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słowo wstępne 

     Powoli nadchodzą święta, a  zima nieśmiało zbliża się do nas wielkimi krokami. W stacjach radiowych możemy 
już usłyszeć znane i lubiane świąteczne piosenki. Nasza koleżanka Agnieszka zdecydowała się popytać siedem-
nastkowych licealistów, czym są dla nich zbliżające się święta, co jest ich symbolem. Wyniki tych rozmów są 
bardzo ciekawe, przeczytajcie sami.  
     W tym numerze przedstawiamy także kolejny esej o miłości, wszak o niej nigdy dość. Cieszy nas bardzo miło-
sny nastrój, ale jesienna melancholia jeszcze nas nie opuściła, o czym pisze Raleigh. Jak zwykle zasypiemy Was 
także nową porcją wierszy cenzurkowych poetów, ale pojawia się też coś świeżego, mianowicie wierszowana bajka 
Agnieszki o naszym szkolnym zegarze oraz radosna twórczość uczniowska w postaci zabawnych limeryków.  
     Nie zabrakło jednak tematów poważnych. O czasach PRL-u i transformacji ustrojowej 23 lata po upadku komu-
ny w Polsce, rozmyśla pisząca te słowa, a Igor przedstawia esej  na temat piekła, jakie sami sobie gotujemy w XXI 
wieku.  
     Niedawno mieliśmy zaszczyt gościć w szkole, w ramach projektu Szkoła z poezją, pana Bohdana Zadurę, o cie-
kawym spotkaniu z tym niezwykłym poetą napisał Bartek. Przeczytacie również zabawną relację Rafała, już ab-
solwenta naszej szkoły, z wycieczki na Litwę, która odbyła się w czerwcu w ramach projektu Lekcje Miłosza.  
     Na naszych łamach zapoznacie się także ze zwycięskimi pracami w konkursie „Creative writing”, autorstwa  
naszych młodych redaktorów - Agnieszki i Kacpra. Chciałam zachęcić Was również do przeczytania gry w skoja-
rzenia, tym razem z naszym ulubionym nauczycielem fizyki panem Andrzejem Krukiem.  
     Na koniec w imieniu całej redakcji chcę życzyć Wam wesołych, spokojnych świąt, żeby rodzinnej atmosfery nie 
przyćmiewały troski o oceny oraz żebyście radośni i z nową porcja zapału i marzeń weszli w Nowy Rok. ☺ 
 

Agata Pomietło, kl. 3a 
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co we Wrocławiu piszczy… 
 

Subiektywne rekomendacje kulturalne 
 

- W piątek 7. grudnia odbędzie się 12. już edycja Nocy kina w Multikinie. Nie płaci się dużo (z legitymacją uczniowską 
16 zł), a mamy szansę w ciągu jednej nocy zobaczyć aż dziesięć filmów. Maraton rozpoczyna się o 23.00 w Arkadach 
Wrocławskich. Jest to z pewnością gratka dla każdego kinomana. Do zobaczenia będą takie filmy jak : „Marley one 
love”,  „Fuck for forest” czy „Prometeusz 3D”. 
- W niedzielę 9. grudnia odbędzie się w klubie Eter koncert znanego i lubianego zespołu Coma, który swoją muzyką 
przyciąga coraz młodsze pokolenia. Koncert zaczyna się o 20.00. Bilety nie są najtańsze (kosztują 49 zł), ale myślę, że 
fani są w stanie zapłacić każde pieniądze, żeby zobaczyć swój ulubiony zespół na żywo. 
- W poniedziałek 10. grudnia wszyscy uzdolnieni muzycznie i tanecznie młodzi ludzie będą mieli okazję wykazać się na 
castingu do polskiej wersji serialu „Glee”. Przesłuchanie startuje o godzinie 16.00, jest to już drugi z kolei casting do 
tego przedsięwzięcia. Zachęcam do spróbowania, może stoi przed wami wielka kariera? ☺ 
                                                                                                                                                       Agata Pomietło, kl. 3a 
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gra w skojarzenia 

Żeglujemy z panem Andrzejem Krukiem  
nauczycielem fizyki

 
Jestem 

  Realistycznym skorpionem. 
Moje dzieciństwo 

  Szczęśliwe i bezpieczne. 
Szkoła nauczyła mnie 
              Zasad ortografii i logicznego myślenia 
Autorytetem dla mnie jest 
              Ojciec święty Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z 
              Raczej z nikim się nie utożsamiam,  ale       
              bliska jest mi postać Mariusza Zaruskiego. 
Lubię w sobie   

 Dystans do otaczającej mnie rzeczywistości. 
Zmieniłbym w szkole 

Lekcje na przerwy. 
W życiu szukam 

Sensu i logiki. 
Wierzę w  

Boga. 
Uczeń idealny 

Spragniony wiedzy i ciekawy świata. 
W szkole irytuje mnie 

Papierkowa robota. 
Lubię kiedy uczeń 

Odważnie myśli i ma własne zdanie. 
Rozważny czy romantyczny? 

I taki, i taki. 
Wymarzona podróż 

Eskapada żeglarska za krąg polarny 
lub podróż do afrykańskiego buszu. 

Prawdziwe szczęście 
Udana rodzina. 

Dzieci 
            Powód do dumy. 
Perfekcyjny dzień 
            Niedziela. 
Nigdy nie zapomnę 
            Wrażeń, których dostarczył mi mój syn,     
            grając swój pierwszy koncert w filhar- 
            monii. 
Kiedy jest mi źle 
           Szukam pocieszenia na łonie natury. 
 

 
 
Przyjaciele 

       Najlepiej czworonożni. 
Potrafię wybaczyć 
                    Wiele… 
W szkole boję się 

       Że nie zdążę na lekcje. 
Praca 

        Satysfakcjonująca. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny 

       Żegluję w szkwałach. 
Jestem uzależniony od 

        Dobrej herbaty. 
Rozśmieszają mnie  
                    Horrory. 
Wzrusza mnie  
                    Gra moich synów i śpiew Oli. 
Moje śniadanie 

        Jaja na boczku. 
Niebo w gębie czuję  

        Pałaszując torty mojej żony. 
Miejsce we Wrocławiu  

       Ostrów Tumski. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił  

      ,,Jesteś Bogiem”. 
Aktualnie czytam  

      ,,Hirudoterapię”. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój  

        Koncert wiolonczelowy h – moll  
       Antoniego Dworzaka. 

Gdybym nie robił tego co robię  
       Zostałbym zakonnikiem. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole  
       Lekcje fizyki z Krukiem. 

Nigdy nie zrobiłbym   
       Świństwa przyjacielowi. 

Gdybym miał życzenie do złotej rybki    
       Poprosiłbym o kolejne życie. 

Ostatnie zdanie   
      Świat nie jest taki zły… 

 
 
 
 

Opracowała: 
Agnieszka Billewicz, kl.1a
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projekt Szkoła z poezją 

Nasz gość - poeta Bohdan Zadura  

23 października w ramach „Szkoły z poezją” odbyło się kolejne spotkanie  
ze znanym poetą. Tym razem w progi LO Nr XVII zawitał Bohdan Zadur a. 

      W piątek, 23 października, w naszej  bibliotece szkolnej mieliśmy zaszczyt gościć Boh-
dana Zadurę, poetę, prozaika, tłumacza i krytyka literackiego, a także redaktora naczelnego 
"Twórczości." Było to już trzecie spotkanie w ramach projektu i znowu atmosfera była bar-
dzo dobra, pomimo iż nie wszystko poszło zgodnie z planem.  

     Mimo że zostaliśmy zaskoczeni przez pana Bohda-
na wcześniejszą, niż planowana wizytą, to prawie 
wszyscy członkowie Pogotowia Literackiego z nasze-
go liceum zdążyli dotrzeć na czas. Spotkanie tradycyjnie 
rozpoczął krótkim przywitaniem dyrektor Roman Kowal-
czyk, takimi słowami: „To już trzecia odsłona naszych 
spotkań z pisarzami. Tym razem pragniemy niezwykle go-
rąco przywitać pana Bohdana Zadurę. Jesteśmy zaszczy-
ceni Pana obecnością i liczymy na owocną wizytę”.  

     Samo spotkanie, jak już zwykło się przyjąć, podzieliło się na dwie części.  
W pierwszej pan Bohdan wspominał swoje czasy licealne oraz przeczytał 
wiersz Matka odchodzi z nowego tomiku Zmartwychwstanie ptaszka, który 
później wspólnie staraliśmy się zinterpretować. 
     Druga odsłona miała już charakter wywiadu, jednak młodzieży udało się 
zadać zaledwie kilka pytań, ponieważ Bohdan Zadura odpowiadał na nie bar-
dzo obszernie, raz po raz przypominając sobie nowe, bardzo ciekawe wątki.  
Poeta nie stronił również od anegdotek, które opowiadał często i bez skrępo-
wania. Kilka zdań poświęcił swojemu przyjacielowi Henrykowi Berezie,  
a także czasopismu „Twórczość”, któremu obecnie szefuje. 
    Bohdan Zadura zakończył wizytę w naszej szkole kilka minut przed godziną 10.00. Wówczas wraz z Kamilą 
Pawluś, koordynującą cały projekt, opuścili gmach Siedemnastki. Wszystkie spotkania do tej pory przebiegły bar-
dzo sympatycznie i pozostaje mieć nadzieję, że podobnie będzie z kolejnymi.  

