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Rys. Paula Podemska, kl. 2d 
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Wisława Szymborska (1923 – 2012) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 2d 

Miło ść szczęśliwa   

 

Miło ść szczęśliwa. Czy to jest normalne,  
czy to poważne, czy to pożyteczne -  

co świat ma z dwojga ludzi,  
którzy nie widzą świata?  

 
Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,  
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,  

że tak się stać musiało  
- w nagrodę za co? za nic;  

Światło pada znikąd - dlaczego właśnie na tych,  
a nie na innych?  

Czy to obraża sprawiedliwość? Tak.  
Czy narusza troskliwie piętrzone zasady,  
strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca.  

 
Spójrzcie na tych szczęśliwych,  

gdyby się chociaż maskowali trochę,  
udawali zgnębienie krzepiąc przyjaciół;  
Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie.  

Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór.  
A te ich ceremonie, ceregiele,  

wymyślili obowiązki względem siebie -  
wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!  

 
Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,  

gdyby ich przykład dał się naśladować.  
Na co liczyć by mogły religie, poezje,  

o czym by pamiętano, czego zaniechano,  
kto by chciał zostać w kręgu.  

Miło ść szczęśliwa.  
Czy to konieczne?  

Takt i rozsądek każą milczeć o niej  
jak o skandalu z wysokich sfer życia.  

Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy.  
Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi,  

zdarza się przecież rzadko.  
 

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej  
Twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.  

 

Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. 
 

Trzy słowa najdziwniejsze 
 

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. 

 
Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. 

 
Kiedy wymawiam słowo Nic, 

stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. 

 

Nic dwa razy 
 

Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 

i pomrzemy bez rutyny. 
 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 

nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 

tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 

Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 

Jesteś - a więc musisz minąć,  
Miniesz - a więc to jest piękne. 

 

Uśmiechnięci, wpółobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 

jak dwie krople czystej wody. 
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z życia szkoły
 

 
 
 

Rozmowa z Olą Nowak z klasy 2d, organizatorką i pomysłodawczynią konkursu 
 

Skąd się  wziął  pomysł na zorganizowanie koncertu? 
 Stąd, że pewnego dnia wypożyczyłam w bibliotece płytę Nirwany i bardzo mi się spodobała, mimo, iż tak-
że wcześniej ją słyszałam. Pomyślałam, że to był naprawdę fajny zespół. Następnego dnia poszłam do 

szkoły i zaczęłam nucić piosenki Nirwany. A potem pomyślałam, że dobrze by 
było zorganizować w szkole konkurs, w którym uczestnicy śpiewaliby ich pio-
senki. Podzieliłam się tym z koleżankami, zareagowały entuzjastycznie i zapro-
ponowały, żeby zrobić koncert całego klubu 27. 
Od czego zaczęłaś organizację?  

 Zaczęłam od tego, że poszłam do Pani Dyrektor Bartnik, bo była potrzeb-
na przede wszystkim jej zgoda. Ona powiedziała mi, co zrobić. Przeraziłam się, 
ile tego jest, ale powiedziałam, że spróbuję. 
Dlaczego 6 grudnia? 

 Był to jedyny wolny termin w na-
szej szkole. 
Kto ci pomagał w organizacji? 

 Na początku dziewczyny z mojej 
klasy: Asia Kuźnik, Magda Iwankiewicz  
i Kasia Kozioł. Potem także Pani Dyrektor 
Bartnik, a pod koniec pomagały mi też inne 
osoby z klasy: Maja Matysiak, Wiktor Ja-
worski, Michał Pawlik, Asia Karch… i wie-
lu innych. 

Jak zdobyliście pieniądze na nagrody? 
 Zorganizowałyśmy kiermasz ciast, które same upiekłyśmy. Oczywiście składniki były kosztowne, ale mia-

łyśmy dużą frajdę i szybko zebrałyśmy całą sumę. 
Ile osób było chę tnych, by wziąć udział w konkursie? 

 Początkowo bardzo dużo, około dwadzieścia, a potem ta liczba drastycznie zmalała, ponieważ… ludzie 
stracili zapał – to był słomiany zapał. 

Czy były jakieś problemy w organizacji? 
 Mnóstwo ich było, ale nie przypominam sobie wszystkich. Problem był z dogadaniem się z gitarzystą,  

a zarazem menadżerem zespołu, który wystąpił. A także z nagrodami. Ustalić trzeba było zakres zakupu i 
tak to zorganizować, aby były one wartościowe. Oraz z uczestnikami, bo byli niezdecydowani. 

Jak udało ci się  zorganizować zespół? 
 Jest to zasługa Kasi (jedna z głównych organiza-

torek) właściwie jej znajomości. Było tak, że jej 
kolega grał kiedyś, ale z braku czasu przestał. Ka-
sia miała z nim kontakt i udało jej się załatwić ca-
ły zespół. 

Jakie odczuwałaś emocje w związku z koncertem? 
 Przed, byłam bliska zawału. Nagle zaczęło się 

wszystko sypać. Część uczestników zrezygnowała 
i byłam z tego powodu zła. Powiedziałam wtedy 
koordynatorom, żeby sami robili, a i tak wszyscy 
się mnie o coś pytali. Szczególnie około godziny 
przed koncertem. Na przykład brakowało jakichś części od perkusji. Był straszny chaos, nie mogłam nad 
nim sama zapanować. Na szczęście miałam dużo osób do pomocy i pomyślałam sobie, że niech się dzieje, 
co ma się dziać. Po, byłam bardzo zmęczona, stres mi odpuścił, ledwo żyłam. Nie docierało do mnie to, że 
w  ogóle się odbył. Ogólnie byłam zadowolona, chociaż było parę rzeczy,  które nie do końca się udały. 
Myślałam, że jakby było więcej czasu to bym to zmieniła. 

 

Klub 27 – w kulturze masowej  
termin zrzeszający wpływowych 
muzyków z gatunku rocka, bluesa  
i R&B, którzy zmarli w wieku  
27 lat, niektórzy w niewyjaśnionych 
okolicznościach m.in.: Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt 
Cobain, Amy Winehouse. 
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A co z głośnością koncertu? Nikt nie miał obiekcji? 
 To prawda, było bardzo głośno. W pewnym momencie 

ktoś przyszedł do nas z prośbą, by trochę przyciszyć. 
Jakich jeszcze konkursów organizowanych przez Ciebie mo-
żemy oczekiwać? 

 Na razie muszę od tego odpocząć. Pomyślimy za rok. 
Organizacyjnie jestem wyczerpana, więc nie miałabym nawet 
weny stworzyć coś nowego. 
Pani Dyrektor Bartnik stwierdziła, że koncert stanie się  tra-
dycją szkoły. Czy także za rok będziesz go organizować? 

 Właściwie to zależy od terminu. Dobrze by było trochę 
później. Szóstego grudnia to za mało czasu. Dochodzi jeszcze szkoła i oceny na koniec semestru… To wła-
śnie ten czas, gdy wszyscy o tym myślą. Wstawałam rano i myślałam, muszę zrobić to, to i to. Wyświetlała 
mi się taka długa lista w głowie pt., „Co muszę zrobić?”. 

Ulubieniec Klubu 27? 
 Wszystkich lubię. Nie przepadam za Janis Joplin i AMY, za to kocham Nirwanę i bardzo lubię resztę wo-

kalistów. 
Rozmawiała  

Klaudyna Szydełko, kl. 2d 
 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
 

8 stycznia po raz dwudziesty zagrała  
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  
To jedna z najpiękniejszych inicjatyw,  

jak ą człowiek mógł wymyślić. 
 

      Bezinteresowna pomoc w wielu ludziach budzi podziw, jednak-
że można też znaleźć osoby, które traktują ten swoisty rodzaj po-
mocy jako powód do kpin i zawiści (na szczęście są w mniejszości, 
dlatego nie będę o nich więcej wspominać). Ten jeden dzień w roku 
każdy z nas może dać coś od siebie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy 
nam taka pomoc będzie potrzebna. Liczba chętnych do pracy wo-
lontariuszy z każdym rokiem rośnie, co w społeczeństwie, które podobno coraz bardziej gloryfikuje brak zasad i 
egoizm powinno być niemożliwe. Moim zdaniem warto być wolontariuszem. Z własnego doświadczenia zobaczy-
łam, że warto tych kilka godzin pomarznąć, by znów uwierzyć. Ten dzień wielce odbudował moją wiarę w ludzi, 
ich hojność, chęć pomocy. Miodem na serce są dzieci, które nie rozumiejąc celu zbiórki, wrzucają drobniaki do 
puszki, by dostać serduszko.  

