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słowo wstępne 
 

Cześć! C: 
 

     Jak Wam mija jesień? Jeśli źle, szarawo, ciemno i pochmurno, z pewnością rozweseli Was listopadowe wydanie 
naszej drogiej Cenzurki. A co do czytania? 
     Jeżeli nie mieliście okazji przyjrzeć się ślubowaniu pierwszych klas, powinna Was zainteresować krótka relacja 
z tego wydarzenia. Kacper opowie nam w tym wydaniu o dwóch rzeczach:  o fandomie futrzaków oraz o wyciecz-
ce do Londynu. Nie zabraknie też sprawozdania z dwóch wyjść do kina na filmy Ziemia obiecana oraz Mój rower; 
kolejno przy tych filmach mieliśmy okazję spotkać się ze znanymi aktorami Danielem Olbrychskim i Arturem 
Żmijewskim. 
     Jak zawsze do myszkowania w naszej bibliotece zachęci nas Skrzyp regałów; a jest w czym myszkować, gdyż  
w czytelni od niedawna pojawiła się okazja sięgania po nowe tytuły wyróżnione nagrodami Nobla, Nike bądź An-
gelusem. Ciekawie zapowiada się tegoroczny Jazztopad we wrocławskiej filharmonii, na który serdecznie zostali-
śmy zaproszeni przez Kamilę.  Do tego oczywiście będziemy mieć do poczytania kilka recenzji; znów zaatakują 
kucyki, tym razem w całkowicie odmiennej oprawie. Zwieńczeniem tego wszystkiego będzie esej Carpe diem oraz 
jak zawsze pokaźna porcja licealnego wylewania łez w poezji. Ku uczczeniu Święta Niepodległości zaprezentuje-
my stosowny rysunek. 
    Na koniec życzę Wam, by nie przytłoczyła Was tegoroczna jesienna nawałnica chłodu i chorób.  
                                                                                           

Trzymajcie się ciepło i... nie chodźcie bez szalików! 
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gra w skojarzenia 
 

Panią dyrektor Barbar ę Bartnik 
wzrusza widok płaczącego mężczyzny 

 

Jestem 
            kobietą! 
Moje dzieciństwo 
                      sielskie, anielskie. 
Szkoła nauczyła mnie 
                      uczyć się.  
Autorytetem dla mnie są 
          anonimowi ludzie, którzy czynią   
                     dobro. 
Utożsamiam się ze        

         sobą. 
Lubię w sobie  
                     empatię.   
Zmieniłabym w szkole  
          boisko na obiekt sportowy. 
W życiu szukam 
                    właściwej drogi.   
Wierzę w  
                    nie w Boga, ale Bogu. 
Uczeń idealny 
                    każdy, bo w każdym drzemie ideał. 
W szkole irytuje mnie, 
                    gdy ludzie budują swoje poczucie          
                    wartości poniżając i wyśmiewając    
                    innych.   
Lubię kiedy uczeń 
                    ma swoje zdanie. 
Rozważna czy romantyczna? 
                    rozważna, która lubi być roman-   
                    tyczna. 
Wymarzona podróż 
                   na Krym.    
Prawdziwe szczęście 
                   kochać bezwarunkowo i być  
                   kochaną. 
Dzieci 
                   niezasłużony dar. 
Perfekcyjny dzień 
                   zawsze zaczyna się od małej czarnej. 
Nigdy nie zapomnę 
                   troski Rodziców. 
Kiedy jest mi źle 
                   nie ma takich chwil. 
Przyjaciele 
                   na szczęście są.    
 
 

Potrafię wybaczyć 
            zawsze, bo i ja na   
            to liczę.  
W szkole boję się 
              gdybym się bała,    
              to  bym tu nie  
             przychodziła.  
Praca 

  jest wyzwaniem.    
Kiedy potrzebuję adrenaliny 
             zjeżdżam na nartach z wyższego stoku. 
Jestem uzależniona od 
             roweru i kawy. 
Rozśmieszają mnie 
             wszyscy, którzy umieją to robić, nie  
             raniąc ludzi.    
Wzrusza mnie 
             płaczący mężczyzna.  
Moje śniadanie 
             owsianka i kawa. 
Niebo w gębie czuję, 
             gdy jem chleb upieczony przez moją   
             synową. 
Miejsce we Wrocławiu 
             wały wzdłuż Odry. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 
             „Oskar i pani Róża”  (po raz kolejny!) 
Aktualnie czytam 
             „Jedna rzecz, której nie możesz robić  
             w niebie” – M. Cahilla. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
              jazz. 
Gdybym nie robiła tego, co robię 
              prowadziłabym pensjonat w górach. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
             ostatnio – rapujący ksiądz.   
Nigdy nie zrobiłabym 
             już nie składam takich deklaracji. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki 
            oddałabym tę szansę innym.  
Ostatnie zdanie 
            „Zrozumieć wszystko bez zrozumienia     
            siebie – to śmieszne” – zacytowałam  
            S. Kierkegaarda. 

 
Opracowała: Justyna Józwa, kl. 3B 
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z życia szkoły  
 

Ślubowanie pierwszoklasistów 
 

     "Dnia 14 października 2013 w LO Nr XVII im. Agnieszki 
Osieckiej odbyło się pasowanie na ucznia..." zapewne tak swoją 
wypowiedź zaczęliby prowadzący. Beznamiętne, pozbawione 
wszelkich emocji, jak gdyby w dzień wolny przyszli do szkoły za 
karę, nie podzielając entuzjazmu uczniów klas pierwszych, którzy 
zostali wepchnięci w ramiona Agnieszki Osieckiej, by ta kierowa-
ła ich w stronę nauki, kultury i sztuki.  
     Ze względu na dużą liczebność uczniów klas pierwszych, uro-
czystość odbyła się dwukrotnie. Ślubowanie miało miejsce w auli 

z udzia-
łem pana 
dyrektora Romana Kowalczyka, który swoim przemówie-
niem oficjalnie powitał nas w szkole.  
     Nastąpiła komenda 'baczność' i poczet sztandarowy 
wkroczył do sali. Wspólnie z panem dyrektorem i wy-
chowawcami odśpiewaliśmy pełną wersję hymnu pań-
stwowego (ku naszemu zaskoczeniu). Następnie powta-
rzaliśmy rotę przysięgi i ślubowaliśmy przestrzegać war-
tości, którymi będziemy kierować się w życiu szkolnym  
i nie tylko.  
     Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na 

występy wokalne uczennic klas teatralnych. Wykonywały utwory patronki 'Siedemnastki' Agnieszki Osieckiej, 
m.in. "Damą być", piosenkę "Noce i dnie", "Tępa 
blondyna" oraz piosenkę Wojciecha Młynarskie-
go "Moknie w deszczu diabeł", która rozbudziła 
sympatię publiczności. Po ogromnych oklaskach, 
krótkim podsumowaniu i chwilą z wychowawcą, 
uczniowie rozeszli się do domów, by świętować 
Dzień Edukacji Narodowej.  
     Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku na 
przygotowanie tej uroczystości zostanie poświę-
cone więcej czasu i przyszli pierwszoklasiści  
z jeszcze większym zapałem wpasują się w lice-
alne życie.  

Nina Jarosz, kl.1F 

warsztaty językowe  
 

Miasto na obu półkulach 
 

Londyn, miasto położone nad Tamizą, stolica Wielkiej Brytanii, siedziba najbardziej znanej rodzi-
ny królewskiej świata, zostało zdobyte przez nas, uczniów XVII LO! Sześciodniowe warsztaty  

językowe w stolicy Anglii okazały się idealną możliwością do podszlifowania naszych umiejętności 
językowych i poznania nie tylko nowego miejsca, ale też nawiązania kontaktów  

z kolegami i koleżankami z różnych klas. 
 

     Już od ubiegłego roku w szkole wisiały plakaty 
zachęcające do wyjazdu na warsztaty językowe w 
bardzo atrakcyjnej cenie. Co dziwne, chętnych było 
mało, lecz na szczęście po wakacjach do pani Marge-
rity Niwelt, która organizowała całą wycieczkę, dołą-
czyła grupa pierwszoklasistów. Informacja w biule-
tynie reklamującym wyjazd brzmiała: Wyjazd na 
warsztaty językowe daje możliwość poznania wielkiej 

metropolii jaką jest Londyn. […] Intensywny i cieka-
wy program zwiedzania współgra z możliwością ćwi-
czeń językowych. Proponujemy ćwiczenia językowe w 
naturalnych, codziennych sytuacjach. Moim zda-
niem, te obietnice spełniono w stu procentach, a na-
wet więcej! 
     W poniedziałek, 30. września o godzinie 13.00 
wszyscy wsiedliśmy do autokaru, w którym mieliśmy 
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spędzić najbliższe 20 godzin. Poznaliśmy naszego 
energicznego i sympatycznego pilota, Krzysztofa 
Owczarka, nazywanego „Wujkiem”. Podróż raczej 
nie jest warta opisywania, nie działo się nic dziwne-
go… no może oprócz wchodzenia do toalet w Niem-
czech na klęczkach, ze względu na skąpstwo lub dla 
czystej zabawy… Płynęliśmy promem przez kanał La 
Manche, lecz było to nocą i niewiele można było 
zobaczyć. Około 8.00  lub 9.00 dotarliśmy do celu. 
Na jeden z londyńskich chodników wysypał się tłu-
mek 32. zmęczonych  i niezbyt świeżych  ludzi i tak 
zaczęliśmy nasz pobyt w stolicy Wielkiej Brytanii! 
     Pierwszym, bardzo interesującym miejscem, które 
zwiedziliśmy było największe w Europie… TESCO. 
Po tak długiej podróży trzeba było uzupełnić pro-
wiant, ponieważ gorący posiłek miał być podany u 
rodzin, u których mieszkaliśmy. Po wielkich, w nie-
których przypadkach, zakupach pojechaliśmy kolejką 
do ścisłego centrum historycznego Londynu - Tower 
of London!  Ukochana Wikipedia mówi o tym miej-
scu tak: „W swej historii budynek 
był fortecą, więzieniem, pałacem, a nawet służył ja-