Bartosz Adamski, kl. 2f 

esej 

 

Miło ść jest jak wiatr!?   

 
 

Czym jest miłość? Czym się różni prawdziwa miłość od zakochania?  
           Czy to jest uczucie, które trwa, czy tylko chwilowe zauroczenie?  

Co nazywamy miłością? 
      

     Św. Paweł w liście do Koryntian wychwala miłość. Jest ona ukazana jako niezniszczalna, nie-
kończąca się. „[miło ść] Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,  we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma”. Miłość jest czymś niewidocznym, ale można ją poczuć…, jest jak wiatr. 
Jeśli mocniej zawieje możemy stracić panowanie nad sobą i w niewiedzy oddać się toksycznej 
miłości, która będzie nas niszczyć. Miłość między kobietą a mężczyzną powinna polegać na wza-
jemnym szacunku, szczerości oraz na umacnianiu się. „Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je   

                         ku górze”.  
     Miłość to też obowiązek. Jeśli obdarzy się drugą osobę tym uczuciem, jest się odpowiedzialnym za swoją mi-
łość. Nie chodzi o to, by codziennie kupować drogie prezenty, ale by zawsze być przy drugiej osobie, wtedy kiedy 
tego potrzebuje. Miłość też pozwala poznać drugą osobę z zupełnie innej strony.  
     Nieodłącznym uczuciem towarzyszącym miłości jest tęsknota. Można tęsknić za miłością lub z miłości.  
W tym pierwszym przypadku osoba mogła doświadczyć ogromnego uczucia i je straciła, natomiast tęsknić z miło-
ści oznacza, że najbliższa osoba, którą kochamy opuszcza nas na jakiś czas. 

Aleksandra Żuber, kl. 2d 
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sonda 
 

Święta naszymi oczami 
 

… czyli oczami uczniów! Czym są dla nas święta? Co jest dla nas ich 
symbolem? Tego właśnie starałam się dowiedzieć, w związku ze zbli-
żającymi się świętami Bożego Narodzenia. Są one ważnym świętem 

religijnym, ale i rodzinnym. Dla uczniów, istotne również  
z powodu wolnych dni… 

 
 

Kilkudziesięciu osobom zadałam po trzy pytania na temat świąt.  
Oto pytania i nasze odpowiedzi: 

 

1. Czy rozpoczęcie przygotowań świątecznych już w listopadzie (ozdoby w miastach, prezenty w sklepach) 
jest dobre? 

                               

     67% zapytanych osób, odpowiedziało, że rozpoczynanie przygotowań w listopadzie, nie jest dobre, gdyż dzieje 
się to za szybko i jest to niepotrzebne. Osoby, które powiedziały, że jest to dobre, argumentowały to tym, że jest 
wtedy więcej czasu na przygotowania i można mocniej wczuć się w świąteczną atmosferę. 

2. Czym są dla Ciebie święta: czymś wymuszonym, obchodzonym tylko ze względu na tradycję, czy czymś 
więcej, mocno przeżywanym wydarzeniem, w trakcie którego nie tylko świętujemy, ale i spędzamy czas  
z rodziną? 

                             

3. Co jest dla Ciebie symbolem świąt Bożego Narodzenia? 
 

     Najwięcej ankietowanych, odpowiedziało, że choinka. Kolejnym w kolejce był śnieg, a także prezenty. Wielu 
osobom zbliżające się święta, kojarzą się z jedzeniem, a wymieniano: pierogi, mandarynki, pomarańcze, a także 
ciastka. Pojawiły się również odpowiedzi takie jak: coca – cola, jarmark , dekoracje w sklepach, stół, jemioła, 
kolędy, renifer , światełka i film, mocno związany ze świętami: Kevin sam w domu. Pojawiła się również odpo-
wiedź ,,komputer”. 

Przygotowała: 
Agnieszka Billewicz, kl. 1a 

25%

67%

8%

tak, jest dobre

nie jest dobre

jest mi to obojętne

to tradycja, coś 

narzuconego z 

góry

to dla mnie coś 

więcej, niż tylko 

obowiązek

jest mi to 

obojętne
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     Od wieków w Polsce i na całym świecie aresztuje się nie tylko ludzi, ale 
także... książki. Zabrania się ich czytania, posiadania w domowej bibliotecz-
ce, a nawet zaglądania do nich w publicznych czytelniach i bibliotekach. Są 
różne sposoby zakazywania pewnych lektur: poprzez cenzurę, spisy książek 
niepolecanych czy wycofywanie z bibliotek. Reakcją na takie działania było 
zawsze podziemie czytelnicze i wzrost zainteresowania tymi tytułami. Lektu-
rami zakazanymi w różnych okresach były nie tylko takie książki, jak  Dzieje 
grzechu, Manifest Komunistyczny czy Biblia, ale także... Czerwony kapturek 
czy Charlie i fabryka czekolady...  
     Jakie były przyczyny tego rodzaju zakazów? Których tytułów nie pozwalano czytać? Takich informacji dostar-
czy Wam wystawa w bibliotece szkolnej, prezentująca książki zakazane w różnym czasie, miejscu i przez różne 
instytucje lub władze. 
                                Przyjdźcie, zobaczcie i … przeczytajcie! Nikt Wam tego nie zabroni! 

 

 

 

 
recenzje książek 
 

 
Desroches Lisa: Demony. Pokusa. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2011. 

 

     Siedemnastoletnia Frannie Cavanaugh pochodzi z wielodzietnej, katolickiej rodziny i mieszka w małym amery-
kańskim miasteczku. Jej ulubionym zajęciem jest pomaganie dziadkowi w majsterkowaniu przy jego starym Mu-
stangu Shelby GT 500. Uczęszczająca do ostatniej klasy szkoły średniej dziewczyna ma nadzieję, że ten okres jej 

nauki zakończy się bez większych problemów. Niestety, jej marzenia o błogiej eg-
zystencji pryskają z chwilą, gdy do jej szkoły przenosi się nowy uczeń, Luc Cain. 
Luc jest tajemniczy i zachowuje się, jakby pochodził z innego świata. 
    Dziewczyna zakochuje się w nim bez pamięci i nie jest w stanie myśleć o niczym 
innym. Dopiero po jakimś czasie odkrywa straszną tajemnicę, o tym, że Luc jest 
Demonem, o prawdziwym imieniu Lucyfer, który został zesłany na Ziemię, aby 
odebrać duszę dziewczynie. Frannie  jest przerażona, ale miłość wydaje się silniej-
sza niż rozum. Gdy zdaje się nam, że piekielne moce zaczną świętować tryumf, 
poznajemy chłopaka Imieniem Gabe, który stara się zwrócić na siebie uwagę Fran-
nie. Chłopak jest cichy i skromny, ale w jego wielkich, niebieskich oczach dziew-
czyna zaczyna dostrzegać dobro i spokój, o który już tak dawno się modliła. Nie ma 
pojęcia, że Gabe to sam anioł Gabriel i przyszedł, aby ocalić jej duszę przed wiecz-
nym potępieniem. Rozpoczyna się walka o duszę dziewczyny. Która strona wygra  
i czy miłość okaże się silniejsza od opętania? 
     W księgarniach dostępna jest już druga część książki pt. „Demony: Grzech 
Pierworodny”, a w naszej bibliotece wypożyczycie część pierwszą. Lekka i przy-
jemna lektura na ten zbliżający się świąteczny czas.  Zachęcam do przeczytania! 

 

                                                                                                                                                   Justyna Józwa, kl. 2b 



7 

 

Mendoza Eduardo: Brak wiadomości od Gurba. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010. 

      Dwaj kosmici, Gurb i jego przyjaciel, którego imienia nie poznajemy, wysłani są  
z misją badawczą na Ziemię, dokładniej mówiąc do Barcelony. Po pomyślnym lądowa-
niu rozdzielają się, aby każdy z nich mógł nabrać osobnych doświadczeń i przekonać się 
na własnej skórze, jak to jest być mieszkańcem tak wspaniałego miasta. Z chwilą opusz-
czenia statku przez Gurba ślad się po nim urywa. Od tej chwili jesteśmy zdani na towa-
rzystwo drugiego członka kosmicznej załogi. Opowiada nam on o swoich poczynaniach 
w świecie ludzi i sposobie dostosowywania się do norm społecznych panujących w Bar-
celonie. Spotyka wielu ciekawych ludzi, trafia w dziwne miejsca i upija się w podmiej-
skim barze o wątpliwej reputacji.  
      Książka napisana jest językiem potocznym, z dużą dozą humoru i ciętej riposty.  
W barwny sposób ukazuje życie mieszkańców Barcelony oraz bezlitośnie obnaża ludzką 
naturę. Pełna zabawnych zwrotów akcji stanowi doskonałą lekturę do oderwania się na 

chwilę od rzeczywistości i spojrzenia z przymrużeniem oka na nasze wady. Czy ludzie na Ziemi jeszcze potrafią 
cieszyć się prawdziwym życiem ??? 
                              Zachęcam do wypożyczenia tej przezabawnej lektury dostępnej w naszej bibliotece! 
 

