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gra w skojarzenia 

Życiowo, w lekkiej zadumie na pytania  
odpowiadał pan Marek Popowczak 

 

 

Jestem 
           nauczycielem wychowania fizycz- 

                        nego. 
Moje dzieciństwo 

 zamiłowanie do sportu. 
Szkoła nauczyła mnie 
  jak postępować w życiu dorosłym. 
Autorytetem dla mnie są 
  rodzice. 
Utożsamiam się z 
   najlepszym opiekunem, trenerem       
                        koszykówki. 
Lubię w sobie 
  dyscyplinę. 
Zmieniłbym w szkole 
  chciałbym, aby nauczyciele zajęli    
                        się uczniem, a nie dokumentacją. 
W życiu szukam 
  spokoju. 
Wierzę w  

wypełnianie swojej roli, przezna-
czenie. 

Uczeń idealny 
  radzący sobie w różnorodnych  
                       sytuacjach życiowych. 
W szkole irytuje mnie 

dążenie przez młodzież do mini-
mum. 

Lubię, kiedy uczeń 
  jest zaangażowany i kreatywny na  
                       zajęciach oraz kiedy ma na twarzy 
  serdeczny uśmiech. 
Rozważny czy romantyczny? 
  Rozważny. 
Wymarzona podróż 
  bez względu na miejsce, ale ze  
                       swoimi najbliższymi. 
Prawdziwe szczęście 
  rodzina. 
Dzieci 
  miłość. 
Perfekcyjny dzień 
  nieosiągalny. 
Nigdy nie zapomnę 
  dzieciństwa. 
Kiedy jest mi źle 
  potrzebuję chwili spokoju. 

  
Przyjaciele 
 mam z nimi    
            bardzo rzadki kontakt. 
Potrafię wybaczyć 
 jak każdy człowiek powinienem tego  
           dokonywać. 
W szkole boję się 
 niezadowolenia. 
Praca 
 trudne wyzwanie. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny 
 nie dążę do takich sytuacji. 
Jestem uzależniony od 
 pracy. 
Rozśmieszają mnie 
 niezręczne sytuacje. 
Wzrusza mnie 
 krzywda. 
Moje śniadanie 
 lekkie, systematyczne i zawsze o jednej  
            porze. 
Niebo w gębie czuję 
 dobre napoje. 
Miejsce we Wrocławiu 
 Rynek. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 
 nie widziałem ostatnio takiego filmu. 
Aktualnie czytam 
         literaturę naukową o koordynacji ruchowej. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
 muzyka elektroniczna. 
Gdybym nie robił tego, co robię 
 odpoczywałbym. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 

sądzę, że wszystko jest jeszcze w grani-
cach rozsądku. 

Nigdy nie zrobiłbym 
 skoku na bungee. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki 

chciałbym, żeby wszyscy byli wyrozu- 
miali dla innych. 

Ostatnie zdanie 
            Pracuję z młodzieżą –  
            jestem ciągle aktywny. 

 
Przygotowała:  

Sylwia Malinowska, kl. 3e    
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z życia szkoły 
 

„Nagrodą dla mnie jest uznanie  
i radość znajomych…” 

 

Rozmowa  z Michałem Pawlikiem z klasy 2d, zwycięzcą  
konkursu plastycznego pod hasłem „The sky is the limit”  

 

Kiedy rozpoczą łeś swoją przygodę z rysowaniem? 
 Swoją przygodę z rysowaniem zacząłem na przełomie klasy pierwszej i drugiej    

gimnazjum, ale miałem też dłuższe przerwy w rysowaniu.  
Co rysowałeś na początku?  

 Pierwsze rysunki to jakieś losowo wybrane  postacie z Internetu, które starałem się 
odtwarzać, ale niestety nie wychodziły najlepiej.  

Jaką technikę rysunku preferujesz? 
 Moim głównym stylem jest styl mangowy, aczkolwiek od niedawna szkolę się w nieco innym kierunku, ale to 

na razie tajemnica, nieliczni domyślą się o co chodzi :) Jeśli dojdą mnie słuchy, że ludzie chcieliby zobaczyć, 
co to za styl, to mogę dać prace (jeśli zrobię jakieś ciekawe...) do następnego numeru Cenzurki. 

Co Cię inspiruje i skąd bierzesz pomysły na swoje prace? 
 Liczyłem na to pytanie :D Inspirują mnie: Komandor Shepard, Kamina oraz mój przyjaciel Wiktor Jaworski.  

Ostatnio wygrałeś szkolny konkurs plastyczny na niepowtarzalną interpretację powiedzenia " The sky is the limit" 
zorganizowany w ramach Dnia Angielskiego. Czy bierzesz też udział w innych, pozaszkolnych konkursach pla-
stycznych? 

 Brałem kiedyś udział w internetowych konkursach, teraz swoistymi „konkursami” są dla mnie zlecenia, ja-
kie dają mi znajomi (choć długo zabiera mi realizacja prośby, to wydają się być zadowoleni), a nagrodą dla 
mnie jest ich uznanie i radość. 

Czy Twoje plany na przyszłość są związane z pasją rysowania, może wybierasz się na Akademię Sztuk Pięknych? 
 Szczerze? Myślałem kiedyś nad wybraniem się do jakiegoś plastyka, ale zdałem sobie zawczasu sprawę, że 

nie mógłbym rysować tego, na co miałbym ochotę oraz że odniesienie sukcesu jako artysta wydaje się być 
trudne. 

Czy masz jeszcze jakieś zainteresowanie poza rysowaniem? 
 Owszem mam, moimi innymi zainteresowaniami są: tenis ziemny, język japoński oraz inne przejawy twór-

czości artystycznej.  
Korzystając z okazji, dla osób 
którym spodobały się moje 
prace podaję link do strony, 
na której zamieszczam więk-
szość swoich prac:  
fire-natsu.deviantart.com   
Liczę na to, że szkoła będzie 
organizować więcej konkur-
sów plastycznych, żeby 
uczniowie mogli się wykazać 
artystycznie :)  Pozdrawiam! 
 

Wywiad przeprowadziła  
Ola Nowak z kl. 2d 

 
 

 
 

 Zwycięska praca Michała 
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felieton 

Skromny jadłospis polskiego telewidza 
 

    Godzina szósta dwadzieścia osiem rano, poniedziałek, pewnego zimowego dnia. Mama już krząta 
się w kuchni. Otwieram leniwie jedną powiekę i wtem uświadamiam sobie, co mnie obudziło – traj-
kotanie telewizora. Siadam na łóżku, przecierając oczy. Sięgam do kalendarza, patrzę na dzisiejszy 
dzień. Mój wzrok pada na sprawdzian z biologii, dwie kartkówki oraz odpowiedź z historii. Prze-
ciągle ziewam. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie... 
 - Sprawa zaginionej dziewczynki z Niechorza wciąż owiana tajemnicą... - rzuca reporter z telewi-
zora. 
- Porywacz 9-letniego Wojtka z Warszawy został ujawniony. Żąda od rodziny stu tysięcy złotych… 
- Znane są przyczyny pożaru kamienicy na ulicy Narutowicza... 
- W londyńskim metrze doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego śmierć poniosło 
dwadzieścia osób. Wśród ofiar... 
  Moja reakcja? Zaciskam pięści i mam ochotę wy-
rzucić odbiornik przez okno... 
 
  
    Zespół muzyczny Myslovitz  w swoim utworze 
debiutującym lata temu Sprzedawcy marzeń śpiewał: 
„i chyba nie wiesz, że telewizja kłamie”. Niby zwy-
kły slogan, jak w wielu piosenkach. Nie musiał ozna-
czać czegokolwiek. To jest poniekąd prawda, zwa-
żywszy na dwa aspekty telewizji. Primo, kto czyta 
pomiędzy telewizyjnymi wierszami wyłapie, że wiele 
szczegółów, którymi karmią nas spikerzy, budzi wąt-
pliwości czy też zwyczajnie się nie zgadza. Poza tym, 
wiele informacji łączących się ze sobą wywołuje 
uzasadnione podejrzenia.  Po drugie – reklamy tele-
wizyjne. Tam zakłamanie osiągnę ło wręcz apogeum, 
bo kosztowne kampanie promocyjne wielkich korpo-
racji w rabunkowy sposób spychają konkurentów, a 
ich produkty, bądź usługi prawie nigdy nie są rze-
czywiście lepsze.  
     Jednak to wszystko jest tak naprawdę nieważne w 
porównaniu z faktem, z którego najwięcej ludzi nie 
zdaje sobie zupełnie sprawy, bo dociera on do nich 
podświadomie, nie zastanawiają się nad nim. Otóż, 
zauważyliście, że we wszystkich popularnych serwi-
sach informacyjnych największą sławą cieszą się 
wiadomości dotyczące porwań, gróźb, katastrof sa-
molotów czy pociągów, karamboli na autostradach, 
intryg i innych smutnych rzeczy? Społeczeństwo lubi 
te informacje, bo są wstrząsające, a dla dziennikarzy 
każda afera to wprost idealny sposób do wzbogacenia 
się. Dla nieoświeconych przeciętniaków nie ma w 
tym nic złego; przecież to doskonały sposób, aby 
uwrażliwić nasze sumienia, aby uświadomić sobie, 
jakie okropieństwa nas minę ły zeszłej nocy oraz jak-
że cudowne jest to, że nasze dzieci chodzą do szkoły 
i żadni pedofile ich nie zaczepiają. O tak... 
    Z mojego na pół ironicznego wstępu łatwo wysnuć 
przypuszczenie, że mam nieco odmienny pogląd na 
ten temat. Zgadza się, bo poranna dawka przygnębia-
jących informacji z kraju i ze świata to wprost cu-
downy sposób na idealne zniszczenie resztek moty-