ko zoo. W twierdzy są dziś przechowywane licz-
ne zbroje, broń, klejnoty i insygnia koronacyjne (kró-
lewski pierścień i jabłko oraz berło z krzyżem i naj-
większym na świecie brylantem Cullinanem I, 
a także koronę brytyjską zdobioną drugim co do 
wielkości na świecie brylantem Cullinanem II)”. 
Moim zdaniem Tower jest miejscem obowiązkowym 
dla każdego, nawet niezainteresowanego historią 
człowieka. Klejnoty królewskie robią naprawdę po-
walające wrażenie… Po dwugodzinnym zwiedzaniu 
twierdzy ruszyliśmy dalej. Przeszliśmy obok Tower 
Bridge, Portu św. Katarzyny, rekonstrukcji teatru 
Szekspira The Globe, a następnie przez most milenij-
ny, który znamy z ekranizacji Harry Potter i insygnia 
śmierci część 1. (tak, to ten który się zrywa, na szczę-
ście w rzeczywistości jest całkiem stabilny). Ostatnią 
rzeczą, którą zwiedziliśmy pierwszego dnia była 
katedra świętego Pawła, gdzie ślub brali Karol i Dia-
na, ale kręcono tam też scenę koronacyjną w filmie 
„Jak zostać królem”. Z wieży świątyni, na którą  
prowadziły kręte schody o niezliczonej ilości stopni, 
rozpościerał się widok na cały Londyn. Koło godziny 
19 odebrały nas rodziny, które użyczyły nam kawa-
łek dachu nad głową. O rodzinach należy wspomnieć 

ze względu na ich 
różnorodność rasową. 
Niektórzy trafili do 
Hindusów, inni do 
muzułmanów,  a resz-
ta do Anglików o 
przeróżnych korze-
niach. Mimo tych 
różnic wszyscy mieli 
dwie cechy wspólne - 
byli mili i gościnni. I 
nadszedł czas na cie-
płe jedzenie, prysznic 
(wreszcie) i sen… 
    Następnego dnia, 
kierowcy (wujkowie) podwieźli nas w okolice 
Westminsteru. Zobaczyliśmy wspaniały, monumen-
talny budynek parlamentu oraz Big Bena, który tak 
naprawdę zowie się Wieżą św. Szczepana lub po 
prostu Wieżą Zegarową. Wujek Krzysztof opowiadał 
nam ciekawostki na temat parlamentu, jak i znajdują-
cego się zaraz za nim opactwa Westminster. Dalej 
przeszliśmy przez bardzo wystawny St. James Park, 
karmiliśmy tam chmarę kaczek, łabędzi i innego 
ptactwa, aż w końcu doszliśmy pod pałac Buckin-
gham. Porozmawialiśmy na temat podejścia Angli-
ków do rodziny królewskiej, oglądając przy okazji 
przejazd gwardii konnej. Po zrobieniu paru zdjęć 
grupowych, udaliśmy się w stronę Trafalgar Square, 
gdzie znajduje się National Gallery. Na placu najcie-
kawszą rzeczą był chyba niebieski kurczak, który stał 
dumnie przed wejściem do muzeum. Wujek wytłu-
maczył, że co roku rzeźba jest zmieniana. W galerii 
znaleźliśmy dzieła takich artystów jak Leonardo da 
Vinci, Rembrandt, Velazquez czy Rafael Santi. Wi-
szą tam też Słoneczniki Vincenta van Gogha, o któ-
rych musieliśmy porozmawiać z jakimś turystą (za-
danie językowe zadane przez pilota wycieczki). Po 
kolejnym dwugodzinnym zwiedzaniu ruszyliśmy 
dalej. Naszym następnym miejscem postoju było 
Piccadilly Circus. Nie potrafię opisać tego miejsca! 
Najlepiej porównać to miejsce do nowojorskiego 
Time Square. (Polecam wpisanie tego miejsca w 
Google, jeśli naprawdę chcecie zobaczyć jak to wy-
gląda). Przeszliśmy przez China Town, aż do British 
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Museum. Muzeum przytłacza swoim ogromem i po 
prostu nie sposób obejrzeć wszystko! Wielkie po-
mieszczenia i masa eksponatów. Sfinks z Mezopota-
mii, Kamień z Rozety, oryginalne mumie…  Jeśli  
w podręczniku do histo-
rii macie zdjęcia staro-
żytnych dzieł, popiersia 
cezarów czy filozofów, 
to wiedzcie, że znajdują 
się one w British Mu-
seum. Bardzo chciałem 
zobaczyć też wystawę 
„Japonia - sex i przy-
jemność w sztuce”, lecz 
otwierano ją dopiero 
nazajutrz…  
    A właśnie następnego 
dnia pojechaliśmy do 
miejsca, które chyba najbardziej mnie interesowało - 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's!  
Wielkie gwiazdy kina, muzycy, politycy, sportowcy  
i inne osobistości w zastygłych pozach! Najbardziej 
chciałem zrobić sobie zdjęcia z Marilyn Monroe  
i Nicole Kidman! Wyglądały jak żywe!!! Na koniec 
zwiedzania poszliśmy do muzealnego kina 4D, gdzie 
oglądnęliśmy i poczuliśmy na sobie film o marve-
lowskich bohaterach ☺ Wszyscy wyszli raczej zado-
woleni z pobytu w tak oryginalnym miejscu. Prze-
szliśmy następnie przez Baker Street (tak, to ulica na 
której mieszkał słynny Sherlock Holmes) do Oxford 
Street, gdzie wszyscy rzucili się w wir zakupów w 

Primarku. Ciuchy, ciuchy i jeszcze raz ciuchy… Wy-
obraźcie sobie jak szliśmy potem do autokaru z tymi 
torbami! Wrzuciliśmy wszystko do autokaru i na 
piechotkę udaliśmy się do Muzeum Historii Natural-

nej. I znów dwie godziny biegania od 
eksponatu do eksponatu, a było co oglą-
dać od tyranozaura, przez wieloryba rze-
czywistych rozmiarów, aż po wielkie 
niemowlę! Znajdował się tam też symula-
tor trzęsienia ziemi, ale szczęście nam nie 
dopisało i był on w naprawie… Znów 
zmęczeni wróciliśmy do domów naszych 
rodzin i udaliśmy się na upragniony spo-
czynek.  
     Kolejne muzeum, muszę przyznać, że 
już nie miałem siły! Wszystkie miejsca, 
które odwiedziliśmy były ciekawe, cie-
kawe do takiego stopnia, że się po nich 

biegało. Mimo wszystko zawiodłem się na Science 
Museum (muzeum 
techniki), bo mia-
łem cichą nadzieję, 
że będzie ono inte-
raktywne jak Cen-
trum Kopernika w 
Warszawie. Było 
parę rzeczy, które 
przykuły moją 
uwagę, ale nie do 
takiego stopnia, 
żeby zachwycić się 
całym muzeum… 
Mimo wszystko cały dzień, nie licząc kiepskiego 
poranka był naprawdę dobry, ponieważ widoki na 
London Eye (diabelski młyn) rozświetliło nam sło-
neczko! 40 minut powolnego kręcenia się zadziałało 
jednak bardzo pobudzająco! Zaraz po widokach z 
powietrza zmieniliśmy punkt widzenia i pooglądali-
śmy Londyn z wody! Płynęliśmy katamaranem do 
Greenwich i południka 0’, przy czym opuściliśmy 
ścisłe centrum Londynu. Poskakaliśmy sobie po po-
łudniku dzielącym Ziemię na półkule wschodnią i 
zachodnią, po czym wujek Krzysiu poopowiadał nam 
czemu ta linia przecina właśnie Greenwich. Opuścili-
śmy Londyn i Anglię z niemałym żalem, ponieważ 
warsztaty mogłyby potrwać dłużej, ale tęskno by nam 
było też do naszej szkoły! 

