

        
Ból...Ból...Ból...Ból...    
 

Włóczę sie wokół cegły i kamienia  
Patrzę na nazwiska ludzi  
którym nie w głowach marzenia 
staję przy jednym nagrobku 
który przywołuje wspomnienia 
ból, niespełnione marzenia 
Ooo! deszcz pada 
Nie! to tylko moje łzy. 
 

                                      AgataAgataAgataAgata    

Na dobranocNa dobranocNa dobranocNa dobranoc    
 

Noc ciemna już zapadła, 
świeczka zgasła, 
kotara opadła, 
gwiazda mruga opasła. 
 

Wdycham zapach ciemności, 
wracam do Ciebie myślami 
wsłuchując się w głos namiętności 
marzę o miejscu, w którym będziemy sami.  
                            

                                                 ArabesqueArabesqueArabesqueArabesque    
Rys. Sylwia Blachnierek, kl. 3g 
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************        
mój początek na twoich palców końcu     
potrafię być nawet 
i skończę się za twoim cieniem  
sen mój wczorajszy chorobą 
zaślinioną purpurą paranoi  
gdzie zaczyna się twój oddech  
z burym kotem świadomości  
dokańczam dintojry istnienia  
kończę się na twoim dotyku jego parchatej sierści  
po spoconej nocy przez ciebie 
krzykiem wyrywają włosy   
przesiąkasz mnie śmiercią do pępka 
rodzę się pod powieką wiekuistą  
 

Wariatka ze światłocieniaWariatka ze światłocieniaWariatka ze światłocieniaWariatka ze światłocienia    
    
    
Bli sko CiebieBli sko CiebieBli sko CiebieBli sko Ciebie    
 

Być blisko Ciebie to czuć twój oddech 
twoje tchnienie, 
Kosztować usta Twe gorące 
ich żar, westchnienie 
Mieć zapach Twój na ciele 
Biec z nim 
poprzez gwiaździste pościele 
Rozkoszować się smakiem 
ukrytym w warg połówce 
Mieniącej się  
tysiącem barw czerwieni w czołówce 
Kochać cię wciąż od nowa, na nowo 
Poznawać, dotykać,  
kosztować, smakować 
Cieszyć się z każdej drobnej rzeczy  
tak ściśle związanej z Tobą 
Jak kwiat z wodą 
I tak wkoło…                                         

WiśniaWiśniaWiśniaWiśnia    
 

Zaczarowany ołówekZaczarowany ołówekZaczarowany ołówekZaczarowany ołówek    
 

Gdybym miała zaczarowany ołówek… 
Uwieczniłabym szelest bluszczy i  blask słońca 
złotego.. 
Tryskałoby promieniami, 
Tak jak dawniej Ty uśmiechem… 
Otworzyłabym przed Tobą bramy raju mego… 
Pełnego czułych gestów, namiętnych pocałunków 
Rozkoszna byłaby ta chwila 
Pachniałoby miłością wkoło 
Twe usta malinowe kwitnące tu i ówdzie… 
Wiatr w mych włosach tworzący melodię gwałtowną 
Tak bardzo tęskną 
Cóż powodem tego stać się mogło? 
Łaknienie ciepła Twego… 
 

                                              WiśniaWiśniaWiśniaWiśnia    
    
O śmierciO śmierciO śmierciO śmierci    
 

Nie tyle ludzi zabrała ze świata, 
Nie tyle na łące rosło kwiata, 

Nie tyle gwoździ do trumny przybiła, 
Nie tyle młodych życia pozbawiła, 

Nie tyle zła narobiła, 
Nie tyle wieków przeżyła,  

Nie tyle smutku przysporzyła, 
Nie tyle zwierza ugodziła, 

Nie tyle plag wymyśliła, 
Nie tyle dusz się pozbyła, 

Nie tyle istnień nie oszczędziła, 
Nie tyle mogił stworzyła, 

Nie tyle smutku wyrządziła,  
Nie tyle zbrodni popełniła, 

Nie tyle serc miała w swych szponach, 
Jak ja mam bólu, bo po zakochanego przybyła. 
     

  

Łukasz Januszewski, kl. IdŁukasz Januszewski, kl. IdŁukasz Januszewski, kl. IdŁukasz Januszewski, kl. Id

naszym zdaniem 

Czym jest patriotyzm dzisiaj? 
 

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jak dzisiaj przez młodzież 
rozumiany jest patriotyzm zapytała na lekcjach języka polskiego  

pani Justyna Hełminiak. Oto niektóre wypowiedzi naszych koleżanek i kolegów. 
 

� W dzisiejszych czasach spotykamy się z dziwnymi przejawami patriotyzmu. Wygoleni młodzi mężczyźni w dre-
sach biją ludzi na ulicach „w imię Polski: Polska dla Polaków, a nie dla Murzynów”. W mniejszych miejsco-

wościach spotykamy się z odepchnięciem społecznym ludzi, którzy mają niepolskie pochodzenie. Czy tym teraz 

charakteryzuje się patriotyzm? Moim zdaniem miłość do ojczyzny zmierza w złą, chorą stronę. Dlaczego nie 
wgłębiamy się w rodzime tradycje, nie oglądamy starych polskich filmów? Dlaczego nasz patriotyzm kończy się 
na pamięci o wojnie? Dlaczego nie sięgamy dalej? Do zielonych pól, do pachnącego chleba, do pięknych sta-

ropolskich wierszy i obyczajów? Moim zdaniem patriotyzm to poszanowanie własnych korzeni. Dzisiaj nasz 
naród kojarzy miłość do ojczyzny z dwiema barwami: białą, czerwoną, z walką i nienawiścią (…). 

Gosza  

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 1d 
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� Dla mnie patriotyzm jest najważniejszą wartością, może 
jednak nie najważniejszą, ale jedną z tych ważniejszych. W dzi-

siejszych ponurych czasach wielu ludzi wstydzi się swojej ojczy-
zny i zazwyczaj z niej szydzi lub po prostu ją wyśmiewa. W obec-

nym świecie duży ślad odciska w patriotyzmie polityka, która 

wzbudza najwięcej emocji i „oddala” nas od ojczyzny. 
Wojciech? 