wacji pozostałych po ostatnim weekendzie – z całą 
pewnością nie jest to pozytywnym zjawiskiem. Za-
miast cieszyć się, że gdzieś na drugim końcu świata 
ktoś właśnie skacze z radości i cieszy się ot tak po 
prostu, bez powodu, ja mam wzdychać, wzruszać się 
wypadkiem samochodowym spowodowanym przez 
pijanego kierowcę oraz wielce się radować, że to 
makabryczne wydarzenie nie spotkało mnie. To 
oczywiście cudowne, ale po jaką cholerę, za przepro-
szeniem, media nagłaśniają przede wszystkim takie 
rzeczy? Właściwie to na równi winne temu jest spo-
łeczeństwo, które tworzy popyt na dzienne dawki 
przygnębiających wieści ze świata naokoło nas. 
Dzięki tym właśnie szarym masom, do których teore-
tycznie należymy oraz żerujących reporterach, jeste-
śmy zmuszeni w kółko konsumować te same dołują-
ce fakty. Nie zrozumcie mnie źle – zdaję sobie spra-
wę z tragizmu, jaki tam się odbywa. Ale to jest mi 
niepotrzebne, bo mam wystarczająco dużo swoich 
zmartwień. Fakt, że większość ludzi tylko udaje 
współczucie poszkodowanym, jest w tym momencie 
drugorzędny. W pewien sposób sami zadajemy sobie 
smutek i cierpienie. Wniosek? Jesteśmy cywilizacją 
masochistów. To po prostu absurd! 
    O tym problemie wspominał Michał Pasterski, 
guru od rozwoju osobistego, motywacji oraz progra-
mowania neurolingwinistycznego (NLP). W swoim 
artykule na michalpasterski.pl zamieścił listę ponad 
trzydziestu rzeczy, które dzieją się w momencie, w 
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którym czytacie ten tekst. Te rzeczy to m.in. śmiech 
zakochanej pary w parku, beztroskie skakanie kogoś, 
kto cieszy się zupełnie bez powodu, z czystej radości, 
budowa domu przez pewnego człowieka, który 
wkrótce zamieszka tam razem ze swoją rodziną, 
śpiewanie przez kierowcę samochodowego jego ulu-
bionej piosenki oraz wiele innych wspaniałych rze-
czy, o których media nie będą nam mówić, bo są po 
prostu banały, których nikt nie kupi. Jaka szkoda, że 
stosunkowo mało ludzi zdaje sobie sprawę, jak waż-
ne są te niby oczywiste rzeczy dla zdrowego myśle-
nia o sobie oraz dla pamiętania o wszystkich szczę-
śliwych chwilach, jakie spędzamy w życiu, a które 
nie dzieją się cały czas. Niepamięć o nich to po pro-
stu brak wdzięczności dla Boga, dla życia za to, że 
miały one w ogóle miejsce. Czy naprawdę warto jest 
poświęcać czas na wpychanie sobie do głowy samych 
smutnych, przygnębiających faktów, informacji o 
morderstwach, gwałtach?  
     

    Tak właśnie funkcjonuje telewizja. Media wierzą, 
że uda im się wyplewić w człowieku radość z życia, 
cieszenie się z prostych rzeczy oraz wpoić przekona-
nie, że złe samopoczucie zabijemy kupując najnow-
szy batonik firmy X, smarując dłonie genialnym 
kremem firmy Y oraz wykupując najtańsze i najlep-
sze ubezpieczenie w firmie Z. Nic bardziej mylnego!      
    Cudowne chwile spędzone z przyjaciółmi, przy 
ulubionej muzyce, podczas czytania dobrej książ-
ki, grania w świetną grę czy przy robieniu czego-
kolwiek innego, byleby z pasją, są naprawdę  war-
te świeczki – pamię tajmy o nich, zamiast skupiać 
uwagę  na tragicznych wydarzeniach, których na-
głaśnianie nie ma na ogół nic wspólnego ze współ-
czuciem dla poszkodowanych. W ten sposób na-
wet ten sprawdzian z biologii, kartkówki i odpo-
wiedź z historii nie wydają się  takie straszne, jak 
na to wygląda. 
 

Aleksander „Polishchuk” Skiba, 1b 

 
kij w mrowisko 

Kilka słów za dużo,  
czyli o wolności słowa 

 

Każdy z nas wie, że Polska to demokratyczny kraj. 
Przestrzegane są w nie j oczywiście najważniejsze 
ze wszystkich praw - prawa człowieka. Jednym  
z nich jest wolność słowa. Dzięki niemu możemy 

wyrażać nasze opnie bez obawy, że ktoś nas za nie 
ukaże. Mimo to, czy każda opinia może być trak-

towana jako prze jaw wolności słowa? 
 

    Generalnie możliwość wyrażania swoich opinii mamy wszędzie: w domu, szkole, pracy a także w życiu publicz-
nym. Ja jednak chciałabym się skupić na tej ostatniej sferze, ponieważ głównie do niej odnosi się prawo wolności 
słowa. Sfera publiczna jest obserwowana przez wszystkich i nie możemy w niej mówić tego, co chcemy. Dlatego 
ktoś mógłby stwierdzić , że ta wolność słowa jest ograniczona. Czy naprawdę tak jest?  
    Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy zastanowić się, czym jest w ogóle wolność słowa.  Myślę, że jest to nie 
tylko możliwość wyrażania swoich poglądów i myś li bez obawy ukarania za nie. Jest to tylko część prawdy. Mu-
simy jeszcze dodać, że te opinie nie mogą nikogo ranić ani obrażać. Kiedy swoimi słowami ranimy kogoś, to nie 
mówimy już o wolności słowa, tylko o zwykłym złym wychowaniu, czasem nawet o chamstwie.  
     Dlaczego mówię o rzeczach, które wydają się oczywiste? Ponieważ większość ludzi o nich zapomina. Zwłasz-
cza o tym, by nie obrażać kogoś swoimi opiniami. Najbardziej widać to w Internecie na różnych forach. Aż roi się 
tam od wulgaryzmów, słów obrażających innych ludzi, w większości znanych nam wszystkich. Niektórzy myś lą, 
że w Internecie są nieuchwytni, dlatego dają tam upust wszelkim swoim frustracjom, wyżywając się na innych. 
Przekraczają normy prawne i, przede wszystkim,  moralne.  Nie przytoczę tutaj przykładów takich sytuacji, ponie-
waż chamstwo i wulgarność niektórych osób wypowiadających się  w Internecie przekracza wszelkie granice  
i zwyczajnie nie warto tego cytować.  
    Inaczej sprawa wygląda w telewizji i radiu. Tam te granice przekraczane są zdecydowanie rzadziej, bardziej 
uważa się na to, co się mówi.  
     Tak więc, najważniejsze jest żebyśmy pamiętali, że nie każde wyrażanie opinii jest przejawem wolności słowa. 
To, że mamy takie prawo to nie znaczy, że możemy mówić i pisać co tylko chcemy. Nie wolno nam obrażać in-
nych i wyładowywać na nich swoją złość i żale. Czy chcielibyśmy by nas tak traktowano? Poza tym każda 
wolność ma swoje granice. Owszem, wiele możemy, ale wiele to nie znaczy wszystko. 

                                                                   Ola Tuszyńska kl. 1a

Rys. Klaudia Kurowska, kl. 1b 
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poezja 
 
************    
Jest taki czas 
Czas pełen cienia 
Kiedy zaczynasz 
Wertować wspomnienia 
Klasyfikować 
Swoje marzenia 
Z nadzieją 
Dalszej drogi ujrzenia  
We wsparciu przyjaciół 
Szukasz pocieszenia 
Wtedy odkrywasz 
Brak zrozumienia 
Zostaje tylko  
Samotność i drżenie 
O lepszego jutra 
Istnienie 
                                        Audrey 
MyślMyślMyślMyśl 
 

Uczymy się marzyć 
Uczymy się śmiać 
Uczymy się żyć 
Od ludzi 
Umiemy się bronić 
Umiemy krzyczeć 
Umiemy uciekać 
Dzięki zwierzętom 
Nauczmy się od wiatru - ciszy 
Nauczmy się od łez - goryczy 
Nauczmy się od ludzi kochać 
Zapamiętajmy spojrzenie 
Zapamiętajmy oddech 
Zapamiętajmy dotyk 
Niech myśli przechodzą nam przez głowę  
Niech będą wciąż nowe i nowe 
Uchwyćmy je, zatrzymajmy, przekażmy. 
 

                                           Wiśnia 
ChcęChcęChcęChcę    
 

Przeszły mnie dreszcze 
lecz proszę o jeszcze. 
Jeszcze więcej strachu 
więcej tych chwil spędzonych na dachu. 
Więcej zwątpienia  
i w Twoich ramionach drżenia. 
Proszę tylko o odrobinę miłości 
bo w tym momencie samotność  
przyprawia mnie o mdłości. 
                                                  Little Lover 
 
    

ChwilaChwilaChwilaChwila    
 

 Twoje kłamstwa zabiły prawie wszystko 
co było między nami 

a moje dobiły sytuację jeszcze bardziej. 
Zostało już tylko wspomnienie. 

Nieidealna dziewczyna i zbyt idealny chłopiec 
wędrują gdzieś w mojej głowie  

ze swoją idealną miłością 
obijając się o komórki szczęścia. 

Zabijają każdą powoli 
mordercze wspomnienia co spać nie dają 

moje serce i mą duszę okalają. 
 

                                                      Little Lover 
 

Wybrakowana myśl Wybrakowana myśl Wybrakowana myśl Wybrakowana myśl     
    

Niebezpiecznie robi się 
Rzeczy nierealne dopadają mnie. 