 
    Jakby ocenić całą wycieczkę? Z punktu widzenia dydaktyczno-edukacyjnego było bardzo dobrze. Cały czas 
byliśmy „zmuszani” do interakcji z londyńskim otoczeniem i ludźmi! Ja podszlifowałem swoje umiejętności, inni 
na pewno też. Jeśli patrzyć na całość jako wyjazd integracyjny to był to także stuprocentowy sukces! Wsiadając do 
autokaru w poniedziałek nie znałem prawie nikogo, jadąc z powrotem do Polski miałem świadomość, że nawiąza-
łem kupę nowych znajomości. Wycieczka jeszcze pod jednym względem wpłynęła na mnie pozytywnie - sprawiła, 
że mam dużo lepszą kondycję! Chodziliśmy w bardzo dynamicznym tempie, dlatego nie było czasu na nudę, ani 
żadne wybryki! Należy podziękować pani Margericie Niwelt za organizację tak wspaniałego wyjazdu, pani Zuzan-
nie Oksiucie i pani Danucie Kowalczyk, że tak bacznie nas obserwowały i starały się nas nie zgubić, no i panu 
pilotowi, który starał się być kolegą, a nie tylko pilotem kolejnej wycieczki rozbrykanych licealistów. 
 Kacper Rygałło, kl. 2E
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II Festiwal Aktorstwa Filmowego 
 

Spotkanie z Danielem Olbrychskim  
 

W sobotę 19 października chętni uczniowie klas pierwszych i drugich w towarzystwie nauczycieli j. polskiego 
i pani pedagog mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu w ramach II Festiwalu Aktorstwa Filmowego. 
      

     W Dolnośląskim Centrum Filmowym obejrzeliśmy doskonały film w reżyserii Andrzeja Wajdy Ziemia obieca-
na, po którym wzięliśmy udział w spotkaniu z Danielem Olbrychskim, grającym główną rolę w adaptacji powie-
ści Reymonta.  
     Jest to film, który był kręcony w czasach komunizmu. Film przedstawia epicki obraz konfliktów kapitalistycz-
nej Łodzi końca XIX w. ukazany poprzez dzieje kariery trzech zaprzyjaźnionych przemysłowców Polaka, Żyda  
i Niemca, którzy za cenę rezygnacji z młodzieńczych ideałów i przejęcia bezwzględnych reguł walki o pieniądze, 
zdobywają fortunę. Jest to nowa, skrócona o 20 minut, reżyserska wersja klasycznego już filmu z 1974 r. 
     Daniel Olbrychski, to niekwestionowana gwiazda polskiego kina, a także tegoroczny laureat Platynowych 
Szczeniaków 2013 za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym. Aktor bardzo ciekawie opowiadał o pracy przy 
kręceniu filmu, współpracy z reżyserem, a także odpowiadał na pytania widowni. Dowiedzieliśmy się m.in., że 
scenariusz był niekiedy zmieniany już na planie filmowym, a nawet dzień wcześniej, wieczorem przepisywano 
scenę. Film ten został zgłoszony do rywalizacji o Oscara w kategorii filmy nieanglojęzyczne. Ale niestety nie zdo-
był go, ponieważ część członków Akademii, która głosowała, uznała że to jest film o wydźwiękach antysemickich. 
Jednakże, jak uważa Daniel Olbrychski, jest to raczej film 
antypolski, ponieważ najbardziej podłą postacią spośród trójki 
przyjaciół był Polak, Karol Borowiecki. 
„Ziemia obiecana” zdobyła  na 2. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdańsku w 1975 roku takie nagrody jak: 
-Wielka Nagroda Festiwalu Złote Lwy 
-Wojciech Pszoniak za pierwszoplanową rolę męską 
-Tadeusz Kosarewicz za scenografię 
-Wojciech Kilar za muzykę 
To było bardzo interesujące spotkanie i mamy nadzieję, że 
będzie ich więcej ☺. Po spotkaniu był czas na zdjęcia oraz 
autografy. ☺ 

                                                                               Magdalena Frydrych, kl. IB 
 

Kilka słów od Artura Żmijewskiego 
 

W dniu 21 października 2013r. uczniowie z kilku klas pierwszych i drugich uczestniczyli w spotkaniu  
w ramach II Festiwalu Aktorstwa Filmowego. Mieliśmy okazję obejrzeć niezwykły film pt. ,,Mój rower”,  

w którym jedną z głównych ról grał uczestnik późniejszego spotkania – Artur Żmijewski. 
 

     Ten znany z wielu ról aktor, ostatnio kojarzony głównie  
z sympatyczną postacią księdza – detektywa, przybył do 
DCF – u, aby przez kilka minut porozmawiać z zebranymi. 
Bardzo ciekawie wypowiadał się na wiele tematów, od pa-
pierosów począwszy (aktor uważa, że każdy ma wolny wy-
bór i nie chce potępiać palących, mimo że sam już nie pali) 
na wyborze auta do filmu skończywszy (terenowy Land 
Rover). 
     Po spotkaniu, aktor zgodził się udzielić króciutkiego, 
trzypytaniowego wywiadu dla czytelników ,,Cenzurki”.  
W ten sposób, dowiedzieliśmy się, że nie ma on swojej ulu-
bionej roli, gdyż jak powiedział, każda jest ważna i niezwy-
kła na swój sposób. Zapytany, czy miał kiedyś jakieś wesołe 

zdarzenie, związane z graną przez siebie rolą, np. jako księdza, odparł, że nie. Powiedział, że gdy ludzie zwracają 
się do niego, jako do granej przez niego postaci, jest to tylko w ramach żartu. W ostatnim pytaniu, dotyczącym rad 
dla młodych aktorów, Artur Żmijewski odrzekł, że najważniejszy jest zapał - granie z całego serca ma sens.  
     Następnie, spotkanie zostało uwiecznione na kilku fotografiach. Aktor złożył również kilka autografów i w ten 
sposób to niezwykłe wydarzenie dobiegło końca. 
                                                                                                                                             Agnieszka Billewicz,kl. 2A 
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poezja 
    
CzłowieczeństwoCzłowieczeństwoCzłowieczeństwoCzłowieczeństwo    
    

Nie ma wolności bez niewoli, 
Jak nie ma ciszy bez hałasu, 
Niczego też nie możesz zrobić, 
Jeśli nie znajdziesz na to czasu. 
Są rzeczy trudne i przyjemne, 
Są łatwe, nudne do szaleństwa. 
Ważne, by pośród rzeczy różnych 
Gdzieś nie zagubić człowieczeństwa. 
Pośrodku rzeczy, których nie ma, 
A których o istnieniu wiecie, 
Choć dziwne to, możecie robić 
Wszystko co tylko sobie chcecie. 
I teraz, nagle, co zrobicie 
Inną wciąż rzecz nam znowu sprawi. 
Nowa to rzecz i powiem szczerze 
Jednych przerazi, drugich rozbawi. 
I znowu będzie radość ze złości,  
Smutek z rozsądku, żałość z miłości, 
Pośrodku uczuć tych wielu gwaru 
Znajdzie się człowiek na dróg rozstaju. 
                                              

                                                                                                                                                YenneferYenneferYenneferYennefer    

 

Jesień Jesień Jesień Jesień     
 

Złota jesień, polska jesień 
pełne kosze jabłek niesie. 
Czy to w sadzie, czy w ogrodzie, 
czy na coraz większym chłodzie, 
jesień nadal jest tu w modzie. 
 

Liście lecą rozmarzone, 
brązowe, żółte i czerwone. 
Nawet słońce pięknie świeci, 
złota jesień - mówią dzieci. 
 

Bocian smutny odlatuje, 
tam gdzieś jeżyk się buduje, 
z nieba drobny deszczyk leci, 
już w kaloszkach biegną dzieci. 
 

Jesień wcale nie jest nudna, 
szara, brzydka czy paskudna, 
jesień może być wesoła, 
kolorowa dookoła. 
 

                                Daria Musa, kl. 1FDaria Musa, kl. 1FDaria Musa, kl. 1FDaria Musa, kl. 1F    
 
Warto żyćWarto żyćWarto żyćWarto żyć    
 

Życie - jak to łatwo powiedzieć, 
życie-a jak to trudno zrozumieć. 
Z pozoru prosta, banalna sprawa, 
a tak naprawdę ciężka sztuka. 

 
Życie to powieść, którą piszemy przez lata, 
powieść barwna, kolorowa, ciekawa, 
powieść o wzlotach i upadkach, 
niewinnych istot kruchego serca. 
 

Cieszmy się z życia! 
Cieszmy się z każdym uderzeniem naszego serca! 
Z każdym spędzonym, kolejnym dniem, 
z każdym upadkiem wznośmy się wyżej i wyżej 
i radujmy się z tego co daje nam los. 
 
Nie bój się zmian, które przyniesie ci życie, 
smutne chwile obracaj w żart, 
chwytaj życie takim jakie ono jest, 
bo warto żyć, bo warto być.                   
                                                                                                                                                                                                                                Daria Musa, kl. 1FDaria Musa, kl. 1FDaria Musa, kl. 1FDaria Musa, kl. 1F    
 

*** 
Nigdy tego nie chciałam, 

Ale łupem dla lęku się stałam. 
Od zawsze ciemności się bałam. 

Już od dawna mam wrażenie,  
Że niczego tu nie zmienię. 

Nie chcę być swoim cieniem. 
 To właśnie moje więzienie. 

Widać już zmęczenie  
I na nędznej sylwetce wycieńczenie. 

Zabierz mnie śmierci kochana! 
Kiedy chcesz - wieczorem lub z rana. 

Jestem już na tamten świat  
spakowana. 

Nie pragnę więcej niczego 
Jak nigdy już nie ujrzeć odbicia swego. 

  

    DaszaDaszaDaszaDasza        
  
    
PogrzebPogrzebPogrzebPogrzeb    
 

Nad cudzym grobem, 
w cudzych stronach, 
cudzy recytuję wiersz! 
 