Z niecierpliwością czekam na przyszłoroczne zbieranie ☺☺☺☺ 
Audrey 

 

Też tak macie? 

 
       Budzę się w pierwszy dzień ferii zimowych. Wreszcie wolne, ale co by tu robić? Może zacząć już przygoto-
wywać lekcje do szkoły? Tyle pracy, a im szybciej to zrobię, to będzie później z głowy…  
Stop, stop! Dopiero zaczęły się ferie, więc trzeba odpocząć. Zacznę jutro.  
Budzę się następnego dnia. Trzeba robić zadanie… Nie, dzisiaj idę do koleżanki, nie będzie czasu.  
Poranek trzeciego dnia ferii. Może wreszcie ruszę te zadania? Nie, jest jeszcze dużo czasu, zdążę.  
Ferie trwają. Budzę się w ostatnią niedzielę ferii. Siadam przy biurku i ogarnia mnie smutek.  
Dzisiaj chyba nie pójdę spać… 
Brzmi znajomo? 
Prokrastynacja  to w psychologii tendencja do ciągłego odkładania ważnych zadań na później, na rzecz mniej 
kłopotliwych, czy też łatwiejszych lub przyjemniejszych czynności. Najczęściej tłumaczymy ją brakiem mo-

tywacji lub po prostu lenistwem. 
Widocznie wszyscy cierpimy na  

                                                                     prokrastynację!                                                               MC 
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poezja 

 

Moim marzeniem jestMoim marzeniem jestMoim marzeniem jestMoim marzeniem jest    
    

Moim marzeniem jest gwiazdka najlżejsza. 
Ale, po co mi ona? 
W kosmosie jest potrzebniejsza. 
Moim marzeniem jest mieć słońce złociste. 
Które wieczorami ogrzałoby moje lalki kościste. 
 

Więc nawet przedszkolak z wiersza wywnioskuje, 
że niektóre marzenia się nie spełniają. 
Dlaczego? 
Bo sensu nie mają. 
  

                                     Lexi, kl.1dLexi, kl.1dLexi, kl.1dLexi, kl.1d    
  
    

Wśród ludziWśród ludziWśród ludziWśród ludzi    
 

Wśród ludzi. 
Jedni zachowują się, nie tak jak trzeba. 
Ale złośliwcom to pochlebia. 
Inni książki czytają, 
a wśród ludzi małpiego rozumu dostają. 
 

Niektórzy jednak udają kogoś innego, 
a to jest coś bardzo złego. 
Bo oni zdania swojego nie mają. 
I właśnie oni najgorszy przykład dają. 
  
                                          

                                          Lexi, kl. 1dLexi, kl. 1dLexi, kl. 1dLexi, kl. 1d    
 
************    
Stoję tu 
Z uśmiechem na twarzy 
Ciebie mam 
Wszystko się może zdarzyć  
Miłości wyznanie 
Pocałunkami  
Łzy wylane litrami  
Ukojone przytulaniem 
Obietnicami 
Wszyscy chcemy być kochani 
Żyć nadzieją i złudzeniami 
Sen się kończy 
Odchodzisz w dal  
Może kiedyś dojdzie 
Do spotkania dwóch serc 
Najpiękniejszej z par 
Dowód na twoje istnienie 
Byłby jak najpiękniejszy dar 

AudreyAudreyAudreyAudrey    
    
    
    

CzarCzarCzarCzar    
 

Nikt nie może jej mieć, 
Ona cicha, mała stoi zaklęta 
W źródle prawdy i ty będziesz ją chcieć 
Jej suknia jest cała wymięta 
Ażurowymi falami zła nietknięta 
Weź ją za rękę pobiegnij tam, gdzie wzrok twój nie 
sięga 
Niech zadźwięczy każde twoje słowo 
Pomalujcie je  na beżowo, 
Ogarnięty zieloną hipnozą, 
Cały jej blask uwieńcz rosą 
Aby mogła w jej kroplach odnaleźć radość bosą 
Zachłyśnijcie się szczęścia ilorazem 
Tak zaklęci, tak objęci w pół razem 
Byście mogli z niego korzystać przez wieki i na wieki 
razem. 

WiśniaWiśniaWiśniaWiśnia                 
                                                                                    ************    
Ułomność życia kaleczy nasze lata, 
Zapala księżyc nad wyschniętą rzeką, 
Przejdzie się po sadach w północną godzinę i zerwie 
jabłka złota dla umierających 
Włoży koronę z blasku gwiazd i suknię z mgły i rosy 
Zarzuci szal z babiego lata 
Królowa Zmierzchu  
Pani Umarłego Świata… 
Kiedy stąpa bosa, kwiaty umierają, 
Słońca omdlewają, gaśnie złoty świt… 

XYZXYZXYZXYZ    
    

                                                                                                ************    
Wybaczcie kwiaty, że was nie podleję, 
Musicie umrzeć z moją lewą stroną. 
Moje słońce odjechało trzydzieści na godzinę, 
Podskakując na nierównej drodze. 
Nie patrzyłam za nim. 
Zaszło bezpowrotnie, bo kochać nie umiem! 

XYZXYZXYZXYZ    
    

                           ************    
Kto odebrał mi moją złotą tarczę,    
Która broniła mnie przed okrucieństwem tego świata? 
Nie czułam bólu, łez i cierpienia 
… ale widziałam! 
Kto mi odda moje okulary, 
Które zasłaniały szarość każdego dnia? 
Dawniej były różowe… 
Kto mi odda serce moje skrwawione, 
Przy nocy księżycowej spalone. 
Już  nic nie czuję! 
Już o nic nie proszę! 

XYZXYZXYZXYZ 

Rys. Natalia Łaskarzewska, kl. 1b 
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kij w mrowisko 

W obronie kobiet 
 

Każdy rozgarnięty człowiek wie, że miejsce kobiety na przestrzeni dzie jów nie zawsze było usłane różami. 
Płeć piękna była uznawana często za gorszą, przydatną jedynie do opiekowania się  dziećmi,  

a miesięczne oddawanie przez nią krwi było niekiedy podstawą do sądzenia, że jest ona narzędziem diabła.  
Czasem, gdy kobieta nie jest po prostu w stanie znaleźć sobie innego zajęcia lub celowo ktoś je j  

to uniemożliwia, musi sprzedawać swoje wdzięki, co oczywiście także jest jej winą.  
Z całą pewnością role w pewnych tanich, zakazanych filmach, których tre ści zdecyduję  się  nie opisywać,  

też nie są dla nie j żadną przykrością, bo to przecież  „tylko” kobieta, tak? Jedynie nam, mężczyznom  
zamieszczone tam sceny wydają się  sprośne (o tym, że popyt na filmy porno jest napędzany głównie przez 

mężczyzn, nie musimy wspominać). Skandaliczne te niewiasty, nieprawdaż? 
 