W każdą z nich zaczynam wierzyć 
a później z rozczarowaniem trudno jest mi przeżyć. 

Ujęcie z ujęciem pojawia się w mej wyobraźni. 
Pan kat na zawsze się już ze mną zaprzyjaźnił 

Możliwe, że jest coś co mi pomoże 
prawdopodobnie kiedy pewne drzwi otworzę 

za którymi kryje się Twoja realność 
i ukaże się Twych słów banalność.  

 

                                                        Little Lover 
 
 ************ 
 Życie jest tyle warte  
Ile wczorajsze westchnienie znudzonego boga,  
Ilekroć powstajemy, 
To znów upadamy, jeszcze niżej 
Śmierć jest dla nas nagrodą, 
Za trudy tego świata 
Tylko Ona przychodzi zawsze,  
Nigdy się nie spóźnia,  
Nie warto się spieszyć, 
Ona nas dogoni  
                                               
XYZ  
 
************    
Złote kolby kukurydzy, dynie i słońce 
Ciepły wiatr i czarne ptaki na niebie 
W parkach pożółkłe liście lipy 
Tak jak jesień tego roku, tak moja miłość 
Do Ciebie przyszła  
Nie pytając mnie o zgodę ! 
Przyleciała jak motyl najpiękniejszy, 
I opadła na moje zbolałe serce, 
Kojąc jego ból  Tymi dwoma słowami… 
                                                  
XYZ 

Rys. Paula Podemska, kl. 2d 
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Will I surviveWill I surviveWill I surviveWill I survive    
    

Foolishness fills their brains 
Experience drama after conceit 
Helpless and forsaken 
People collapse like trees 
Trust me, oh child 
Nobody is immortal indeed 
 
Will there come a storm I won't survive? 
Will it appear a problem I won't overcome? 
Will I trust in God till the end? 
Will the world know my absence? 
 
A temporary touch of heart breaks my silence 
Walls of stone fall like paper 
Suddenly I realise somewhat I'm perfect 
For those people that love me honestly 
What's the use I ask 
Of empty people taking my time? 
There is one place we go after we are gone 
So let's take time to smile while going on 
 
Laughing and singing together 
Knowing it won't last forevermore 
Opening my eyes; I'm alone 
Longing squeezing my hand with her photo 
Know reality spreads us apart for thousand miles long 
But still the skyline is one thing we can look at both 
 

 

 
Will I some day find the one who loves me? 
Will she tell me „you're cool” without irony? 
Why I feel like my sorrow will last forever? 
Why can't I flee now to heaven? 
Strip of my life fades away so fast 
Like I have already died by countless times 
Aged sixteen I look deeply into clouds 
Asking myself will I survive this hailstorm called 'life' 
 

Polishchuk 
 

Why there are so few of usWhy there are so few of usWhy there are so few of usWhy there are so few of us    
  

Time is floating 
People dying 

Butterflies flying 
Children sleeping 
And I'm crying 

 

Beloved God Almighty 
Withdraw me from this place 
Look upon this loyal servant 
Who warmly prays any day 

Exalts Your holy Name 
Burning in the Satan's pit 

Exhaustively fed up of this shit 
Taken more than others could 
And still unbeaten by any foe 

 

Sent to spread love unlike them 
To glorify what has been forgotten 

Seek truth and break chains of silence 
Still untouched by any hesitance 

 

Those are we – knights of God 
A company with no name 

People who will pay 
Price of blood to redeem themselves 

For we choose the second thing 
From „embarrass or embarrassed be” 

 

I got this far 
Ground by my deeds 

Injured by Satan's ones 
Happy to still be within the just 

Eager to pray with my cut mouth 
 

I’ve seen too much to scream 
I'm bored with people's sins 

Yet one question lets me no sleep – 
Why are there so few of us 

Upon this great plain of tears? 
 

Polishchuk 

Rys. Ola Gwizdała, kl. 1b 
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                                                       Czy e-booki wyprą książki drukowane? 
 

     Ostatnio bardzo często pojawia się pytanie, czy e-booki są przyszłością czytelnictwa, czy elektroniczne książki 
czytane na tabletach czy innych czytnikach w rodzaju Kindle'a wyprą książki drukowane. W doskonałym felietonie 
w Dużym Formacie (Nr 10 z 8.03.12 r.) wypowiedział się na ten temat Krzysztof Varga – pisarz i krytyk literacki. 
Oto malutkie fragmenty jego tekstu „ Kocham roztocza, czyli książka musi pachnieć” . 
     „Kryzysy przychodzą i odchodzą, państwa powstają i upadają, książki trwają, dzięki książkom trwa nadal ludz-
kość, kiedy zniknie ostatnia drukowana książka - wieszczę - zniknie ostatni homo sapiens. (…) Idzie mi tu o formę 
książki, (…) prócz treści, musi zawierać w sobie papier, jego fakturę, okładkę, miękką lub twardą, oraz zapach. 
Książka, która nie pachnie, traci wszak tak wiele ze swojej książkowości; inaczej pachnie nowa książka, mamiąca 
rozkoszną wonią świeżego druku, inaczej książka, która wchodzi w wiek dorosły, a potem średni, gdy ten papier 
powoli zaczyna żółknąć, a potem, gdy się starzeje, zaczyna zalatywać lekką stęchlizną, która też przecież ma swój 
oszałamiający urok. (…) Książka bezwonna, bez okładek, bez papieru, książka czytana na cienkim monitorze, 
książka niestarzejąca się, której strony nie żółkną, książka właściwie niezniszczalna - to wizja, która jednakowoż 
nieco mnie przeraża, to jest dla mnie jakiś (…) projekt totalitarny. Jeśli wszystkie książki kiedyś w przyszłości 
będziemy ściągać sobie ze sklepów internetowych na czytniki, nie ruszając się z domu, będzie to, powiadam, rze-
czywistość ponura. (…). Projekt, którego efektem będzie koniec księgarń, gdzie można mitrężyć czas, gubić się 
pomiędzy półkami, wyciągać z nich woluminy, kartkować (wąchać też, a jakże), prowadzić brutalną wewnętrzną 
wojnę z samym sobą, czy kupić, czy nie kupić, a jeśli kupić, to teraz czy następnym razem. (…). Jeśli to wszystko 
miałoby zginąć razem ze zwycięstwem e-booków, to niechaj i ja też zginę.” 
 

recenzje książek 
 

Adornetto A.:  Blask. Wrocław: Wydaw. Bukowy Las, 2011.  
 

     Co sprawiło, że zwróciłam uwagę na tę książkę? Myślę, że odpowiedź będzie prosta - 
okładka. Przeglądając wiele propozycji książkowych trudno nie zwrócić na nią uwagi. Jest po 
prostu magiczna. Na Ziemię, do małego, spokojnego miasteczka Venus Cove,  przybywa troje 
wyjątkowych gości: Gabriel, Ivy i Bethany. Są aniołami i mają nieść dobro światu, który coraz 
bardziej opanowują siły ciemności. Ich misja niesie ze sobą wiele trudności: muszą ukrywać 
skrzydła i świetlistą poświatę - atrybuty ich anielskiego pochodzenia. Obowiązuje ich także 
zasada, wedle której nie mogą zawierać z ludźmi bliższych relacji i pozwolić, by się do nich 
przywiązali. Bethany ciężko to zaakceptować. Dziewczyna zdecydowanie bardziej niż jej ro-
dzeństwo rozumie ludzi i utożsamia się z nimi, dlatego nie potrafi stronić od kontaktów ze 
znajomymi ze szkoły. Dziewczyna szybko zyskuje przyjaciół, a także zakochuje się z wzajem-

nością w Xavierze. Niestety, ani jej rodzeństwo, ani niebo nie są temu przychylni, a ciemne moce wciąż wzrastają 
w siłę. Czy Bethany będzie musiała zapomnieć o własnym szczęściu? 
    "Blask" przeczytałam w jakieś 2 dni. Tak właściwie to nie wiem, co sprawiło, że tak szybko ją "pochłonęłam", 
może to, że ostatnio nie mam tyle czasu na czytanie książek, więc kiedy już się do jednej dorwałam to nie mogłam 
przestać, a może to, że historia w niej przedstawiona po prostu mnie zaciekawiła. Zdziwiła mnie jedna rzecz - 
większość książek tego typu kończy się niedługo po tym, jak dwoje głównych bohaterów zaczyna ze sobą być, ale 
w "Blasku" od tego momentu rozwija się akcja i rodzą się kolejne wątki powieści. Mówiąc o akcji muszę także 
wspomnieć, że miała ona kilka zastojów w pewnych momentach - bardzo długie opisy bez żadnych dialogów, cza-
sami o powtarzającej się treści. Podsumowując, książka ciekawa, zaskakująca i mimo, iż sam szablon tego typu 
historii miłości człowieka i nadprzyrodzonego stworzenia jest nam już bardzo dobrze znany, to jednak "Blask" 
potrafi urzec. Najciekawszym fragmentem powieści jest sama końcówka, jakieś intrygi, dramaty i wtedy niestety 
książka się kończy, zapowiadając kolejną, mam nadzieję dużo mroczniejszą część zatytułowaną "Hades", po którą 
z pewnością sięgnę już niedługo. 

Alice 

Giffin E.: Coś niebieskiego: Kraków: Wydaw. Otwarte, 2009. 
 