W cudze cierpienie próbuję wejść, 
by w cudzej cudzości odnaleźć sens. 
Cudze zdania przeżuwane kęs po kęsie 
na cudzym talerzu, cudzych zmartwień 
i uderza słońca blask odbity od cudzej trumny. 
Rzucają się cudze kwiaty z cudzego ogródka 
by cudzą okazać rozpacz  
 

i cudza ziemia pochłania Twoją duszę, 
by w końcu natrafić na coś ojczystego  

 

            Kacper Rygałło, kl. 2EKacper Rygałło, kl. 2EKacper Rygałło, kl. 2EKacper Rygałło, kl. 2E

Rys. Karolina Świergalska, kl. 3A 



Zaczęli sezon grzewczy Zaczęli sezon grzewczy Zaczęli sezon grzewczy Zaczęli sezon grzewczy     
––––    na parterze wisina parterze wisina parterze wisina parterze wisi    
stosowna kartka. stosowna kartka. stosowna kartka. stosowna kartka.     
Dla nas to żadna nowina;Dla nas to żadna nowina;Dla nas to żadna nowina;Dla nas to żadna nowina;    
i tak i tak i tak i tak     jest jest jest jest ----    od niedawna od niedawna od niedawna od niedawna     
----    ciepło, miękko, czule,ciepło, miękko, czule,ciepło, miękko, czule,ciepło, miękko, czule,    
bezpiecznie i przytulnie.bezpiecznie i przytulnie.bezpiecznie i przytulnie.bezpiecznie i przytulnie. 
 

     Jacek Dehnel: Sezon grzewczy. 
  

Rys. http://pl.wikipedia.org/wiki/ 
Wiedzmin 

 
     Listopadowe wieczory nastrajają nas pewną melancholią. Po słonecznym, często 
pełnym życiowej energii lecie nadchodzi znacznie mniej „energetyczna” jesień. To 
czas, w którym otaczający nas świat wycisza się i udaje na odpoczynek. Biorąc pod 
uwagę taki naturalny rytm pór roku, można spróbować potraktować trochę inaczej 
czas jesienno-zimowy – mniej jako szary, smutny, nudny i uciążliwy, a bardziej jako okazję do nadrobienia bliż-
szych kontaktów z ważnymi dla nas ludźmi lub po prostu do wyciszenia się i refleksji. Niewątpliwie pomoże nam 
w tym literatura. Czytajmy więc poezję – w bibliotece prezentujemy zbiory wierszy polskich poetów współcze-
snych, którzy w ubiegłym roku szkolnym gościli w naszej szkole w ramach projektu Szkoła z poezją.  
Czytajmy powieści – kilka nowych książek pojawiło się w naszych 
zbiorach, m.in. tegorocznej noblistki Alice Munro, czy laureatki 
literackiej nagrody Nike Joanny Bator.  

     A oto nowe tytuły: 
Orłoś Kazimierz: Historia leśnych kochanków i inne opowiadania.  
Masłowska Dorota : Dusza światowa.  
Bator Joanna: Ciemno, prawie noc. 
Osiecka Agnieszka: Dzienniki . T. 1. 1945 -1950. 
Krajewski Marek: W otchłani mroku. 
Munro Alice: Miłość dobrej kobiety. 
Karpowicz Ignacy: Cud. 
Pieprzyca Maciej : Chce się żyć. 
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: Rose de Vallenord.   
 
recenzja książki 
 

Sapkowski Andrzej: Cykl wiedźmiński. 
 

     Myślę że każdy chociażby kojarzy tą sagę, którą stworzył nasz rodak. Dlaczego 
mówię że stworzył? Bo pan Sapkowski nie ma w zwyczaju po prostu pisać ksią-
żek. On je tworzy, kreuje, sprawia że każde zdanie które przeczytamy, odbija się w 
naszej wyobraźni i wywołuje w nas chęć analizowania go i zastanawiania się nad 
jego sensem, znaczeniem i przekazem. Aż trudno uwierzyć, że charakteryzuję w 
tym momencie twórczość pisarza fantasy!  
     "Wiedźmin" składa się z dwóch opowiadań: "Ostatnie życzenie" oraz "Miecz 
przeznaczenia" i pięciotomowej powieści, czyli: "Krew elfów", "Czas pogardy", 
"Chrzest ognia", "Wieża jaskółki" oraz "Pani jeziora". W każdym z tych opowia-
dań splatają się w niezwykły sposób losy dwóch głównych bohaterów: wiedźmina 
Geralta z Rivii, płatnego zabójcy potworów oraz księżniczki Cirilli, następczyni 
tronu Cintry, miasta okupowanego przez Nilfgaard. Sposób w jaki ich losy się 
połączyły jest intrygujący i jest jednym z najważniejszych momentów książki. Cała 
książka opowiada o ich przygodach, o ludziach którzy są z nimi lub przeciw nim,  
o intrygach, kłamstwach, nadziejach i wierze naszych bohaterów. Cała fabuła jest 
wielowątkowa i stwarza Czytelnikowi możliwość do trenowania swojej zdolności 

do skupiania się, jest niezwykle fascynująca i wciągająca. Andrzej Sapkowski zasto-
sował ciekawą technikę, mianowicie przed każdym rozdziałem widzimy fragment np. encyklopedii, legendy o Ge-
ralcie czy jakiejś starej księgi, co nadaje dużej wiarygodności całej sadze.  
     Jest to pozycja dla każdego fana książek o tematyce średniowiecznej, gdyż cała akcja dzieje sie właśnie w tej 
epoce historycznej. Walki na miecze są w niej praktycznie na porządku codziennym, a honor ma tu szczególnie 
ważne znaczenie. Nie brakuje tu również wątków miłosnych, zdarzają się też zabawne sytuacje i wszystko to spra-
wia, że czytamy tę książkę w napięciu, z zapartym tchem. 
Praktycznie przez cały czas możemy zauważyć różnego rodzaju zmiany u wszystkich bohaterów - zmiany w cha-
rakterze, w poglądach, w dążeniu do celów, we wszystkim. Dzięki temu bohaterowie Ci nie są nudni ani jednolici, 
na każdym kroku nas zaskakują i intrygują. Książkę dobrze się czyta, mimo wszelkiego rodzaju gwar i archa-
izmów, dzięki złośliwemu i sarkastycznemu humorowi Sapkowskiego, czyli mamy zarówno wieśniaków, którzy 
mówią byle jak, byle jakoś się wysłowić, elfy, które jako że są pięknym ludem to mają również piękny język, jak 

Zapraszamy!!! 
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 i rubaszne i dość dosłowne niziołki.  
     Można by o książce napisać naprawdę dużo faktów i ciekawostek, ale wtedy czytanie książki nie miałoby sensu, 
ze względu na to, iż każdy fakt może pokazać nam za dużo. Dlatego lepiej podejść do naszej biblioteki, wypoży-
czyć część pierwszą i rozkoszować się pięknem naszej polskiej fantastyki. Przejawia ona wiele wartości, które 
mogą dużo wnieść do naszego życia. Polecam tę sagę wszystkim w każdym wieku, jest naprawdę warta przeczyta-
nia. Sama przeczytałam całą i jeszcze nie jest mi dość!  
Miłego czytania :) 

Zuzanna Pakulska, kl. 1B  
recenzje filmów 
 

Jeździec znikąd. Reż. Gore Verbinski. Prod. USA, 2013. 
 

     Film Gore Verbinskiego to opowieść o przyjaźni, zagmatwanej walce dobra ze 
złem, a nawet choć tylko w zarysie, o miłości. W kolejnej genialnej roli Komancza 
Tonto, Johnny Deep otwiera listę nazwisk z obsady. Są także m. in. Armie Hammer 
jako John Reid, czyli tytułowy jeździec znikąd, William Fichtner (Butch Cavendi-
sch), a także Tom Wilkinson (Latham Cole). 
     „Jeździec znikąd” to opowieść o młodym prawniku imieniem John, wracającym 
do rodzinnego miasteczka po studiach. Tak się składa, że tym samym pociągiem 
wracają dwaj więźniowie, jednym z nich jest późniejszy kompan Tonto oraz skaza-
ny na powieszenie Butch Cavendisch. Ten drugi ma plan ucieczki, natomiast ten 
pierwszy nie jest w wagonie bez powodu. Planuje bowiem zemstę na Cavendischu 
za podstępne wykorzystanie go w przeszłości, wtedy Butch i jego przyjaciel Tom 
bardzo wzbogacili się na naiwności małego Tonto.  
     Film co chwilę przeplatany jest humorem, a między dwoma głównymi bohate-
rami przepływają wszystkie możliwe emocje i rodzaje stosunków między mężczy-
znami. Są wrogami, przyjaciółmi, są na siebie obrażeni, uczą się od siebie, aby na 
końcu móc sobie w pełni zaufać i razem zdobywać dziki zachód. Wszystko jest tak 
poplątane i tajemnicze, że oglądając, mimo przeczuć co do poszczególnych postaci, wątki rozwijają się dopiero na 
końcu. Wszystko jest dopełnione delikatną nutą romantycznych relacji pomiędzy Johnem a wdową po jego bracie 
oraz jego dawną miłością - Rebeccą. 
     Uważam, że film jest wart obejrzenia, chociaż oglądając go, możemy zauważyć elementy podobne jak w serii  
o piratach. Trudno powiedzieć do kogo jest kierowany, bo mimo produkcji Disney’a, na pewno nie jest to film dla 
dzieci, zawiera liczne akty przemocy i rozlewy krwi, ale licealistom już chyba pozwala się oglądać takie obrazy? 
Nie jest to też gatunek wymagający. Czy jest dla Ciebie? Obejrzyj i zobacz. 
                                                                                                                                                                                Lepa 
  

Pacific Rim. Reż. Guillermo del Toro. Prod. USA, 2013. 
 