                                                                                                                                                    Justyna Józwa, kl. 2b 

recenzja filmu 
 

Zawrócony: Scen. i reż.: Kazimierz Kutz. Wyst.: Zbigniew Zamachowski, Marek Kondrat i in.  Prod.: 
Polska, 1994.   
    

     "Zawrócony" to produkcja telewizyjna nakręcona przez Kazimierza Kutza, twórcę 
takich filmów jak "Sól ziemi czarnej" czy "Śmierć jak kromka chleba", który swoją dro-
gą powstawał w podobnym czasie, co wyżej wymieniony. Reżyser, jako że urodził się 
na Śląsku, często umieszcza akcję swoich filmów właśnie tam i tak jest też w tym przy-
padku. 
      Jest to historia Tomasza Siwka. Pracuje on w elektrociepłowni i wiedzie nudne, mo-
notonne życie, które składa się z rutynowych, codziennie powtarzających się czynności. 
To jednak zmienia się pewnego dnia, gdy Tomasz, jako członek PZPR, skuszony obiet-
nicą atrakcyjnych wczasów, decyduje się na szpiegowanie nielegalnej manifestacji od-
bywającej się w Katowicach. Świat Siwka wywraca się do góry nogami, gdy wraz  
z innymi, dając się ponieść emocjom, zaczyna śpiewać pieśń "My chcemy Boga", przez 
co, tak jak pozostali, staje się obiektem pościgu milicji. Doznaje on wówczas swego 
rodzaju nawrócenia, a może raczej "zawrócenia", jak mógłby sugerować tytuł. 
     "Zawrócony" to dzieło dość skromne i proste, nawet jak na czasy, w których powstało. Mimo to, nie jest to wa-
da, a wręcz przeciwnie - swego rodzaju minimalizm produkcji podkreśla jej smutny, tragikomiczny wydźwięk, 
który, przynajmniej moim zdaniem, wciąż pozostał uniwersalny. Nawet, jeśli jesteś zbyt młody, by pamiętać uka-
zany tu okres w historii Polski (a jeśli czytasz tę recenzję, to z pewnością jesteś) i tak będziesz w stanie odnaleźć 
się w nim i zaangażować emocjonalnie w losy głównego bohatera. Duża w tym zasługa obsady. Główny bohater 
jest postacią od początku, aż do samego końca budzącą sympatię widza. Mimo, że Tomasz Siwek nie jest ani ty-
pem bohatera dokonującego heroicznych czynów, ani człowiekiem specjalnie bystrym, widz wciąż jest w stanie się 
z nim utożsamiać. I za to ukłon dla Zbigniewa Zamachowskiego, bo nie sztuką jest stworzyć sympatyczną postać, 
gdy ta w scenariuszu stanowi niemal chodzący ideał. Natomiast trudno jest wykreować taką, która pomimo swoich 
licznych wad i słabości wciąż jest w stanie wywoływać u widza pozytywne emocje, bo jest po prostu realna i ludz-
ka. Role drugoplanowe trzymają równie wysoki poziom - najbardziej w pamięć zapadł mi Marek Kondrat, który 
jest klasą samą w sobie i tym razem również nie zawodzi. 
     Na pochwałę zasługują również umiejętnie wyważone proporcje między dramatem a komedią, dzięki czemu  
w żadnym momencie nie miałem wrażenia ani męczącego patosu, ani płytkiej farsy. Śmieszne sceny uzupełniają te 
smutne i nic nie sprawia wrażenia bycia nie na miejscu. 
    Podsumowując, "Zawrócony", mimo że jest filmem raczej nieskomplikowanym, skłania do myślenia i jest wart 
obejrzenia. Nawet, jeśli nie obchodzi cię specjalnie obraz ówczesnej rzeczywistości, wciąż możesz znaleźć  
w nim elementy, które przypadną ci do gustu bądź wątki, które możesz odnieść do własnego życia. Główną zaletą 
"Zawróconego" jest jego ponadczasowość, dzięki której wciąż porusza i bawi mimo tylu lat, jakie upłynęły od cza-
su jego premiery.              
                                                                                                                                                    Mateusz Litwin, kl.1a 



8 

 

poezja 

Zaklęci w czasie 
 

Gdybyś podszedł bliżej 
Chociaż o jeden krok 
I podniósł głowę wyżej 
I mocniej wytężył wzrok. 
Gdybyś do siebie dopuścił 
Odgłos nieznanego języka 
I tak nigdy byś nie przypuścił 
Co z tego  wynika. 
A ja jej wysłuchałam, 
Chociaż zupełnym przypadkiem, 
I wszystko tu zapisałam 
By się podzielić tym niezwykłym wypadkiem. 
Zaczął opowieść od końca 
Tykając nad swoim losem. 
Lecz stanąwszy tarcza w tarczę z tarczą Słońca 

Przemówił najczystszym głosem. 
,,Pięknym ja mężczyzną byłem: 
Brunetem o błękitnym spojrzeniu. 
Spokojnie sobie tutaj żyłem, 
Marząc tylko o miłości wejrzeniu. 
Moja praca była mi życiem 
I bardzo ją kochałem, 
Jednakże nie takim przeżyciem 
Jakiego oczekiwałem. 
Mechanizmy różnego rodzaju naprawiałem 
I znany byłem z dokładności. 
Punktualnie się zawsze zjawiałem, 
Gdy naprawiać przychodziłem w gości. 
Jeśli za szybko kończyłem swą naprawę, 

To ludzie się złościli: 
Gościnni byli bardzo - taką mieli zasadę, 
A mnie jakoś szczególnie gościć lubili. 
A jednak kiedy się zdarzyło, 
Że praca coś dłużej mi szła, 
Nie raz się wydarzyło, 
Że wyrzucono mnie jak psa. 
Poznałem więc ludzkie skłonności 
I tajniki czasu mijania: 
Nauczyłem się tak chodzić w gości 
By obeszło się bez wyrzucania. 
Szanowany więc byłem i znany, 
Dom miałem swój i kąt. 
Ale nie byłem zakochany 
I mój smutek brał się właśnie stąd. 
Lecz pewnego dnia się zjawiła 
I zapukała do moich drzwi. 
Do dziś pamiętam jak piękna była 
I do dziś mi się to śni. 
Jej włosy koloru ciemnego złota, 
Sylwetka smukła i zgrabna. 
Oczy - bystre jak oczy kota. 
I zabiłbym, gdybyś powiedział, że była tylko ładna. 
Była najpiękniejsza ze wszystkich 
Kobiet, które kiedykolwiek widziałem. 
Choć bez sukien przepysznych 
To właśnie ją przy boku mieć chciałem. 
Zaprosiłem ją do środka  
I powitałem nieśmiało. 
Szła z gracją - piękna istotka! 
Choć smutna, jak mi się zdawało. 
Gdy siedliśmy, wyjęła parę kartek, 
Piórko i kałamarz mały. 
Pamiętam: był wtedy czwartek. 
A ja aż drżałem cały. 
Zaczęła pisać powoli 
Lecz potem przyśpieszyła, 
Patrzyłem i podziwiałem do woli, 
Lecz wtedy nagle skończyła. 
Podała mi kartkę prędziutko; 
Pokazała mi bym czytał. 
I zacząłem szybciutko 
A wtem -  inny świat mnie powitał… 
,,Jestem wróżką czasu 
I mówię która godzina. 
Nie robię dużo hałasu, 
Tylko mówię co robić ma rodzina. 
Mierzę lata co mijają, 
Szepczę zwierzętom, by poszły spać. 

Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 3d 
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Witam nowe dzieje, gdy zawitają 
I dzięki mnie, nic złego nie może się stać. 
Lecz teraz nie starczy ma magia, 
By wszystkich o czasie informować. 
Bo ludzkość cały świat ogarnia, 
A ja za mała jestem, by się nim całym zajmować… 
Ostatnio tak głośno krzyczałam, 
Że ochrypłam zupełnie: 
Ludzi wciąż o czasie informowałam, 
Lecz nie robiłam tego rzetelnie. 
Stwórz dla mnie urządzenie; 
Ja tchnę w nie życie wielkie. 
To takie niewielkie marzenie, 
Co kłopoty może rozwiać wszelkie…” 
Zupełnie nie pomyślałem 
Taki byłem zakochany: 
W jeden dzień wykonałem 
Przedmiot przez dziewczynę pożądany. 
Gdy zobaczyłem jej radość, 
Jej piękną twarz oświetloną zachwytem, 
Zrozumiałem, że jej pragnieniu uczyniłem zadość 
I złapałem ją w objęcia silnym uchwytem. 
- Kocham Cię - wyszeptałem. 
- Nad wszystko co mnie otacza! 
I tylko na Ciebie czekałem,  
By pójść z Tobą do ołtarza. 
I gdy myślałem, ze będziemy już razem, 
Że zdobyłem to, czego chciałem. 
Przeraziłem się jej twarzy wyrazem 
Przeraziłem się tym, co usłyszałem. 
Dziewczyna łzami się zalała, 
Szlochając w moim objęciu. 