     Książka ta opowiada o losach trzydziestoletniej mieszkanki Nowego Yorku, Darcy. Ma ona 
wszystko, pracę w branży PR, pozwalającą żyć dostatnie i przystojnego narzeczonego. Wszystko 
to zaczyna się zmieniać kiedy główna bohaterka traci ukochanego na rzecz najlepszej przyjaciółki 
i zachodzi w ciążę. To stawia ją w perspektywie wyjazdu do Londynu i kompletnego przewarto-
ściowania swojego życia. Jest to książka, która nie pozostawi żadnego czytelnika obojętnym. Jest 
swego rodzaju przestrogą, jest światełkiem w tunelu. Nadzieją, że każdy z nas odnajdzie w życiu 
swoje szczęście. Gorąco polecam ☺                                                                                     

 Audrey 
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recenzja sztuki teatralnej   
     

„Smycz”, czyli człowiek i jego paranoje...  Reż. Natalia Korczakowska. Teatr Polski - Scena Kameralna. 
 

    Teatr jest jednym z najrzadziej odwiedzanych miejsc przez mło-
dzież. A szkoda, gdyż okazuje się, że dwugodzinny spektakl może 
wzbudzić dużo więcej emocji niż niejeden film akcji. 
     Na owacje na stojąco z pewnością zasługiwał monodram autor-
stwa Bartosza Porczyka. Twórca dodatkowo sam w nim zagrał. Re-
żyserii tego przedsięwzięcia podję ła się Natalia Korczakowska.  Ar-
tyście towarzyszyła na scenie klimatyczna muzyka, którą skompo-
nował Łukasz Damrych. Wykorzystane były piosenki takich wyko-
nawców jak: Łona, Marek Grechuta, Myslovitz, Lady Pank, Fasolki, 
a przede wszystkim zespołu Maanam, którego piosenka „Smycz” 
była inspiracją do napisania tego dzieła. 

     Sztuka zyskała duże uznanie krytyków, również za granicą (spektakl był wystawiany w Irlandii). „Smycz” zdo-
była także liczne nagrody, m.in. za najlepszą rolę męską dla Bartosza Porczyka na XIII Dublin Fringe Festival. 
    Co spowodowało, że spektakl został tak pozytywnie odebrany? Składa się na to wiele czynników. Przede 
wszystkim uniwersalna tematyka, czyli uzależnienia, które towarzyszą nam od niepamiętnych czasów. Poza tym 
genialna gra aktorska Bartosza Porczyka, który zdecydowanie pokazał jak bogatym warsztatem artystycznym dys-
ponuje. Dodatkowo wspomniana już wcześniej oprawa muzyczna, która nadawała sztuce przepiękne tło. Myślę, że 
w tym wszystkim każdy może coś znaleźć dla siebie i przeżyć to słynne katharsis, które towarzyszy teatrowi nie-
zmiennie od jego początków. 

Aleksandra Nowak, kl. 2d 
recenzja filmu  
                                        

Idy Marcowe. Reż. Georg Clooney. Cross Creek Pictures, 2011. 
 

W tragedii „Juliusz Cezar” autorstwa Williama Szekspira, tuż przed śmiercią Cezar 
słyszy od wróżbity: „Strzeż się Id Marcowych !”  i właśnie tego dnia zostaje on za-
mordowany przez zamachowców, w tym swego przyjaciela Brutusa… 
    Po obejrzeniu "Good Night and Good Luck" oraz “ Niebezpiecznego umysłu” nie 
miałam żadnych wątpliwości, że Clooney potrafi kręcić naprawdę dobre dramaty. 
„Idy marcowe” tylko utwierdziły mnie w tym przekonaniu i jak widać nie tylko mnie, 
ponieważ film otrzymał aż 4 nominacje do Złotego Globu oraz 1 nominację do Osca-
ra.  Dramat polityczny „Idy Marcowe” to historia brudnej, szokującej i bezwzględnej 
politycznej rozgrywki między senatorem Pullmanem, a gubernatorem Morrisem. 
Drugi kandydat jednak ma dużą i istotną przewagę nad swoim rywalem - to w jego 
sztabie wyborczym rzecznikiem prasowym jest ambitny, inteligentny i bystry Stephen 
Myers, wpatrzony w swojego szefa jak w obrazek. Jego zaufanie i lojalność zostaną wystawione jednak na próbę 
po bliższym poznaniu Molly Stearns - młodej i seksownej asystentki gubernatora. Po odkryciu szokującej prawdy, 
że nikt z jego przyjaciół nie jest tym za kogo się podawał, Myers zasiada w politycznym rollercoasterze pełnym 
kłamstwa, jadu i niedomówień. W tempie ekspresowym zalicza kurs dojrzewania i przemienia się w cynicznego i 
zimnego s…..a, który, aby pozostać na szczycie i nie zaprzepaścić kariery porzuca wszelkie idee i wartości.  
    Największym atutem filmu jest znakomita obsada. George Clooney jako wyłącznie pozornie idealny gubernator 
Mike Morris. „Królowa drugiego planu” Evan Rachel Wood w roli Molly pokazuje klasę i swój wielki talent.  Z 
dużym smakiem uwodzi głównego bohatera, wywracając jego życie do góry nogami. W roli „Biblijnego węża” – 
kusiciel,a a zarazem szefa sztabu rywala Morrisa - Paul Giamatti. We wzór politycznych cnót wcielił się zaś Philip 
Seymour Hoffman.  
    Przyznaję jednak bez wstydu, że gdyby nie Ryan Goslingnie nie oceniałabym filmu tak wysoko. Jako Stephen 
Myers wypada on bowiem po prostu niesamowicie - począwszy od pierwszych minut filmu, aż po jego zakończe-
nie. Jest cyniczny, cwany, błyskotliwy, doskonale wie, o jaką grę toczy się stawka. Uwodzi widza, który załamanie 
i wewnętrzne rozterki przeżywa wraz z nim. Po „Drive”, „Fanatyku” oraz „Miłości Larsa”, Gosling jest dla mnie 
jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia. „Idy Marcowe” to tylko wisienka na torcie wśród Jego imponu-
jącej filmografii.  
    Pewien dziennikarz w swojej recenzji „Id Marcowych” żartem napisał: ”Clooney uważaj! Nadchodzi Mr. 
Gosling! Jest równie przystojny co Ty, inteligentny i nie brak mu talentu!”. Ja jedynie podpisuję się pod tymi sło-
wami rękami i nogami i gorąco polecam Wam „Idy Marcowe”! 

Agnieszka 
 



10 

 

kij w mrowisko 
 

Psychologia męskich gier  
komputerowych 

 

  Oczy kolegi skierowane były na monitor. Dłoń trzymał na 
myszce. Wskaźnik skierowany był na przycisk opatrzony 
napisem „Rekrutuj”. Po trochę mnie j niż pięćdziesięciu 
klikni ęciach kolega zatoczył nad wirtualną armią duży pro-
stokąt (oznacza to zaznaczenie grupowe), a następnie kliknął 
lewym przyciskiem w mie jsce, gdzie skupisko czerwonych 
punkcików na miniaturowej mapie cyfrowego pola bitwy było największe. Z namaszczeniem ob-
serwowaliśmy marsz naszych piechurów na bazę przeciwnika. Wreszcie komputerowi żołnie rze 
dotarli do bunkrów nieprzyjaciela i zaczęła się rzeźnia. Wirtualny karabin maszynowy zmasakro-
wał ponad połowę ludzi. Potem nastąpił wystrzał kilku dział prosto w miejsce, gdzie znajdowały się 
niedobitki naszych wojsk. Obszar zajął się straszliwym ogniem. O tym, co stało się z wirtualnymi 
żołnierzykami, lepiej nie mówić. 
 - Ale się palą! - krzyczy podniecony kolega - uwielbiam to! 

Rzeczywiście, pomyślałem. Rzeczywiście... 
 

    Pierwsze gry komputerowe są tak stare jak same 
komputery. Niegdyś radością napawał nas sam fakt, 
że możemy poruszać pałeczką, „tenisistą” na iluzo-
rycznym boisku do gry zbudowanym z prostokąta z 
dwiema wyrwami po bokach, funkcjonującymi jako 
bramki. Potem na półkach sklepowych pojawiły się 
produkty zaopatrzone w technologię 3D, Dolby Sur-
round. To, co ma do zaoferowania współczesna gra-
fika komputerowa, to po prostu cud; używając dobrej 
karty graficznej możemy uzyskać efekty jedynie 
symbolicznie gorsze od tych w prawdziwych filmach. 
Niedługo gry będą tak doskonałe i tak realistyczne, 
że sprzedawane będą generatory kurzu i krwi, co nie 
tylko pozwoli na stymulowanie wszystkich naszych 
zmysłów, ale też będzie nas jeszcze skuteczniej od-
rywać od świata realnego. Takie urządzenia jednak 
najprawdopodobniej będą dość drogie. Może więc 
warto rozważyć udanie się na prawdziwą wojnę? 
    Jak z pewnością wywnioskowaliście z poprzednie-
go akapitu, mój stosunek do nowości na rynku gier 
komputerowych jest sceptyczny. Powody są następu-
jące: po pierwsze, nowe, wcale nie znaczy lepsze. 
Gdy chcę podelektować się rewelacyjną grafiką, re-
alistycznymi pojazdami w grach wojennych czy po-
dobnymi rzeczami, wchodzę na google.com i wpisuję 
w wyszukiwarce pożądane kryteria. Osoby, które 
czytały mój artykuł o kobietach wiedzą, że w moim 
mniemaniu, aby zrozumieć piękno potrzebna jest 
kontemplacja, a w czasie rozgrywki raczej jest to 
niemożliwe, nieprawdaż? Mistrzowska grafika to 
tylko smaczek, detal, która umila grę – w praktyce 
wystarczy, jeśli jest ona zadowalająca. Niestety 
wbrew powszechnemu mniemaniu nowe gry wcale 
nie wnoszą do gatunku z reguły tak wiele, jak to jest 
wykrzykiwane reklamach. Po prostu najczęściej to, 