                               Ziemia znów ocalała. 
 

     Jeśli ktoś oglądając wspaniałe zwiastuny, czytał 
wstępne recenzje i ze zniecierpliwieniem czekał na 
„Pacific Rim”, w momencie oglądania mógł się za-
wieść. Na początku podkreślę, że nie uwielbiam takie-
go gatunku science-fiction, ale potrafię być obiektyw-
ny. Obraz Guillermo del Toro to typowa walka dobra  
z kosmicznym złem. Po naszej stronie mamy Jaggery, 
broń-roboty, coś na wzór transformerów, po drugiej 
stronie zaś, Kaiju, czyli kosmitów, którzy przechodzą 
do naszego świata za pomocą portalu. Obsada nie jest 

pełna hollywoodzkich gwiazd, ale swoje miejsce znaleźli w niej np. mający polskie korzenie Robert  Kazinsky, 
grający specyficzne role Ron Perlman, a także w roli głównej Charlie Hunnam, znany choćby z Hooligansów. Dość 
przewidywalny scenariusz daje nam szanse snu w czasie trwania seansu. Na kolana nie powalają także zachwalane 
przed premierą efekty specjalne ani gra aktorska. Jednak mimo  tych wszystkich uwag, nie powiem, że ten film jest 
klapą, ma w sobie coś co rozgrzesza te zmarnowane 2h i 11 minut. Na pewno szukając plusów, wypiszemy nietu-
zinkowy pomysł, a przede wszystkim duet nieco szalonych doktorów.  
     Może wreszcie o samym filmie. Gdy świat stoi przed obliczem kolejnej filmowej apokalipsy, tym razem ze 
strony kilkuset metrowych kosmicznych Kaiju, zjednoczone kraje całego świata (oczywiście pod główną władzą 
Amerykanów) tworzą projekt Jaggerów, czyli wielkich robotów, sterowanych przez co najmniej parę pilotów, po-
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łączonych ze sobą za sprawą „jedności umysłu”. Mają jednakowo myśleć, wykonywać te same ruchy, a jednocze-
śnie być odpowiedzialnym jedynie za połowę robota. Tutaj kończy się nieprzewidywalność, a zaczyna rutyna. Po-
czątkowo wygrywają ziemianie, potem kosmici, by na końcu, oczywiście w ostatniej chwili kapitan Raleigh Becket 
z narażeniem życia ratuje ludzkość nie dbając o własne.  
     Koloru dodaje bohater półświatka Hannibal Chau (Ron Perlman), który jest handlarzem organów Kaiju. Tak jak 
mówiłem, nie jestem wielbicielem gatunku sci-fi, a ten film miał być niejako przełamaniem mojej opinii. Stało się 
jednak odwrotnie, bo choć może takie właśnie sci-fi powinno być, to mnie ono nie przekonuje. Nawiasem mówiąc, 
jeśli kogoś zainteresowało jak ciekawie może wyglądać kosmita w rozmiarze XXL, niech powiększy sobie te z 
filmu Hellboy (oczywiście nie głównego bohatera), bo oglądając Pacific Rim, a wcześniej właśnie ten film z czer-
wonym stworem można przeżyć deja vu. 
                                                                                                                                                                               Lepa 
 

recenzja serialu 
 

Herosi: serial telewizyjny science fiction. Scen. Tim Kring. Prod. USA, 2006-2010. 
 

     Każdy z nas zna chociaż jednego superbohatera – Batman, Super-
man, Zielona Latarnia, Kapitan Ameryka etc. Większość z nich po-
wstało w komiksach. Serial „Herosi” jest inny... ale niecałkiem.  Za-
miast być na bazie komiksu, serial tworzy komiks wewnątrz siebie. 
Jest on ważną częścią fabuły. Sama fabuła opowiada o ludziach z całe-
go świata*, którzy w tajemniczy sposób zyskali niesamowite zdolno-
ści, jak latanie, zatrzymywanie czasu, rozumienie skomplikowanych 
mechanizmów, czy też możliwość korzystania z mocy pobliskiego 
herosa. Pierwszy sezon opowiada głównie o Mohinderze Sureshu - 
indyjskim naukowcu, który po śmierci swojego ojca postanawia kon-
tynuować jego badania na temat  herosów, przy okazji trafiając na 
straszny przypadek Sylara – czarnego charakteru serii, który wziął 
swój pseudonim od firmy tworzącej zegarki. Kolejnym bohaterem jest Peter Petrelli, potrafiący przywłaszczyć 
sobie moce innych, który dostał zadanie od przybysza z przyszłości – uratować cheerleaderkę, uratować świat**. 
     Oczywiście nie są to jedyne wątki – mamy Japończyka Hiro, nieudolnego podróżnika w czasie próbującego 
odkryć swoje przeznaczenie, Matta Parkmana –świeżo awansowanego agenta FBI pracującego nad złapaniem se-

ryjnego mordercy Sylara, Izaaka Mendeza – uzależnionego od heroiny 
rysownika komiksów, Claire Bennet, nieśmiertelną cheerleaderkę z Teksa-
su oraz wielu innych bohaterów. Chociaż główny wątek 1-szego sezonu 
kręci się wokół tajemnic głównego antagonisty (zdjęcie obok), twórcy nie 
odstawili na bok innych postaci. Ba! Znaczne rozbudowali je w kolejnych 
sezonach, gdzie odgrywali role większe nawet od Mohindera Suresha, 
który w pewnym momencie robi się ... dosyć nieważny. Serial pochwalić 
trzeba także za płynność – zdarzenia z jednego sezonu mocno wpływają na 
kolejny i rzadko zdają się być wepchnięte na siłę. Jednak właśnie – rzadko. 
Bez żadnych spoilerów – druga połowa 4-tego sezonu odskakuje nie-
znacznie od tego,  co pojawiło się w poprzednich, dodając dziesiątki no-
wych bohaterów, jednak kończąc się cliffhangerem zapewniającym fabułę 
następnym sezonom. 
     Niestety NBC anulowało produkcję po tym, kiedy oglądalność premie-
ry ostatniego odcinka sezonu czwartego nie była tak wysoka, jak spodzie-
wała się stacja. Wszelkie petycje i inne próby wskrzeszenia marki, póki co 
spełzły na marne, jednak nadal polecam obejrzeć ten serial każdemu, kto 
lubi seriale z interesującą i oryginalną fabułą oraz superbohaterów.  
 

                                                                                                               
 

*pisząc z całego świata mam na myśli Stany Zjednoczone, jednego urzędnika z Japonii i Haitańczyka. 
**pisząc  świat mam na myśli Nowy Jork, w którym odbywa się lwia część akcji. 
   Źródło obrazków:  heroeswiki.com 
                                                                                                                               Marcin „Pietrek” Piotrowski, kl. 1A 
 
 

Sylar, seryjny morderca, grany przez  
Zachary'ego Quinto. 
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więcej niż recenzja      
 

Pony.mov 
 

     Ci z Was, którzy pamiętają moją recenzję My Little 
Pony: Friendship is Magic na pewno zdają sobie sprawę, 
że aby zrobić z serialu o wesołych kolorowych konikach 
groteskową, pełną nastoletniego humoru animację,  
w której każda z głównych bohaterek przedstawiona 
jest w krzywym zwierciadle, potrzeba nie lada chorej 
wyobraźni. Ale spoglądając na to, co dzieje się po-
wszechnie w internecie, na pewno nie jest to niemożliwe. 
     Czy aby zaaprobować taki gatunek komedii wyma-
gana jest jedynie odrobina zdrowego dystansu, czy też 
umysł równie „zanieczyszczony i skorumpowany” jak 
ten potrzebny do kreowania podobnych rodzajów show internetowych? Po obejrzeniu Pony.mov'a, najbar-
dziej kontrowersyjnej parodii My Little Pony, moja odpowiedź brzmi: ani jedno, ani drugie. 
    