I po chwili, wszystko mi opowiedziała, 
Przerywając, w wielkim napięciu. 
Biedną i słabą udawała, 
Bo potrzebowała pomocy. 
Tylko ja mogłem jej dać, co chciała 
I tylko w mojej było to mocy. 
A jednak teraz wyznała,  
Że kocha mnie mocno: nad życie. 
I cicho zaklęcie wyszeptała. 
I wyszło jej znakomicie. 
Zaklęła nas w mym urządzeniu: 
Na zawsze jesteśmy już razem, 
Spełniając zadość jej marzeniu  
I rządząc na świecie czasem. 
Jestem zegarem - to jasne. 
A ją nazywacie godziną. 
Minutki to nasze córki 
I jesteśmy szczęśliwą rodziną. 
Choć nie tak wymarzyłem nam życie,  
Byśmy wam czas odmierzali, 
Chociaż - to wyśmienicie 
Że tyle dobrego żeśmy wam dali…” 
Tak zakończył tykanie: 
wybiła pełna godzina; 
Wskazówki się zatrzymały 
I zniknęła przemiła rodzina. 
Teraz wisi nad drzwiami 
O czasie uczniom podpowiada. 
Ze znieruchomiałymi wskazówkami, 
Że czas by żyć podpowiada… 
  

Agnieszka Billewicz, kl. 1a

    
    
Miłość IMiłość IMiłość IMiłość I    

    

Nienawidzę cię, wiesz? 
Dlaczego? Sam już nie wiem! 
Tylu ludzi wokół mówi 
I sprzeciwia się, że możesz 
Kimś dla mnie być więcej. 
Co oni mogą wiedzieć?! 
Czy wiedzą cokolwiek 
O głębi twych oczu, 
O wiecznie zimnych dłoniach, 
O ciemnych, miękkich włosach. 
Nie! Nienawidzę cię, 
a ten wiersz tylko to potwierdza! 
 

            Kacper Rygałło, kl. 1e 

    
Miłość IIMiłość IIMiłość IIMiłość II    
    

Bawiłaś się mną jak lalką. 
Smutno mi i żal, że pozwoliłem sobą tak pomiatać! 
Ślepy i głuchy, lecz może to normalne,    
przecież jesteś moją pierwszą miłością. 
Tak, jesteś, nie pomyliłem się, 
bo byłaś i będziesz tą, którą pierwszą pokochałem… 
Boli mnie, że czasem jestem przedmiotem,  
traktuję to jak pokutę, 
za to, że cię tyle razy zraniłem. 
Wszyscy się nawzajem ranimy,  
czasem o tym nie wiedząc,  
wciąż się kochając. 
 

             Kacper Rygałło, kl. 1e 



OmnosOmnosOmnosOmnos    
 

o, wilku mój 
demonie zła 
zakuty w zbroję 
bezlitosny dziad 
znająca smak Elizejskich Pól 
dziewczyna tą którą pragniesz skuć 
niewinna jak bezbronna ćma 
ofiarą twoją nie padnie wszak 
dziewczyna Elizejskich Pól znająca smak 
przed tobą nie uniży się jej twarz! 
 
dziewczynę chociaż samą 
nie muśnie żadna zguba 
wilki chociaż głodne 
nie tkną dziewki mojej 
 
chociaż w licznych armiach tkwisz 
wielu wilków w watahach twych 
dziewczyny bezbronnej mej 
nie tknie żaden wilk 
ziemie wszystkie to lenno twe 
z lasów zasadzka wyłoni się 
i gdy niewiastę polizać będziesz chciał 
niebo pęknie i wyłoni się mgła 
nie jesteś wilku przeciwnikiem jej 
dotykając ją na śmierć wydałeś się! 
 
dziewczynę chociaż samą 
nie muśnie żadna zguba 
dziewczynę chociaż drobną 
nie dotknie żadna krzywda! 
 
wilku, władco ciemności! 
ile jeszcze twych dziatek 
upadnie pod ogniem miłości piorunów? 
wysłuchaj, ilu jeszcze zmarnujesz braci? 
       nie ugnę się... nie spełni się 
wola bogów porażką jest! 
      ile jeszcze twych dziatek upadnie? 
      i ty będziesz konał 
i dziewka twoja! 
     - na czas wieczny, dla mnie!... 
 
dziewczynę chociaż samą 
nie muśnie żadna zguba 
dziewczynę choć daleko 
w ramionach moich trzymam! 
 

Soul Stälker 
    

NiepokójNiepokójNiepokójNiepokój    
 

Zjawia się jak mgła, ciężka i oziębła 
Gdy wokoło cisza gra, 
Smutek obcuje z nim w przeręblach  
Przelatuje po kościach jak gad 
Kołysze się na włosów frędzlach 
Ten mały włochaty szkrab 
Buszuje po wszystkich twoich węzłach 
Zna dobrze twój tajny kod DNA 
Lecz to jest dla niego pułapka dwuwklęsła 
Bo szybko go porwie silny prąd 
Twych lądów, mórz i oceanów, które 
Skrywasz w sobie  gdzieś  ,,pod”. 

                                                     Wiśnia 

************    
Jestem tylko wieszczką obłędu 
W pół martwą, w pół żywą kobietą 
Przeklętą poetką, 
Ulotną jak kamfora kokietką 
Zimnym wiatrem Syberii, 
Me oczy skute lodem 
Kroplą deszczu na Saharze 
Moje usta pełne żaru pocałunków 
Bełkotem idioty jestem 
Zwykła w swym zawile 
Księżycem i słońcem jestem, 
Lecz Tyś dla mnie wszechświatem… 
 

                                     Kirke

 

 
 

Rys. Daria Białobrzycka, kl. 1f 



11 

 

rozważania… 
 

 Nieznośna lekkość bytu, czyli jesienny upadek moralny 
  

Wieczory jesienne, które powolnym krokiem wplątuj ą się w zimę, przytłaczają nas po sam szpik. 
Li ść opadł, a my uporczywie gubimy się w przemyśleniach, zapominając by po drodze nie zgubić 

siebie, jednak to już jest sprawą drugorzędną w tych egzystencjalnych ekscesach. 
 

     Po radosnych na ogół wakacjach, przepełnionych 
ludźmi, pracą, lub jak kto musi - nauką do sierpnio-
wych poprawek - przychodzi okres żmudnej pracy, 
zapoczątkowany transparentem "rok szkolny". "Rok" 
jest tutaj pojęciem względnym, gdyż często przedłuża 
się on lub skraca, w zależności od naszych intelektu-
alnych możliwości. Najgorzej przestawić nam się  
z wyletnionego stylu bycia w ten nieznośny, chłodny, 
parujący wraz z naszym oddechem. Bo jak to? Jesz-
cze niedawno poranek początkował kilkugodzinny 
sen, a wieczór symbolizował odrodzenie.  
     Nie załamujmy się, nie gubmy sensu i patrzmy 
pod nogi, czy aby przypadkiem nam nie wypadł. 
Odnalezienie go bywa trudne, zwłaszcza gdy zamiast 
chować myśli w chmury, rozgrzewamy nimi przy-
marznięte stopy. Grunt to nie okrywać się kołdrą, 
blokując przepływ powietrza, ale także - twórczych 

myśli. Mówią, że z życiem jest jak z jesienią - wiatr 
w oczy, deszcz rozpaczy, zeschnięte nadzieje i po-
żółkłe myśli. Należy się zastanowić, co jest przyczy-
ną - pora roku, czy może my sami? Zwalamy winę na 
jesienne dni, bo potrzebujemy regeneracji po letnich 
tułaczkach i nieokreślonej ambiwalencji do świata.  
Jesień kojarzy nam się z gorszym stanem ducha 
i może właśnie ten stereotyp wpływa na ogólny plan 
wydarzeń. Wszystko da się jednak zatamować syro-
pem na kaszel. Długie spacery, muzyka z książką  
w depozycie, gorąca czekolada, ale przede wszystkim 
czas dla siebie. Wszystko, co kochamy robić, a często 
odwlekamy na ostatni moment, zapominając o tym,  
że czas obowiązuje każdego i często przepływa nam 
przez palce, a próba uchwycenia go kończy się fia-
skiem.  

     Na obecną chwilę liczymy się my i nasze życiowe spełnienie. Czasem wystarczy po prostu wyłączyć  
Facebook'a, spojrzeć za okno, wziąć głęboki oddech i znaleźć czas na poukładanie własnych myśli. My ślisz - 
nie pomoże, a czy kiedyś spróbowałeś? Każdy może znaleźć swój złoty środek, a jesienna melancholia jeszcze 
nikomu nie zaszkodziła. Gorzej jeśli przeradza się ona w nieróbstwo albo całkowitą uległość. Na to schorze-
nie stosuję mruczenie kota. Sposób prosty, jednak jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. 

 Raleigh 
 

 

Z PRL-u do RP, czyli 23 lata po transformacji ustrojowej 
 

"Proszę państwa, 4. czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm".  
W tym roku min ęły 23 lata od wypowiedzenia przez aktorkę Joannę Szczepkowską tego zdania  

w „Dzienniku telewizyjnym”. Czy naprawd ę aż tyle się od tamtego czasu zmieniło? 
 

