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gra w skojarzenia 

 

Poważnie, ale z nutą uśmiechu chowającą się 
gdzieś w kąciku ust, na pytania odpowiedział  

    pan dyrektor – Roman Kowalczyk.  
 

Jestem 
             Polakiem, człowiekiem                           
                      „Solidarności”. 
Moje dzieciństwo 

           wiejska sielanka. 
Szkoła nauczyła mnie 
                       wytrwałości. 
Autorytetem dla mnie jest 
             Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z 
            etosem „Solidarności”. 
Lubię w sobie 
            codzienne pragnienie   
                       śpiewania. 
Zmieniłbym w szkole 
             boisko. 
W życiu szukam 
  prawdy.  
Wierzę w  
  prawdziwą miłość. 
Uczeń idealny 
  ma odwagę myśleć (Sapere             
                        aude - Horacy). 
W szkole irytuje mnie 
  ciągłe reformy. 
Lubię kiedy uczeń 
  ma swoje zdanie. 
Rozważny czy romantyczny? 
                       jak każdy Roman -   
                       romantyczny! 
Wymarzona podróż 
  na Kresy. 
Prawdziwe szczęście 
  spełnienie. 
Dzieci 
  trudna nagroda od życia. 
Perfekcyjny dzień 
  załatwiona lista spraw. 
Nigdy nie zapomnę 
  pierwszego pocałunku. 
Kiedy jest mi źle 
  gram na gitarze. 
 

Przyjaciele 
 oparcie w trudnych chwilach. 
Potrafię wybaczyć 
 jak dotąd. 
W szkole boję się 
 niczego się nie boję. 
Praca 
 lubię. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny 
 koncertuję. 
Jestem uzależniony od 
 aktywności w życiu publicznym. 
Rozśmieszają mnie 
 niektóre tłumaczenia młodzieży. 
Wzrusza mnie 
 poezja. 
Moje śniadanie 
 rzadko kiedy, o różnych porach.                       
Niebo w gębie czuję 
 jedząc czereśnie. 
Miejsce we Wrocławiu 
 wrocławska Pergola. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 
            „Niepokonani”. 
Aktualnie czytam 
 „Warszawa 1920”. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
  ballady Aloszy Awdiejewa. 
Gdybym nie robił tego co robię 
  zostałbym prawnikiem albo   
             dziennikarzem. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 
 „Przekr ęt”. 
Nigdy nie zrobiłbym 
  świństwa. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki 
  zażyczyłbym zdrowia. 
Ostatnie zdanie 
  Bardzo Was lubię! 
 

Opracowała: 
Sylwia Malinowska, kl. 2e



z życia szkoły 
 

TRASĄ WROCŁAW  - WARSZAWA 
 

Dnia 4.04.2011 około godziny 6:20 (pomijając drobny fakt, że mieliśmy wyjechać  
o godzinie 5.00 ☺☺☺☺) wyruszyliśmy na 3 dniową wycieczkę kujonów ☺☺☺☺.   

Z początku oczywiście wszyscy byli ledwo ciepli z wiadomych powodów (ach te 
poranne godziny)…  Niby kujony, ale spać też muszą! Łącznie jechały 43 osoby  
(w tym frekwencjonaliści). W drodze nie obyło się oczywiście bez 100 postojów  

i kilometrowych kolejek do toalet na Orlenach i innych równie  
ciekawych stacjach paliwowych. 

 
      Gdy dojechaliśmy do stolicy, udaliśmy się prosto 
na Powązki Wojskowe. Pani Barbara W. 
(pozytywnie nastawiona do życia osoba, będąca 
wulkanem energii) zechciała 
nas oprowadzić po 
cmentarzu. Zobaczyliśmy 
m.in. groby smoleńskich 
ofiar (10.04.2010), Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji - W. Stasiaka, 
P. Gosiewskiego, K. Putry  
i innych. Ale to nie wszystko 
widzieliśmy też nagrobki 
młodych ludzi walczących  
o wolną Polskę, m. in. bohaterów książki ,,Kamienie 
na szaniec”- osobiście bardzo ją lubię.  
     Po zwiedzeniu Powązek, pojechaliśmy do 
Muzeum Powstania Warszawskiego i tam już 
wszyscy, ale to wszyscy obudziliśmy się! To muzeum 
jest po prostu mistrzowskie! Po prostu przenieśliśmy 
się w czasie. Im bardziej wchodziło się w głąb tego 
„cuda”, tym bardziej czuło się atmosferę II wojny 
światowej. Poruszając się ulicami dawnej Warszawy, 
zbieraliśmy materiały (przygotowane specjalnie dla 
zwiedzają-cych),  np. dotyczyły one Godziny W,  
niepowo-dzenia powstańczego, kapitulacji …itd. 

Główną atrakcją muzeum były ,,kartki z kalendarza”, 
na których również były opisane wydarzenia z roku 
1939-45, lataliśmy za nimi jak opętani szaleńcy, 
maniacy - tak to się wszystkim spodobało, że tylko 
mijając się po drodze mówiliśmy: ,,tam masz  

1 września - idź sobie zerwij; ja mam 2 paździer- 
nika …już?!  A gdzie znalazłeś?.. Tam, prosto, prosto 
i na lewo… Dobra, dzięki…   