      A teraz bez ironii. Gdy czytam podobne teksty, robi mi się niedobrze. Naprawdę. Chora antyfeministyczna 
propaganda kreowana przez stulecia, oparta na bezsensownych mniemaniach, niepoparta żadnymi dowodami na-
ukowymi, skutecznie sprowadziła kobiety na manowce w każdej niemalże dziedzinie. Rzecz jasna nie ma sensu 
przytaczać nieskończonych przykładów poniżania płci pięknej w ich życiu zawodowym czy prywatnym, bo o tym 
słyszymy często w telewizji, gazetach, a jeśli lepiej się przyjrzeć naszemu życiu codziennemu, to szybko spostrze-
żemy, że to wszystko dzieje się wokół nas. Co do mnie to nigdy nie miałem żadnego uprzedzenia do kobiet czy 
dziewczyn i odkąd zacząłem interesować się odwiecznym konfliktem damsko-męskim nie mogę przestać się dzi-
wić. Co więcej, prędzej byłbym skłonny do wysunięcia przypuszczenia, że to mężczyźni są gorsi od kobiet, co 
chyba podyktowane jest moim osobistym zamiłowaniem do finezji, piękna, smukłości, delikatności, a 99% Czytel-
ników zgodzi się ze mną, że te pojęcia pasują zdecydowanie bardziej do kobiet niźli mężczyzn, którzy najczęściej 
są więksi, bardziej umięśnieni, posiadają niższą barwę głosu. Oczywiście, może jest to tylko pogląd wyrobiony na 
podstawie tego, że dla mnie, jako dla młodego heteroseksualnego mężczyzny, kobiety są (nieporównywalnie) bar-
dziej interesujące. 
     Te same „złe” i „skłonne do nierządu” niewiasty wpływają na męski świat w o wiele większym stopniu niż 
większość facetów jest przekonana. Niestety, ma to także negatywne znaczenie. To, co mnie najbardziej boli i wła-
ściwie kazało mi napisać ten artykuł, to rola kobiet w przemyśle pornograficznym, reklamowym oraz wszędzie 
tam, gdzie zwierzęca rozkosz płynąca z patrzenia na skąpo odzianą „laskę” jest powoływana – pośrednio lub bez-
pośrednio – do zarobienia przez kogoś pieniędzy. Czy ci wszyscy ludzie, którzy delektują się widokiem dziewczyn  
dla przyjemności, myślą kiedykolwiek o tym, co one same czują? Czy zdają sobie sprawę, jakie dla niektórych z 
nich musi być to poniżające i żenujące? Nie mam zamiaru wpływa na czyjeś sumienie ani atakować sloganami w 
stylu „a jak ty byś się czuł”, bo to nie dość, że do nikogo nie przemówi, to jeszcze będzie podstawą do uznania 
mnie za otępiałego, narwanego obrońcę praw kobiet. Ale wrażliwość nie ma racji bytu w świecie pieniędzy i 
showbiznesu. Kogo obchodzą czyjeś uczucia, gdy można zarobić łatwe pieniądze, cenione ponad ideały moralne i 
potrzeby psychoemocjonalne indywidualnych ludzi. Niezależnie od wszystkiego cały czas promowane będzie to, 
co ma czynić z dziewcząt  puste lalki, byleby ich „seksowny” wizerunek został kupiony przez szare masy przecięt-
nych mężczyzn.  
  Przeanalizujmy zdjęcie, które załączyłem do artykułu (jest 
własnością suicidegirls.com, jeśli ktoś czepiałby się o prawa 
autorskie). Dziewczyna ubrana w koronkową białą bluzkę leży 
twarzą do obiektywu na drewnianej posadzce; w t le mamy wyj-
ście, prawdopodobnie na balkon, jest dzień, a więc na postać 
pada światło dzienne. Młoda modelka ma kolczyk w nosie i na 
wardze, ma włosy pofarbowane częściowo na niebiesko. Nie 
wypina się, nie obcuje z innym mężczyzną, nie przedstawia wy-
zywającej pozy – daje to słuszne podstawy do sądzenia, iż jest to 
zdjęcie z gatunku glamour photography, czyli w wolnym tłuma-
czeniu: fotografii pięknej, stylowej. W odróżnieniu od pornografii te zdjęcia nie mają na celu wywołanie u odbior-
cy podniecenia seksualnego, a dostarczenie mu pozytywnych wrażeń estetycznych, emocjonalnych, myślowych. 
Ma go zainspirować, bo wszystko, co piękne, może skłaniać do refleksji, oczyszczać umysł ze zła i wprowadzać w 
stan wewnętrznej harmonii. Różnica między nagością mającą rozpalać pożądanie i prowadzić do nierządu a nago-
ścią uwrażliwiającą, budzącą pozytywne emocje, które można porównać do oglądania deszczowego pejzażu, bądź 
czytania natchnionej poezji, wymaga po prostu pewnej wnikliwo ści, do spostrzeżenia której trzeba pozbyć się igno-
rancji. Przy okazji warto dostrzec, że zdjęcia z gatunku glamour są czasem – jak to, które umieściłem – wykony-
wane z własnej woli modelek. W nich dziewczyny bądź kobiety wyrażają siebie, w odróżnieniu znowu od materia-
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łów, w których nie dość, że nie chcą partycypować, to jeszcze zmuszone są wykonywać wszystkie zachcianki męż-
czyzn. Dlatego też kocham ten rodzaj fotografii, bo promuje niekwestionowane prawo każdego człowieka do rów-
ności i wolności, a które to jest bez przerwy deptane względem płci żeńskiej przez zadufanych w sobie facetów, nie 
mających zielonego pojęcia o cudowności kobiet. 
  Kończąc moją wypowiedź, mam nadzieję, że mniej osób będzie teraz skłonnych pomylić wizerunki panienek w 
magazynach porno z inspirującymi zdjęciami pięknych dziewczyn, takimi jak powyżej, wartymi głębszych prze-
myśleń, gdzie ewentualny negliż bynajmniej nie jest związany z wywoływaniem podniecenia seksualnego. Wciąż 
są mężczyźni lubujący się w szowinistycznych frazesach pokroju „bo to jest baba” i w dalszym ciągu będą oni czuć 
do kobiet jakieś uprzedzenie, które być może wynika z podświadomej zazdrości o ich pozytywne cechy. Niewiasta, 
o ile nieskorumpowana przez pieniądze bądź pychę, jest czymś wspaniałym i sądzę, że na ogół bardziej uczuciowa 
od mężczyzny – a kto twierdzi, że jest to dla niej powodem do zgorszenia, jest po prostu głupi. 
 

Aleksander „Polishchuk” Skiba, 1b
z zeszytów szkolnych 
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opowiadanie 
 

 

Romans z wampirem (3) 
 

 
     Nagle drzwi się otworzyły, a u ich progu stała 
Agnieszka. Emila szybko usiadła w wannie i zakryła 
się rękoma zawstydzona. Jej przyjaciółka była wi-
docznie wzburzona. Weszła szybkim krokiem zatrza-
skując za sobą drzwi. Emila wyszła z beczki i okryła 
się ręcznikiem 
- Coś się stało, że wpadasz tutaj taka wzburzona? 
- Tak, stało się - Agnieszka wręcz tryskała złością. 
- Słucham cię - odparła spokojnie. 
- Co ma znaczyć twoje zachowaniem przed tym 
wampirem? 
- Nie wiem, o czym mówisz…. 
- Nie strugaj wariata! Pytam, co mają oznaczać te 
uśmieszki i fakt, że on ciebie dotyka?! 
- Nic nie znaczą. Jestem uprzejma… 
- Więc dla uprzejmości może jeszcze rozbierzesz się 
przed nim? 
- Nie wiem, o co ci chodzi. Jesteś zazdrosna, że ktoś 
się w końcu interesuje mną, a nie tobą - uniosła się 
gniewem. 
- Widzę, że cię do niego ciągnie, ale uwierz mi, to nie 
ma przyszłości ani sensu… Zapomniałaś, co rodzice 
nam mówili? Zapomniałaś o Agatce? 
- Nie zapomniałam - spuściła wzrok - Ale on ma w 
sobie coś, co mnie przyciąga… Działa na mnie jak 
narkotyk - jej oczy zabłysły. 
- Emila, zdaje ci się… To wampir. Z tego nic nie 
będzie… 
Elfka położyła się plecami do przyjaciółki i nic nie 
mówiła 
- Ja chcę dla ciebie dobrze… - pocałowała ją w poli-
czek - Prześpij się. Dobranoc. 
Emila słyszała jedynie kroki i odgłos otwieranych i 
zamykanych drzwi. Czy mogło to być prawdą, że 
lord się do niej zaleca? Czy ona jest dla niego atrak-
cyjna, mimo, że wszyscy w wiosce zalecali się do 
Agnieszki? I najważniejsze pytanie, czy Morett czuje 
to samo co ona…? Próbowała znaleźć odpowiedzi na 
nurtujące ją pytania, lecz szybko zasnęła. 
    Kolejnego ranka wstały wcześnie - z przyzwycza-
jenia - i doprowadziły się do ładu. Założyły suknie i 
wędrowały po pokojach podziwiając rzeźby i obrazy. 
Czuły się dziwnie nosząc czyste, aksamitne suknie. 
Były przyzwyczajone do zabłoconych, wełnianych 
strojów.  Emila spoglądała przez okno podziwiając 
piękno lasu, który był w pobliżu. Prosiło się wręcz o 
to, by go zbadać i odkryć jego tajemnice. Nie należa-
ła ona do elfów, które zamykają się w czterech ścia-
nach. Zawsze ciągnął ją zew natury i przygody. Nie 
myśląc długo wymknęła się z komnaty i ruszyła w 
stronę drzwi, lecz zatrzymał ja głos, który sprawił, że 
zamarła. 