co jest w nich zawarte, albo już było, albo określenie 
„przełomowe” zdecydowanie do nich nie pasuje. Po 
drugie: przemoc. Jeżeli jest ona w granicach realizmu 
oraz zdrowego rozsądku, to wówczas zgodzę się, że 
jest atutem. Natomiast działa mi na nerwy widok 
nienaturalnie rozrywanych ciał, zupełnie nieprawdo-
podobnej przemocy oraz nadmiernej brutalności sa-
mej w sobie. Spójrzmy prawdzie w oczy – komu to 
jest potrzebne? Zdajemy sobie sprawę, jak wyglądają 
nasze organy (przynajmniej powierzchownie), a mi-
mo to twórcy animacji do gier non-stop robią coraz to 
doskonalsze animacje śmierci, coraz bardziej nacią-
ganą wulgarność oraz symulują niepotrzebny rozlew 
krwi dosłownie wszędzie, byleby promować zabija-
nie, przemoc. Czy powie mi ktoś, czemu to do chole-
ry służy? Czy nie mam prawa być człowiekiem uczu-
lonym na widok rozrywanego na strzępy żołnierza, 
którego „własnoręcznie” zrekrutowałem w wirtual-
nych koszarach i którego „własnoręcznie” wysłałem 
do walki? Oczywiście, on musi zginąć w najbardziej 
bestialski sposób, jaki jest tylko możliwy, bo popyt 
na gry z takimi scenami kreują tępe, pozbawione 
emocji dzieciaki z bogatych rodzin, którym przewra-
ca się w głowach od dobrobytu i które chcą zakosz-
tować rozlewu krwi zza szklanego ekranu. A potem 
taka osoba powie mi, że to przecież nie dzieje się 
naprawdę, że to tylko gra. Może i jest to „tylko” gra, 
ale chyba każdy zgodzi się ze mną, że im lepsza stro-
na techniczna gry, tym granica między rzeczywisto-
ścią a światem nierzeczywistym coraz bardziej przy-
biera formę odległego aksjomatu. Jeśli kreowanie 
coraz lepszej grafiki ma służyć zacieraniu właśnie tej 
granicy, to wówczas będę wolał grać w Mario Bros, 
niźli być zmuszonym do odbierania życia ludziom, 
którzy praktycznie niczym się nie różnią od tych w 
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świecie rzeczywi-
stym. 
    Przez gry wo-
jenne, role-playing, 
akcji, a coraz czę-
ściej także zwykłe 
zręcznościowe, 
śmierć jest 
wszechobecna w 
realiach kompute-
rowych. Czy jest to 
moim zdaniem złe? 
Nie, nie jest to złe 
pod warunkiem, że 
jest to podyktowa-
ne głębszym prze-
kazem lub jakimś 
sensem, oraz że 
osoby korzystające 
z tego są odpo-
wiednio dojrzałe. 
Weźmy najbardziej 
trywialny przykład, 
o jakim można pomyś leć – gry o tematyce II wojny 
światowej. Motyw przewodni jest prawie zawsze ten 
sam: w grze kierujemy żołnierzem lub oddziałami 
pod sztandarem aliantów, najczęściej zachodnich 
(alianci to w czasie II wojny światowej kraje sprzy-
mierzone przeciwko Hitlerowi), celem realizacji 
działań wymierzonych przeciwko Niemcom. Jest aż 
nadto oczywistym, że polska młodzież, wychowana 
na takich grach, samoczynnie wykształci u siebie 
choćby podświadomą niechęć do Niemców; fakt, że 
walczymy z Niemcami nazistowskimi nie robi w tym 
momencie żadnej różnicy. To przecież Niemcy, wro-
gowie. ci sami, którzy nas zaatakowali. To właśnie te 
„głupie Szwaby”. Samoistnie wykształca się niechęć 
do niemieckiej kultury, wstręt do języka niemieckie-
go oraz ksenofobia w każdym innym wymiarze. Przy 
okazji, całkiem nieźle zyskują na tym kraje zachod-
nie, po stronie których odpowiadamy się w grach. 
Tymczasem mnie Niemcy nie zrobili nic złego. Są to 
tacy sami ludzie jak my wszyscy. Co więcej, postaci 
które zabijamy w grach wojennych to najczęściej 
zwykli żołnierze, których bezpodstawnie bierzemy za 
śmiertelnych zbrodniarzy. Mimowolnie powstaje 
obraz społeczeństwa niemieckiego składającego się z 
samych tłustych Helmutów, brzydkich, niedbających 
o siebie Helg, wypowiadających same „jawol”, „iś”, 
„cum” w obrzydliwym języku niemieckim, ubierają-
cych się „po wieśniacku” i dumnych ze swojej 
„zbrodniczej” historii. Dla dzisiejszych ślepych prze-
ciętniaków grających w gry wojenne III Rzesza Nie-

miecka była krajem 
złożonym w stu procen-
tach z krwiożerczych 
nazistów, gwałcących 
kobiety i mordujących 
dzieci. Analogia ta ide-
alnie odnosi się także 
do sowietów oraz do 
terrorystów z Al-Kaidy 
(a przecież jest to czczą 
bzdurą). Jeśli walczymy 
z komputerowymi ko-
munistami, to oczywi-
stym chyba jest, że 
wszyscy Rosjanie są źli. 
Powód? Widzimy w 
grach tylko takich Ro-
sjan. Jeśli nie czytamy 
książek, nie szukamy w 
głębszych źródłach, nie 
stosujemy się do rzym-
skiej zasady „należy 
wysłuchać obu stron”, 

to nasz brak zdania o Rosji podmienimy tym płytkim 
obrazem, jaki wyrobiliśmy sobie przez świat wirtual-
ny. Dobrze, że nie nawiązaliśmy jeszcze kontaktu z 
cywilizacją pozaziemską – obcy przeraziliby się na 
widok tego, jak ich sobie postrzegamy w grach. 
    To, co gry czynią z ludźmi, zależy przede wszyst-
kim od nich samych. Nikt nie będzie nikogo zmuszał 
do brania udziału w widowiskowych rozwałkach 
biednych żołnierzyków ani tym bardziej do zmiany 
poglądów politycznych w związku z mordowaniem 
zastępów bezradnych Niemców w grach takich jak 
Call of Duty czy Medal of Honor. Niestety wielu 
graczy będzie kształtować swoje poglądy polityczne 
właśnie na grach i nie mając uprzednio żadnego in-
nego zdania będzie uważać naród niemiecki za 
zbrodniczą hałastrę bezdusznych „Helmutów” i 
„Helg”. Nie trzeba głęboko zastanawiać się nad sen-
sem gry, aby szybko wyrobić sobie odpowiednią 
opinię. No bo przecież jeśli przez osiem godzin 
dziennie strzelamy do żołnierzy krzyczących „For-
sicht, Granate!”, „Angriff!”, „schnela!”, a parę mie-
sięcy potem przypominamy sobie, że na zachód od 
nas mieszkają ludzie posługujący się właśnie takim 
słownictwem, to czy sugestia nie jest oczywista? 
Żałuję, że tak się dzieje. I jak zawsze liczę, że moja 
opinia odnajdzie aprobatę wśród Czytelników tego 
artykułu. 

 
Aleksander „Polishchuk” Skiba, 1b 

 

 
 

 

 
 

 

Rys. Klaudia Kurowska, kl. 1b 
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opowiadanie 

Chłopak w kapeluszu 
 

     Kolejny dzień. Idąc korytarzem, czytając notatki na 
następną lekcje, nie myś li się o niczym więcej. Nagle 
uderzenie. Okropny ból. Tylko spadające kartki, któ-
re pamiętam jak migające, czarno białe ujęcia klat-
kowe starego filmu. Zimna, twarda podłoga - kafle. 
Moje rozmyś lania dotyczące miejsca, gdzie się aktu-
alnie znajdowałam, przerwał nieznany mi miękki 
głos. Bardzo męski, jednak mimo to ciepły i przy-
jemny. Tajemniczy. Powoli otwierałam oczy. Nie 
wiem kiedy tak naprawdę je zamknęłam. Głęboko 
zaczerpnęłam powietrze i po raz kolejny podję łam 
próbę ich otwarcia. Teraz wiem, ze mogłam z tym 
poczekać do momentu aż w pełni odzyskam swój 
oddech. Właśnie nade mną znajdował się mój książę 
z bajki. Tak, wiem… pewnie pomyś lisz, że mocno 
uderzyłam się w głowę. Naprawdę zdawało mi się ,  
że dosięgnę łam wielkiego zaszczytu - spotkania z 
aniołem. Utonę łam w lśniących oczach mojego fan-
tazyjnego  i nierealnego bohatera. Błękit jego oczu 
pochłoną ł mnie całkowicie. Powoli słyszałam jakieś 
dźwięki, które układały się w logiczną całość. Dopie-
ro teraz zdałam sobie sprawę, że mój młody bóg py-
tał o moje samopoczucie, a ja bezwładnie leżałam na 
ziemi. Złapał mnie za rękę i powoli pomógł mi 
usiąść. Nikt nie wie (i mam nadzieje że się nie do-
wie), że mam do niego ogromną słabość. Wiadomo 
jednak jak to jest w życiu.. Od momentu, gdy po raz 
 
 

pierwszy go ujrzałam poczułam coś tak dziwnego,  
czego nie potrafię zdefiniować. Jego pytania były 
teraz pełne ciepła i troski, co dodawało mi odwagi by 
na nie odpowiadać. Oczywiście przepraszał mnie 
chyba tysiąc razy. Stwierdził, że wyglądam dość 
blado i powinien zadzwonić po pogotowie. Na samą 
myś l o szpitalach i badaniach, energicznie podnio-
słam się. Zaczęłam zbierać porozrzucane notatki, a 
on razem ze mną. Oboje jednocześnie chwyciliśmy 
za tą samą kartkę. Moim ciałem wstrząsnęły niesa-
mowite emocje. Przez cały mój organizm  przecho-
dziły impulsy, które sprawiły, że po raz kolejny uto-
nęłam w jego oczach. Pewnie znów pomyślisz, że to 
typowy tekst zauroczonej nastolatki. Jednak to nie 
ma z tym nic wspólnego. On odwzajemnił moje spoj-
rzenie i czułam, jak jego wzrok przeszywa moją du-
szę. W tym samym momencie zadzwonił dzwonek. 
Tak naprawdę to nie wiem czy byli jacyś ludzie, któ-
rzy widzieli tę scenę, czy byliśmy sami. Nie pamię-
tam. Wiem jedynie, że gdy usłyszałam dzwonek 
szybko podniosłam się i wyszłam. Przez nieuwagę 
zostawiłam niestety (?!) kartkę, którą oboje trzymali-
śmy. Było to moje zgłoszenie do konkursu. Mój ta-
jemniczy znajomy miał teraz wszystkie informacje o 
mnie…  

 
c.d.n. 