     Po zwiedzeniu muzeum 
pojechaliśmy do hotelu ,,PATRON”, 
ponieważ tam mieliśmy się 
zakwaterować. Hmmm…no cóż, 
może z zewnątrz nie wyglądał on 
najlepiej, ale gdy weszliśmy do 
środka było naprawdę elegancko. 
Zajęliśmy pokoje, najedliśmy się  
i poszliśmy ,,spać” mając na celu 
gromadzenie sił. 
      Drugiego dnia mieliśmy w 

planie zwiedzenie Twierdzy w Modlinie, Grobu 
Nieznanego Żołnierza, Katedry św. Jana, Zamku 
Królewskiego i setek innych zabytków.  
     W Zamku mieliśmy okazję obejrzeć (NIE DOTY- 
KAĆ!) Arrasy Zygmunta Augusta, które mają 
pokaźne rozmiary i burzliwą historię, przechodziły  
z rak do rąk, ale na szczęście trafiły w końcu do rąk 
,,właścicieli”.  
     Tamtego dnia udaliśmy się także do Muzeum - 
Miejsce Pamięci Palmiry. Na muzealnej ekspozycji 
,,Palmiry 1939-1943” zaprezentowano fotografie  
i archiwalia, dokumentujące zbrodnie oraz 
przedmioty znalezione podczas powojennych 
ekshumacji. Dzień drugi był wyczerpujący, ponieważ 
zwiedziliśmy większą część Warszawy (tak nam się 
przynajmniej wydawało) - BYŁO WARTO! 

       Dnia trzeciego z rana zjedliśmy śniadanko, 
wykwaterowaliśmy się i pojechaliśmy prosto do 
Sejmu i Senatu, w którym oczywiście nie ominęły 
nas przypadki ludzi przesadnie dbających o bezpie- 
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czeństwo naszych… kochanych posłów.  Podam 
przykład jednej dość ciekawej sytuacji: w czasie 
dokładnego sprawdzenia nas przez ochronę, która 
szczególnie zwracała uwagę na to, czy aby 
przepadkiem nie posiadamy bomby, został 
zatrzymany jeden z naszych kolegów przez wzgląd 
na swój (zdaniem ochroniarzy) niestosowny ubiór  
- miał spodenki sięgające tylko 2 cm za kolana 
(TRAGEDIA…). Jednak dzięki perswazji naszych 
opiekunów ów chłopak mógł zwiedzić ,,przepiękny” 
Senat i Sejm - marzenie każdego Polaka. 
Zobaczyliśmy najważniejsze gabinety, pomieszczenia 
znanych polityków, a nawet zrobiliśmy sobie kilka 
zdjęć. Po takiej dawce emocji udaliśmy się do 
Muzeum Ks. Popiełuszki, po którym oprowadziła 
pani opowiadająca z pasją  życiorys tego 
błogosławionego człowieka, który w swoim 
niedługim przecież życiu wiele wycierpiał. Jeżeli 
ktoś z was będzie w Warszawie, to gorąco polecam 
odwiedzenie tego muzeum. 

 
 

       Na koniec został nam Pałac w Wilanowie,  
w którym głównie można zobaczyć wiele obrazów 
(portretów) ludzi będących niegdyś jego właścicie- 
lami oraz wspaniałe  pomieszczenia, meble i ubrania 
z poprzednich epok. 

 

I tak cała wycieczka dobiegła końca, wsiedliśmy do autobusu i jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy do domu  
ok. 7 godzin. Do Wrocławia dotarliśmy około godziny 1:30. Większość oczywiście zrezygnowała ze szkoły 

 w tym dniu, choć trafili si ę i tacy (spragnieni wiedzy), którzy przyszli do ukochanego LO nr 17. 
 

Gosia Wiśniewska, kl.1f 
 

Zdobyliśmy Drezno… 
 

     W dniach 14. - 15. 04. 2011 r. została 
zorganizowana autokarowa wycieczka 
do Drezna i okolic.  
Uczestnikami byli uczniowie naszej 
szkoły z klas: 2D, 2B, 3B, 3F, 2F, 2A  
i 1E. Stolica Saksonii powitała nas 
deszczem i zimnem, jednak nie 
odstraszyło to nas od zwiedzania 
położonego nad Łabą Starego Miasta. 
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem 

takich miejsc jak: Semperoper i Hofkirche oraz odbudowanej niedawno ze 
zniszczeń wojennych Frauenkirche i Tarasy Brühla. Najwięcej czasu 
spędziliśmy w Zwingerze 
podziwiając malowidła Starych 
Mistrzów, wspaniałe zbiory 
porcelany chińskiej  
i miśnieńskiej oraz zbrojownię. 
Drugi dzień poświęcony był 
Szwajcarii Saksońskiej, 
urokliwemu przełomowi Łaby 
i skałom Bastei, twierdzy 
Königstein oraz zamkowi 
Stolpen, miejscu uwięzienia 
hrabiny Cosel.  
Wrócili śmy zachwyceni 
i pełni niezapomnianych 
wrażeń!!!  

Organizatorzy i opiekunowie:  
Dorota Milewska-Skotny i Elżbieta Kucharczyk 
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Pożegnania nadszedł czas… 
 

     W piątkowy poranek 29 kwietnia br. na uroczystości w auli szkolnej pożegnaliśmy absolwentów naszego 
liceum. Dyrektor Roman Kowalczyk skierował do młodzieży słowa podsumowujące ich trzyletni wysiłek, życzenia 
bardzo dobrych wyników na maturze oraz wskazówki na przyszłe wybory i życie w ogóle. Przedstawiciele 
maturzystów podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wszelką pomoc 
w ich rozwoju. Następnie dyrektor Roman Kowalczyk, v-dyr. Małgorzata Iwankiewicz, v-dyr. Barbara Bartnik, 
przedstawiciel Rady Rodziców Roman Fijał oraz wychowawcy klas wręczali nagrody uczniom, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się w pracy na rzecz społeczności szkolnej. 
Oto wyróżnieni najlepsi absolwenci: 

 

  

 
 
Dyrektor Roman Kowalczyk obdarował szczególną 
nagrodą dwie absolwentki, które 
były jego partnerkami podczas 
niezapomnianego studniówkowego Poloneza:  
Dagmarę Marszałek z kl. 3B i Kamilę Ratyńską z kl. 3G.