     Dla tych nie obeznanych z serialem My Little Po-
ny: Friendship is Magic (a jest takich na pewno 
większość), dodam przed właściwą recenzją kilka 
słów wstępu na temat tej wyjątkowo barwnej i przy-
jemnej dla oka kreskówki. Jest to, najkrócej mówiąc, 
wykonana we flash'u opowieść o sześciu przyjaciół-
kach: Twilight Sparkle i jej pomocniku, jakim jest 
smok Spike, Pinkie Pie, Applejack, Rarity, Rainbow 
Dash i Fluttershy. Bohaterki, przy pomocy reguły 
mocnego eksponowania jednej cechy charakteru, 
zostały stworzone tak, by każda mogła obrazować 
jeden powiązany z nią temat; uczyniło to ten film 
animowany naprawdę ciekawym i interesującym,  
w ramach dygresji wspominając, że stąd też tak wielu 
nastoletnich fanów kucyków. Na ogół akcja skupia 
się na problemach dręczących główne postacie, przy 
rozwiązywaniu których uczą się one ważnych lekcji 
na temat tytułowej przyjaźni, choć od drugiego sezo-
nu serialu My Little Pony staje się nieco bardziej 
przygodową kreskówką z mniejszym przesłaniem 
edukacyjnym. Pomimo to, twórcy nigdy nie skusiliby 
się na wrzucenie do niej odwołań do świata ze-
wnętrznego, to znaczy jakiejś bardziej znaczącej 
przemocy. Nie ma nakłaniania do złych zachowań, 
narkotyków, picia, agresji i tak dalej – z pewnością to 
wpłynęło w dużym stopniu na wytworzenie tak pozy-
tywnej aury wokół serialu. 
    Tyle na temat oryginalnego Friendship is Magic, 
teraz przejdźmy do krótkiego zarysu fabuły obecnej 

w internetowej parodii kreskówki – Pony.mov. Histo-
ria ta opowiada analogicznie o sześciu bohaterkach i 
małym smoku, główny temat skupia się zaś na ataku 
Discorda – antagonisty znanego z serialu – na główne 
miasteczko kucyków, Ponyville. Twilight Sparkle, 
chcąc zebrać tak zwane elementy harmonii symboli-
zujące wszystkie sześć postaci, rozpoczyna swoją 
krótką podróż po okolicy, aby zebrać swoją ekipę w 
celu wypędzenia złego wielkoluda szerzącego zamęt. 
Okazuje się, że Rainbow Dash, będąca alegorią 
współczesnej chłopczycy i dziewczyny pełnej splen-
doru, jest obojętnym, bezdusznym chamem. Imprezu-
jąca Pinkie Pie została drastycznie podciągnięta pod 
wizerunek narkomanki i alkoholiczki, Rarity z pięk-
nej klaczy zamiłowanej w modzie i szyciu sukienek 
przeistacza się w ohydnego grubaśnego siepacza 
meksymańskich emigrantów, natomiast Fluttershy 
jest w posiadaniu szopy, w której robi z małymi le-
śnymi zwierzątkami coś całkiem innego od bawienia 
się z nimi i opiekowania – przy tym motywie znów 
ożywiają się odwołania do serii filmów Piła. Przyja-
ciele (o ile to określenie dalej jest w Pony.mov ade-
kwatne) tracą nad całą sytuacją kontrolę przez swoje 
nieodpowiedzialne zachowania, przemieniając osta-
tecznie sielankową idyllę Ponyville w horror. 
    Dość niedługie, ale na pewno niecodzienne przy-
gody siódemki bohaterów, pełne brutalnego dorosłe-
go humoru, sarkazmu i masy różnych innych zagad-
nień ani trochę nie mających nic wspólnego z kucy-
kami stworzonymi przez Lauren Faust, animatorkę 
My Little Pony, robią na widzu gigantyczne wraże-
nie. Dla mnie przy pierwszym zetknięciu się z paro-
dią odczucie to było wprost skrajnie negatywnie – nie 
mogłem w żaden najmniejszy chociażby sposób za-
akceptować nowo powstałej wersji Mojego Małego 
Kucyka i przez pewien czas patrzyłem na nią z du-
żym przymrużeniem oka. W miarę upływu czasu 
jednak wiele najbardziej impresywnych tematów 
 z przeróbki, takich jak prowokacyjny komizm sytu-
acyjny postaci, nadmiernie zapadająca w pamięć 
piosenka ze sceny w szopie Fluttershy, rozciągnięta 
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do granic wytrzymałości psychicznej groteska oraz 
cała inna rozbrajająca magia, jaką Max Gilardi – 
pomysłodawca i animator – zaklął w każdym z pięciu 
epizodów oraz każdym spin-offie od swojej serii 
sprawiły, iż koniec końców Pony.mov po prostu nie 
da się nie lubić. 
    To, co chyba najbardziej mnie przerażało w paro-
dii, to pierwsze moje skojarzenia z serialami takimi 
jak Włatcy Móch, South Park czy Kapitan Bomba, 
których szczerze nienawidzę za przesłanie i paskudny 
motyw im towarzyszący. Z upływem dni asocjacje te 
wygasają – w miarę jak zdajemy sobie sprawę z tego, 
że po pierwsze mamy do czynienia z parodią, a nie 
indywidualnym dziełem, po drugie że epilog opowie-
ści jest pozytywny i zgodny z oryginalną koncepcją 
serialu, po trzecie że notabene żaden bohater w filmie 
nie ginie. Dla kogoś, dla kogo My Little Pony: 
Friendship is Magic jest niemalże całym światem, tak 
jak dla mnie, wizerunek ulubionych postaci w total-
nie przeinaczony sposób staje się najzwyczajniej w 
świecie zbyt uroczy, żeby nie powiedzieć wręcz: 
niemożliwy do nie pokochania. Z pewnością można 

postawić sobie pytanie, czy tak naprawdę z widza 
przez cały czas nie robi się idioty, podając mu do 
przeżucia tak satyryczny, momentami tak prymityw-
ny, a kiedy indziej całkiem inteligentny humor. Na 
ten zarzut odpowiedzieć można łatwo – niby jak, 
skoro właściwy problem filmu pozostał ten sam, a 
niektóre sceny, zwłaszcza finałowe, gdy skazany na 
porażkę Discord wrzeszczy „kucyki są dla małych 
dziewczynek!” wyraźnie uwydatniają faktyczną in-
tencję autora. 
     Podsumowując, Pony.mov to na pewno nietypowa 
pozycja filmowa. Przepełniona wulgaryzmami, bar-
dzo twardym humorem, podtekstami i wspominaną 
już po raz niezliczony drastyczną groteską, animacja 
ta zdecydowanie nie nadaje się dla osób poniżej 
dwunastego roku życia. Mam na myśli praktyczną 
granicę; gdybyśmy wzięli kryteria sprzed dziesięciu 
lat, to wtedy granica wiekowa wzrosłaby do osiem-
nastki, ale nie oszukujmy się – nasza generacja dora-
sta w niezrównanej prędkości i kto z nas nie oglądał 
filmu akcji czy nie grał w coś dopuszczalnego dopie-
ro dorosłym już w wieku gimnazjalnym? Nie jest to 
tytuł polecany osobom o słabych nerwach czy nieła-
two przyswajającym brutalne i sugestywne obrazy 
jak te, o których wspominałem. Ale każdemu innemu 
– niezależnie czy lubicie lub jesteście zaznajomieni z 
uniwersum My Little Pony – szczerze polecam. Nie-
zależnie od bardzo wykraczających poza normy do-
brych obyczajów przesłanek, Pony.mov jest jedną z 
najciekawszych i na pewno jedną z moich ulubionych 
animacji internetowych, która bez swojego psychode-
licznego komizmu nie byłaby tym samym w naj-
mniejszym choćby stopniu. 

 
 
Max "Hotdiggedydemon" Gilardi : seria Pony.mov (Apple.mov, Dress.mov, Shed.mov, Party.mov, 
Swag.mov), dostępne do obejrzenia w witrynie http://www.youtube.com po angielsku i po polsku (napisy), 
2013. 
 
 

Aleksander Skiba, 3b 
 

ogłoszenie 

 

Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Symfonicznych  
Szkół Muzycznych 

     Trzy uczennice naszej szkoły: Kamila  Gardynik (If), Monika Cie ślińska (IIIa)  i Anna Burzyńska (IIIb)  
grają w Orkiestrze Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, 
która wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Symfonicznych Szkół Muzycznych II stopnia. Zwycięzców 
konkursu wyłoni głosowanie internautów. Głosować można na 4 sposoby. Wszystkie szczegóły zamieszczane są na 
stronie internetowej: www.oksos.pl  w dziale „głosowanie”.  
                                             

Nasza orkiestra posiada internetową urnę na głosy nr 6. 
  GŁOSOWAĆ MOŻNA TYLKO DO 14.11.2013 r.  

Oddajmy głos na nasze uzdolnione koleżanki!!! 
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         Odcinek 5 – Niemcy  
 

Dla wielu państwo znienawidzone z powodu niecieka-
wej przeszłości, dla innych -- kraj inspiruj ący, pełen 
niebagatelnej kultury i wielkiej pedanterii. Jeszcze inni 

patrzą w tym kierunku z myślą o Bratwurstach, piwie i... ogromnej liczbie muzuł-
mańskich emigrantów. Czy już wiecie, o czym mowa? Jasne, że wiecie.  
          Oczami szesnastoletniego René ze Stuttgartu poznamy dzisiaj Niemcy. 
 