- Gdzie 
się wy-
bierasz? 
- Emila 
jak po-
parzona spojrzała za siebie 
- Masz zamiar uciec? - Wampir stał w cieniu, a tuż 
obok niego znajomy służący. 
- Ależ skąd!- szybko dodała - Chcę zobaczyć ten 
pobliski las - uśmiechnęła się, lecz na jego twarzy 
gościła kamienna obojętność. 
- Uważaj na siebie - rzucił beznamiętnie i odszedł. 
Wydawało się jej, że poszedł w stronę komnaty 
Agnieszki. 
      To było jak kubeł lodowatej wody, który na nią 
wylano. W jednej chwili wybiegła z willi i ruszyła 
biegiem przez pola pszenicy powstrzymując łzy. 
Szybkimi susami wskoczyła w gęsty las rozdzierając 
suknie na strzępy. Nie czuła bólu wbijających się w 
jej ciało cierni. Potknęła się o korzenie i wylądowała 
na powalonym pniu drzewa, który obrósł mchem. 
Siedziała w obdartej sukni oparta o konar, a łzy 
spływały po poranionych policzkach.  Nie wiedziała 
co się stało z lordem. Jeszcze wczoraj pałał do niej 
zainteresowaniem, a dziś był szorstki i obojętny. 
Jednak najbardziej zabolał ją fakt, że szedł do 
Agnieszki, która rzuca w niego obelgami. Dlaczego 
wczoraj wysyłał sygnały, że interesuje się nią? Może 
on lubi niedostępne elfki? Pytania rozrywały głowę 
Emilii, a ona płakała. Dla niego potrafiłaby skoczyć 
w ogień. Zakochała się w nim od pierwszego wejrze-
nia. Jego czerwone oczy ją zahipnotyzowały, stał się 
dla niej narkotykiem. Otarła zapuchnięte i załzawione 
oczy. Spojrzała ku niebu, które przebijało się przez 
gęstą koronę drzew. 
     Spojrzała wokół siebie. Otaczał ją las, który był 
dla niej azylem. Wokoło rozciągały się wysokie 
drzewa, które oplotły pnącza. Zielone paprocie dawa-
ły schronienie małym gryzoniom, a nad jej głową 
śpiewały ptaki. Wzięła głęboki wdech i wstała. Za-
częła się kręcić i śmiać. Postanowiła, że rozkocha w 
sobie lorda, a naszyjnik od rodziców jej pomoże. 
Wykorzysta cały swój urok, aby wampir ją pokochał. 
Przypomniała sobie słowa swojej matki „Jeśli czegoś 
naprawdę pragniesz to niebiosa pomogą ci to zdo-
być”. Uskrzydliła ją ta myśl. 
     Nagle usłyszała szelest. Paprocie zaczęły poruszać 
się złowrogo. Serce zabiło jej mocniej. Oddech stał 
się płytki. Przed jej oczami migały cienie, które chi-
chotały. Złapała w dłonie pobliski patyk i stanęła w 
pozycji obronnej. Nagle jej oczom ukazał się wielki 
tygrys, który szczerzył kły. Wydawał się on jej zna-
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jomy. Elfka wiedziała, że niejednokrotnie te dzikie 
koty mordowały elfy. Stanął przed nią i wysuwał 
pazury, które błyszczały. Jeden głośny ryk tygrysa 
uświadomił jej, że zwierzę jest rozjuszone i gotowe 
zabić. Nie myśląc długo, zamachnęła się wielkim 
kijem, lecz zwierzę uskoczyło niespostrzeżenie i 
drapnęło ją w udo. Dziewczyna z bólu uklękła i wy-
dobyła z siebie głośny pisk. Bestia krążyła triumfal-
nie. Skoczył na nią z tyłu, lecz spotkał się z silnym 
uderzeniem kija, który elfka w niego wycelowała. 
Tygrys nasrożył sierść i ryknął rozjuszony. Jego żółte 
oczy nie wróżyły nic dobrego. Zamachnął się łapą, 
by powalić zdobycz, która uskoczyła morderczemu 
ciosowi, lecz potknęła się o wystające korzenie i 
upadła. Tygrys tylko na to czekał. Zaryczał głośno, 
przyprawiając Elkę o gęsią skórkę. Emila zamknęła 
oczy i wyobraziła sobie Moretta, który głaszcze ją po 
policzku i całuje w szyję. Uśmiechnęła się i czekała 
na śmierć. Słyszała jak tygrys wzbija się powietrze, 
by zadać ostateczny cios i przegryźć krtań. Wzięła 
głęboki wdech, a serce biło jak szalone. Zacisnęła 
pięści. Cisza… Nic się nie dzieje... Nie czuje na sobie 
ani oddechu tygrysa, ani jego pomruków. Otworzyła 
oczy. Oślepił ją blask promieni, które na nią padały. 
Gdy odzyskała wzrok, ujrzała martwą bestię leżącą 
parę metrów dalej. Usiadła zaskoczona i rozejrzała 
się. Jej serce znów zabiło szybciej. 
     Tuż obok niej siedział lord wycierający miecz z 
krwi, a na jego twarzy malował się gniew. Spojrzał 
na nią surowym wzrokiem. 
- Co ty sobie wyobrażałaś? 
- Ale to nie… 
- Zamilcz!- Przerwał jej w połowie zdania 
- Zachowałaś się jak głupie dziecko! Przecież wiesz, 
że tygrysy czują doskonale zapach krwi! 
- Przepraszam…- rzuciła drżącym głosem 
- Czy ty nie wiedziałaś, że to niebezpieczne?! Ciesz 
się, że zdążyłem w porę! Teraz chodźmy, póki nie ma 
ich więcej - ruszył przed siebie karczując drogę po-
wrotną. 
     W willi służący opatrzył rany elfki i ułożył ja do 
łóżka. Po chwili do jej komnaty wbiegła Agnieszka, 
która rzuciła się na przyjaciółkę i mocno uścisnęła. 
- Jak dobrze, że ci nic nie jest. Dlaczego nic mi nie 
powiedziałaś, ze idziesz? 
- Jakoś nie było okazji - odparła cicho. 
- Coś cię boli?- pogłaskała ją po głowie. 
- Tak… 
- Ten bok? 
- Serce…- otarła łzę z policzka. 
- Nie rozumiem… 
- Widziałaś jak on na mnie patrzył? Jak na psa… 
- spojrzała w dal- Wczoraj czułam, ze chce mnie 
poznać…- uśmiechała się - A dziś? Traktuje mnie jak 
powietrze, a dziś zbeształ jak psa… Dlaczego? Za 
co? 