 
 

Trenerki: p. Anna Folta-Pisarczuk, p. Katarzyna Bańcer-Binduga, p. Beata Multan i p. Lucyna Wańkowska 
nagrodziły uczniów, którzy dzielnie reprezentowali szkołę w wielu zmaganiach sportowych, osiągając znakomite 
rezultaty. 

 
 
Nagrodzeni zostali także nasi Cenzurkowi 
redaktorzy: Magda Kapera, Dagmara Marszałek, 
Bartek Młot, Sylwia Blachnierek i Ola Jabłońska. 
 
 
      Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!!!  

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Kędzia Alina Pieprzka Marta Górn icka 
Kamil Ryba  Ewa Niemotko 

Milena Lencka 
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- Nie wiem, ale wiem czego 
nie robić – nie pić ; D 

poezja 

 

*** 

Żyjesz tu sam, tak jak ja i twój brat 
Masz swoje życie i swój własny plan 
Mijasz się z celem, choć już dobrze go znasz 
Martwisz się, wciąż w pocie czoła 
Dobywasz broni sam 
Znasz swoją cenę i ja też ją dobrze znam 
Lecz to mnie nie powstrzyma 
Smakować krwi - mój plan 
 
Niech ta broń krzyczy za mnie 
To, co mam w mej głowie na dnie 
Słuchaj kwadransa rad 
I zachowaj go przez najbliższe tysiąc lat 
Niech ciało twe milczy a głowa kiwa ,,tak” 
Kiedy podadzą ci na tacy 
Siarczystej kości smak 
 
Twe serce dygocze, powieki leczą strach 
A autostrady dreszczy przeszywają cię na wznak 
Kres już twój bliski, zamykasz oczy lwa 
Lecz wszystko widać po jego ruchu brwiach 
Zataczam igłą ruch 
Już usta twe mienią się poszarpana nitką snów  

      

                                Wiśnia 

    
PięknoPięknoPięknoPiękno    
 
 

Widziałam morze pełne ognia płonącego, 
A wśród jego bezkresów dwa kryształy zielone, 
A woli życia i radości kielicha pełnego, 
Dotykały płatki róż rosą skropione.  

  
Widziałam morze indygo tańczące na 
wietrze, 
Po falach porcelany się wijące. 
Pytało co zrobić ma jeszcze? 
Wszakże już jest do głębi hipnotyzujące. 
  
Ideał ten moim marzeniem objawiony 
I tylko umysł mój odtworzyć go potrafi, 
Bo to piękno jest w całości spełnionym, 
Co do mego serca, głęboko najdalej trafi.  

 

                                         Ata 
 
Hestio!Hestio!Hestio!Hestio!    

 

Hestio! To parzy, to boli patrzeć 
Jak patronujesz tej swawoli. 
Miłość w obojętność się zamienia 
Szukam serca co w głaz się przemienia... 

 

                                                         Ata

czy wiesz, że… 
 

Czy wiesz, jakie święta  
           obchodzi się 20 maja i 1 czerwca?  
 

     Zapewne kojarzycie - pierwszego czerwca – Dzień Dziecka. Niektórzy nie tak dawno 
temu dostawali prezenty w tym dniu albo jeszcze je dostają i piszę to z olbrzymią 
zazdrością. Chciałem poruszyć ten temat bo mało z nas wie, jakie są wszystkie święta  
w tych dniach. 
    Dwudziestego maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Płynu do Naczyń. 
Doprawdy o takim dniu jeszcze nie słyszałem, ale jest co świętować. Płyn jest cudem! 
Gdyby nie on nasze talerze nigdy nie byłyby czyste i pachnące.  
     Pierwszego czerwca obchodzimy  Święto Bułki, Dzień Dziecka oraz Dzień bez 
alkoholu. Ciekawi mnie czy dzieci, które mają swoje święto przestrzegają tego 
trzeciego – dnia bez alkoholu. Na dodatek  nie dziwi mnie, dlaczego wszyscy wiedzą  
o dniu dziecka, a mało kto o dniu bez alkoholu, ludzie wybierają to, co jest dla nich wygodniejsze. Wiele dzieci, 
właściwie to chyba wszystkie  kojarzy ten dzień z prezentami. TV szaleje i co najmniej tydzień przed pierwszym 
czerwca  reklamy zabawek lecą całymi dniami.  
     Dzień bez alkoholu!?... Żyję na tym świecie już 17 wiosen i nigdy nie słyszałem o tym dniu w telewizji, od 
rodziców czy nawet od znajomych i przyjaciół. To czy będziecie to przestrzegać zależy od was, silnej woli 
towarzysze broni.  
     Święto bułki. Tak… bułeczki są pyszne i trzeba je uczcić! Bułka na prezydenta!  A tak na serio, to lepiej do 
żołądka.  
     Podsumowując: w naszym kalendarzu jest 365 dni i prawie dla każdego jest przypisane jakieś święto.  
O większości z nich ludzie nie mają pojęcia. Także zachęcam do zapoznania się z taka listą, chociażby po to, by się 
pośmiać, np. z dnia płynu do naczyń albo dnia dobrej oceny (3 czerwca). 