� Uważam, że patriotyzm w dzisiejszych czasach widoczny 

jest coraz rzadziej oraz przejawia się w trochę inny sposób niż 
dawniej. W obecnej dobie jest to raczej godne reprezentowanie 

swojego państwa niż poświęcanie się dla niego. 

Sebastian 
� Patriotyzm dzisiaj, to według mnie kultywowanie trady-

cji ojczystej, nauka i poznawanie historii swojego kraju, szacu-

nek do ojczyzny i symboli narodowych: godła, hymnu, flagi. W 
rozmowach z osobami z innych krajów niewstydzenie się swojego 

pochodzenia i mówienie o ojczyźnie jak najlepiej, głosowanie w 

wyborach, zaangażowanie w życie społeczne. 
M.I. 

� Patriotyzm w dzisiejszych czasach jest to interesowanie 

się swoim państwem i jego historią. Dbanie o pamięć tych, co 
zginęli w walkach wyzwoleńczych. Jest to po prostu miłość do 

swojego państwa. 
Sz.Sz. 

� Patriotyzm to słowo o wielu znaczeniach. Dla jednych jest to słowo za bardzo przesadzone, a dla mnie nie. Pa-

triotyzm to jest to, czy czcimy Święto Niepodległości, czy szanujemy flagę narodową, godło polskie i po prostu 
żyjemy w zgodzie z nakazanymi nam prawami. Ja jestem patriotą i dążę do tego, by inni też byli. 

<uczeń klasy 1e> 

� Patriotyzm dzisiaj to miłość do kraju, który jest nawet do głębi zepsuty. Wyjeżdżając z kraju wciąż można do 
niego tęsknić, rozsiewać dobre zdanie o ojczyźnie. Taka miłość w połączeniu z godnym zachowaniem jest więk-

szym wyrazem patriotyzmu, niż nawoływanie do pozostania w Polsce i gnicia w bagnie bezmyślnych polityków. 

Lan 
� Dziś patriotyzm nie jest tym, co niegdyś, kiedy człowiek zdolny był poświęcić swoje życie dla dobra ojczyzny. 

Dawniej ludzie chcieli dobra kraju, walczyli o jego wolność i niezależność. A dziś? Dziś ludzie wyjeżdżają z 

kraju w pogoni za pieniędzmi i zapominają o swych korzeniach. Każdy pragnie swojego dobra, nie myśląc o 
ojczyźnie. Patriotyzm jest więc zjawiskiem rzadko spotykanym. Uważam, że powinniśmy to zmienić… 

Ola Beżyk, kl. 1e 

� Patriotyzm jest dla mnie kochaniem i przywiązaniem do swojego kraju. Wyraża się to w ten sposób, że próbuje 
się dla niego coś robić, aby go ulepszać (…). Prawdziwy patriota po prostu działa, robiąc coś dla swojej ojczy-

zny, obchodzi i czci święta narodowe, nie zapomina o nich i szanuje tradycję. Zna hymn narodowy oraz historię 
kraju. Nawet w czasie porażek ojczyzny, nie zmienia o niej zdania i dalej ją kocha. 

Agnieszka 

� Patriotyzm jest to miłość do ojczyzny, umiłowanie jej i skłonność do poświęceń na rzecz polepszania jej sytuacji 
politycznej, społecznej bądź kulturalnej. Charakteryzuje się zainteresowaniem sprawami narodu, którego jeste-

śmy częścią. Człowiek uważający się za prawdziwego patriotę powinien poświęcić życie za niepodległość swo-

jego państwa. Jest tolerancyjny względem pozostałych obywateli i szanuje ich, obchodzi święta narodowe, ma 
pojęcie o historii swojego narodu i udziela się we wszystkich akcjach polepszających sytuację kraju. 

[***]  

� Patriotyzm, to delikatne ukłucie serca na widok Grobu Nieznanego Żołnierza. Uśmiech, na myśl o odbudowie 
zabytków, rozwoju miast. Zaciśnięte zęby, gdy słyszy się ludzi, którzy złorzeczą narodowi. I brak tchu, gdy 

opowiada się dzieciom o dumnych polskich sercach, które zwyciężyły oprawców. 

1e 
� Moim zdaniem patriotyzm jest to nie tylko miłość do swego kraju. Jest to wiedza na jego temat, znajomość jego 

historii i wszystkiego, co go otacza. Patriotą w dzisiejszych czasach nie musi być człowiek, który walczył za oj-

czyznę, ale który cieszy się z tego, że jest Polakiem, że mieszka w tak pięknym kraju, jest z niego dumny i nie 
hańbi jego imienia, oraz się go nie wstydzi. 

Misiek 

Rys. Daria Łuczak, kl. 2a 
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� Patriotyzm – słowo emanujące wzniosłością, aurą odwagi, patosem. 
W dzisiejszych czasach często używane przez polityków w celu wy-

warcia jak najlepszego wrażenia na podatnych na takie sugestie wy-
borcach. Wyraz jakże piękny i ważny w przeszłości dzisiaj jest depta-

ny. Dla mnie patriotyzm oznacza człowieka walczącego, przepełnio-

nego (nie fałszywą) miłością do kraju, któremu naprawdę zależy na 
jego przyszłości i który aktywnie działa na jego rzecz.                                                                                                                             

                                                                                                    [###} 

� Moim zdaniem w dzisiejszych czasach patriotyzm jest czymś niezna-
nym młodzieży. Uważa ona, że jak się jest dumnym ze swojego po-

chodzenia, to jest się patriotą. Niestety młodzi nie robią dużo dla 

rozwoju swojej ojczyzny. Myślą, że jak żyją w wolnym kraju (…), to 
mogą robić, co tylko zechcą. Dla mnie jest to bardzo smutne, ponie-

waż ludzie nie doceniają tego, że mogą mieszkać we własnej ojczyź-
nie i ciągle tylko narzekają, że mogłoby być lepiej. W dzisiejszych 
czasach patriotyzm jest czymś bardzo ważnym dla niewielu ludzi, któ-

rzy walczą o niepodległość swojego kraju, bądź mieszkają daleko od 

ojczyzny. 
                     Odgerel Bold 

� Patriotyzm jest dla mnie miłością do ojczyzny. Jest to dla mnie również podejmowanie słusznych i przemyśla-

nych decyzji dla kraju, aby ludziom żyło się jak najlepiej, i aby stworzyć kraj z bogatą historią i z wysokim po-
ziomem kultury.                                                                                                                                               