Ja: Więc sądzisz, że Polska to fajny kraj? 
René: O tak, to jest fajny kraj. I macie piękne dziewczyny. Tu w Niemczech sporo rzeczy jest do bani i drogo. 
Ja: Czyli to nie plotki, że Niemki są brzydkie? 
René: *śmiech* Czemu wszyscy tak ciągle myślą? Nie, moim zdaniem większość nie jest brzydka. Ale wasze, 
polskie, są ładniejsze! 
Ja: Nie ma sprawy, osobiście nie respektowałem nigdy tego stereotypu. Znasz zespół Rammstein? Jak popularny 
jest on właściwie w Niemczech? 
René: Człowieku, kocham ich! Ale... Niemcy to ogólnie kraj, w którym przebywa dużo imigrantów, też z Polski,  
i oni często słuchają swojej własnej muzyki. Chyba wiesz, o co mi chodzi. A poza tym ja jestem osobą słuchającą 
metalu i rocka. Rammstein jest popularny, ale nie każdy ich lubi. 
Ja: Sądzisz, że Niemcy są krajem trochę nielubianym na świecie za kwestie z historii? Nie żebym ja coś ogólnie do 
Niemców miał. 
René: Ogólnie tak. Zrozumiałbym jakbyś miał jakiś wyrzut do Niemców za różne rzeczy, bo w końcu wielu ludzi  
z tego kraju dokonywało złych rzeczy w przeszłości. Ale na przykład Rosjanie nie byli szczególnie lepsi. Tak, na 
myśli mam obozy koncentracyjne, między innymi. Moja babcia przeprowadziła się do Niemiec z północnej Polski 

z powodu wojny.  
Ja: Czy w Niemczech są obecnie stereotypy odnośnie Pola-
ków? 
René: Jeśli chodzi o wojnę to nie powiem, że wiem sporo, bo 
tutaj wszystko się wie z telewizji albo z internetu. Współcze-
sne stereotypy o Polakach... mówi się, że wszystko kradniecie. 
Ale ja w to nie wierzę. 
Ja: Łatwo o pracę  w twoim kraju? 
René: Myślę, że tak. Przynajmniej w moim landzie, Badenii-
Wirtembergii, gdzie około 2-2,5% osób nie ma pracy. A prze-
ciętnie w Niemczech procent ten waha się w granicach sześciu 
do pięciu. I nie potrzebujesz specjalnego wykształcenia, by 
znaleźć pracę, wystarczy że ukończysz dobrą szkołę. Na przy-

kład normalnie zdanie Realschule pozwoli ci na zdobycie większości dobrych prac. Oczywiście, trzeba się tylko 
dobrze uczyć. 
Ja: Jakie masz ogólnie podejście do populacji muzułmańskich? 
Podobno stanowią one pewien problem w twoim kraju.  
René: Naprawdę muszę o tym mówić? Ale dobra. Wezmę za przy-
kład siebie - w mojej miejscowości mieszka około 30% mniejszości 
tureckich czy indiańskich. Stuttgart jest, powiedzmy, stolicą medy-
cyny, więc jest tutaj mnóstwo miejsc pracy. Większość Niemców 
nie ma problemu z nimi, ale czasami muzułmanie potrafią się za-
chowywać niegrzecznie. Jeden z nich ukradł mnie i moim przyjacio-
łom papierosy i piwo. Znaleźliśmy go potem kilka przecznic dalej i 
zażądaliśmy zwrotu przedmiotów, na co zagroził, że nas pobije. 
Ja: Więc to nie przypadek, że zrobił to akurat muzułmanin? Mnie 
się w ogóle wydawało zawsze, że jesteście... bardzo porządnym 
krajem. 
René: Chodzi mi o to, że większość Niemców tego nie robi. Ale nie będę oceniał narodu z powodu jakichś idio-
tów. Pozwoliliśmy mu odejść. Odnośnie porządności, cóż - to prawda. Przestępczość tutaj jest bardzo niska. Oczy-
wiście nie jest to jakiś ideał, ale prawdą też jest, że sporo emigrantów nie umie się dostosować do warunków. 
Ja: Dzięki wielkie za tyle wyczerpujących wypowiedzi! 
René: Mnie również było bardzo miło!                                                                                   Aleksander Skiba, kl. 3B 
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futrzaki 
 

Świry w przebraniach zwierzątek,  
czyli kolejny etap ewolucji! 

Wszyscy znają ludzi, którzy interesują się mangą, anime i w ogóle kulturą Japonii. Mają oni swoje  
zjazdy, portale, ale obok tak znanego fandomu, istnieje miliard innych. Chciałbym się zająć furry fandomem, 

do którego sam należę. Jest to społeczeństwo pełne ludzi dziwnych, ale też bardzo przyjaznych! 
 

     Aby pojąć istotę furry fandomu, trzeba najpierw zdefiniować pod-
stawową jednostkę, czyli furry lub jak to mówimy w Polsce - futrza-
ka! Antropomorfizm (ang. anthropomorphic, anthro) – zwierzę posia-
dające cechy ludzkie w tym humanoidalne ciało. Takie fanaberie po-
winniście znać,  przykładem są bogowie Egiptu - półludzie, półzwie-
rzęta lub znane wszystkim wilkołaki.  Furry interesuje się lub zajmuje 
twórczością związaną z tzw. sztuką futrzastą oraz/lub stara się swoim 
zachowaniem nawiązywać do zachowania zwierzęcia.  Tak, sztuką 
futrzastą, ale do tego jeszcze nawiążę! 
     Futrzastość jako styl życia można zdefiniować przez  upodabnia-
nie się charakterem, zachowaniem lub wyglądem do fursony, która 
jest wyimaginowaną postacią furry,  która może odgrywać różne role, 

od zwykłego bohatera opowiadania czy modela dla rysunku, przez postać odgrywaną w trakcie sesji RPG i gier 
internetowych, do wewnętrznego, bardziej zwierzęcego alter-ego lub,  jak wyżej, obiektu do naśladowania dla da-
nej osoby należącej do społeczności furry. Ich właściciele często odczuwają 
bardzo głęboką więź ze swoją postacią. Niekiedy nawet do tego stopnia, że 
uważają ją za źródło własnej duchowej inspiracji. W skrócie, fursona to 
uosobienie twojej duszy lub tego jacy byśmy chcieli być! Niektórzy uważają 
nawet, że w ich ludzkim ciele uwięziona jest prawdziwa zwierzęca dusza. 
Powszechne są fursony o charakterze antropomorficznym, np. antropomor-
ficzny wilk. Oznacza to, że fursoną danego furry jest wilk posiadający huma-
noidalne ciało, chodzi na dwóch nogach itd. Tutaj doskonałym przykładem 
jest moja własna fursona - Juice! W rzeczywistości nie mam czarnej grzywki 
nachodzącej na oko, ani nie posiadam żadnych tatuaży! Może się zdarzyć, że 
furry dążą do tego, by chociaż trochę przypominać swoją fursonę poprzez 
bodypaintingi czy ubieranie fursuitów*.  
  *Fursuit – kostium zwykle antropomorficznego zwierzęcia, wykonywany 
prywatnie przez danego furry kosztem jego czasu i talentu lub kupowany za spore sumy od firm zajmujących się 
tym profesjonalnie. Styl może się wahać między mocno kreskówkowym po możliwie realistyczny . 
     Z historii powstania fandomu nie ma nic do opowiadania, ponieważ wywodzi się ona z komiksów i nowel sci-fi! 
Nonsensopedia natomiast propaguje, iż stwórcą był sam Karol Darwin, który uważał, że jest antropomorficzą mał-
pą xD. Sztuką futrzastą są wszelkie obrazy i powieści zawierające elementy furry, tzn. postacie antropomorficzne 
lub też niemorficzne. Taka praca nie musi zostać wykonana przez członka fandomu, lecz przeważnie tak jest. 
Oprócz tego do furry artu zalicza się wszelkie utwory muzyczne stworzone przez futrzaki. Są artyści muzyczni, 
którzy są naprawdę nieźli, szanowani w fandomie, jak i poza nim! (NIIC, Renard) Zainteresowanie moje rozpoczę-

ło się od zwykłych komiksów w interne-
cie! Kocham czytać komiksy, a te cią-
gnące się tasiemce są moim zdaniem 
najlepsze! Gdyby kogoś korciło, żeby 
zobaczyć taki komiks, polecam: furthia-
high.com i sdamned.com <3  
Chciałbym też napisać, że My Little Po-
ny:Friendship is magic nie należy do 
furry fandomu, jest to oddzielne społe-
czeństwo, które może przenikać i mie-
szać się z resztą "sekt" świrów!  

Mam nadzieję, że zapoznałem niektórych czytelników "Cenzurki" z tym dziwnym zjawiskiem jakim jest 
bycie futrzakiem! Dziękuj ę za uwagę i zapraszam do oglądania moich obrazków na 

http://juicewolf96.deviantart.com/.  
                                                                                                                                                                    JuiceWolf96 

Rys. Kacper Rygałło, kl. 2E 

Rys. Kacper Rygałło, kl. 2E 

Zdj. http://pl.wikipedia.org/wiki/Furry 
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esej 
 

Carpe diem 
 

„Chwytaj dzień, ciesz się chwilą!” to sentencja Epikura, 
wyrażająca poczucie ulotności życia, jego momentów, 

zwłaszcza radosnych. Jak ta starożytna myśl odnosi się 
do naszych czasów? Czy współcześni ludzie potrafią  
w pełni korzystać z życia? Cieszyć się jego urokami?  