Wojtek Pawlata, kl. 1b 

Rys. Paula Podemska, kl. 1d 
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tajemnicze historie 
 

     Księga Henocha i upadek aniołów 
 
 

     Księga przypisywana Henochowi (apokryf z około II w. p.n.e.) jest 
uznawana za księgę kanoniczną w Kościele koptyjskim i jest najważniejszym 
pismem religijnym Koptów, grupy ludności w Egipcie, wywodzącej się od 
starożytnych Egipcjan.  
     Według Biblii Henoch był siódmym patriarchą żydowskim i było mu dane 
zobaczyć upadek zbuntowanych aniołów i Metatrona. Księga ta powstała w 
czasach, kiedy nie istniała jeszcze koncepcja duszy. Jest wzbogacona licznymi 
uwagami ze strony autora. Opowiada o wojnach gwiezdnych, przez co jest 
uznawana za jedno z najbardziej kontrowersyjnych dzieł starożytności. Księga 
rozpoczyna się porwaniem Henocha przez aniołów i upadkiem Pana Panów, 
którzy wyjawiają mu tajemnicę stworzenia.  
     Księga Henocha opiera się na szóstym rozdziale Księgi Rodzaju. W tekście 
jest mowa o tym, że w czasach Jereda, który był ojcem Henocha, dwustu 
zbuntowanych aniołów zwanych Strażnikami przybyło na szczyt góry 
Hermon, o wysokości ponad 3000 metrów, szykując się w ten sposób do 
zstąpienia na Ziemię i zmieszania się z ludźmi. Anioły obdarowały ludzi 
zdolnościami. Mężczyzn nauczyli sztuk topienia metali i wyrabiania broni, a 
kobiety noszenia ozdób i malowania się. Oprócz tego wyjawiły ludziom tajniki 
magii. Jest to nawiązanie do dawnych cywilizacji, którym dane było poznać 
naukę o astronomii, astrologii i meteorologii. Jednak z związków aniołów i 
ludzi zaczęli się rodzić giganci, którzy zaczęli pożerać ludzi. W efekcie Bóg karze zbuntowane anioły i wysyła 
boskich posłańców, którzy wywołują potop, mający oczyścić Ziemię. Jedynymi ocalałymi zostali Noe i członkowie 
jego rodziny.  
     Sobór Trydencki, obradujący w latach 1545 - 1563, uznał Księgę Henocha za tekst apokryficzny. Księga 
Henocha zachowała się w całości jedynie w języku etiopskim, którego tekst poświadczony jest przez przeszło      
40 rękopisów. Niektórzy badacze przypisują aniołom ludzkie myśli i postępowania, więc niegodzące się z boską 
naturą.  
                                                                                                                                                                         Raleigh 
wakacyjne klimaty 

Fragment obrazu włoskiego malarza  
Giuseppe Cesariego z 1610 roku,  
z przedstawieniem  upadku  
zbuntowanych aniołów o ludzkich  
pragnieniach. 

Rys. Paula Podemska, kl.1d 
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Ogólnopolska kampania informacyjna bibliotekarzy 

Olej stado! Bądź czarną owcą! 
www.facebook.com/olejstado 

 

Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej 56% Polaków 
(czyli większość) nie czyta książek. My, czytający jesteśmy w mniejszości. 

Jesteśmy czarnymi owcami i podoba się nam bycie poza stadem! 
Ty też olej stado i bądź czarną owcą! 

Czytaj!!! 
 

Poprzez niniejszą kampanię informacyjną chcemy: 
 

1. Wyrazić dezaprobatę wobec postępowania Ministerstwa Kultury za wprowadzanie nowelizacji ustawy  
o działalności kulturalnej, pozwalającej m.in. na łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury, mimo 
SPRZECIWÓW jakie zgłasza środowisko bibliotekarskie. Biblioteki potrzebują suwerenności i wsparcia 
ze strony władz, a nie tłamszenia ich roli w środowisku i spychania gdzieś na bok.  
I to jest PIERWSZY, NADRZĘDNY CEL akcji. 

2. Uświadomić społeczeństwu, że biblioteki to problem wszystkich, a nie bibliotekarzy. Bibliotekarze bez  
bibliotek sobie poradzą, społeczeństwo - nie. 

3. Uświadomić społeczeństwu, że trwa wyprowadzanie ze szkół i likwidowanie bibliotek szkolnych, na co 
nie wyrażamy zgody. Biblioteka szkolna jest biblioteką pierwszego kontaktu i to ona tworzy tzw. "pierw-
sze wrażenie". To tutaj odbywa się pierwsze i najważniejsze przysposobienie czytelnicze i informacyjne. 
Biblioteka szkolna odgrywa trudną do przecenienia we współczesnym świecie rolę wprowadzania młode-
go człowieka w świat zdobywania, klasyfikowania i przetwarzania informacji, co jest umiejętnością cywi-
lizacyjną. Jesteśmy za tym, by zwiększyć znaczenie roli bibliotek w szkołach. 

4. Uświadamiać, że czytanie jest przyjemne, ale i niezbędne w kształtowaniu kolejnych pokoleń. Dlatego tak 
ważna jest rola bibliotekarza w społeczeństwie. 

5. Uświadamiać, że nie wolno utrudniać społeczeństwu dostępu do dóbr kultury, nawet… jeśli się samemu  
z nich nie korzysta. 

 

Czarna owca od zawsze przyciągała uwagę - jest jedna w stadzie. Stanowi wyjątek, więc zwraca na siebie uwagę.  
Czarna owca korzysta z biblioteki, wie jaka jest rola biblioteki w środowisku i wspiera ją! 