Gosia 
� Uczucie, jakie istnieje w każdym obywatelu (człowieku) do swojego kraju. To, w jaki sposób ono się w nas ro-

dzi, zależy od nas samych.                                                                                                                                

 Ula 
� Patriotyzm jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Dzięki niemu wiem, że w pełni przynależę do swojego kraju, do 

Polski. Lecz aby poczuć się prawdziwym patriotą trzeba szczerze kochać Polskę i jeśli jest taka szansa, to czy-

nić wszystko, by było w niej lepiej. Bo mówić, że jestem patriotą jest pro-
sto, ale robić coś  dla rozwoju i obrony kraju już nie. Doskonale widać to, 

gdy nadchodzi wojna, możemy wtedy zobaczyć, kto chwyta za broń i pędzi, 

aby bronić kraju, a kto ucieka z niego, by uniknąć tego, co złe.  
Paweł  

� Patriotyzm w dzisiejszych czasach to według mnie dbanie o własne 

otoczenie, kultywowanie tradycji, szanowanie innych, otwartość na inne 
kultury szacunek do symboli narodowych. 

Adam 

� Patriotyzm to dbanie o dobre imię ojczyzny. Godne reprezentowa-
nie jej na arenie międzynarodowej. Patriota nie powinien odwracać się od 

swej ojczyzny, gdy ta ma kłopoty (masowa emigracja). Powinien szanować 
tradycje swojego kraju nawet, gdy znajduje się na obczyźnie. Obchodzenie 
świąt narodowych świadczy również o świadomości narodowej. Patriota 

winien głosować (zawsze) w wyborach, gdyż jest to czas, kiedy ma on 
wpływ na wybór władzy – rządu i prezydenta. 

[~]   

� Patriotyzm moim zdaniem to oddanie ojczyźnie, szanowanie jej 
praw, obyczajów i tradycji. Patriota jest zobowiązany szanować mienie 

publiczne. Prawdziwym patriotą nie jest ten, co krzyczy „Jestem patriotą”, ale ten, co robi coś dla swojej oj-

czyzny i nie potrzebuje za to odznaki.  
Anyka.! 

� Moim zdaniem patriotyzm to miłość do swojej ojczyzny, wiara w nią. Człowiek, który naprawdę jest patriotą 
zawsze wierzy w swoją ojczyznę, broni jej. Ojczyzna jest dla niego pewnego rodzaju świętością i zajmuje bar-
dzo wysokie, o ile nie najwyższe miejsce w jego hierarchii wartości. Patriota jest w stanie poświęcić bardzo 

wiele dla ojczyzny. 

[=] 
� Czym jest patriotyzm dla mnie? Wszystkim. Ojczyzna jest dla mnie rzeczą najważniejszą. 

Frane Q 

Oprac. lg 
 

Rys. Daria Łuczak, kl. 2a 

 

Rys. Daria Łuczak, kl. 2a 
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moja pasja 

Muzyka jest jak narkotyk 
 

     Czy wiecie, co to jest muzyka? Nie. To nie jest to, o czym teraz myślicie. Muzyka jest jak narkotyk. Uzależnia. Wprowadza 
w stan euforii. Wywołuje w Nas bardzo pozytywne emocje. Dzięki Niej, możemy wyrwać się z tej szarej rzeczywistości. 

Pozwala zapomnieć o problemach, o tym, co nas trapi. Powoduje, że odpływamy. Przenosimy się w inny świat. 
   Muzyka to także instrumenty. Gitara, Perkusja, Bas, Trąbka, Akordeon. Cudownie jest się wsłuchiwać w instrumentalną 
część muzyczną. 
   Muzyka to również tekst. Dobry tekst. Interpretacja. Domyślanie się, co autor miał na myśli, bądź też rozumienie tego na 

swój sposób sprawia, że w jakiś sposób możemy zidentyfikować się z autorem tekstu. 
   Jeżeli nie za bardzo rozumiecie, o co w tym wszystkim chodzi, to widocznie nie potraficie odkryć piękna, jakie niesie za 

sobą ten najlepszy na całym świecie narkotyk. 
Gośka Jędrzejewska, kl. 1f 

 

relacja z koncertu 
 

Jak najbardziej happy! 
 

Dla jednych - beznadzieja. Dla innych - obojętność. 
Dla mnie - sens życia. Oni wprowadzają mnie  

w pozytywne uczucie. Dzień bez Nich,  
to dla mnie dzień stracony.  

Mowa o zespole, który uwielbiam – happysad. 
 

   
Dlatego też bardzo się ucieszyłam, gdy rodzice zgodzili 
się, abym poszła na ich koncert 15.10.2010 r. Ta data 

pozostanie w mojej pamięci na zawsze.  
   Stojąc w długiej 

kolejce przed Klubem 
Kultowa przy pl. 

Wolności 7, zdałam 
sobie sprawę, że za 

chwilę ujrzę zespół, 
na który tak bardzo 

oczekiwałam. W 
końcu udało mi się 
wejść do środka. 

Pierwsze wrażenie – Wow! Zamurowało mnie. Jak 

wskazuje nazwa tego miejsca, powinno się ono kojarzyć z 
zespołem Kult. Skojarzenie to jest oczywiście bardzo 

trafne, gdyż drinki mają nazwy piosenek tego zespołu, na 
ścianach znajdują się zdjęcia Kazika, a na sufici e wiszą 
zespołowe koszulki. Jednym słowem – genialne, rockowe 
miejsce. 