- Emila, mówiłam ci, ze to nie ma sensu. Jego serce 
już dawno wystygło… Zapomnij o nim.. 
- Nie mogę… Wiesz o czym myślałam, gdy ten ty-
grys miał mnie zabić? 
- Nie wiem.. 
- O nim, jak gładzi moje policzki i szepcze  do ucha, 
że mnie kocha i nie opuści… - na jej ponurej twarzy 
znów zagościł uśmiech. 
- Sama widzisz, że on nic do ciebie nie czuje. Bawił 
się tobą po prostu… Zapomnij o nim - złapała ją za 
rękę - To jest nasz pan, a my jesteśmy jedynie jego 
służącymi. Takich jak ty ma na pęczki. Zapomnij o 
nim… 
- Jestem senna… Na dziś mam dość atrakcji…- Emi-
la nie miała już siły więcej o tym rozmawiać. 
- Słusznie, wyśpij się - wstała z łóżka żwawo - Do-
branoc. 
- Dobranoc - wyszeptała poprzez łzy. 
     Gdy usłyszała trzask zamykających się drzwi 
wstała i zaczęła wędrować po pokoju. Nagle usłysza-
ła kroki i st łumiony głos lorda: 
- I jak się czuje? 
- Dobrze, śpi teraz. Lepiej jej nie budzić - rozpoznała 
głos Agnieszki - Może panie zjesz coś po takim wy-
siłku? 
- Nie jestem głodny, wolałbym spojrzeć jednak oso-
biście, jak się czuje - spokojnie rzekł. 
- Po co ją budzić? Medyk powiedział, ze teraz po-
trzeba jej snu - usłyszała szuranie stóp - Nalegam byś 
panie coś zjadł. 
- Skoro tak nalegasz…- głośno odetchnął. 
     Emila aż się zagotowała. Czy to możliwe, że jej 
przyjaciółka zaleca się do lorda? A może troskliwie 
dba o jej zdrowie? Wie, że obecność wampira źle na 
nią działa i osłabia psychicznie. Również siła jaką 
trzeba użyć, by zabić tygrysa, wymaga regeneracji. 
Usiadła na łóżku patrząc na wschód słońca. 
     Ale czemu Morett chciał ją odwiedzić? Może 
chciał przeprosić za swoje zachowanie?  Przecież to 
ona zachowała się bezmyślnie, zostając sama w lesie. 
Brakowało jej teraz silnego ramienia, na którym mo-
głaby się wesprzeć. Mimo, że nienawidzi wampirów 
za ich bestialstwo, to tego kochała. Głowa Emilii 
pękała. Dlaczego ją uratował? Przecież mógł pozwo-
lić, by tygrys ją zabił i skrócił męki, z jakimi musi się 
borykać. Skoro mu zależy, to dlaczego jest taki ozię-
bły? Wstała i podeszła do okna. Słońce zaszło za 
góry, które spowiły się mgłą, a niebo rozświetliły 
miliony gwiazd. Spojrzała na rozciągające się pod nią 
krzewy rozświetlone blaskiem pochodni. Nagle za-
uważyła dwie sylwetki, które prześlizgują się przez 
chodnik. Z daleka zauważyła lorda po jego czerwo-
nych znamionach, ugięły się pod nią kolana.  
 

Ciąg dalszy nastąpi … 
SORRISO 
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do wypożyczania i czytania, czytania, czytania… 
 

Bestsellery literatury polskiej i  światowej: 
Pilot, Marian: Pióropusz. Kraków, 2011. (Nagroda Literacka NIKE 2011) 
Chiger, Krystyna: Dziewczynka w zielonym sweterku. Warszawa, 2011.  
Hugo-Bader, Jacek: Dzienniki kołymskie. Wołowiec, 2011. 
Wilk, Paulina: Lalki w ogniu: opowieści z Indii. Warszawa, 2011. 
Kalicińska, Małgorzata: Zwyczajny facet. Poznań, 2010. 
Hołownia, Szymon: Bóg: życie i twórczość. Kraków, 2010. 
Gutowska-Adamczyk, Małgorzata: Cukiernia Pod Amorem. Cz.3. Warszawa, 2011. 
Fox, Marta: Zuzanna nie istnieje. Kraków, 2011. 
Orbitowski, Łukasz: Święty Wrocław. Kraków, 2009. 
Koper, Sławomir: Afery i skandale drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa, 2011. 
Zafon, Carlos Luis: Światła września. Warszawa, 2011. 

Eco, Umberto: Cmentarz w Pradze. Warszawa, 2010.  
Pazzi, Roberto: Konklawe. Warszawa, 2007. 

Gilbrert, David: Normalsi. Warszawa, 2007.  
Kingsbury, Karen: Pamięć. Radom, 2007.  
Krist in, Hannah: Na deszczowy dzień. Warszawa, 2010. 
Bachman, Richard: Blaze. Warszawa, 2007..  
Kostova, Elizabeth: Historyk, Warszawa, 2006. 
Picoult, Jodi: Drugie spojrzenie. Warszawa, 2010. 
Natsuo, Kirino: Prawdziwy świat. Katowice, 2010. 
Nicholls, David: Jeden dzień. Warszawa, 2011  

 
 
Powieści młodzieżowe: 
Maguire, Eden: Mroczny anioł. Bremen, 2011.  
Blazon, Nina: Władczyni snów. Bremen, 2011. 
Desrochers, Lisa: Pokusa. Wrocław, 2011.  
Cast, P. C.: Dom nocy. T . 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katowice, 2010. 
Jess-Cooke, Carolyn: Zawsze przy mnie stój. Kraków, 2011. 

Powieści kryminalne: 
Krajewski, Marek: Liczby Charona. Kraków, 2011.  
Parys, Magdalena: Tunel. Warszawa, 2011. 
Beckett, Simon. Wołanie grobu. Warszawa, 2011. 
Larsson, Asa. Krew, która nasiąkła. Kraków, 2011. 
Heivoll, Gaute: Zanim spłonę. Warszawa, 2011.  
Loon, Karel van: Ojciec i ojciec. Warszawa, 2005.  
Marinina, Alekasandra: Zabójca mimo woli. Warszawa, 2009. 
King, Stephen: Dallas '63. Warszawa, 2011. 
  

 
Biografie: 
Grzebałkowska, Magdalena: Ksiądz Paradoks: biografia Jana Twardowskiego. Kraków, 2011. 
Niedźwiecki, Marek: Nie wierzę w życie pozaradiowe. Warszawa, 2011. 
Wałęsa, Danuta: Marzenia i tajemnice. Kraków, 2011. 
Tomalin, Claire: Sekretna kochanka Dickensa. Warszawa, 2011. 
Havel, Vaclav: "Tylko krótko proszę". Kraków, 2007.  
Görtemaker, Heike B.: Ewa Braun: na dworze Fűhrera. Kraków, 2011. 
Modelski, Łukasz: Dziewczyny wojenne: prawdziwe historie. Kraków, 2011. 
Sosnowski, Adam: Zuzanna Kurtyka: sumienie i polityka. Kraków, 2011.  

 



11 

 

recenzje książek 
 

Koontz Dean: Prędkość. Warszawa: Albatros, 2007. 
 

     Często stajemy przed różnymi wyborami. Musimy podjąć decyzje, których nikt za 
nas nie podejmie. Czasem chodzi o błahostkę, czasem o sprawę poważniejszą, ale 
kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, a to Ty musisz zadecydować, kogo z wybranych 
osób uchronić przed śmiercią, skazując na nią tym samym drugą osobę, sytuacja 
wymyka się spod kontroli. Nieodparta pokusa sięgnięcia po kolejną książkę Deana 
Koontza sprawiła, że znów odkładając kilka innych niezmiernie intrygujących pozy-
cji, wybrałam właśnie „Prędkość”. 
     Billy’ego poznajemy w wieku trzydziestu kilku lat. Prowadzi spokojne życie 
barmana. Nie wiemy nic o jego przeszłości. Wkrótce dowiadujemy się, że jego uko-
chana Barbara od dłuższego czasu leży w śpiączce w szpitalu. Jego rodzice od lat nie 
żyją. Billy wiedzie samotne życie, nie ma zbyt wielu znajomych, mieszka sam na 
uboczu miasteczka. Dawniej bohater pisał nowele i powieści, jednak z czasem, kiedy Barbara zapadła w śpiączkę, 
Billy stracił inspirację. Jego życie zaczęło gasnąć. Pewnego dnia, bohater za wycieraczką samochodu znajduje 
kartkę: „Jeśli nie przekażesz tego listu policji i ich w to nie zaangażujesz, zabiję uroczą blond nauczycielkę gdzieś 
w okręgu Napa. Jeśli przekażesz ten list policji, zabiję zamiast tego starszą panią zaangażowaną w działalność 
charytatywną. Masz sześć godzin na podjęcie decyzji. Wybór należy do ciebie”. Od tego listu wszystko się zaczyna. 
Wszystko, czyli szalony wyścig z czasem, ucieczka przed mordercą, próba ochrony kolejnych ofiar. Kiedy Billy 
spostrzega, że zabójca próbuje wrobić go w popełnione przestępstwa, jest już za późno, aby informować policję. 
Teraz musi on jeszcze maskować swoje własne, acz pozostawione przez mordercę ślady.  
     Poza swobodną, płynną akcją i niezwykle realistycznymi dialogami, kolejnym fenomenem Deana Koontza jest 
nieprzewidywalność jego powieści. Czytając wiele kryminałów możemy podejrzewać, kim tak naprawdę jest prze-
stępca, domyślamy się przyszłych wydarzeń… W powieściach Koontza takie myśli nawet nie przychodzą do gło-
wy. Po prostu żyjemy tym, co czytamy. „Prędkość” niejednokrotnie zaskakuje. Ciągle trafiamy na jakieś niespo-
dzianki, które nie sposób było przewidzieć. Całą prawdę odkrywamy na kartach książki. 
     Koontz poprzez tę właśnie powieść pokazuje nam, że nie należy ciągle żyć przeszłością. Owszem, trzeba o niej 
pamiętać, ale także zacząć żyć chwilą. Dostrzegamy także, że siłę na nowe życie może dać nam inny człowiek, 
wiara w niego. Gdyby nie obecność Barbary w życiu Billy’ego, dawno straciłby sens życia. Człowiek często nie 
zdaje sobie sprawy, że to wiara w innych ludzi może być podstawą ich własnego życia. To właśnie ukochana daje 
Billy’emu siłę, chęć życia i walki. Dzięki niej zmienia się on w lepszego człowieka, zyskuje przyjaciół i zaczyna 
budować swoje nowe, szczęśliwe życie.  
     Polecam wszystkim miłośnikom kryminałów. Oczywiście fanom Deana Koontza również. Zaś tym, którzy do 
jego utworów nie są jeszcze przekonani z czystym sumieniem powiem, że mogą swoją znajomość z powieściami 
tego pisarza rozpocząć właśnie od „Prędkości”. Nie zawiedziecie się! 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 2d 
 