Jesteś czarną owcą? 
 

recenzje książek 
 

Keaton K.: Z ciemnością jej do twarzy. Kraków: Znak, 2011. 
 

     Bohaterką powieści jest siedemnastoletnia Aristanae (Ari). Dziewczyna jest inna niż 
wszyscy – ma srebrne włosy, których nie da się ani ściąć, ani zafarbować,  
i nienaturalnie zielone oczy.  Ponadto matka porzuciła ją, gdy Ari miała 4 lata i popełniła 
samobójstwo w przeddzień dwudziestych pierwszych urodzin. 
Ale dlaczego??? By poznać odpowiedź na nurtujące ją pytania dziewczyna podąża 
ścieżkami przeszłości, by w końcu trafić do Nowego Orleanu. A tu kolejne 
zaskoczenie... Miasto jest pełne tajemnic, wampirów, czarowników i innych dziwnych 
stworzeń.  Ari, jak się okazało, idealnie wpisuje się w ten schemat – na dziewczynie, tak 
samo jak na każdej innej kobiecie z jej rodziny, ciąży klątwa nadana przez potężną 
boginię Atenę, która teraz czyha na jej życie. Ale Aristanae nie jest sama, pomagają jej 
nowi przyjaciele na czele z pewnym chłopakiem... 
     Książka wpisuje się w tematykę fantasy i paranormal romance. Muszę przyznać że 
miło spędziłam z nią czas. Bardzo ciekawa, intrygująca, akcja wartko płynie. Polubiłam 
główną bohaterkę, zaimponowała mi swoją siłą, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.                 

                                                                                                                                         Polecam! 
Alice 
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 Nelson J.: Niebo jest wszędzie. Warszawa: Amber, 2011. 
 
     Z pewnością nie byłoby Ci łatwo przetrwać pierwsze chwile po śmierci bliskiej osoby. 
Szczególnie jeśli w młodym wieku umiera Twoja jedyna siostra, a jednocześnie najlepsza 
przyjaciółka. Wtedy wsparcie w cierpieniu jest nieocenione. 
     Lennie ma dopiero siedemnaście lat. Nie poznała swego ojca, a matka zostawiła ją i jej 
siostrę Bailey, kiedy były jeszcze bardzo małe. Wychowywana jest przez babcię i jej 
przyjaciela. Po stracie siostry jedyną osobą, która potrafiłaby zrozumieć jej ból jest 
chłopak Bailey, Toby. Młodzi spędzają razem coraz więcej czasu, coraz bardziej się do 
siebie zbliżają. Oboje mają też poczucie winy, że zdradzają Bails. W tym samym czasie 
Lennie poznaje Joego, który także chce wesprzeć ją w cierpieniu, ale dziewczyna wie, że 
nie zdążył poznać jej siostry, więc nie jest w stanie zrozumieć bólu po tej stracie. Mimo to 
Lennie zauważa, że Joe nieodwracalnie wkroczył do jej życia, serca i umysłu, czy tego 
chce czy nie. 
     Jedną z niewielu rzeczy, które irytowały mnie w książce była Sarah. Ta niby pozytywnie zakręcona przyjaciółka 
głównej bohaterki normalnie stałaby się dla mnie symbolicznym przypieczętowaniem powieści do grupy typowej 
współczesnej literatury młodzieżowej. Stałaby, ponieważ „Niebo jest wszędzie” jest niebanalną opowieścią  
o poszukiwaniu własnej drogi w obliczu nieszczęścia i konieczności rozpoczęcia nowego życia. 
     Powieść Jandy Nelson jest bardzo poważna. Wywołuje głębokie emocje i zmusza do refleksji. Nelson stworzyła 
bohaterkę z osobowością, emocjami i uczuciami. Lennie nie jest rozhisteryzowaną nastolatką, która zbzikowała  
z samotności po śmierci swojej siostry – idolki, lecz jest dojrzałą dziewczyną, niezapominającą o przeszłości, ale 
jednocześnie pragnącą dalej żyć tak, aby realizować swoje marzenia i dążyć do samospełnienia. Jest bohaterką,  
z którą czytelnika coraz bardziej łączy więź emocjonalna i pragnienie rozwiązania problemów w jej życiu. 
     Autorka poruszyła w swoim dziele wiele ważnych problemów, o których typowe nastolatki w dzisiejszych 
czasach bardzo często zapominają. W obecnych czasach na każdym kroku spotykamy się z komercjalizacją uczuć. 
Powoli zapominamy o takich wartościach jak miłość, przyjaźń, a także wsparcie, empatia czy pomoc. Nelson  
w swej poruszającej książce przypomina, że nie liczy się tylko to, co narzucają nam media, prawdziwe znaczenie 
ma to, co znajduje się we wnętrzu naszego serca i duszy. 
     Książkę „Niebo jest wszędzie” za jej walory psychologiczne poleciłabym dosłownie każdemu, ale ze względu 
na fabułę i styl kierowałabym ją szczególnie do nastolatek. Chociaż myślę, że z postacią Lennie każdy mógłby się 
utożsamić. Powieść naprawdę może zmienić nasz dotychczasowy punkt widzenia na życie nasze i bliskich nam 
osób. Ukazuje także, jak wygląda rozszarpana dusza człowieka, którego życie uległo obrotowi do góry nogami  
w wyniku jakiejś tragedii. Jest jedyna w swoim rodzaju. Wyjątkowa. 
                                                     „Niebo jest wszędzie, zaczyna się u Twoich stóp”. 
 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 1d 
 

recenzja płyty 
 

SOFA: Doremifasofa. KAYAX , 20009.    
              