 
 

     Wydaje mi się, że ta idea u niektórych osób zosta-
ła bardzo zaniedbana. Często znacznym czynnikiem, 
który hamuje nas przed spełnianiem się jest strach, 
nasze lęki. Boimy się często reakcji i opinii innych. 
Liczymy się za bardzo z czyimś zdaniem, a nie pa-
trzymy na to, co my czujemy. Czasem bywa tak, że 
uważamy, że nasze marzenia są po prostu nierealne, a 
czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmujemy, że 
spełnianie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się 
tego najmniej spodziewamy. Wtedy jednak budzi się 
w nas strach przed wejściem na ścieżkę, która pro-
wadzi w nieznane… Strach przed życiem rzucającym 
nowe wyzwania. Obawa przed utratą czegoś, do cze-
go byliśmy przyzwyczajeni. Jednak z drugiej strony 
dziwnie jest patrzeć na swoje marzenia, które speł-
niają się komuś innemu. 
     Moim zdaniem strach i zbyt duża podatność na 
opinię innych, to dwa najgorsze czynniki przeszka-
dzające nam w samorealizacji. Czasem ma to jednak 
inny wymiar. Są przypadki, mówimy tu wtedy o uza-
leżnieniu, że co poniektórym do szczęścia wystarczy 
wyłącznie komputer, świat nierealny. Zanika u takich 
osób potrzeba komunikowania się z innymi osobami, 
pozostaje jedynie droga elektroniczna. Nie mają po-
trzeby, by spotkać się ze swoimi rówieśnikami, by 
zrobić coś innego niż bezużyteczne spędzanie czasu 
w sieci. Istnieją też przypadki, w których to praca jest 
najważniejszą formą. Mam na myśli pracoholików. 
Oni także spełniają się wyłącznie w jednej dziedzi-
nie. Wykonują swój zakres obowiązków, ale też tylko 
na tym się skupiają. Są osobami aktywnymi, tyle że 
nie interesuje ich nic poza pracą. A czy to dobrze? 
Rozumiem, że są obowiązki, ale w czy w naszym 
życiu nie powinno zagościć trochę rozrywki? Nie 
powinno się wpuścić trochę koloru do naszej co-
dzienności? 
     Gdzie i kiedy w ludziach zanikła ta pomysło-
wość, twórczość, chęć poznawania, pasja? Czy my 
poprzez ten bogaty dostęp do różnorodnych źródeł  
i poprzez ilość już rzeczy odkrytych, sami to od sie-
bie odpychamy? Nie chcemy? Wszystko jest teraz na 
wyciągnięcie ręki. Ludzie stali się leniwi, a tym sa-
mym nudni. Trzymają się tego, że za jednym kliknię-
ciem mogą się przenieść w zupełnie inne miejsce. 
Ale czy tym samym, aby więcej nie tracimy? W koń-
cu, co innego jest zobaczyć piękny obraz na ekranie 
monitora, a co innego samemu się w to miejsce udać. 
Dotknąć go, poczuć. Tak samo ważna jest samoreali-

zacja. Jeżeli jest coś, co sprawia Ci radość - grasz na 
jakimś instrumencie, rysujesz, uprawiasz jakiś sport, 
tańczysz, wyjdź z tym do ludzi. Podziel się tym ze 
światem. Nie macie pojęcia, ile czasem Wasza pasja 
może dać innym ludziom. Możesz być dla kogoś 
wzorem, pokazać, że marzeń nie warto się bać, że 
duszenie ich w sobie to grzech. Pokaż, co potrafisz. 
Carpe diem! Nie odkładaj niczego na później. Jeże-
li jest coś co chcesz zrobić dzisiaj, to zrób to, bo nig-
dy nie wiesz, czy będzie na to czas jutro.  
     W końcu życie jest ulotne. Uważam, że we współ-
czesnym świecie ludzie nie liczą się z ideą carpe 
diem, co jest przykre, ponieważ wiele mogą przez to 
stracić, a większość z nich nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Odkładają wszystko na później. Tylko pyta-
nie: za czym tak gonią? Skoro zawsze jest coś waż-
niejszego. Co to im daje? Np. pracoholikom praca? 
Daje im źródło dochodu. Tylko co z tym dochodem, 
skoro na nic sobie nie pozwalają, bo na pierwszym 
miejscu jest zawsze praca. Ich całe życie ma być 
tylko i wyłącznie harówą? Co im po tym? Nie zda-
wanie sobie z wielu rzeczy sprawy jest zgubne. Go-
rzej jest jednak, gdy masz tę świadomość, a nic z nią 
nie robisz. Uważam, że samorealizację zawodową i 
zainteresowania można ze sobą świetnie połączyć. 
Osobiście staram się łączyć te dwie ważne kwestie, 
by ani jednej z nich nie zaniedbać. Ogromną radość 
sprawia mi to, gdy widzę u siebie postęp i miło jest, 
gdy i ktoś to doceni.  
     
     Tak więc carpe diem! Nie patrzmy na to, co 
mówią inni, nie siedźmy z założonymi rękoma, 
realizujmy nasze pasje - bądźmy przykładem, że 
można. Niech Twoje życie będzie piękną opowie-
ścią, z której będziesz dumny. A na stare lata z 
podniesioną głową będziesz mógł powiedzieć, że 
wszystko czego chciałeś, zostało przez ciebie zre-
alizowane, że czujesz się spełniony i dumny. 

 

 Greta, kl. 1F 

Rys. K. Szydełko 



kącik inspiracji 
 

Piórnik 
 

W tym odcinku pokażę wam, jak z kilku prostych przedmio-
tów można stworzyć niezwykły piórnik. 

 

Potrzebne rzeczy: 
 

- tektura (w zależności od pożądanej wielkości piórnika od 1 kartki 
A4): najlepiej 
ostatnia (szara) kartka z jakiegokolwiek bloku, 
- materiał (najlepiej dość gruby, w dowolnym kolorze), 
- igła i nitka, 
- koraliki. 
 
Sposób wykonania: 
 

Kształt piórnika opiera się na prostokącie. W oparciu o tekturę, two-
rzymy szkielet, który później obszyjemy materiałem. Część główną 
stanowi komora, w której będziemy mogli chować rzeczy. W tym celu 
wycinamy z tektury dwa identyczne prostokąty o długości co najmniej 
15 cm (długość cienkopisu) i o szerokości, jaka jest nam potrzebna. Należy pamiętać, że piórnik będzie wąski, więc 
im szerszy prostokąt wytniemy, tym więcej nam się potem do niego zmieści. Kolejny kształt jaki musimy wyciąć, 
to kształt zamknięcia. W moim piórniku jest to głowa kota, ale może mieć ono kształt taki, jaki tylko chcecie. 
Kształt ten wycinacie z tektury i ważne jest, żeby był mniej więcej szerokości prostokąta (długości tego krótszego 
boku). 
Uzyskaliśmy 2 prostokąty i kształt zamknięcia. Prostokąty te sklejamy wzdłuż jednego z krótszych boków i otrzy-
many długi prostokąt, składamy w połowie. Otrzymany kształt obszywamy materiałem i zszywamy wzdłuż 2 dłuż-
szych boków. Następnie obszywamy Kształt Zamknięcia  i przyszywamy go do otrzymanego wcześniej piórnika.  

Kształt zamknięcia ozdabiamy koralikami lub haftem… i gotowe! 
 

                                                                                                                               Agnieszka Billewicz, kl. 2A 
 

filharmonia jesienią 
 

 
JAZZTOPAD 2013  

 

Jak przetrwać nudne jesienne wieczory? Można namówić znajomych na 
cykliczne wypady do kina, koleżanki zabrać zakupy, kolegów zaprosić na 

wieczór z GTA V albo... spędzić ten czas w FILHARMONII! ☺☺☺☺ 
 

     Miesiąc listopad jest o tyle szczególny, gdyż właśnie w tym czasie, a dokład-
nie w dniach 14-24 listopada we Wrocławiu odbędzie się festiwal  
JAZZTOPAD 2013. 
     Jubileuszową edycję Jazztopadu otworzy 14 listopada koncert kwartetu 
Wayne'a Shortera, uważanego przez fanów jazzu za najciekawszy improwizu-
jący zespół świata. Głównym organizatorem festiwalu jest Filharmonia Wro-
cławska na czele z dyrektorem Andrzejem Kosendiakiem. 

 

Szczegóły dotyczące biletów oraz programu znajdziecie na stronie: 
www.jazztopad.pl 

 
Kamila 
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11 listopada 
 

                 Wolność 
              Marek Grechuta 
 
[…] Bo wolność - to nie cel lecz szansa by  
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia  
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd  
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja  
 

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć  
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście  
Wolność - to wśród życia gór i chmur  
Poprzez każdy bór i mur znać przejście  
 

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew  
Które pną się w słońce każda w swoją stronę  
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech  
Którzy wolność swą zdobyli na obronę -  
Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości  
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności  
 
Wolność to diament do oszlifowania  
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania  
Wolność to także i odporność serc  
By na złą drogę nie próbować zejść  
Bo są i tacy, którzy w wolności cud  
Potrafią wmieszać swoich sprawek bród […] 
 
 
 

  od redakcji  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami 
swoją twórczością, spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką.  

Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy.  
Możecie je dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres e-mail: biblioteka.zs6@wp.pl. 

Czekamy na Was i Wasze pomysły codziennie w bibliotece szkolnej! 
Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej Cenzurce: 

Aleksander Skiba, kl. 3B; Karolina Świergalska, kl. 3A; Justyna Józwa, kl. 3B; Agnieszka Billewicz, kl. 2A;  
Mateusz Litwin, kl. 2A (logo Cenzurki); Kacper Rygałło, kl. 2E; Daria Białobrzycka, kl. 2F;  

Marcin Piotrowski, kl. 1A; Magdalena Frydrych, kl. 1B; Zuzanna Pakulska kl. 1B; Daria Musa, kl. 1F;  
Kamila Gardynik, kl. 1F; Nina Jarosz, kl. 1F; Greta Poczta, kl. 1F; Jakub Lepianka, kl.1f. 

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 w gazetce są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, opiekunowie   

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

Radosna niepodległośćRadosna niepodległośćRadosna niepodległośćRadosna niepodległość    

Rys. Nina Jarosz, kl. 1F 

 