   Mimo, iż rozpoczęcie koncertu planowane było na 
godzinę 19

00
, nie obyło się bez półgodzinnego opóźnienia. 

Dla mnie było to najdłuższe 30 minut w życiu. Gdy 
Chłopaki wreszcie wyszli na scenę, nie dało się usłyszeć 
niczego, poza krzykiem i piskiem rozentuzjazmowanych 
fanów.  

   Koncert był piękny. Cudowny. Fenomenalny. Najlepszy. 
Dwie „happysadowe” godziny. Coś wspaniałego. Mimo 

drobnych problemów technicznych Panowie mistrzowsko 
dali radę. Przez 120 minut byłam jak zahipnotyzowana. Do 

mnie należało tylko delektować się zespołem, słuchać, 
śpiewać, skakać i krzyczeć. 
   Jeśli chodzi o piosenki – trafione idealnie! Nie mogło 
oczywiście zabraknąć takich kawałków jak Zanim pójdę, 

Jeśli nie rozjadą nas czołgi, Damy radę, Piękna, 
Jałowiec, Bakteryja, Made In China oraz W piwnicy u 

dziadka. Utwory Łydka i Nie ma nieba wzbudziły 
najwięcej euforii wśród publiczności. Przy Taką wodą być, 

Długiej drodze w dół, Pani K czy też Ostatni blok w 
mieście stałam z zamkniętymi oczami i cieszyłam się, że 

jestem w tym wspaniałym miejscu, z tym cudownym 
zespołem. Nie liczyli się inni. Byłam tylko ja i happysad. 

Kuba, Łukasz, Artur, Jareczek i Daniel. 
   Koncert minął  bardzo szybko. Chłopaki jeszcze dwa 

razy zostali wywołani na scenę przez fanów, którzy na 
zakończenie krzyczeli : „dziękujemy!”, „dziękujemy!”. 

   Po tym wspaniałym wydarzeniu w „towarzystwie” 
takich piosenek jak Baranek Kultu, Matura Farben Lehre, 

Piła Tango Strachów Na Lachy czy Bułgarskie Centrum 
Hujozy Pidżamy Porno oczekiwałam na autografy. 

Spodobało mi się to, że ludzie znali te piosenki i mimo 
utraty głosu/ 

mega chrypy 
znali słowa i 

śpiewali. Widać 
było, że gustują 
w tego typu 
zespołach. 

Bardzo 
przyjemne 

uczuci e. 
   Wspaniała 

Kultowa atmosfera. happysad. Cudowni ludzie. Ten 
koncert pozostanie w mojej pamięci na bardzo długo. Tak 

jak i jego skutki : utrata głosu, bolące nogi, szum w 
uszach, obity kręgosłup, mnóstwo siniaków.  

Z niecierpliwością czekam na ponowne odwiedziny 
Wrocławia przez Chłopaków. 

   Mam nadzieję, że znów będę mogła przeżyć jeszcze 
jeden taki dzień. 

 
Rockowa
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z życia szkoły 

 

    
 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 2a podjęli się organizacji  

pierwszej w historii szkoły imprezy zwanej Otrzęsinami.  

Temat przewodni  brzmiał ”Narodowości”, spośród których klasy pierwsze losowały 

swój kraj, następnie miały przygotować przebrania, scenki oraz krótkie prezentacje  

związane z tematem. Profesjonalizm i zaangażowanie klas były bardzo duże. 
 

    Po długich oczekiwaniach, wraz z końcem września nadszedł 
czas by klasy pierwsze oficjalnie zostały włączone do grona 

uczniów naszego liceum. Na sali, gdzie odbywała się uroczystość, 
już od samego początku panowała emocjonująca atmosfera. Urocze 
prowadzące z kl. 2a, Daria Łuczak i Kamila Górny przywitały 

zebranych gości: naszego pana Dyrektora, widzów oraz niezbędne jury. W składzie  jury 

zasiedli: przewodniczący Sebastian Piątkowski z kl. 2a, pani wicedyrektor Barbara 

Bartnik, Karolina Budzisz z  kl. 2a, Klaudia Ładniak z  kl. 3e  i  Kacper Lewandowski 

z  kl. 3f.  
Po serdecznym przywitaniu pierwszaków przyszedł czas na pojedynek.  

Aura rywalizacji wisiała w powietrzu.  

     Czas na pierwsze zadanie-scenkę nawiązującą do 
wylosowanego kraju . Dzięki temu na chwilę wszyscy 

odbyliśmy krótką podróż po świecie. Poprzez Australię  

z  kl. 1a, Włochy z  kl. 1b, Stany Zjednoczone z  kl. 1c, Chiny z kl. 1f, Egipt z  kl. 
1d, oraz Brazylię z  kl. 1e . Podczas kolejnej konkurencji pierwszaki musiały 

wykazać się nie znajomością geografii, ale talentem i kreatywnością. Stworzenie 

portretu wychowawcy okazało się nie lada wyzwaniem. Jednak zachwycający 
owoc ich  pracy dostarczył nam wiele śmiechu. Kiedy umiejętności plastyczne 

zostały już sprawdzone przyszedł czas na penetrację wiedzy. Quiz z  wos-u  

przyniósł uczestnikom dreszczyk emocji. To była trudna konkurencja, w dodatku 
czas na odpowiedź wynosił zaledwie 5 sekund. Po dawce stresu przyszedł czas na 

część rozrywkową imprezy, czyli prezentację w formie piosenki lub wiersza na 

temat wylosowanego kraju. Pomysłowość klas oceniało jury, które sądząc po uśmiechu było pozytywnie 
zaskoczone. Coś dla miłośników sportu, aczkolwiek dyscyplina dość nietypowa. Bieg ze związanymi nogami w 

parach mieszanych. Salę wypełniły okrzyki dopingujących.  
      Każda klasa prezentowała swój własny oryginalny styl, który dostarczył 

widzom wiele rozrywki. Okoliczności sprawiły, iż Otrzęsiny pokrywały 

się  z  Dniem Chłopaka. Z tej okazji organizatorzy zaplanowali konkurencję 
specjalną dla naszych solenizantów. 