Charlie 

Z rozmyślań przy śniadaniu 
 
Ludzie i ich świat… 
Gdzie sie podziała nasza ambicja?  
Gdzie nasze dążenie do konkretnie określonego celu?  
Gdzie my? 
Halo! Gdzie jesteśmy my ...? 
Brak mi słów, a jednocześnie brak mi sił, by cokolwiek zmienić. 
"Brak mi". Odwieczne narzekanie. Odwieczne użalanie się. 
Chyba już całkiem przewraca mi się w głowie… 
Nie potrafię zrozumieć, dotrzeć... 
A zarazem sama szukam zrozumienia.. 
Gdzieś między wierszami, pytaniami i pogonią za szukaniem odpowiedzi 
zatraciliśmy sens… 
 

Czasem myślę, że ludzie są już całkiem pozbawieni rozumu. Brak szacunku, brak zrozumienia, brak jakiegokol-
wiek zainteresowania. Zdaje się nam wszystkim dookoła, że mamy tylko prawa. A gdzie obowiązki? Gdzie nasza 
pokora ? Samolubni egoiści pozbawieni uczuć... Wszyscy patrzymy tylko na siebie i myś limy tylko o sobie, żeby 
tylko nam było dobrze… Do czego dojdziemy? Czy myś lisz o tym, że jakby na świecie było tylko twoje wielkie 
EGO to byłoby lepiej? Bylibyśmy szczęśliwsi? Nie sprawia wam radości bycie dla kogoś po prostu człowiekiem? 
Niczego innego nie trzeba robić... Trzeba po prostu być człowiekiem...Wysłać od czasu do czasu uśmiech, odpo-
wiedzieć na pytanie, być wyrozumiałym. To nic nas nie kosztuje... 

 

To czemu wydajemy tyle na nienawiść? 
L. M., kl. 1

Rys. Ola Gwizdała, kl. 1b 
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opowiadanie 
 

    Romans z wampirem (4) 
 

 
 

     Szedł powolnym dostojnym krokiem. Spoglądał 
na postać idącą obok, lecz minę miał zadumaną. Kim 
była owa postać? Widziała, że była to kobieta, po-
nieważ idąc, suknia falowała beztrosko na boki. Kto 
to? Emila uważnie przyglądała się je,j szukając cho-
ciaż rąbka oświetlonej części. Zbliżali się do pochod-
ni… Kilka kroków dzieliło ją od prawdy. Narastała w 
niej zazdrość. Nie mogła pozwolić, by jakaś elfka go 
zdobyła. Za bardzo go kochała, by móc mu pozwolić 
od tak odejść. Gdy weszli w światło pochodni nie 
mogła uwierzyć oczom. 
- Agnieszka…! -  Warknęła do siebie dłońmi nisz-
cząc piżamę. Obydwoje stanęli koło ławki. Byli wpa-
trzeni w siebie. Agnieszka zachowywała się jak 
przybłąkany kot, który łasi się o pieszczoty. 
Uśmieszki, chichoty sprawiały, że w Emilii rosła 
złość i furia. Miała ochotę rozszarpać przyjaciółkę. 
O ile można ją tak nazwać. Wtedy Agnieszka zrobiła 
o krok za daleko. Pocałowała go w policzek, po czym 
uciekła do willi nakłaniając go do pogoni. 
- Co ta idiotka sobie wyobraża?! - uderzyła piersią w 
ścianę wściekła – Kochany, proszę nie idź za nią… 
Błagam… Błagam…- oczy zaszkliły się. 
     Wampir stał chwilę przed progiem i wpatrywał się 
w las który szumiał, a wiatr przynosił ze sobą zapach 
dębów i paproci. Po chwili wbiegł do środka. To było 
już za wiele. Oparła się bezradnie o ścianę i zsunęła 
się bez życia. A jednak on wolał Agnieszkę. Tak 
zwana ”przyjaciółka” zabrała jej miłość i chęci do 
życia. Otaczała ją cisza i pustka. Chichot Agnieszki 
umilkł, a ona czuła, że została na tym świecie sama. 
Jej największa miłość… Rozzłoszczona zerwała na-
szyjnik z szyi i spojrzała na niego załzawiona. 
- Miałeś mi pomagać… Miałeś przynieść miłość, a 
patrz co narobiłeś.!- rzuciła wisiorek przed siebie, a 
sama skuliła się w kłębek i płakała. W myślach dud-
niło tylko jedno pytanie: Dlaczego? Ona by mu nieba 
uchyliła, gdyby tylko poprosił. Sprzedałaby duszę 
diabłu, gdyby tylko chciał. A teraz on i Agnieszka. 
Szybko wyrzuciła ich obraz ze swojej głowy. Spoj-
rzała na nóż leżący obok półmiska z owocami. Bez 
chwili wahania chwyciła go, uklękła na środku poko-
ju i wycelowała nim w swoje żyły. Czy życie ma sens 
bez ukochanego? Łzy leciały bez ustanku po jej po-
liczkach i ustach. Ufała im, a teraz obydwoje toną w 
grzechu. W myślach wyklinała ich oboje za to, co jej 
zrobili, a nóż niebezpiecznie zbliżał się do jej ręki. 
Uniosła wzrok i zobaczyła wisiorek, który błyszczał 
w blasku księżyca. Puściła nóż. Położyła się na pod-
łodze, ściskając prezent od rodziców. Pomyślała o 
domu i mamie, która teraz zapewne tka dla niej nową 
suknię i ojcu, który wnosi do jej pokoiku nowe me-
ble, które własnoręcznie zrobił. Uśmiechnęła się  