Mujica Barbara: Frida. Warszawa: MUZA SA, 2003. 
 
     Frida Kahlo, a właściwie Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, urodziła się 6 lipca 1906 roku, zmarła 
13 lipca 1954 roku. Wielka malarka meksykańska. Stworzyła wiele prac, które były utrzymane głównie w stylu 

realistycznym oraz symbolicznym. Była żoną sławnego, komunistycznego malarza 
Diega Rivery.  
     Jej życie już od najmłodszych lat nacechowane było bólem i poczuciem wyizolo-
wania. Jako mała dziewczynka zachorowała na polio, niedługo potem jako nastolatka 
przeżyła i wypadek autobusowy, który w znaczący sposób wpłynął na jej dalszą ka-
rierę malarską. W swoich obrazach ukazuje wiele bólu, samotność oraz trudne życie 
kobiet. Największe zainteresowanie wzbudziły one w ruchu feministycznym.  
     Przeżyła burzliwy romans z Lwem Trockim. W książce pt. ”Frida” Barbara Mujica 
(siostra Fridy) opisuje wczesne lata życia  młodej malarki, wzloty i upadki, śmieszne 
anegdotki oraz całkiem doniosłe wydarzenia ze sfer politycznych. Bez wątpienia  
Frida Kahlo jest jedną z najbarwniejszych postaci początków XX w. 
     Polecam również film biograficzny o tym samym tytule, wyreżyserowany przez  
Julie Taymor.  
                                                                                                      Justyna Józwa, kl. 1b 
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Małecki Jakub:  Dżozef. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.  
 
     „Dżozef” – wysokie oceny i pochlebiające recenzje zadecydowały o moim nie-
zwłocznym zapoznaniu się z tą właśnie pozycją Jakuba Małeckiego. Od tej książki wy-
magałam bardzo wiele i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie rozczarowała 
mnie! 
     Kim jest Dżozef? Wciąż sama zastanawiam się, czy czytając tę książkę tak naprawdę 
mamy okazję go poznać. Z pewnością jednak poznajemy czworo pacjentów jednego z 
warszawskich szpitali. Są to ludzie z różnych środowisk. Głównym bohaterem, narrato-
rem, jest dwudziestokilkuletni Grzechu, chłopak z dresiarskiego środowiska, ale w głębi 
duszy porządny i zrównoważony człowiek. Jego znajomi ze szpitalnej sali to kolejno 
Maruda, Kurz i ostatni, który dołączył - Czwarty. Mijają kolejne leniwe szpitalne dni... 
aż do momentu, kiedy zaczynają znikać drzwi i korytarze wewnątrz budynku. Równo-
cześnie Czwarty, mocno gorączkując, rozpoczyna opowieść. Smutną opowieść o małym 
chłopcu, jego rodzinie i upiornym Koźle Drewniaku. Wkrótce akcja zaczyna toczyć się na dwóch płaszczyznach. 
W obu wątkach z czasem coraz bardziej rośnie napięcie. Czytając "Dżozefa" idealnie można wczuć się w sytuację. 
Choć wydaje się ona dość nieprawdopodobna, to styl i sposób opowiadania potęguje uczucie grozy i czyhającego 
niebezpieczeństwa, strachu i chorej ciekawości: co będzie dalej? 
     Autor w swojej powieści miesza różne style. Spotykamy wyrażenia typowo blokerskie, język prosty i neutralny, 
a także Conradowskie cytaty. Wszystko to idealnie łączy się 'na planie' "Dżozefa". Nie ma co, Małecki po prostu 
ma talent! Przekaz, który odnajdujemy w powieści jest bardzo wymowny. Z jednej strony dostrzegamy historię 
człowieka o zrujnowanym życiu, a z drugiej strony, odkrywamy, że nie można jednostajnie przez lata żyć, męcząc 
się ze swoją rzeczywistością, lecz wziąć sprawy w swoje ręce i zawalczyć! Z książki wypływa morze mądrości 
życiowych. Ale co tu dużo mówić... przekonacie się sami. Zakończenie, choć samo w sobie zbytnio zaskakujące 
nie jest, to tak naprawdę było poruszające. Autor nie pozostawił żadnych niezamkniętych wątków, niedomówień. 
Zatem cała powieść, wszystkie jej płaszczyzny, od początku do końca tworzą doskonałą i niepowtarzalną całość. 
     Jednym słowem pan Małecki miał niebanalny pomysł, który świetnie wykorzystał, tworząc tę genialną i emo-
cjonującą powieść. Za to dziękujemy, gratulujemy i prosimy o jeszcze! :D 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 2d 
 
Smith L. J.: Pamiętniki Wampirów. Księga 1. Warszawa: Amber, 2010. 
 
      Już od dawna, jako miłośniczka serialu stworzonego na podstawie tej oraz 3. pozostałych książek należących 
do serii autorstwa L. J. Smith, miałam chrapkę na jej przeczytanie i w końcu się do tego zabrałam. Moje oczekiwa-
nia wobec niej były dość wysokie i muszę przyznać, że się nie zawiodłam.  
     Wraz z rozpoczęciem się powieści kończy się jeden, a rozpoczyna drugi, całkiem nowy etap w życiu głównej 

bohaterki, Eleny Gilbert. Dziewczyna wciąż próbuje pogodzić się z wydarzeniami sprzed 
kilku miesięcy - tragiczną śmiercią jej rodziców i bólem po ich stracie, by móc stawić 
czoła bezlitosnej rzeczywistości, a powrót do szkoły tylko jej to utrudnia. Jednak nowy 
uczeń, Stefano Salvatore, skutecznie odciąga jej uwagę, szczególnie, że jest pierwszym 
chłopakiem, który zdaje się być odporny na jej urok osobisty. Sprawia to, że dziewczyna 
stawia sobie za wyzwanie zdobycie go.  
Tymczasem miasteczkiem zawładnął tajemniczy morderca, porzucający swe ofiary bez 
kropli krwi w organizmie, a mieszkańcy zaczynają wiązać bestialskie ataki z pojawieniem 
się w mieście Stefano. Elena, mimo iż tak właściwie w ogóle go nie zna, wierzy w jego 
niewinność.  Ale w takim razie kto jest mordercą terroryzującym miasto? Wkrótce okaże 
się, że kandydatów do tego tytułu jest nawet zbyt wielu... 
     W książce przede wszystkim urzekła mnie historia. Niektórzy powiedzieliby: "Eee, 

kolejny banał o romansie z wampirem", ale moim zdaniem nie mieliby racji. Początkowo Elena prezentuje tro-
chę typ głupiej lali - królowej szkoły, która zawsze uważa się za lepszą, ale potem stopniowo się zmienia i staje się 
bardziej empatyczna. Zauważa także, co tak naprawdę jest w jej życiu ważne - na pierwszym miejscu nie znajduje 
się już jej wygląd i to, co ludzie o niej pomyślą. Wartko płynącą akcja zachęcała do dalszego czytania, a zakończe-
nie może nie było szczęśliwe, ale na pewno mnie zaskoczyło. Jednak cała książka nie miałaby sensu, gdyby nie 
Damon i jego poczucie humoru ;). Jeśli chodzi o minusy to nie podobały mi się te wszystkie "ochy" i "achy", które 
stanowiły główną część rozmów Eleny ze Stefano i to by było na tyle, bo nie chcę marudzić ;)  
     Podsumowując, pani L. J. Smith należą się gratulacje za napisanie świetnej książki. Na razie piszę w liczbie 
pojedynczej, ale gdy powiększę moją biblioteczkę o kolejne powieści tej autorki myślę, że zmieni się ona na liczbę 
mnogą. 