     Płyta głównie anglojęzyczna. Dobrze współgrająca damsko - męska artykulacja i miejscami rapowa nawijka w 
połączeniu z raczej popową muzyką, daje dobry efekt, ale bez szału. Można usłyszeć także human beatbox (Zgas - 

Me, Myself And I), element skitów utrzymany na dobrym poziomie, lecz 
niedodający uroku płycie.   
      Silną stroną nagrania są utwory polskojęzyczne (Życie w stylu Summer sale 
i Ona movie). Dobre owoce powstały z zaangażowania Adama Ostrowskiego 
(O. S.T. R.), Jamala i Frenchmana (utwór Affairz), a także Franka McComba - 
gwiazdy soul.  Całość nie zasługuje na status jednego z najlepszych nagrań 
roku, ale kilka utworów to naprawdę dobra robota, która powinna być hojnie 
wynagrodzona. Generalnie trudno sklasyfikować, czy jest to muzyka 
imprezowa, czy może dla niektórych relaksująca, ale na pewno warto 
posłuchać.  
      Jest to mieszanka soulu, experimental, rnb i hip-hopu.  

       Natty Dread 
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opowiadanie 

Wysłannik diabła (7) 
 

     Avera zbliżyła się do ogniska. Gdy była już 
wystarczająco blisko, ogień  sam z siebie 
buchnął wysoko w górę, rozświetlając nocny 
krajobraz.  
- Niech to piorun trzaśnie! – krzyknęła 
wstrząśnięta kobieta, trzymając się za swoje 
brwi, z których lekko unosił się dym. Wyglądała 
prawie tak jak ostatnio, obcisłe spodnie skórzane 
oraz czarna koszulka z długimi rękawami. Tak 
zwany strój bojowy.  
- No pięknie – powiedziała na głos – wyglądam 
teraz jak nowicjuszka w dziedzinie gotowania. 
Lepiej być nie może – użalanie się kobiety 
przerwał cichy szelest liści.  
- Oho, zbliża się mistrz cichego skradania się  
i przyszły władca piekła, pod warunkiem, że 
przeżyje i pójdzie 
wszystko po mojej 
myśli – dopowiedziała 
sobie w myślach. 
- I zgadłaś – 
odpowiedział chłopak, 
który wyszedł zza 
krzaka.  
- Ładnie to tak? Czytać 
komuś w myślach? – 
spytała lekko poirytowana. 
- Może nie, może tak. Bierzmy się w końcu do 
pracy – powiedział. 
 - Do dnia, w którym świat się zmieni nie zostało 
wiele czasu, raptem 48 godzin. 
- Masz rację – odpowiedziała.  Magią potrafisz 
się posługiwać, mieczem władasz też całkiem 
nieźle. Jesteś prawie gotowy na ostateczną 
walkę, brakuje tylko ceremonii nadania imienia. 
Gdy kończysz szkolenie, specjalnie na twoją 
cześć odprawiany jest rytuał odpieczętowania.  
Każdy z wysłanników ma wypalone swoje imię 
na duszy, ów rytuał pozwala rekrutowi poznanie 
swojego prawdziwego imienia. 
- Super, to czego potrzebujesz ? – spytał wielce 
zaciekawiony.  
-  Mało rzeczy… Bo widzisz, ten rytuał jest 
jedyny w swoim rodzaju. Jedyną rzeczą, jakiej 
potrzebuję,  jesteś ty – powiedziała, spoglądając 
w gwiazdy. 
- Bardzo interesujące, to co muszę zrobić w 
takim razie? – spytał ponownie. 
- Nie martw się, jedyne co musisz zrobić to 

wejść w ten ogień – odburknęła całkiem 
poważnie. 
Kamienny wyraz twarzy jaki przybrała, poraził 
go niczym ukąszenie żmii. Chłopak nie zadawał 
więcej pytań. 
- Wyraz twarzy jaki przybrała z pewnością 
mówił, że nie żartuje – pomyślał. No to hop!  
Zamknął oczy i bez żadnego zahamowania 
wskoczył w sam środek ognia. Zdziwił się 
wielce, gdyż płomienie wcale go nie parzyły.  
Po dziesięciu sekundach ogień zmienił kolor na 
niebieski i zaczął wirować wokół młodzieńca.  
- Czadowo, karuzela z płomieni piekielnych, 
brakuje tylko dzieci – dopowiedział w myślach.  
W jego głowie zahuczało i zrobiło mu się 
ciemno przed oczami. Koniec, płomienie znikły 

a on sam osunął się na 
ziemię, tracąc 
przytomność. 
   - Pobudka! – właśnie 
to słowo krzyczała mu 
przez najbliższą minutę 
Avera.  
- Odpocząłeś 
wystarczająco – 
krzyczała dalej.  

- Masz pięć nanosekund na obudzenie się, jeśli 
nie, wzywam psy piekielne, niech one cię budzą. 
Po groźbie chłopak wstał bardzo szybko. W jego 
wyglądzie coś się zmieniło, był jakby starszy,  
a uszy nie przypominały ludzkich, były lekko 
wydłużone.  
- Ładnie sobie poradziłeś, myślałam, że będziesz 
stwarzać problemy, ale pokazałeś, że masz jaja. 
Gratulacje – odpowiedziała z wielkim 
uśmiechem na twarzy.  
- Mogę cię o coś zapytać ? – powiedziała, 
przyglądając się chłopcu, a w szczególności jego 
oczom.  
- Tak. Wal śmiało – odpowiedział. 
- Jak brzmi twoje imię? – spytała zaciekawiona. 
- Zhai – odpowiedział chłopak, zaskoczony 
brzmieniem swojego nowego imienia. 
                          ………………. 
 