poprzez 
łzy. Po co 
komu 
przyjacie-
le? Po co 
ta cała 
miłość? Na nic… Zasnęła na podłodze, trzymając w 
dłoniach azbestowego smoka. 
    Wstała wcześnie. Ranny bok dość szybko wygoił 
się. Zmęczona wstała i podeszła do lustra, w którym 
zobaczyła zapłakaną, pociętą przez krzewy dziew-
czynę, która była wrakiem. Do niedawna była dumną 
i piękną elfką , która ze wszystkim dawała sobie radę. 
- Tak dłużej nie może być… - powiedziała stanowczo 
do odbicia - Niech oni robią sobie, co chcą. Nie po-
trzebuję ich! Od dziś nie będę się niczym przejmo-
wać i żyć w szczęściu! 
    Obmyła twarz i zobaczyła znów Emilkę, którą 
znała. Uśmiechnęła się , założyła czerwoną suknię  
i pobiegła na dół. Lorda nie było na śniadaniu. Przy-
jaciółki jadły w ciszy. Agnieszka wydawała się być 
lekko nieprzytomna, ale zadowolona. Gdy skończyły, 
wyszły na zewnątrz. Wielkie, otwarte na oścież drzwi 
prowadziły na okazały ogród. Już w progu uderzył je 
zapach róż, tulipanów. Światło w pierwszym mo-
mencie je oślepiło. Po chwili zobaczyły krzątających 
się ogrodników pielęgnujących kwiaty i krzewy, 
które rosły wokoło. Przed nimi rozciągała się ścieżka 
usypana ze żwiru, okalająca ogród. Dziewczyny po-
wolnym krokiem ruszyły przed siebie. Mijały drew-
niane, ręcznie rzeźbione ławki, kwieciste dywany, 
nad którymi latały pszczoły i motyle zbierające nek-
tar. Rozdzieliły się. Agnieszka poszła oglądać rzeźby, 
a Emila w centralnej części ogrodu znalazła fontannę, 
przy której przysiadła. Było to dość spore oczko 
wodne, po którym swobodnie pływały lilie wodne, a 
na środku stała rzeźba nagiej elfki, unoszącej ręce ku 
niebu, a z jej złożonych dłoni wypływała woda. 
Wkoło niej wznosił się wysoki żywopłot, który two-
rzył labirynt, a ona stała na jego początku. Zmoczyła 
dłonie próbując złapać zwinną żabę, która szybko 
umknę ła. Spojrzała na labirynt. 
- Wiele osób próbowało go przejść, lecz niewiele 
wróciło.- Morett stał obok niej z czerwona różą w 
dłoni, którą jej wręczył – Samej nie polecam się tam 
zapuszczać – dygnął. 
- Dziękuję – powąchała kwiat. 
- Pozwolisz? - Wyciągnął do niej rękę. Mimo danej 
sobie rano obietnicy nie potrafiła odmówić wampi-
rowi. Nie umiała się na niego gniewać. Uśmiechnęła 
się. Lord chwycił ją i ruszyli do labiryntu. Szli po-
wolnym krokiem, a Morett prowadził ją głębiej. 
Chwyciła go mocniej. Wydawało się, że labirynt się 
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porusza. Dopiero teraz przyjrzała się towarzyszowi. 
Miał kwadratową twarz, która była dobrze zarysowa-
na poprzez kości policzkowe i żuchwę. Cienkie, 
czarne brwi, mały nos i pełne usta. Kruczoczarne 
włosy opadały na jego ramiona, szare policzki i 
czerwone znamiona, które ciągnęły się od policzka aż 
po szyję. Lecz najbardziej hipnotyzowały ją jego 
czerwone oczy z czarnym białkiem. Sprawiały, że 
kolana pod nią miękły. Był od niej o głowę wyższy. 
Jego silne, umięśnione ręce były delikatne w dotyku, 
a szeroka klatka piersiowa aż prosiła się o to, by się 
do niej przytulić. Ubrany był w czarny strój z białymi 
dodatkami. Całe jego ciało pokrywały czerwone, 
pokrętne znamiona. Jego osoba sprawiała, że serce 
elfki biło szybciej. Ku jej zdziwieniu doszli do same-
go środka labiryntu. Była tam pusta polanka, pośrod-
ku której stał kamienny stół i ławka oświetlane przez 
promienie słoneczne.  
- Usiądźmy – zaproponował - widzę, że jesteś dość 
nieśmiała – usiedli na ławce twarzami zwróconymi 
ku sobie. 
- Twoja osoba mnie tak krępuje panie… - spuściła 
głowę. 
- Jaki panie? – złapał jej dłoń – Emilio, proszę mów 
mi Morett - jego pełne usta musnęły wierzchu jej 
dłoni, a elfce zrobiło się gorąco. 
- Nie wiem czy powinnam… 
- Nie krępuj się - uniósł jej twarz i spojrzeli sobie 
głęboko w oczy. Odpowiedziała mu cisza. 
- Widzę , że się mnie lękasz, lecz nie musisz, moja 
droga – wstał - wiem, że wampiry źle ci się kojarzą , 
ale dlaczego? – jego głos był przesycony żalem. 
- Nie chcę o tym mówić - gwałtownie wstała i ruszy-
ła w stronę korytarza, lecz lord chwycił ją za dłoń i 
przysuną ł do siebie. 
- Emilio, proszę… - spojrzeli sobie głęboko w oczy. 
Elfka wyczytała z nich, że Morettowi zależy na tej 
informacji. 
- Chcesz poznać moje demony? 
- Tak i to bardzo- przysunął się do niej i złapał jej 
dłonie, które ucałował. 
- Ja zdradzę ci kawałek siebie, ale i ty musisz coś o 
sobie powiedzieć… 
- Powiem moja droga. Powiem… 
- Chcesz wiedzieć czemu nienawidzę wampiró? Dla-
czego boję się ich? Czemu nigdy nie chciałam żad-
nego spotkać? - wzię ła głęboki wdech - To przez ten 
cholerny limit! - oczy nabiegły jej łzami smutku  
i gniewu - Limit na rodzinę… W wieku 90. lat moi 
rodzice obwieścili, że będę miała rodzeństwo. Czy 
zdajesz sobie sprawę, jaka byłam szczęśliwa? - On 
tylko patrzył na nią ze zrozumieniem - Po moich 100. 
urodzinach wiosną przyszła na świat moja siostrzy- 
czka. Miała na imię Agata. Ale niestety wampiry 
przyzwalają jedynie na jednego syna i córkę, nie ma 
wyjątków. Przez 30 lat ukrywaliśmy ją przed władzą, 
a nasi sąsiedzi w tym pomagali. Ale dokładnie w 30. 

urodziny Agatki do wioski wpadły rozzłoszczone 
wampiry. - załamał się jej głos, a broda drżała 
- Wchodzili do każdego domu, bili i katowali doro-
słych. Nam nie udało się uciec… Nie udało - po po-
liczku popłynę ła łza, którą lord otarł starannie - Zabi-
li ją na naszych oczach. Małą Agatkę przebili na 
wylot mieczem… Ona tak krzyczała, a my nic nie 
mogliśmy zrobić…- Emila zalała się łzami, a wampir 
mocno ją przytulił, głaszcząc jej włosy. Mocno go 
objęła, głowę chowając w jego piersi. 
- Emilio.. Wiem, że nienawidzisz wampirów, ale nie 
wszyscy są tacy. We mnie nigdy nie będziesz miała 
wroga, nigdy - pocałował ją w czoło. - Bardzo mi 
przykro z powodu siostry… 
- Co ty możesz wiedzieć… - rzuciła sucho ocierając 
łzy. 
- Moja droga, bardzo dużo… Nie należę do zwykłych 
wampirów. Moje znamiona mnie od nich wyróżniają. 
To też oznaka, że oderwałem się od tego całego ich 
„królestwa”.. – splunął na ziemię. - To co oni robią, 
to bestialstwo! – warknął groźniej - My wyrwani 
spod prawa żyjemy na innych warunkach. Mamy po 
prostu nie przeszkadzać. Nie mamy takich przywile-
jów jak reszta, ale nie żałuje - pocałował ją w czoło.  
- Zabiłem wampira, który katował elfkę… Niestety 
ratunek przybył za późno… 
Emila pogłaskała go po policzku i uśmiechała się : 
- Skoro jesteś inny, dlaczego nas zabrałeś, jak wam-
pir wyższej klasy? 
- Byłyście za piękne, by skończyć jako węglanki, 
które każdy wampir może wykorzystać bezkarnie. 
Nie mogłem na to pozwolić.. 
- Mówisz pięknie… - Emila spojrzała na niego i po-
czuła zimny dreszcz na karku. 
- Przepiękne, szczególnie ty…  
- Ja? - była widocznie zaskoczona. 
-Szaleję za tobą... -  zaplótł dłonie. 
- Za mną? - zaśmiała się - Byłeś taki oziębły, gru-
biański i niemiły. To kiepski sposób, by okazywać 
uczucia…  
- Wiem, że zachowywałem się nienależycie, ale 
pierwszy raz czuję coś tak mocno. Po raz pierwszy… 
zakochałem się… A w tym lesie… - wziął głęboki 
wdech i uciekł wzrokiem - Bałem się, że cię stracę.  
A co ja zrobię bez ciebie na tym zimnym świecie.  
- A Agnieszka? 
- Ona nie jest tak ważna, jak ty… - ich oczy się spo-
tkały, a usta zbliżały ku sobie. Morett chwycił ją za 
kark i zbliżał do siebie stanowczo, gdy Emila za-
mknę ła oczy. 
    Nagle zza krzaków wyleciały ptaki, które speszyły 
kochanków. 
- Powinniśmy iść… - wyszeptała speszona elfka. 
- Masz rację, wracajmy… Pani pozwoli - owinął dłoń 
Emilii na swojej zgiętej ręce, którą wcześniej ucało-
wał.       
                   Ciąg dalszy nastąpi… 

SORRISO 
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mówimy po angielsku 

English Day in our school
As everybody knows Friday 24 February was the English Day. Our students could choose from five 
big events organized by the English teachers. So there was Art Contest, Quiz about English speak-
ing countries, Music Quiz, Cinema Quiz and Evergreen Songs Concert.   
 
 
A few days before the English Day we 
could see a wonderful painting and drawing 
display made for the Art Contest. The topic 
was “The Sky Is The Limit". The best 
project was made by Michał Pawlik (2D). 

 
 
Students from each class could show their skills in many competitions. 
The three quizzes were held in the auditorium. The teams of three  
students from each class could participate in each quiz. 
 
In the first contest – “Cinema Quiz” the contestants had to answer the 

questions about famous actors and actresses, about the films nomintated to Oscars and about quotes from different 
movies (e.g. “Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get” from Forrest Gump). In my 
opinion, this test was the most interesting one. (Winners: 3F, 2E, 2A) 
 

Unfortunately, the next contest Music Quiz  -was a total bust. The contes-
tants couldn’t work together in their groups. Everything was dependent  
on the knowledge of only one person form the group. It was a very bad  
solution. But nothing is ideal. (Winners: 2B, 3F, 2A) 

 
 
In the quiz about 
England the 
teams were to show how much they know about the 
history, geography, customs and traditions of The Unit-
ed Kingdom. (Winners: 3F, 2E, 2B) 
 

After the tree quizzes there happened something every-
body was waiting for. It was Evergreen Songs Concert. 
The students from all classes in our school could take 

part in it and sing an English song for us. We could listen to a lot of talented people. We heard: Rafał Pawlik (2E), 
Gabrysia Cybuch (1E) and Adam Komorowski (2E), Maja Pietrowska (1E), Wojtek Janka and Maciek Eisler (1E), 

Iza Możdżeń (2E), Karolina Oksiukowska, Asia Mokijewska and Ewelina Sztyc (1E), 
Michał Zborowski (1E), Karolina Świergalska (1D), Patrycja Gliszczyńska (1E), Rozalia 
Chajutin (2A), Małgosia Doąbrowiecka (2E). 
 
The concert was a very wonderful event. We could hear popular and brand-new songs 
sung by our students.  
 
The concert closed the English Day. It was a very good idea to organize such an event in 
our school - the students could show their talents and knowledge. And now, we are wait-
ing for the next English Day. 