Ich zadaniem było uczesanie i  

pomalowanie paznokci  partnerce. 
By było jeszcze trudniej na zabiegi 

mieli zaledwie minutę. To była 

ostatnia już rywalizacja między 
klasami. Ciężką pracą i świetnym wykonaniem uczestnicy nagrodzeni 

zostali małą dyskoteką. Podczas gdy na sali panowało szaleństwo jury 

liczyło punkty, by wybrać zwycięzców. Największe zaskoczenie 
spowodowane było napisem na koszulce  naszego Dyrektora, który ujawnił 

się podczas zamykającej imprezę przemowy. ”Ojciec dyrektor” mówił 

napis. Zapewnieni o oddaniu pana dyrektora, w emocjach wysłuchaliśmy werdyktu.  
 

   W tym roku zwyciężyła najbardziej zakręcona ze wszystkich, klasa 1e. Okrzykom radości nie było końca. 

Pamię tajmy, że wygrana zapewniła 3 dni bez pytania. O taką nagrodę warto powalczyć. 
Tak oto wyglądały pierwsze Otrzęsiny w murach liceum nr 17. Świetna zabawa, emocje oraz wiele śmiechu 

sprawią, iż Otrzęsiny staną się tradycją naszej szkoły. Serdeczne gratulacje dla zwycięskiej klasy 1e! 

 

Michalina Kulbaka, kl. 2a 
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Czasopisma historyczne dostępne  
w bibliotece szkolnej . 

 

Witajcie drodzy czytelnicy! 
     W listopadzie - miesiącu, w którym obchodzimy kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości i może częściej niż zwykle nachodzi 

nas refleksja nad losami naszego kraju i nad pokręconymi historiami rodaków – 

chcemy zaprezentować Wam bogate zbiory biblioteki, dotyczące historii Polski – 
tej dawnej i bliższej naszym czasom. Dział historii naszego kraju zawiera wiele książek, tekstów źródłowych, 

publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, biografii, czasopism oraz filmów, które poszerzają wiedzę podręcznikową, 
pozwalają spojrzeć na pewne zawiłości historyczne z wielu punktów widzenia. Szczególnie bogaty jest księgozbiór 
związany z polskimi powstaniami,  z II wojną światową, z powojenną historią Polski, z Solidarnością oraz historią 
Dolnego Śląska i Wrocławia.  

                               Oto tylko niektóre tytuły: 

 

Książki: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Filmy dokumentalne 
 

 

 
 

 

Filmy fabularne i  spektakle  teatralne 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Operacja  

Reszka 

Audiobook 

Zapraszamy do 

biblioteki 

jn, lg 
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recenzje książek 
 

Papademetriou Lisa, Tebbetts Chris: Chłopak czy dziewczyna. Kraków: Znak, 2008.  
 

Chłopak czy dziewczyna? – czyli przepis na udaną zabawę z książką  
 

     Jest to opowieść o stosunkach między nastolatkami, o ich problemach, marzeniach i pierwszych 
miłościach. Autorzy postawili na zgrabną komedię z doskonałymi dialogami w tle. Jak widać opłaciło się. Książka napisana 

została w taki sposób, by trafić to wszystkich, którzy będą  ją mieli w ręku. Choć tytuł wywołuje trwogę i raczej nie przyciąga 
JUŻ ludzi w naszym wieku, to warto ją przeczytać. Opowiada o życiu dwóch przyjaciół – jak o sobie piszą – mózgach 

syjamskich. Dziewczyna Frannie i chłopak Marcus żyją w świecie licealnych plotek, gdzie liczy się udany związek i dobra 
zabawa. On jest gejem, który otwarcie przyznaje się do swojej orientacji, ona szuka tego jedynego. Pewnego dnia Frannie 

wypatruje na korytarzu przystojnego chłopaka z równoległej klasy i na początku wie tylko tyle, że ma on na imię Jeffrey. 
Postanawia za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę i go poznać i tu zaczyna się szereg perypetii z Marcusem i Frannie w roli 

głównej. Bohaterowie odkrywają, że najważniejsze w rel acjach z innymi ludźmi jest akceptowanie siebie, takim jakim się jest. 
Koniec końców, jak w każdej książce o tematyce romantycznej jest szczęśliwe zakończenie.  

Książka idealnie pasuje do ludzi, którzy lubią czytać, chcą czytać, a niekoniecznie mają czas na czytani e czegoś  trudniejszego.    
 

Dagmara, kl. 3b  
 

Frey Jana: W ciemności. Wrocław: Ossolineum, 2004. 
 

     Ostatnio wpadła mi w ręce książka, po której zmieniłam swój stosunek do osób niewidomych. 

Lektura autorstwa Jany Frey pt. : „W ciemności” to opowieść o piętnastoletniej Leonii, która ma oczy 
jak szmaragdy i darzy odwzajemnionym uczuciem Fredrika. Któregoś dnia ulega groźnemu 

wypadkowi samochodowemu i traci wzrok. Po przebudzeniu myśli tylko o tym, żeby umrzeć. Nie 
wyobraża sobie dalszego życia „po ciemku”. Zadręcza się również myślą, że chłopak ją odrzuci. 

Książka bardzo dokładnie opisuje odczucia Leonii, jej trudny powrót do życia oraz niechęć do 
wszystkiego i wszystkich. Denerwują ją ciągła troska i przesadna opieka rodziców. Wkurza się, gdy 

dzieci na ulicy pytają : „Mamo, co jest tej dziewczynce?” Aż do czasu, gdy poznaje Lailę... 
     Lektura jest bardzo życiowa i wzruszająca. Dzięki niej zrozumiałam, że osoby niewidome nie są 
jakimiś obcymi istotami. To są tacy sami ludzie jak my. Możemy się od nich wiele nauczyć. Ich 
optymizm jest zaraźliwy.  

   Polecam przeczytanie tej książki, a z racji tego, iż znajduje się ona w naszej bibliotece, należy jak 
najszybciej skierować swoje kroki w jej stronę. 