      Nasze pokolenie zna poprzedni ustrój tylko z opowieści. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy pokole-
niem, które nie zaznało rozkoszy socjalizmu. Większość z nas pewnie się śmieje z opowieści rodziców, dziadków 
lub krewnych dotyczących „zamierzchłych czasów”. Do dzisiaj zdumiewają mnie rzeczy, których się dowiaduję  
o absurdach poprzedniego ustroju. Dziś mamy o nich głównie żarty np. Tata mówi : „Synku kiedyś w sklepach był 
tylko ocet!”, na to synek: „Jak to tatusiu? W tesco tylko ocet?”. Wiele naszych ulic wypełnionych jest po brzegi 
sklepami oferującymi jak najlepsze oferty kupienia czegokolwiek. Mało kto z dzisiejszej młodzieży zdaje sobie 
sprawę, że kiedyś mało tego, że nie można było wybierać, to jeszcze wszystko było na kartki (włączając odzież).     
Skoro dla nas, żyjących w świeżej i raczkującej polskiej demokracji, komunizm jest kosmosem, to jak będą się 
zapatrywać na to przyszłe pokolenia. Zapewne totalny „Matrix”. Nieraz spotkałam się z opinią starszych ludzi „za 
moich czasów było lepiej”. Warto wiedzieć dlaczego. Otóż w dzisiejszych czasach większość gospodarki stanowi 
sektor prywatny, przed 1989 rokiem było to coś nie do pomyślenia, firmy działające na rynku były własnością pań-
stwową. Nie był to jednak największy absurd minionej epoki. Jest jednak pewien mechanizm przedstawiający 
życie w PRL-u, który może wszystko wyjaśnić. Każdy miał pracę. -> Mimo, że każdy miał pracę, nikt nie pra-
cował. -> Nawet mimo tego, że nikt nie pracował, plan był zawsze wykonany w ponad 100 procentach.           
- >Nawet mimo tego, że plan był wykonany w ponad 100 procentach, nie można było nic kupić. -> Nawet 
mimo tego, że nie można było nic kupić, wszyscy mieli wszystko.-> Nawet mimo tego, że wszyscy mieli 
wszystko, prawie wszyscy kradli.-> Nawet mimo tego, że prawie wszyscy kradli, nikomu niczego nie brako-
wało.  
       Proste i zadziwiające, że można było tak żyć. Powinniśmy się cieszyć, że żyjemy dzisiaj. Mamy powszechny 
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dostęp do odpowiedniej nauki (nie ma historycznego przekłamania). Nikt nam nie każe iść na pierwszomajowy 
pochód z okazji święta pracy, żeby zdać maturę. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. To my możemy decydo-
wać o tym, kto sprawuje nad nami władzę. Nie ma fałszerstw na masową skalę, które były normalnością za czasów 
rządów PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Mamy okazję zwiedzać świat, nasi rodzice w naszym 
wieku nie mogli jeździć sobie na wycieczki do Egiptu, Tunezji. Takie atrakcje pozostawały w strefie nierealnych 
marzeń. Codziennością były kolejki i to nie byle jakie, ale tak wielkie, jak przed zimowymi wyprzedażami na Oks-
ford Street w Londynie (o ile nie większe?!).  
      Polska nie jest idealna, ale żaden kraj nie jest. Doceńmy, że ją mamy, a na „stare czasy” spoglądajmy  
z uśmiechem, przechadzając się po galeriach handlowych z toną zakupów w jednej i kawą ze „Starbucksa” 
w drugiej r ęce. 
                                                                                                                                                Agata Pomietło, kl. 3a 

radosna twórczość uczniowska 
 

     Limeryki – takie śmieszne wierszyki 
 

W poprzednim wydaniu ,,Cenzurki” promowałam pisanie opowiadań. Teraz, pragnę zachęcić do 
tworzenia małej formy literackiej, jak ą jest limeryk. Ale najpierw wyjaśnię, co to jest limeryk? 
 

LIMERYK  - gatunek żartobliwej poezji opartej na absurdalnym, często groteskowym dowcipie 
słownym, najczęściej w formie pięcioczęściowego epigramatu, igraszka słowna związana z określo-
ną osobą lub miejscem  (,,Encyklopedia od A do Z”). 
 

     Mówiąc krótko: limeryk to utwór 5 wersowy i rymowany (pierwszy wers rymuje się z drugim i piątym, a trzeci  
z czwartym -  AABBA). W 1 i 2 linijce opisujemy osobę, tzn. podajemy jej cechy charakteru, specyficzne nawyki, 
a także podajemy miejsce zamieszkania lub bytności, o której mowa. Następnie przechodzimy do zawiązania akcji 
(wers 3 i 4), a w wersie 5 podajemy dowcipną puentę. Tak powstaje limeryk.  
    Z pomocą kilku osób z naszej szkoły, powstały dwa limeryki, związane oczywiście z tematyką szkolną. Oto one: 
 

Uczennica to wspaniała. 
Lecz na lekcji rozmawiała, 
Z koleżanką o: chłopakach,  
O rodzicach, o zwierzakach, 
Gdy ,,Jedynka!” usłyszała, już wiedziała  
co dostała…  
 

Nauczyciel z Bełchatowa, 
Bardzo lubił trudne słowa. 
Więc znienacka kartkówki zrobił dwie 
I rzekł: niech każdy napisze co na dziś wie! 
Oddali kartki puste, jak pusta była każda głowa… 

 

Limeryki tworzyło wielu sławnych autorów, między innymi Wisława 
Szymborska. Jest to twórczość mniej znana, choć nie do końca wiado-
mo dlaczego. Jako krótkie, rymowane utwory, bardzo przyjemnie się je 
czyta, zwłaszcza, że z reguły jest w nich ukryta jakaś dowcipna prawda  
o ludziach. Oto kilka limeryków Wisławy Szymborskiej: 
 

Jędruś, gospodarz z Limanowej, 
żywności nie uznawał zdrowej. 
Na domiar złego nie był święty, 
sypał do zupy detergenty 
i niósł na stryszek do teściowej. 
 

                Dygnitarze z dynastii Cin 
               byli słynni z okropnych min. 

               Gdy mijali źródło czy studnię, 
               wykrzywiali się bardzo paskudnie, 

              bo od wody woleli dżin. 

 

Król Popiel, tyran i niecnota, 
Bezsilnie się po wieży miota. 
Osaczon przez zgłodniałe myszy, 
Srodze pogryzion charczy, dyszy: 
„Kota! Królestwo dam za kota! 

                                                                                                                                                                 To doprawdy urocze utwory. Zachęcam do tworzenia; )  
                                                                                                                                           Agnieszka Billewicz, kl. 1 a 

Rys. Karolina Świergalska, kl. 2a 
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opowiadanie 
 

Down the Edge (3) 
 

„Co mam powiedzieć?! 
Dobrze mi z Tobą, nie rozumiesz? 
Czemu nigdy nie wyczułaś, że kłamię,  
Gdy mówiłem KOCHAM CIĘ? 
Bo być może nie musiałem kłamać…” 
 
     Lilian obudził bardzo smakowity zapach. 
Przeciągnęła się, wydając przy tym rozkoszne 
pomruki. Otworzyła oko i spojrzała w stronę 
kuchni, w której ujrzała krzątającego się Liama. 
U niej w mieszkaniu między salonem a kuchnią 
była ściana, natomiast tu z niej zrezygnowano na 
rzecz stołu. Uśmiechnęła się na widok chłopaka, 
który był dla niej wczoraj taki miły. Wczoraj-
szego wieczoru zbliżyli się do siebie. Coś za-
iskrzyło… 
    Wstała z zielonej kanapy, po cichu przemknęła 
przez pokój i usiadła, jak mniemała po zapachu, do 
jajecznicy. Liam spojrzał na nią i wyszczerzył zęby  
w radosnym grymasie. Położył talerz z jedzeniem  
i sam zajął miejsce z drugiej strony stołu. Mimo 
uśmiechu, chłopak wydawał jej się nieobecny, jakby 
coś go trapiło. Trąciła go delikatnie, aby zwrócić na 
siebie uwagę. Nie zareagował. Przestała na chwilę 
jeść i położyła swoją dłoń na jego dłoni. W tym mo-
mencie chłopak wyraźnie się zarumienił, co po części 
ucieszyło dziewczynę. On czuł chyba to samo co ona.  
Zjadła niemałą porcję jajecznicy i powoli wstała. 
 - Chyba już pójdę - powiedziała, po czym dodała ze 
złowieszczym uśmiechem. - Muszę się zająć bracisz-
kiem! 
    Byli w przedpokoju, gdy Lilian odwróciła się na 
pięcie. Spojrzała w oczy chłopaka i powiedziała: 
- Dziękuję - wyszeptała i stanęła na palcach, aby 
zbliżyć się do ust Liama. Wahał się przez chwilę,  
a w jego głowie rozpętała się ta sama wojna, co 
wczoraj. Zdecydował się wreszcie i przywarł swoje 
usta do jej. Zrobiło mu się bardzo gorąco. Trwali tak 
przez dłuższą chwilę, złączeni w namiętnym poca-
łunku. 