- Zhai! Rusz tyłek, nie mamy tu całego dnia – 
odpowiedziała Avera. Musimy się szybko 
schować, straże zaraz znów będą tędy 
przechodzić – wyszeptała przycupnięta przy 
filarze Avera. 
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- Oh, idę już. Po tak długim czasie na świeżym 
powietrzu sądzisz, że łatwo jest powrócić do 
oddychania tutaj? Cały czas trenowaliśmy w 
lasach i raz w jaskini. Tutaj jest inaczej… 
Wszędzie bucha ogień i czuć wszechogarniającą 
siarkę. Pałac w jakim byłem na początku był 
idealny, jak na piekło.  
     Młody mężczyzna stanął u boku swojej 
towarzyszki i bacznie obserwował drogę 
naprzeciwko. Gdy tylko trasa oczyściła się 
czmychnęli przez nią z prędkością mrocznego 
elfa zabójcy – czyli szybko i niepostrzeżenie. 
Po dwudziestu minutach biegu i skradania się, 
dotarli do bram pałacu. Widok był zapierający  
dech w piersiach. Olbrzymie mury na 
pięćdziesiąt metrów robiły wrażenie. Widok ten 
potęgował fakt, iż wszystko płonęło na 
niebiesko. W legendach powiada się, że 

niebieski płomień jest 
znakiem 
rozpoznawczym lorda 
głównodowodzącego.  
Z odrobiną magii 
łatwo przedostali się 
do środka. Dzięki 
ludzkim ciałom  
i mocą specyficzną dla 
demonów można 
osiągnąć wiele. Gorzej 
gdyby nie posiadali 
ludzkich ciał – bariera 
z niebieskich jęzorów 
ognia nie pozwoliłaby 
im przejść.  
- Jak na razie jest 

łatwo, nie sądzisz? - powiedziała lekko 
podenerwowana kobieta.  
- Taa, według mnie jest zbyt łatwo. A może jest 
łatwo, dlatego że jesteśmy o wiele silniejsi od 
nich i sprytniejsi? – odpowiedział z nadzieja  
w głosie Zhai.  
- Tak, z pewnością kwiatuszku. Jestem w pełni 
przekonana, że nasza dwójka jest potężniejsza od 
setki wojowników, gdzie wszyscy mają większe 
doświadczenie od ciebie – odpowiedziała 
kobieta, uśmiechając się w stronę chłopaka. 
             ……………………….. 
     Avera zatrzymała się, zamknęła oczy i w pełni 
skupiła się na swoim słuchu. Usłyszała odgłos 
kroków, jakby wydawany przez wiele twardych 
nóg, po czym padła do tyłu, oszołomiona  
i przerażona, gdy ośmionożna potworność,  
w połowie człowiek, a połowie pająk, okrążała 

zakręt, z równą łatwością stąpając po podłodze 
co po ścianach. Wzrok potwora skrzyżował się  
z wzrokiem Avery. Szpetna kreatura natarła na 
nich z podniesionymi przednimi kończynami, 
aby pozbawić Averę równowagi – po czym 
wykonał podwójne cięcie swymi toporami. Do 
walki włączył się Zhai. Odbił szeroko jeden  
z toporów i przyjął drugi w miejscu. Po paru 
unikach odnalazł lukę w pajęczym 
egzoszkielecie stwora i wbił ostrze swojego 
miecza głęboko w ciało potwora. Rękę chłopaka 
oblały gorące płyny, a potwór padł martwy.  
- Cóż za okropieństwo – odpowiedział chłopak, 
czyszcząc swój miecz o skrawki szat potwora, 
powstrzymując wymioty. 
- Przeklęty człowiek. Znajdował się w piekle 
widocznie bardzo długo i jego ciało nie 
wytrzymało mocy tego miejsca. Zmienił się – 
odpowiedziała Avera. Okrążyli ciało potwora  
i szli dalej. Dotarli do drzwi i pchnęli je, by się 
otworzyły. 
     Pokój był olbrzymi i wyglądał jak sala 
królewska. Wszystko było ze złota, ale widok 
ten przyprawiał o dreszcz, złoto było splamione 
krwią. Na środku komnaty stała postać podobna 
do człowieka tylko większa i wokół niej tańczyły 
niebieskie płomienie. Zhai odezwał się pierwszy 
z drżącymi rękoma.  
- Czy to ty jesteś władcą tego całego bajzlu? – 
spytał lekko przerażony, o czym świadczył jego 
załamany głos.   
- Tak, a ty jesteś tym, który ma mnie zmienić?  - 
odpowiedział mężczyzna. Super! Nie mogłem 
się doczekać nareszcie będę mieć wakacje!  
I znów zobaczę swoją ukochaną. Miłej pracy 
synu.  
Wszyscy stali jak wryci i nikt nie wiedział tak 
naprawdę co się stało. Chłopak nie wytrzymał  
i odezwał się pierwszy.  
-  A może ja nie chcę ciebie zmienić? – 
wykrzyczał bardzo zdenerwowany. 
- Wiesz po co powstało moje stanowisko? 
Jesteśmy pieczęciami. Stanowimy klucz do 
apokalipsy. Nie mogę być tu wiecznie i musi 
mnie zmienić ktoś, kto ma moją krew w swoich 
żyłach. Takie są zasady.  
- Dobrze więc, niech tak będzie – odpowiedział 
Zhai. 
                      Koniec. 