Alice 
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recenzja filmu 
 

Dziewczyna z tatuażem. Reż . David Fincher. USA, 2011.  
 

     Po tym jak otrzymała wymarzoną rolę pokonując setki chętnych aktorek, w tym 
Natalie Portman i Scarlett Johansson, przeszła przez piekło. Zaczęło się od tego, że 
ścieli jej włosy i ufarbowali je na czarno. Następnie utlenili brwi i kazali przekuć 
wargę, nos, brwi i sutki. Musiała nauczyć się jazdy na motorze i potrenować kick-
boxing. Już na pierwszych przesłuchaniach odgrywała coraz to bardziej odważne 
sceny, pełne seksu i przemocy. Ale David Fincher doskonale wiedział co robi, 
wybierając do roli Lisbeth Salander nikomu nieznaną Rooney Marę. Ta oto dziew-
czyna stworzyła bowiem postać absolutnie genialną, zbierając od krytyków i zwy-
kłych fanów kina tony pochwał i zachwytów. Doceniona została niemal natych-
miast. Aktorka z marszu otrzymała nominację do Oscara (sam film otrzymał ich 
pięć), a to zapewne tylko początek… 
     Film zrealizowany został na podstawie powieści Stiega Larssona ”Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”, która 
w ekspresowym tempie osiągnęła status światowego bestsellera. Historia rozpoczyna się, kiedy dziennikarz Mikael 
Blomkvist, tuż po przegranym z kretesem procesie sądowym, otrzymuje nietypową propozycję pracy w jednym z 
najmniejszych szwedzkich miasteczek - Hedestad. Ofertę składa Henrik Vanger, pragnąc, aby Mikael dogłębnie 
zbadał sprawę zniknięcia 16-letniej Harriet, które  miało miejsce w latach 60.  
     W tym samym czasie Lisbeth Salander, aspołeczna, agresywna i nieobliczalna hakerka, zmaga się ze swoim 
nowym opiekunem - Bjurmanem, który poprzez swoje wyczyny szybko zapracował na miano „major problem” w 
życiu dziewczyny. W pewnym momencie  losy Blomkvista i Salander splatają się, a prowadzone przez nich 
mroczne śledztwo dotyka wszelkich możliwych aspektów, a mianowicie licznych gwałtów, tortur, przemocy wo-
bec zwierząt , a co najważniejsze - Religii, ujawniając coraz to straszniejszą historię rodziny Vangerów… 
     Dzieło spod ręki mistrza, Davida Finchera, to fenomenalny mrożący krew w żyłach kryminał, który wciąga od 
momentu pojawienia się na ekranie miażdżącej czołówki aż do ostatniej sekundy, zapewniając widzowi niezapo-
mniane wrażenia. Pierwszorzędne zdjęcia, dźwięk i montaż składają się na realizatorski majstersztyk. Wysokiej 
klasy aktorstwo - m.in. Daniel Craig, który skutecznie udowodnił,  że jego talent nie kończy się na superagencie 
Bondzie. Z drugiego planu zdecydowanie wyróżniają się Skarsgård oraz Plummer. Rooney Mara to w ogóle osob-
na historia. Zagrała rewelacyjnie, dosłownie stopiła się ze swoją postacią. Jest jakby żywcem wyjęta z książki Lar-
sona. Niezależna, silna, dzika, a przy czym bardziej wrażliwa i ludzka. Moim zdaniem kompletnie przyćmiła No-
omi Rapace (aktorka wcielała się w postać Lisbeth w szwedzkiej wersji filmu). 
Podsumowując: Nie wiem, jakim cudem ktoś może nadal preferować szwedzką adaptację, skoro ta przerasta ją w 
każdym chyba aspekcie, począwszy od realizacji, kończąc na aktorach. Dodam tylko, że dla mnie książkowa Lis-
beth ma od dziś twarz Rooney Mary.  

Agnieszka 
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Rys. Mariola Cygan, kl. 3d 
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hobby 

Szachy a rzeczywistość 

 

Szachy – gra strategiczna dla dwóch osób z rodziny 
gier planszowych. Rozgrywana jest przy pomocy 

trzydziestu dwóch figurek zwanych bierkami. 
 Gracz może grać bierkami białymi lub czarnymi. 
Celem gry jest danie mata królowi przeciwnika,  

czyli ustawienie go w takiej pozycji,  
po której nieuniknione jest bicie króla. 

   
     To skrócona, słownikowa definicja gry w szachy. 
Po jej przeczytaniu zainteresowanie tematem sza-
chów wcale nie musi wzrosnąć – jeśli ktoś nigdy 
wcześniej nie zetknął się z grą, mógł się nawet znie-
chęcić. Bo co ciekawego może być w grze planszo-
wej polegającej na przesuwaniu „pionków”, zwłasz-
cza, gdy nie widzimy w przesuwaniu ich niczego 
intrygującego? Gra nas przynudza, usypia. Dlaczego 
więc komuś w ogóle chciało się poruszyć ten temat? 
     Odpowiedź na pytanie zawarte w powyższym 
akapicie jest banalna – dlatego, że przedstawiony 
przeze mnie obraz szachów nie może być bardziej 
mylny w odniesieniu do rzeczywistości. Z całym 
szacunkiem, ale ludzie, którzy respektują ten pogląd, 
nic nie wiedzą o szachach, a może nawet więcej – 
wykazują się wobec nich ignorancją, unikając okazji 
do poznania walorów tej niesamowitej gry. Prawda 
szachistów wygląda bowiem inaczej. Dla wielu ludzi 
szachy nie są grą w tradycyjnym tego słowa znacze-
niu; nie są czymś, do czego siada się piątkowego 
popołudnia przy telewizorze, z kolegami i zapasami 
ulubionego napoju. Traktują oni part ię szachów ra-
czej jak coś w rodzaju uroczystości – spotykają się ze 
starannie wybraną do tego celu osobą, porzucają 
wszystko inne i na średnio pół godziny odprawiają 
wspólnie niesamowity rytuał. Podczas zmagań 
kształcą swoje umysły, rywalizują ze sobą; pałają do 
siebie sportową „wrogością”, zaś po zakończeniu gry 
podają sobie ręce w najszczerszym geście szacunku 
dla przeciwnika. To właśnie szachy: gra królów, a dla 
wielu – królowa wszystkich gier. 
     Grać w szachy nauczyłem się gdy miałem około 
trzech, czterech lat. Wówczas traktowałem tę grę 
jako lekką, łatwą i przyjemną układankę figurek w 
przypadkowych konfiguracjach. W rzeczywistości 
nie przykładałem się do gry prawie w ogóle, choć 
nigdy nie wątpiłem w jej zagadkowość. Wszystko 
zmieniło się w 2009 roku, gdy poszedłem na zajęcia 
szachowe w ramach obowiązkowej czwartej godziny 
WF-u w gimnazjum. Tam wszystko się zaczęło na 
nowo; mój duch walki przebudził się po dziesięcio-
letnim śnie. Poznałem tam ludzi: amatorów i jednego 
profesjonalistę, którzy na zawsze odmienili moje 