× 
      Kolejna strzała. Liam wykonał unik, lecz zaraz 
złapał się za ramię. Ratując się przed jednym poci-
skiem, został trafiony drugim. Złoty grot przebił się 
przez ciało i sterczał z drugiej strony. Przeklął cicho 
 i wykonał kolejny zwód. Czarna krew płynęła obfi-
cie ze świeżej rany, plamiąc ubranie. Gdyby tylko 
wiedział, gdzie jest Łowca…  
      Nie pierwszy raz musiał uporać się z jednym  
z myśliwych, polujących na anioły i demony. Ten był 
naprawdę niezły. Na pewno dużym atutem był fakt, 
że strzelał z ukrycia. Podstawową bronią przeciętne-
go Łowcy była kusza i długi nóż, niby niewiele, ale  

 
 
dobrze wyszkolony zabójca potrafił nawet z patyka 
zrobić uśmiercającą broń. 
      Zbliżała się noc. Drzewa zaczęły szumieć od 
wieczornych powiewów wiatru. Liam, uznając że ma 
raczej nikłe szanse w tym starciu, rozpostarł swoje 
czarne skrzydła i wzniósł się ponad poszycie lasu. 
Gdy minął ostatni z czubków drzew, obrócił się  
z nadzieją, że ujrzy przeciwnika. To był błąd. Kolej-
na strzała nadleciała jak błyskawica gdzieś spośród 
drzew i wbiła się w prawe skrzydło demona. Liam 
krzyknął przeraźliwie. Ból był niemiłosierny.  
   0:1 dla Łowcy… 

×× 
- CHOLERA!!!- krzyknął Liam rzucając na podłogę 
kolejny, poplamiony czarną krwią ręcznik. Zdezyn-
fekował rany i zabandażował je. Wziął głęboki 
wdech i przez chwilę trzymał powietrze w płucach. 
Wydech. Wstał powoli z podłogi i podszedł do lustra. 
Patrzył na siebie przez dłuższą chwilę. Nie cieszyło 
go to, co widział. Czarne, lśniące skrzydła, czerwona 
tęczówka i czarne białka, nie pomijając czarnego 
tatuażu w kształcie grubej, czarnej linii od lewego 
oka, aż do serca. Nagle demon zapałał gniewem do 
samego siebie i wziął zamach. Lustro rozpadło się na 
tysiące małych kawałeczków. Kropelki czarnej krwi 
spłynęły po poranionej dłoni. Usiadł na podłodze, 
aby zabandażować nową ranę. Demon westchnął 
ciężko i zamknął oczy. 
      Przez głowę przelatywały wspomnienia. Smutne 
chwile w Piekle i początki na Ziemi. Pędzące myśli 
zatrzymały się na wydarzeniu sprzed tygodnia, na 
pocałunku z Lilian. Uśmiechnął się na myśl o tym,  
że są razem. Radość trwała jednak krótko, ponieważ 
poczuł, że zrobił coś cholernie złego. On jest demo-
nem i okłamuje ukochaną, a w każdym razie nie mó-
wi jej wszystkiego. Ona niby też ukrywa swoją aniel-

Rys. Kacper Rygałło, kl. 1e 
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ską tożsamość, ale wydało mu się to dużo mniej złe 
niż jego osoba. Wbił wzrok w podłogę. 
     Nagle, bez pukania, ktoś wszedł do mieszkania. 
Serce Liama przestało bić, gdy w drzwiach zobaczył 
Lilian. Dziewczyna stanęła jak wryta. Przez chwilę 
próbowała przetrawić informację, nie wierzyła swo-
im oczom. Jej chłopak był demonem! Ogarnęła ją 
panika i chciała się wycofać, ale potknęła się. Upadła 
boleśnie na tyłek. Liam szybko przysunął się do 
dziewczyny. Strach ogarnął ją całą i odpychała de-
mona, jak tylko potrafiła.  
- Proszę, przestań - szepnął tym swoim słodkim, 
smutnym głosikiem. 
- Nie dotykaj mnie!- krzyknęła przez łzy. Była rozgo-
ryczona, bo uświadomiła sobie, że naprawdę kocha 
tego potwora.  
     Liam, wbrew krzykom i oporowi Lili, przytulił ją 
najmocniej jak umiał. Trzymał ją i pomimo prób 
uwolnienia się, dziewczyna nie została wypuszczona. 
Dała za wygraną i płakała w ramionach demona. 
- Jak mogłam być tak ślepa. Uwierzyłam w to całe 
„kocham cię”! Zabijesz mnie, prawda? Będziesz 
mnie torturował dla zabawy tak, jak to zwykle robicie 
z aniołami! Zaufałam ci… Jestem idiotką. Proszę 
zabij mnie szybko… -  nie mogła dalej mówić, po-
nieważ usta chłopaka bardzo mocno przywarły do jej 
warg. W życiu nie czuła się tak rozdarta. Znała Lia-
ma, wiedziała jaki jest i kochała go za to, a fakt, że 
jest wysłannikiem piekieł nie powinno tego zmienić, 
chyba. Jednak wpajano jej nienawiść do demonów od 
urodzenia… Myśli płynęły bardzo szybko, a jednak 

czas jakby się zatrzymał. Liam przestał tak napierać 
na dziewczynę, dając jej wybór, tym razem jednak to 
ona przybliżyła się do niego.  
    Lili przybrała swoją anielską postać. Para śnieżno-
białych skrzydeł sterczało z pleców dziewczyny,  
a nad głową zawisła złota aureola. Przestali, by zła-
pać oddech i patrzyli sobie głęboko w oczy. Wyda-
wało się, że pocałunek trwa całe wieki, a oni są poza 
czasem i przestrzenią. Czuli się w tym momencie tak 
błogo. Anioł i demon całujący się wbrew wszystkie-
mu, co im wpajano… 
     Liam siedział oparty o ścianę i mocno tulił do 
siebie Lilian.  
- Kocham Cię… 

××× 
- Masz zabić ich oboje, Łowco!!! 
Maxwell patrzył pewnie w zimne oczy swojej roz-
mówczyni. Była naprawdę ładna, a jej czarne oczy  
i skrzydła dodawały uroku. Emanowało od niej czy-
ste zło. Nie pasowała mu praca dla demona, ale lep-
sze to, niż walka z takim kimś. Był prawie pewien, że 
zginąłby w ciągu sekundy. Jednak ona chciała tylko 
wyeliminować jakiegoś idiotę, który nawet nie spra-
wiał wrażenia groźnego przeciwnika. Teraz praco-
dawczyni zmieniła zlecenie, co bardzo mu się spodo-
bało. Było to pewne wyzwanie, ponieważ zabicie 
anioła i demona równocześnie, to już sztuka. 
- To znaczy, że dostanę czterokrotną stawkę? - spytał 
Maxwell, choć swoim stanowczym tonem dawał 
znać, że „tak” to jedyna poprawna odpowiedź. 
- Tylko spraw, żeby cierpieli!- zalśniły czarne oczy.

JuiceWolf96’ 
Od autora: 
ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT!!!  Opowiadanie może nie jest tematycznie dopasowane do tego radosnego czasu, 
 no ale cóż :3 Pozdrowienia!!! 
 

esej 
 

          Piekło w XXI wieku… 
 

 "Piekło w istocie nie ma ci nic więcej do zaoferowania - jedynie to, 
 do czego mniej lub bardziej przywykłeś."  
  

                                                             Tomasz Mann, Doktor Faustus 
 

Sentencja Manna wspaniale obrazuje nasze czasy. Upadek moralności,  
co prawda, rozpoczął się szerzyć już dawno temu, jednak można śmiało 
powiedzieć, że przeżywa aktualnie swój złoty czas. Piekło w XXI wieku 
dostało wspaniały aparat propagandowy - mass media. Internet stał się 
oazą zboczeń tak wszelakich, że na myśl o nich robi się niedobrze. Poczu-
cie smaku odeszło do lamusa. Wynalazki libertynizmu zachęcają nas do-
wolności tak rozległej, że aż zniewalającej. 
 

     Przywykliśmy więc do przekleństw i nagości, 
które stały się motorem napędowym współczesnego 
teatru. Także do palenia trawy przez dzieci (nawet 
nasze własne). Przywykliśmy do morderstwa  
i obrzydliwości, które codziennie kapią z telewizyj-
nego ekranu. Do nadużywania alkoholu wśród inte-

ligencji, do molestowania chłopców przez księży, 
do masowego ogłupiania i kłamstwa, pornografii, 
homoseksualizmu, transseksualizmu i innych naj-
różniejszych "izmów" o raz "filii". Przywykliśmy 
do takiego stopnia, że jest to już dla nas normalne, 
codzienne, zwykłe etc. 