Małgosia Jędrzejewska, kl. 1f 
 

 Carroll Jonathan: Kości Księżyca. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 1997. 

 
     Podświadomość płata nam figle. Szczególnie podczas snu. Ile razy zdarzyło nam się obudzić krzycząc 

przeraźliwie ze strachu lub w towarzyszącej nam bezkresnej euforii? Jednak, czy wyobraziliście sobie 
kiedyś, co by było,  gdyby sny były nie tylko chwilowym doznaniem? Co by było, gdyby nasze marzenia 

senne lub co gorsza - koszmary, bezkarnie wtargnęły do naszego codziennego życia...? 
     Cullen, młoda mieszkanka Manhattanu, jest rozdarta między dwoma światami. Pierwszy jest światem 

rzeczywistym. Posiada w nim córkę i kochającego męża, któremu kontuzja uniemożliwiła karierę 
koszykarską. Miłość, zaufanie, a także śmierć i rozczarowanie towarzyszą głównej bohaterce na każdym 

kroku. Drugi świat jest nie tylko ukojeniem, co ucieczką od szarej codzienności. Kraina Rondua pozwala 
Cullen zapomnieć o usuniętej kilka lat wcześniej ciąży. Poznaje na nowo dawnych przyjaciół, którzy 

mimo jej zaprzeczeń utwierdzają ją w przekonaniu, że nie trafiła tu po raz pierwszy. Wraz z nimi i swoim 
wyśnionym synem - Pepsi, usiłują odnaleźć Kości Księżyca. Rondua to kraina pełna groteskowych  

i baśniowych stworzeń. Przesiąknięta cudami, nie zawsze piękna i dobra, stanie się drugim domem Cullen. Jej celem będą nie 
tylko Księżycowe Kości, ale także odwieczne poszukiwanie samego siebie w natłoku życia i współczesności naszego świata.  

     Jonathan Carroll zestawił ze sobą różne gatunki. Jednym z nich jest horror, który doskonale idzie w parze z baśnią  
i powieścią psychologiczną. Autor podświadomie wręcza każdemu z nas bilet do bezkresnej krainy Rondua. To, czy 

wykorzystamy go właściwie zależy tylko od nas samych.. 
                                                                                                                                                                                               Raleigh 

recenzja filmu 
 

Ostatnia piosenka (The Last Song). Reż. Julie Anne Robinson. Wyst.: Miley Cyrus, Liam Hemsworth. USA, 2010. 
 

     Film został nakręcony na podstawie książki Nicholasa Sparksa o tym samym tytule. Opowiada o nastolatce 

Ronnie, która razem ze swoim bratem wyjeżdża na wakacj e do ojca. Dziewczyna stara się jak może, by nie 
przebywać ze swoim tatą, aż do momentu, w którym dowiaduje się, że jej ojciec jest nieuleczalnie chory. 

Spędziła z nim ostatnie chwile jego życia. Zakończenie ma jeden plus. Kiedy umiera ojciec Ronnie odradza 
się jej miłość do muzyki. Krytycy ocenili grającą główną rolę Miley najgorzej, jak mogli. Ja przed 

obejrzeni em filmu przeczytał am książkę, która doprowadziła mnie do łez. W czasie trwania seansu moje oczy 
znowu się zaszkliły, więc nie może być tak zły, jak mówią. Gorąco polecam. Nie tylko romantykom :) 

Agata Pomietło, kl. 1a 
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opowiadanie 

Wysłannik diabła (2) 
 
     Wyciągnęła klucz i przekręciła go w zamku, a gdy 

drzwi otworzyły się, wślizgnęła się do środka. 
Dotknęła lampy przy drzwiach, światło przybrało 

czerwonawy odcień i szybko oświetliło całość 
pomieszczenia. Komnata była bardzo duża, kamienną 
podłogę zaścielały grube, bogate dywany.   

Na ścianach wisiało tuzin obrazów przedstawiających 

pradawne bitwy ludzi z jakimiś 
rogatymi bestiami.    

- Pobudka śpiochu! - krzyknęła 

kobieta w stronę dużego lóżka. Znad 
poduszek wychylił się młody 

mężczyzna bacznie przyglądając się 
swojemu gościowi.   
- Nie mam pojęcia, kim bądź nawet 

czym jesteś, dlatego nie odezwę się 
dopóty, dopóki nie powiesz mi, 

gdzie i co tu robię - rzucił młody 

chłopak w stronę kobiety. Jego głos 
brzmiał tak, jakby go dopiero 

odzyskał po ciężkiej chorobie.        

Na twarzy kobiety zawitał uśmiech. 
- Miło mi, że już lepiej się czujesz, 

ale jeśli myślisz, że możesz mnie 

szantażować, to się po prostu 
mylisz. Nie dam się takiemu 

żółtodziobowi jak ty. Jestem 

mistrzynią w swoim fachu od lat, 
wielu lat i miałam o wiele bardziej 

sprytniejszych uczniów niż ty  

- powiedziała kobieta.  
- No, ale dobrze, nazywam się 
Avera, nie, wróć! Dla ciebie Pani Avera. Będę twoją 
nauczycielką.   

- Będziesz uczyć mnie? Nie mam pojęcia, czego taki 

babo-chłop jak ty może mnie nauczyć - stwierdził 
chłopaczek, coraz bardziej skanując ciało Avery, a w 

szczególności jej krągłości nad brzuchem.   

- Czy ty właśnie nazwałeś mnie babo-chłopem? I... 
Zaraz! gdzie ty sie do cholery patrzysz!? Gdy 

chłopak zwrócił uwagę na to, co właśnie zrobił  

i powiedział, było za późno. Avera ze zwinnością 
pantery doskoczyła do najbliższego krzesła i cisnęła 
nim w młodzika bez żadnego zahamowania. Przez jej 

głowę szybko przebiegła myśl, że szkoda tego 
ślicznego krzesła, ale gdy zobaczyła rezultat swojego 

ataku, aż zaklaskała w dłonie. Rzeźbione krzesło w 

kontakcie z twarzą i resztą ciała chłopaka rozbiło się 
na tysiące zapałek.  