podejście do gry. Mój trener Paweł Olszewski rozbu-
dził we mnie gorący entuzjazm i uzmysłowił mi mój 
potencjał w tej konkurencji sportowej, natomiast 
część współuczestników, w tym Piotr Dziekoński, 
Karolina Sutkowska i Krzysiek, którego nazwiska 
niestety nie mogę sobie przypomnieć, pomogła mi 
odnaleźć moje słabe punkty w grze i pouzupełniać 
braki. Obecnie jesteśmy przyjaciółmi. Rok później 
stało się coś, co zupełnie odmieniło mój punkt wi-
dzenia siebie – zająłem w mistrzostwach szkoły w 
szachach pierwsze miejsce. Nigdy wcześniej nie mia-
łem pierwszego miejsca w żadnym konkursie ani 
zawodach sportowych. Ziściło się moje skryte ma-
rzenie – przed wszystkimi klasami trzecimi wysze-
dłem na środek sali gimnastycznej i w burzy okla-
sków odebrałem wysoką nagrodę. Nie ukrywam, że 
sukces ten zawdzięczam nie tyle sobie, co przyjaźni, 
braterskiemu wsparciu moich towarzyszy i przede 
wszystkim mojemu wspaniałemu Trenerowi. 
      W każdym sporcie jest jakiś pierwiastek psycho-
logiczny; w piłce ręcznej, nożnej, koszykówce, liczy 
się, poza sprawnością fizyczną, praca zespołowa. W 
szachach, poza ogromną sprawnością umysłową, 
niemalże tak samo ważny jest aspekt psychologiczny. 
Odnosi się to szczególnie do gry pod presją czasu. 
Dzięki tym walorom szachy wyraźnie odbijają się 
później w życiu. Zwłaszcza, że w tym sporcie 
wszystko zależy od nas – nie możemy ani trochę 
liczyć na pomoc osób trzecich. Celem jest danie mata 
przeciwnikowi – oznacza to ni mniej, ni więcej, że do 
tego właśnie będziemy dążyć przez cały czas trwania 
part ii. To nasz cel nadrzędny – jemu podporządko-
wujemy wszystko inne. Z niego rozgałęziają się cele 
poboczne. Nasz mózg sam układa wszystkie te cele w 
logicznie zintegrowane drzewko. Aby dojść do ostat-
niej gałęzi należy przejść po wszystkich innych to-
rach, co nie jest łatwe, bo przeciwności losu (a więc – 
nasz przeciwnik) stale nam utrudniają to zadanie; ów 
„los” robi wszystko, aby nas pokonać. Jeśli jednak 
chcemy wygrać, to musimy sprostać wymaganiom. 
Robimy to dla siebie – mat będzie w stu procentach 
naszym dziełem, niczyim innym. Wszystko musimy 
mu podporządkować.  
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     Nasuwa się więc trafny wniosek, że szachy 
uczą dyscypliny. I rzeczywiście tak jest. Grając, 
możemy liczyć tylko na siebie – to też niezła lek-
cja życia. Spójrzmy prawdzie w oczy – czy rze-
czywiście wszyscy nasi przyjaciele są niezawodni? 
A nawet jeśli tak, to nie zawsze mamy ich do dys-
pozycji. Szachy dają nagle sugestię, że pomoc 
osób trzecich powinniśmy w życiu traktować nie 
jako oczywistość, ale jako okazjonalny, sprzyjają-
cy czynnik – jako przewagę materialną na sza-
chownicy; coś, co daje nam inicjatywę do dotarcia 
do celu. Myśląc nad nowymi technikami dania 
mata przeciwnikowi, rozwijamy naszą kreatyw-
ność; i znowu skoro wszystko zależy od nas, naj-
bardziej my na tym korzystamy. Naprawdę nie bez 
powodu król na szachownicy jest najwyższą figurą 
– to właśnie jego zdobycie jest najwyższą nagrodą.  
     Szachy to, bez wątpienia mogę rzec, moje ży-
cie. Nie zawsze chce mi się grać, bo tylko grając z 
wymagającym przeciwnikiem rozwijam swoje 
zdolności, a nie zawsze jestem chętny do myśle-
nia, zwłaszcza gdy jestem po ośmiu godzinach 
siedzenia w szkole. Ale  gdy gram, jestem w swo-
im żywiole. Życie to bez wątpienia również  sza-
chy – każdy z nas ma swoją szachownicę i kró-
la, do zamatowania którego bezustannie dąży. 
To nasze marzenia i cele. Gdy wygrywamy, na-
gle znajduje się nowa partia do wygrania. Nie 
zawsze jest łatwo; zaiste, tylko czasami jest trochę 
lżej niż bardzo ciężko. Czasem przed sprawdzia-
nem jest niewiele czasu, a nasza wiedza jest nikła 
– wtedy gra staje się naprawdę ciężka.  
Ale póki oddycham, najważniejsza z mych figur jest 
na szachownicy. Po każdej porażce potrafię się pod-
nieść, bo mam poczucie własnej wartości i wiarę w 
moją moc – to też zawdzięczam m.in. szachom. 
     Jeżeli ktoś nie lubi szachów, uważa to za grę dla 
nudziarzy, to moje zdanie na pewno nie zmieni jego 
poglądów. Z całą pewnością też nie przemówi do 
niego fakt, że prowadzone były badania z udziałem 
dzieci, w wyniku których okazało się, że  
 
 
od redakcji 
 
 
te grające regularnie w szachy, miały lepsze wyniki 

w nauce od tych, które nie grały, ani też to, że moż-
liwych ruchów w szachach jest o WIELE więcej niż 
cząstek elementarnych we wszechświecie (po czter-
dziestu posunięciach w szachach mamy około dzie-
sięć do potęgi sto dwudziestej szóstej możliwych 
kombinacji gry). Jeśli jednak moja mowa do kogoś 
przemówiła, z wielką przyjemnością porozmawiam z 
nim o tym – kto wie, może razem przekonamy Pana 
Dyrektora o utworzeniu w naszym liceum kółka sza-
chowego. 

 
Aleksander "Polishchuk" Skiba, 1b 

 
 
 

Aleksander "Polishchuk" Skiba, kl. 1b 

 

 

 

 

 

Rys. Klaudia Kurowska, kl. 1b 

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: Mariola Cygan, kl. 3d; Agnieszka Lis, kl. 3d; Agata Pomietło, kl. 2a;  
Magda Iwankiewicz, kl. 2d; Klaudyna Szydełko, kl. 2d; Paula Podemska, kl. 2d; Małgosia Wiśniewska, kl. 2f; Monika Cieślińska, kl. 1a; 

Justyna Józwa, kl. 1b; Natalia Łaskarzewska, kl.1c; Aleksander Skiba, 1b; Klaudia Kurowska, kl. 1b. 
Opiekę nad całością prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki oraz Justyna Hełminiak – polonistka. 

Cen zurka 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 ortograf ii, gramatyki i dobrych obyczajów. 
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Wisława Szymborska 
 

Miło ść od pierwszego wejrzenia 
 

Oboje są przekonani,  
że połączyło ich uczucie nagłe.  

Piękna jest taka pewność,  
ale niepewność jest piękniejsza.  

Sądzą, że skoro nie  
znali się wcześniej,  

nic miedzy nimi nigdy się nie działo.  
A co na to ulice, schody, korytarze,  

na których mogli się od dawna mijać?  
Chciałabym ich zapytać,  

czy nie pamiętają -  
może w drzwiach obrotowych  

kiedyś twarzą w twarz?  
jakieś „przepraszam” w ścisku?  
głos „pomyłka” w słuchawce?  

- ale znam ich odpowiedź.  
Nie, nie pamiętają. (…) 

 

Były znaki, sygnały,  
cóż z tego, że nieczytelne.  

Może trzy lata temu  
albo w zeszły wtorek  

pewien listek przefrunął  
z ramienia na ramię?  
Było coś zgubionego  

i podniesionego.  
Kto wie, czy już nie piłka  
w zaroślach dzieciństwa?  
Każdy przecież początek  

to tylko ciąg dalszy,  
a księga zdarzeń  

zawsze otwarta w połowie. 
 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 2d 