Rys. Karolina Świergalska, kl. 2a 
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     I właśnie to ma nam do zaoferowania piekło. 
Nic nowego, zaskakującego, świeżego: grzech jest 
grzechem, od lat taki sam. Jedyne, co się zmienia to 
wyrafinowanie i otwartość mówienia o perfidii, 
która rośnie z wiekiem świata oraz ze szczeblem 
społecznego statusu. Historycy mylili się, uważając 
że rewolucja to zmiana ustroju. To jest przemiana 
ludzkiej moralności. 
     By jednak nie zagłębiać się w ogólniki, przyto-
czę parę obrazów z niedalekiej przeszłości mojego 
życia. Pierwszym będzie nasza znieczulica doty-
cząca nagości. Parę dni temu wysiadając z tramwa-
ju, moim oczom ukazał się plakat reklamujący piz-
zerię. Kobieta w skąpym stroju i diabelskich rogach 
ma być najlepszym zachęceniem do wybrania się na 
obiad. Od razu przypomniał mi się inny wabik do 
wydawania pieniędzy: przy ul. Świdnickiej, kobieta 
na plakacie reklamowym pewnej firmy, sprzedają-
cej okulary, ma na sobie... tylko okulary. Najpraw-
dopodobniej po to, bym nie pomylił się, jaki towar 
ma do zaoferowania. Chciałbym zauważyć, że tym 
samym chodnikiem co ja, chodzą też, np. mniejsze 
dzieci i żonaci mężczyźni. Niestety nie da się 
przejść przez miasto bez podobnych "atrakcji". 
Reklama bielizny - rozebrana kobieta, kosiarki- 
rozebrana kobieta, prezerwatywy - znów negliż, 
papieru toaletowego, samochodu z napędem na 
cztery koła, gumowej kaczuszki, telefonu komór-
kowego, spektaklu teatralnego, widelców na prze-
cenie, wiertarki, ubrań (paradoksalnie) etc. - wszę-
dzie goła kobieta. Zupełnie jak Hella z "Mistrza  
i Małgorzaty". 
     Drugi przykład przytoczę z tego roku, prosto  
z mieszkania mojej prababci. Często jadamy tam 
wspólnie rodzinne obiady, co bardzo cieszy moje 
serce i mój żołądek. Jedynym mankamentem tych 
spotkań jest hipnotyczna moc czwartej władzy, 
skupiona w jednym urządzeniu - telewizorze. I tak, 
zamiast przed posiłkiem pomodlić się, dziękując  
i błogosławiąc boże dary na stole i uśmiechy na 
twarzach, zajadamy, słuchając niemiłosiernych 
głupot. Pozostaje modlitwa w myśli. Później (nie 
licząc smakowania) rozpoczynam obserwację 
dziwnego, kuriozalnego rytuału, jakim jest chłonię-
cie telewizyjnych przekazów. Nieprzyzwyczajony 
do takiego nasilenia obrazu i dźwięku (sam nie 
posiadam w domu telewizora ani komputera), łapię 
się po chwili na tym, że czarna skrzyneczka skupia 
również moją uwagę. Wtedy złoszczę się na siebie 

chwilkę i zawstydzony wracam oczami do talerza. 
Najgorszym jednak pozostaje fakt, że telewizja 
karmi nas w porze obiadowej treściami bynajmniej 
nieprzyjemnymi. Ze zdumieniem i przerażeniem 
słucham dialogów policjantów, pokrzywdzonych, 
detektywów i ich klientów (czasem boję się, że 
moja babcia jest przez te programy trochę zastra-
szona). Podnoszę wzrok. Detektywi wchodzą do 
jakiegoś domu, odpychają krzyczącego kolesia, 
wbiegają na górę, drzwi do łazienki otwarte. Białe 
kafelki skąpane w czerwieni, wanna pełna krwi,  
a w niej pływające resztki poćwiartowanego czło-
wieka: jakaś ręka, jakaś noga... Wbiłem wzrok  
w mój czerwony barszcz, w którym pływały groch  
i ziemniaki. To wszystko działo się około godziny 
piętnastej. Byłem zdruzgotany. Stąd więc płynie ta 
pospolita znieczulica! I my najzwyczajniej w świe-
cie do tego przywykliśmy, mlaskając przy obiadku? 
     Zupełnie jak mieszkańcy bolszewickiej Moskwy 
przyzwyczaili się do pracowniczego niechlujstwa, 
konfidentów wśród sąsiadów i władzy, którą spoty-
kają nawet po otworzeniu lodówki. O tym kurio-
zum wymyśliłem nawet krótki żart, parafrazujący 
słynną serię: wchodzi facet do windy, a tam system. 
Całkiem nieśmieszne, prawda? Nieśmieszne jest też 
diabelskie działanie: tanie, żałosne kuglarstwo, 
sprzedające, dzięki manipulacji, falsyfikaty i imita-
cje szczęścia. Cena jest wygórowana: dusza. 
     Takimi falsyfikatami okazały się np. dobra, 
rozdawane przez Wolanda w teatrze Varietes. 
Zręcznie zagrał on na ludzkich potrzebach, mamiąc 
luksusem szarą, komunistyczną masę. Wszystko to 
było oczywiście fraszką i dowcipem, a poszkodo-
wanymi stali się (jak zwykle) przeciętni mieszkań-
cy Moskwy. Trzeba jednak zauważyć, że nie byliby 
pokrzywdzonymi, gdyby nie wychowali się w ro-
dzinie bolszewickiej patologii ustrojowej, 
w chorym, postawionym na głowie systemie warto-
ści (mieć, bo po co się męczyć, by być?).  
     Jednak szatan spełnia również ważną rolę dema-
skatora. Szczególnie widać ją u Bułhakowa, gdzie 
Woland i jego świta magicznymi psikusami rozbra-
jają socjalistyczny smutek i zakłamanie, wprowa-
dzając w życie ludzkie trochę koloru. W praktyce 
działa to jednak trochę inaczej. Diabeł boi się wła-
snej demaskacji, lubi działać po cichu. Jego ulubio-
nym środkiem stylistycznym jest desakralizacja (bo 
skoro świat duchowy nie istnieje, to zostawiamy 
mu wolną rękę do działania).  

        

     Na szczęście jednak zostało powołane Prawo, które uświadamia nas o życiu w grzechu. Wszyscy prze-
cież upadliśmy. Objawienie tej gorzkiej prawdy okazuje się, przy pomocy Boga Wszechmogącego, cenną 
trampolin ą. Następnym krokiem pozostaje przyjęcie łaski, dzięki której nie musimy zadręczać się zako-
nem uczynków, ani ogromną ilością przykazań. Ta łaska spływa wraz ze świadomością zwycięstwa. 
Zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad diabłem w chwili ukrzyżowania. Ten moment, dwa tysiące lat temu, 
pozostanie na zawsze momentem wiktorii Miłości. Szatan nigdy nie ma żadnych szans przy spotkaniu  
z Bogiem. Dlatego musi mamić nas sztuczkami i niezauważenie działać w naszym przyzwyczajeniu  
i rutynie. 
      Więc proszę, nie przywykajmy. Nie znieczulajmy się. Nie bez przyczyny biblijnym synonimem  
diabła jest... świat. 
                                                                                                                                               Igor Niwiński, kl. 3e 
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mówimy po angielsku 
 

Creative Writing 
 

12 listopada w poniedziałek  odbył się w naszej szkole Konkurs Twórczego Pisania  
„Creative Writing”, w którym wzi ęło udział 32. uczniów z klas 1-3. 

 

     W tym roku, po raz pierwszy, uczestnicy mieli dwa zadania do wyboru. A brzmiały one tak: 
  

1. You’re at the doctor’s office for a regular check- up when the doctor suggests you get a flu shot as well.    
     You hate shots, so you come up with the most unusual excuse as to why you can’t get one.  
     Start your story with “You’re not going to believe this, but ………………… ”  and end it with “And    
     that’s why I can’t get a flu shot today.”  
 

2. You’re a famous culinary critic working for “Eat Out” column for GOOD FOOD Magazine.  
     Yesterday you dined in another restaurant. Write an opinion article of your visit there.  

 

1 MIEJSCE W KONKURSIE CREATIVE WRITING  ZDOBYLI  

 

AGNIESZKA BILLEWICZ  z kl. 1a w kategorii artykuł   

i  KACPER RYGAŁŁO   z kl. 1e w kategorii opowiadanie. 
 Poniżej prezentujemy zwycięskie prace. 