- Mam nadzieje, że wyjaśniliśmy sobie kto tu jest 

szefem, więc co ja to mówiłam, a tak!.  
- Będę cię uczyła do twojego nowego "zawodu".  

     Gdy chłopak słyszał z jaką lekkością mówi, 
zagotowało się w nim, czuł jak każdy mięsień napina 

się do skoku. Od dawna nie doświadczył takiej 

złości, ale teraz wydawało mu się, że jest jakiś inny, 
jakby ktoś był w jego ciele i pomagał mu. Gdy kulił 

się tak na podłodze odruchowo wyciągnął rękę, by 

przetrzeć twarz z brudu i krwi, jednak ku swojemu 
zdziwieniu ręka była czysta. Rozglądnął się i 
dostrzegł czerwone plamy na podłodze obok, 

pozostałości po 
krześle. Był 

stuprocentowo 

pewien, że to 
jego własna 

krew, zresztą 
kogo by innego?  
Spróbował 

jeszcze raz i 
dalej nic.  

- Nie to 

niemożliwe - 
powtarzał sobie. 

Czyżby rany tak 

szybko się 
zagoiły? Jak tak 

rozmyślał, 

całkowicie 
zapomniał o 

kobiecie. Obrócił 

się na pięcie i 
dostrzegł ją, jak 

siedziała na rogu 

łóżka.  
- Żebyś wiedział, 

jak śmiesznie to wygląda - stwierdziła.  
- Co? - zapytał.  

- To, jak machasz ręką po swoim ciele, z gałami jak 5 

sztabek złota. Musisz przywyknąć, twoje ciało nie 
jest takie, jak kiedyś. Teraz nie jesteś tylko 

człowiekiem. Jesteś hybrydą. Chłopak wstał i 

głęboko odetchnął jeszcze nigdy w swoim życiu nie 
był tak zszokowany.  

- Muszę przestać zachowywać się jak idiota - zganił 

się w myślach.  
- Muszę dowiedzieć się wszystkiego o tym miejscu i 

o tym, czym się stałem i czego ode mnie chcą, by 

przetrwać. Wydaje mi się, że z tą całą Averą moje 
zadanie będzie wielce utrudnione. 

- Poddaję się, proszę pani - odpowiedział i usiadł na 

drugim końcu łóżka. 
                       

              Ciąg dalszy nastąpi…  

 
 

Wojtek Pawlata, kl. 1b
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mówimy po angielsku 
 
 

Konkurs Twórczego Pisania „Creative Writing” 
 

     W piątek 29 października 2010 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Twórczego Pisania „Creative Writing”,  
w którym wzięło udział 21 uczniów z klas 1-3. Zadanie konkursowe polegało na kontynuacji opowiadania, 

zaczynającego się od słów: 
 

I was walking down the street when I saw a small wooden box by the road. 
Suddenly, I heard a voice say, “Help! Let me out of here!” To my surprise, the 
voice was coming from the box... 
 

Laureaci: 
 

1 miejsce Michał Janka kl. 3F 

2 miejsce Filip Charuk kl. 1F 

3 miejsce Aleksandra Przybysz kl. 1E 
 

Oto zwycięska praca: 

  

I was walking down the street when I saw a small wooden box by the road. 
Suddenly, I heard a voice say, “Help! Let me out of here!” To my surprise, the 
voice was coming from the box...At first, I didn’t know what to do. Something 
like that had never happened to me before. Normally, I would have continued 
walking but something was telling me not to. I got very anxious to get to know 
something about the box. 

Having considered all my options, I picked the box up. I was surprised how heavy it 
was. When I moved the strange box next to the bench, I sat down to get some rest. 
“OK, no more postponing this”, I finally thought and the moment I was about to 
open the box, it opened itself playing soft music. After a while, I was looking at a 
huge blue male with a ponytail. He spoke to me, “You don’t have to worry, I’m here 
to help you”, and I calmed down a little. After him telling me he was a jinn who made 
whishes happen, my mouth opened in a giant smile. He also made it clear that jinn 
didn’t come out of golden lamps, and it was just a myth. Ending our chat, he offered 
me 3 wishes to use. 

As a first wish I wanted to be rich, and it happened right away. Secondly, I wished 
to be so handsome that no girl could resist me. And it also happened immediately – I 
noticed the change. 
I was thinking on my last wish hard, not to waste it, and I simply said, “As a last 
wish I want to have 3 more wishes”. Then the jinn got furious. He told me this was 
not possible and that I was ruining my opportunity. He wouldn’t calm down and ... 
cursed me. Suddenly, I felt so sick I couldn’t stand it.  
And here I am. Rich, handsome and stupid... And I’m about to die soon. I could really 

use the last wish right now... 
 

                                                                                      by Michał Janka (3F) 
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z życia szkoły 
 

Byliśmy w Solidarnym Wrocławiu… 
 

     Trzydzieści lat temu powstała Solidarność, 
dając początek procesowi prowadzącemu do 

historycznych przemian politycznych i 
społecznych oraz upadku dyktatury komunistycznej 

w naszej części Europy. „Solidarny Wrocław” to 

opowieść o tym wspaniałym i wielkim ruchu, ale 
też o Wrocławiu, który w latach 80. był jednym z 

najważniejszych miejsc na mapie oporu 

antykomunistycznego. 15 października wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej 
szkoły mieli okazję obejrzeć tę fantastyczną wystawę i choć na chwilę przenieść się 
w burzliwe czasy PRL-u.  
 
 

Mamy sztandar… 
 

     11 października miało miejsce podniosłe 

wydarzenie nadania sztandaru naszej szkole.  