             
Wojtek Pawlata, kl. 1b     

 
                                                                                                                             



mówimy po angielsku 

 

18th April - a visit of a choir from an English team 
 
Surprising lesson 
 
     When I was going to school on that beautiful, 
sunny morning, I saw some people taking pictures 
of the street, cars and the school building. It 
seemed strange: a group of tourists with cameras 
at 8 o’clock at our schoolyard? When I came to 
the third floor, my classmates told me that we 
were going to participate in a meeting with 
students from the United Kingdom. Then I 
realized that I had just met them. Luckily, the eight 
students divided themselves into two so that they 
could visit both our groups at the same time. 
Everybody wondered what we were going to do? 
Fortunately, the answer was written on the paper 
because the first exercise was to write on it three 
nouns. It could be, for instance, a dog, lamp, a 
clock, just anything. Then every student in the 
class had to choose a card and describe the thing which was written on the sheet of  paper. Everything happened 
three times. In the next competition we had to mime the nouns. Some of them were really surprising and it was 
hard to guess. But the main thing was to make us speak, because no matter how good you are, you always need 
more practice. That’s why we had to cross the barrier and try to use English fluently. The next task was a perfect 
opportunity to train these skills. Have you ever heard about ‘hot chair’. No? Let me explain it to you. One person 
has to sit down on the chair and answer any questions asked by our guests. It wasn’t as hard and terrifying as you 
think. ‘What are your plans for the future?” or ‘What is your favourite meal?” Then we changed the roles and 
interviewed our visitors. The lesson finished with a photo we took to have a nice memory. 
 
Choir performance in the assembly hall 
 
Fortunately, we had a chance to see the English guys one more time at the assembly hall, where they were sharing 
with us their religious experience. As they belong to a church choir, they gave us a short presentation about their 
main objectives and, of course, sang some songs. When the concert finished, they reminded us about the meeting at 
the pillory on Thursday. 
 
Gathering at the pillory 
 

‘How about going there?’ I asked my friends. We decided to go there. At about 2:30 we got to the market square  
and after a while we were talking to Gosh and Grace. I remember that George was playing the guitar and the others, 
including Poles, were singing songs. The most fascinating thing was the moment when the passers-by stopped and 
took a photo of this unusual situation. I must admit I had a great time out there. I didn’t even expect that I was able  
to sing. Of course, I took some more photos and put down the email addresses so that we could stay in touch.  
I didn’t suppose the British are so friendly and open- minded. I hope we meet soon again. 
 
Meeting at Baptist Church 
 

On Wednesday there was a meeting at the Baptist Church on Łukasińskiego Street. The English group sang 
some worship songs in English and then there was a worship in Polish.  After that the pastor of that church gave 
a short speech about how big influence has God on our lives. He wanted us to ask ourselves the question “where 
are you in your relationship between you and God?”. It was a very deep and shocking experience for young 
people. Then the leader asked everybody to come close to the English group and pray for their safe journey 
home. It was a little bit strange for some people because it didn’t look like praying in Catholic church. I think 
they were dizzy and embarrassed and just didn’t want to do that.  After all we had some time to talk with the 
English group, to eat some fruit or crisps and to drink something.  At the end everybody set up to take a group 
photo. On the next day, at ten o’clock in the morning those who still had some energy could come to the meeting 
at the pillory /Pręgierz/ and went sightseeing with the English group. We had two guides who showed us some 
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interesting places, eg. the university, Jatki (the best were 
animals of course), St. Elizabeth Church and the tower of 
this church which is really high and not everybody was 
that brave to go up there. Completely shocking for the 
English people was the relief near the church showing 
Jesus, a cross, a hammer and some nails and the 
inscription “do it yourself”.  
For a lot of people it’s difficult to understand. We ended 
our trip with delicious ice cream at the Salt Market.  
It was really hard to say goodbye but they had to go back 
to England. Luckily, we can talk on facebook and view 
our photos and profiles. Thank God for the Internet! 
 

Daria Łuczak i Dorota Waloszczyk, kl.2a 
 

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. 

Po raz kolejny prezentujemy stwory       oraz                     słodkie kotki          
 Marioli Cygan z kl. 2d                                                       Pauli Podemskiej z kl. 1d                                                                                          
 



niezwykły koncert przedwakacyjny 
 

 
 
od redakcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Przed nami kolejny kon-
cert organizowany przez Ra-
dio Wrocław. To już czwarta 
impreza z tego cyklu. Po spo-
tkaniach z utworami Jana 
Kaczmarka, Lecha Janerki  
i Republiki bohaterem będzie 
legenda polskiego rocka -    
grupa Perfect.  
Zagrają m.in. Maciej Maleń-
czuk, Acid Drinkers , Muchy  
i Maleo Reagge Rockers. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
oczywiście sam Perfect.  
Redakcja Cenzurki otrzy-
mała od Radia Wrocław bile-
ty na ten niezwykły koncert. 
Nasi wysłannicy w następ-
nym numerze opiszą swoje 
wrażenia z tej imprezy. 

Nowe brzmienie Perfectu  
10 czerwca 2011 roku  
na Wyspie Słodowej  

we Wrocławiu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją twórczością,  
spostrzeżeniami, myś lami, 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 Malinowska, kl.2e; Kasia Szymańska, kl.2e; Paulina Kluska, kl. 2g;  

Honorata Solenik, kl.2a; Mariola Cygan, kl. 2d; Klaudyna Szydełko, kl.1d; Magda Iwankiewicz, kl. 1d; Paula Podemska, kl.1d;  
Wojtek Pawlata, kl.1b; Małgosia Wiśniewska, kl. 1f; Daria Łuczak, kl. 2a;  Dorota Waloszczyk, kl.2a. 

  

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

 

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. 
 