 

    When you see something, it is always the thing you see. Yesterday I was in a restaurant 
where the food I had seen wasn’t what it had seemed to be. I know you probably don’t  
understand me and won’t believe me, but I want you to read this article. 
     I went to a restaurant called “Animal’’ for the first time in my life. My friends had told 
me there was the best food in our city, so I wanted to check it. They took me there. 
     When we came inside, I was surprised – it looked like a normal restaurant; the tables 

and chairs were everywhere. But when we took our seats, I saw a strange thing: all the customers had been 
wearing animals’ ears: cats’ ears, dogs’ ears, donkeys’ ears… 
    When the waiter came to our table, he gave us cats’ ears. We put them on. We wanted to eat chicken, 
some salad, and potatoes, but when I saw our plates, I shouted, ’What is that?!’ 
     There was some cat food on my plate. I looked at the plates of our “donkey” neighbours; they had carrots 
and other vegetables on them. I was angry, but my friend said, ‘Just try it!’ 
And so I did. It was really amazing; the cat food on my plate tasted like chicken, salad and potatoes! And  
I have to say that it was really the best food in our city. 
      How did they do that? My meal was delicious. The ears on our heads were funny - we were joking about 
them throughout the whole dinner, and because of that, the atmosphere was good. Maybe people have 
 something from animals in their minds? I don’t know, but this restaurant has become my favourite place 
 in the city. 

by Agnieszka Billewicz (1A) 
 

    ”You’re not going to believe this, but if I get a shot, I’m going to die. It’s because  
Dr. Evil gave me poison pills that are going to kill me if I get a shot. In truth, I’m a nin-
ja that fights with bad people who want to destroy our beautiful world. Dr. Evil is a 
mad scientist and my worst opponent. It happened on my last mission… 
     It was in Paris in one of those lovely restaurants. I sneaked into the basement to 
see how to destroy Dr. Evil’s machine. He had been producing poison pills. The basement had no security,  
so I tried to make a little mess. While doing it, one of Dr. Evil’s people caught me and took to his boss. 
     ‘My nemesis has finally come to me!’ he said. Then the bully opened my mouth and Dr. Evil put the pills 
inside. He explained, ‘These pills are poisoned but the poison is going to kill you when you get a shot. Just 
think, after some time you’ll forget about them, and I’m sure you’ll get some shot in the nearest future.’ 
    This monster started to laugh. In the meantime, I kicked the bully and escaped. When I left the base-
ment, I threw a granade to destroy the machine. There was a big boom. 
    That’s a true story. I have the poison pills inside me. They are going to kill me if I get a shot. And that’s 
why I can’t get a flu shot today.” 

by Kacper Rygałło (1E) 
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projekt Lekcje Miłosza 
 

Litwo, ojczyzno moja… 
 

„ Litwo, ojczyzno moja ...” mógłbym zacząć tę relację takimi sło-
wami, ale tego nie zrobię.  Z dniem 06.06.2012 r. o godz. 06.00 wy-
jechaliśmy spod szkoły za dużym błękitnym autokarem (lepiej dla 
nas). Po zapoznaniu się z planem podróży i wrzuceniu specjalnie  

przygotowanych darów na dach (dziękujemy wszystkim za pomoc)  
ruszyliśmy w trasę pod tytułem POLSKA-LITWA . 

 

      Po za długiej podróży dojechaliśmy w nocy do ośrodka, gdzie czekały na 
nas naprawdę pyszne kanapki i naprawdę średnia herbata. Ośrodek jak ośro-
dek, ale najpiękniejsze były miejscowe tereny. Dookoła sama natura, świeże powietrze i wiele bijących historią 
drzew, że aż człowiek miał ochotę usiąść, popatrzeć w niebo i po prostu  pomilczeć, by po chwili zostać oblezio-
nym przez mrówki. Niedaleko znajdowało się również jezioro, które sprawiło nam wiele miłych i niemiłych sytu-
acji, co nie zmienia faktu, że było piękne. Świetni ludzie, las, muzyka, tańce, wspólna integracja z miejscowymi 
Polakami i siatkówka (o tak!), to coś co stwarzało taką miłą, wakacyjną atmosferę, ale mimo to nie pozwoliło nam 
zapomnieć, po co tam przyjechaliśmy. W końcu nadszedł czas na pracę. Spektakl „Wiara, Nadzieja, Miło(sz)ść”  
zaczął nabierać fizycznych kształtów. Muzykę, bardzo piękną, ale przez co bardzo skomplikowaną (naprawdę, 
spytajcie Pana Dyrektora) napisał Igor Niwiński, a jego biednym grajkiem był Filip Niżyński. Twórcą prezentacji, 
z której zaczerpnęliśmy wiele pomysłów do tego widowiska był Wojciech Jarosz (zwany Grubym). Jak już zaczą-

łem wymieniać, to grzechem by było nie wymienić naszej pani reżyser, 
tej co to warsztaty prowadziła i co wpatrzona w nas bardzo była – pani 
Małgorzaty Szeptyckiej. Pracowaliśmy ciężko, raz tu raz tam, ale zaw-
sze razem (i to było najważniejsze). 
      Praca pracą, lecz  grzechem by było nie pozwiedzać tego uroczego 
kraju, a my nie grzeszymy (nie!). Wycieczka do Wilna była główną 
atrakcją tego wyjazdu. Można powiedzieć, że to miasto jest taką wisien-
ką na torcie kraju o nazwie Lithuania. Zwiedzaliśmy cmentarz na Ros-
sie, gdzie leży serce Józefa Piłsudskiego, byliśmy pod Ostrą Bramą i 
na Górze Trzech Krzyży, z której rozciąga się piękny widok na pano-

ramę Wilna oraz wiele innych. Nie do zapomnienia jest również kościółek, w którym został ochrzczony Marszałek 
Piłsudski i jego rodzinne Zułowo, gdzie się urodził. Po powrocie do ośrodka każdy poszedł spać i na szczęście nikt 
nie musiał dzwonić na 999 (kto wie, ten wie). Rano wstaliśmy wyjątkowo wcześnie, by zdążyć na uroczystość 
zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum Polsko-Litewskim „Żejmiany” w Podbrodziu. Wsparliśmy ten waż-
ny dla nich dzień naszymi piosenkami  
i uśmiechem ...  
    Niedziela, w końcu nadszedł wielki finał, wielki ideą, mały tech-
niką spektakl. („Czasami trzeba zrobić coś dla idei i to jest ważniej-
sze” – M. Szeptycka) 
     Sam fakt tego projektu, że młodzież z dalekiego Wrocławia 
 z Polsk,i z Polską młodzieżą z Podbrodzia robią razem spektakl 
dwujęzyczny na tekstach Polaka urodzonego na Litwie Czesława 
Milosza jest tak głęboki, że wzrusza. I nic tego nie przebije, żaden 
nawet najlepszy reżyser. Bo prawdziwych uczuć, przyjaźni między 
ludźmi nie zastąpi żaden koncept. Po wspólnym triumfie oddalili-
śmy się razem do ośrodka, by zakończyć naszą przygodę na Litwie. Przygodę kulturową, ideową ale także smako-
wą (kartacze, bliny, zeppeliny czy kwas chlebowy na pewno zostaną zapamiętane przez nasze receptory smakowe). 
A Litwa okazała się naszym domem. Bo to tam urodzili się najwięksi – Piłsudski, Słowacki, Mickiewicz, Miłosz. 
To o tamtych terenach piszą w swoich utworach. To tamte pejzaże opisują. To jest ta nasza książkowa Polska. A 
każdy z nas Litwę kojarzy z lekcji historii i języka polskiego. Jednak ta wycieczka zostawiła nam w głowie wiele 
obrazów, smaków, wspomnień i przyjaźni, których na zwykłej lekcji w zwykłej szkole nie jest się  
w stanie zaznać. Piękno tych miejsc, drzew, ulic nie raz chwytało za serce. Ale najbardziej wzruszający byli ludzie, 
którzy tak ciepło nas przyjęli. Nas, ludzi z Polski.  
Nie wiem kto jest szczęśliwszy - my czy oni. Wiem jedno, oni przynajmniej mają o czym marzyć.  
A człowiek bez marzeń jest gorzej niż ubogi! 
                                                                                                                                               Rafał Witczak, absolwent 
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wesołych świąt 

 
 
 

 

od redakcji 

 
 

              Boże Narodzenie 
 

Ciepło w mieszkaniu, w kominku się pali 
Bombki na choince się błyszczą 

Tak lekko na sercu i dusza w niebo chce lecieć 
Ku pierwszej gwiazdce w bezchmurną noc 

 

Święta nadeszły, skąpane w białym puchu 
Dzieci się bawią i bałwana lepią 

Karp w galarecie, barszcz z uszkami 
Radość przy łamaniu się opłatkiem 

 

Wszyscy sobie przebaczają w ten magiczny dzień 
Wszystkie troski do kominka, niech dziś płoną 

Dzieci, rodzice, dziadkowie i pies 
We wspólnym świątecznym zgiełku 

 

Kacper Rygałło, kl. 1e 

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: 

Agata Pomietło, kl. 3a; Katarzyna Szymańska, kl. 3b; Igor Niwiński, kl. 3e; Małgosia Wiśniewska, kl. 3f; 
Justyna Józwa, kl. 2b; Aleksander Skiba, kl. 2b; Aleksandra Żuber, kl.2d; Bartosz Adamski, kl.2f;  

Karolina Świergalska, kl. 2f; Agnieszka Billewicz, kl. 1a; Mateusz Litwin, kl. 1a; Kacper Rygałło, kl. 1e; 
Daria Białobrzycka, kl. 1f; Rafał Witczak, absolwent. 

 

Opiekę nad całością prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki, 
współpraca Justyna Hełminiak - polonistka i Margerita Niwelt – anglistka. 

Cenzurka dostępna jest w bibliotece szkolnej  
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka szkolna. 

 

Aby wszystko było jasne… 
Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, opiekunowie   

ingerują jedynie w przypadku poważniejszych naruszeń zasad ortografii,  
gramatyki i dobrych obyczajów. 