Zostało ono zwieńczone wielką uroczystością, w 
której uczestniczyli: dyrektor szkoły Roman 

Kowalczyk, wicedyrektorzy Barbara Bartnik i 

Małgorzata Iwankiewicz, zaproszeni goście: 
wicedyrektor Wydziału Edukacji pani Iwona 

Bugajska i przewodnicząca Rady Rodziców pani 

Jolanta Piejko oraz wybrani uczniowie z wszystkich 
klas. Dziesięcioro uczniów reprezentujących 

pozostałych pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu 
ślubo wało na sztandar, jako symbol najwyższej 

wartości, szacunek dla szkoły oraz ojczyzny, 

wzorową naukę i postawę uczniowską, a także pielęgnowanie pamięci o naszej patronce Agnieszce Osieckiej i jej 
twórczości. Całą uroczystość uświetniły młode artystki z klas humanistycznych i teatralnych, które recytowały 

wiersze i śpiewały piosenki pióra naszej patronki.  

 

    Magdalena Iwankiewicz i Paula Podemska, kl.1d 

 

jesienna melancholia 

Carpe diem ! 
 

Jesienna szaruga wita nas co dnia: chłodne poranki, mgliste widoki, 

wszechobecna melancholia. 
  

     W tym czasie nie trudno popaść w rutynę, dodatkowym minusem jest konieczność edukacji. Czy Ty też 
zauważyłeś, że każdy Twój dzień jest praktycznie taki sam? A może nawet się nad tym nie zastanawiasz? 

Wykonujesz codzienne rytuały: dom, szkoła, dom. Tkwisz w takim zastoju, a czas pędzi do przodu nie bacząc na 

nic. „Ważne jest tu i teraz”! To dość znana, aczkolwiek powszechnie zapomniana chyba maksyma. Ludzie żyją z 
dnia na dzień, podczas gdy uroki życia przelatują im przez palce. 

     Kolejnym przykrym faktem, jaki zaobserwowałam jest zjawisko stałego wyczekiwania, przeczekiwania, 

oczekiwania. Jednym słowem jego marność. Młodzi liczą swój czas na różne dziwne sposoby na zasadzie  

Rota ślubowania 

My uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII 

im. Agnieszki Osieckiej  we Wrocławiu 
na sztandar - symbol najwyższych wartości 

- uroczyście ślubujemy: 
 

1. Kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju! 

2. Czynić dobro i dążyć do prawdy! 

3. Kierować się miłością i szacunkiem do każdego  

człowieka! 

4. Swoją nauką i postawą rozsławiać dobre imię szkoły! 
5. Rozwijać swoje talenty i wykorzystywać zdolności! 

6. Poznawać i propagować twórczość patrona szkoły 
Agnieszki Osieckiej!  

Zdjęcia uczniów klasy 1b - Arkadiusz Nowicki 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 1d 
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„od - do”. Przykład: jednym z najpopularniejszych metod jest życie na zasadzie  
„od weekandu do weekandu”. Wielu z nas budzi się w poniedziałkowy poranek w 

pesymistycznych nastrojach, i z myślą ”oby do piątku”. I tak cały roboczy tydzień 
schodzi nam na oczekiwaniu wolnego. Ewentualny relaks w weekend kończy się 
jednak z nadejściem kolejnego poniedziałku. Nasze życie jest bowiem skonstruowane 

cyklicznie i nic nie możemy na to poradzić.  
Możemy jednak zmienić nasze nastawienie. 

     Jedno z przysłów mówi: można żyć na dwa sposoby - jakby cudem nie było nic lub 

jakby było nim wszystko. Osobiście jestem za drugą pozycją i wierzę, że Ty czytelniku 
również. Przedstawiony tekst jest jakby apelem oraz przypomnieniem Ci, młody 

człowieku, że każdy z nas dostał tylko jedno życie, a mimo usilnych starań tabletki na nieśmiertelność wciąż nie 

zostały wyprodukowane, dlatego żyj pełnią życia. Pamiętaj, że tylko raz będziesz miał, miała 16, 17 czy 18 lat. 
Tylko raz będziesz miał możliwość chodzenia do szkoły. Może się wydawać, że jeszcze przed nami długie, długie 

lata. Ale  młodość, czyli nasza teraźniejszość nigdy nie wróci. Oczywiście, że planowanie życia, kolekcjonowanie 

marzeń czy wspomnień jest niezwykle istotne, ale żyć pełnią życia jest wartością najwyższą i bezcenną. Jeśli 
gdzieś w umyśle pojawi sie pomysł, nie odkładaj jego realizacji do nieskończoności, t łumacząc sie brakiem czasu 

czy lenistwem. Aktywność w każdym aspekcie: towarzyskim, intelektualnym czy twórczym przynosi 

najsmaczniejsze owoce, a przy tym wiele radości. A spontaniczność i działania raz na zawsze pożegnają jesienną 
nostalgię! 

Joliesse 

 

szukamy talentów 
 

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

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

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

Kolejny talent z kl. 1d, Michał Pawlik zachwyca nas swoimi „mangowymi” rysunkami. 

Oceńcie sami!   

 
 

 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 1d 
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od redakcji  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją twórczością, 

spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy.  
Możecie je dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres e-mail: 

biblioteka.zs6@wp.pl. 

Czekamy na Was i Wasze pomysły codziennie w bibliotece szkolnej! 

Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej Cenzurce:  Sylwia Blachnierek, kl. 3g;  Magdalena Kapera, kl. 3g; Dagmara Marszałek, kl. 3b;  
Daria Łuczak, kl. 2a; Marta Iwankiewicz, kl. 2a; Michalina Kulbaka, kl. 2a;  Sylwia Malinowska, kl. 2e; Patrycja Belczyk, kl. 2e;  

Katarzyna Szymańska, kl. 2e; Agata Pomietło, kl. 1a; Wojtek Pawlata, kl.1b; Magda Iwankiewicz, kl. 1d; Paula Podemska, kl. 1d;  
Łukasz Januszewski, kl. 1d; Klaudyna Szydełko, kl.1d; Michał Pawlik, kl. 1d; Małgosia Jędrzejewska, kl. 1f i Małgosia Wiśniewska, 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 powa żniejszych naruszeń  zasad ortograf ii, gramatyki i dobrych obyczajów. 

 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.1d 

Halloween 