Magda Iwankiewicz, kl.2e 
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z życia szkoły 

Przekręt 2012 - relacja 
Dzień 1 
     W poniedziałek 19 marca 2012 roku w o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste rozpoczę-
cie XXI Przeglądu Kultury Młodych „Przekr ę t” . Dyrektor szkoły, Pan Roman Kowal-
czyk, oficjalnie otworzył przegląd, witając wszystkich przybyłych gości i artystów biorą-
cych udział w wydarzeniu. Zaraz po jego przemówieniu wystąpił chór szkolny pod batutą 
Pani Magdaleny Lipskiej. Po wspaniałym wykonaniu kilku utworów, uczniowie klas te-
atralnych wystawili spektakl „Zemsta”  Aleksandra Fredry. Popis umiejętności naszych 
aktorów został wynagrodzony gorącymi brawami publiczności. Po dwudziestominutowej 
przerwie, nastąpił kolejny mocny punkt programu, jakim był monodram pt. ”Lament para-

noika”  w wykonaniu Marty Oczkowskiej, który 
opowiadał o życiu z perspektywy osoby obłąkanej. 
Następnie wystąpiła grupa kabaretowa „O Mało Co”  
ze swoim programem pt. „Pół żartem, pół serio”, 
który rozbawił publiczność do łez. 
Teatr „Bez Sensu” wystawił groteskowy spektakl  
pt. ”Kołysanka – czyli uroczy wieczór z poezją 
grozy” . Młodzi aktorzy, mimo pozornie niewinnego 
wyglądu, na scenie przeistaczali się w prawdziwe 
postaci z horroru.  
Zakończenie pierwszego dnia „Przekrętu” przypadało 
na wciągający i zarazem wzruszający monodram 
Noemi Lech, opowiadającej o odkrywaniu swojej 
własnej tożsamości już w wieku dziecięcym. 
 

 

Dzień 2 
     Drugi dzień Przeglądu Kultury Młodych „Przekręt”, poświęcony sztukom te-
atralnym , rozpoczął się o 8.55 w auli naszej szkoły. Otwierał go spektakl pod tytu-
łem „O świadczyny”  zagrany przez grupę teatralną „Dziesiątka”   z Liceum Ogól-
nokształcącego Nr X we Wrocławiu. Opowiadał on o perypetiach pana Iwana, ubie-
gającego się o rękę córki swego sąsiada.  
     Po przerwie trwającej dwadzieścia minut na deskach naszej szkolnej sceny wy-
stawiono spektakl „Co z tą wolnością?”, będący odważną odpowiedzią na problem 
rasizmu i dyskryminacji. Jak na młodzież gimnazjalną, grupa teatralna Antyakade-
mia z Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie poradziła sobie świetnie. 
Swój udział miały również klasy teatralne LO XVII, które przedstawiły „Dalej, 
dalej, siostry wiedźmy”  – widowisko wyreżyserowane przez ucznia szkoły, Kami-
la Pilarskiego, stanowiące szeroką, ale jakże miłą dla zmysłów wariację na temat 

czarownic z „Makbeta”.  Teatr 
szkolny z  Gimnazjum Nr I zapre-
zentował sztukę pod tytułem „Bu-
rza w teatrze Gogo", której wyra-
ziste postaci i bogata scenografia 
wzbudziły ożywienie na sali. Wrocław-
skie Centrum Twórczości Dziecka przed-
stawiło zaś „Infantylno ść dojrzałości”  – 
komiczny spektakl opowiadający o romantycznej miłości dwojga 
potomków królewskich rodów. W konwencji humorystycznej 
utrzymane było również kolejne przedstawienie – „Wied źmy”  w 
wykonaniu teatru Abrakadabra z Gimnazjum Nr 18 we Wrocławiu. 
Idealnym zwieńczeniem dnia był występ kabaretu „Enerdowskie 

pływaczki” , bawiącego się konwencją stereotypu i bawiącego przy tym wszystkich 
obecnych widzów.  
 

 

fot. Magdalena Iwankiewicz 
'Wiedźmy' – Abrakadabra 

fot. Magdalena Iwankiewicz 
'Oświadczyny' – Dziesiątka 

 

Rys. Ola Gwizdała, kl. 1b 
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Dzień 3 
     W środę 21 marca 2012 roku uczestnicy Przekrętu mogli zaprezento-
wać swoje umiejętności taneczne. 
Otwierając zmagania, pani wicedyrektor Barbara Bartnik, przybliżyła 
nam definicję tańca i życzyła wszystkim udanych występów. Na scenie 
pojawiło się ośmiu solowych tancerzy: Agata Posmyk, Marlena Kuriata, 
Daria Łuczak, Agata Skotny, Klaudia Popławska, Grzegorz Kołodziej, 
Klara Śliwi ńska i Tobiasz Cygan. Duety: Paulina Szelka i Kamila Wło-
darczyk, Edyta Rokita i Kamila Wójcik, Anna Postawka i Kaja Osóbka, 
Daria Łuczak i Aleksandra Majchrzak oraz Agata Posmyk i Klaudia Kłu-
sek. Na parkiecie gościliśmy również dwie grupy taneczne: ,,Zespół Chil-
li’’ z opiekunem Hanną Krawczyk oraz zespół tańca nowoczesnego 

,,Underbrake’’ z panią Małgorzatą Ćwik. 
       W jury gościliśmy panie: Annę Bartkowską, tancerkę, która w roku 

2007 wygrała Europejski Festiwal Tańca „Serce ulicy” w kategorii disco formacje i Zuzannę Stasinę, absolwentkę 
naszej szkoły, laureatkę mistrzostw polski w hip-hopie, zdobywczynię IV miejsca w turnieju Underground Dance 
Organization. 
     Między kolejnymi występami mogliśmy zobaczyć krótkie, humorystyczne scenki z elementami tanecznymi  
w wykonaniu uczniów klas teatralnych naszej szkoły. Zachwyt wzbudziły dwa występy występujących solowo 
mężczyzn: Grzegorza Kołodzieja i Tobiasza Cygana. Popisali się precyzją, plastycznością ruchu, poczuciem rytmu 
oraz idealnym przekazaniem emocji. 

Występy były bardzo różnorodne: od modernu po taniec brzucha, który był dla nas miłym 
zaskoczeniem. 
Przygotowanie uczestników pod względem styli-
stycznym było dobre, stroje idealnie odzwiercie-
dlały dany styl taneczny. Zapytaliśmy jedną  
z grup przed i po występie o ogólne wrażenia. Jak 
zwykle przed wyzwaniem tanecznym towarzyszył 
im stres, nerwy dawały się we znaki, ale gdy grupa 
usłyszała pierwszą nutę, od razu ,, ich serce do-
słownie przyspieszyło swój rytm, a w żyłach za-
wrzała krew’’. W mgnieniu oka pozbyli się stresu  

i myś leli tylko o tańcu, który jest ważnym elementem ich życia. 
     Gdy emocje już opadły, postanowiliśmy porozmawiać z panią 
wicedyrektor, która pierwszy raz miała okazję być obecna na tanecznym dniu Przekrętu. 

Największe wrażenie wywarło na niej świetne skoordynowanie, opanowanie, różnorodność emocji oraz sposób 
przekazu niektórych z uczestników. 
 

Dzień 4 
     Dnia 22 marca 2012 roku o godz. 9:10 odbył się konkurs piosenki aktorskiej i 
angielskiej. Konkurs piosenki aktorskiej rozpoczęła pani wicedyrektor Małgorzata 
Iwankiewicz, cytując słowa patronki szkoły, Agnieszki Osieckiej, "Nie ma jak pom-
pa"! W jury zasiedli pani Monika Baranowska, absolwentka politologii i producentka 
seriali, pani Agnieszka Bogdan, aktorka Teatru Muzycznego Capitol, pani Monika 
Dawidziuk, pan Mikołaj Woubishet, aktor, oraz pan Martjin Krale, holenderski mu-
zyk. 
     W rywalizacji wzięli udział: Daniel Misiek, Anita Abrantowicz, Rafał Pawlik, Julia 
Ślężak, Darek Matkowski i Aleksandra Merda, Michalina Nowicka, Katarzyna Son-
daj, Ola Szczerbicka, Kamila Rojewska, Klaudia Waszak, Klub piosenki „Debiut”, 
Justyna Kłok, Joanna Wojciechowska, Magda Smoczyńska, Kamila Majchrzak, Mał-
gorzata Dąbrowiecka, Julia Jaszczyk oraz Klaudia Ziobro. Między występami bawiły 
nas krótkie, humorystyczne etiudy w wykonaniu klas teatralnych. We wszystkich wy-
konaniach zaciekawiła nas różnorodność, pomysłowość, humorystyka oraz przekaz 
aktorski. 
     Jury było bardzo wyrozumiałe, wszystkich uczestników traktowało na równi. Bu-
dzące wiele emocji występy zakończyły się o 11:20. 
     

fot. Magdalena Iwankiewicz 
Zespół tańca nowoczesnego Underbreak 

fot. Magdalena Iwankiewicz 
Zespół Chilli fot. Magdalena Iwankiewicz 

Daria Łuczak 

fot. Magdalena Iwankiewicz 
Michalina Nowicka 
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    Konkurs piosenki angielskiej rozpoczą ł się o godz.12:10. W jury gościliśmy 
panią Monikę Baranowską, panią Agnieszkę Oryńską - aktorkę, panią Beth 
Miller - angielską studentkę oraz panią Zuzannę Oksiutę, nauczycielkę angiel-
skiego w naszym liceum.   
Beth Miller, rozpoczęła rywalizację swoim występem, wykonując piosenkę 
„Someone Like You”. 
     W konkursie uczestniczyli: Ilona Tomaszewska, Kamila Olejnik, Julia 
Jaszczyk, Aleksandra Nowacka, Julia Ślężak, Wojciech Żurawski, Sybilla 
Sobczyk, Maria Lewandowska, Zespół ,,Debiut’’, Joanna Wojciechowska, 
Magdalena Smoczyńska , Weronika Woźniak, Marcelina Obarska, Elżbieta 
Przelada, Aleksandra Gierok, Kinga Łada, Alicja Działo, Aleksandra Szczer-
bicka, Kamila Majchrzak, Izabela Możdżeń, Maja Pietrowska, Martyna Ku-
bicz oraz Zespół ,,Slava’’. Cały konkurs miał formę telewizyjnego show pod 
nazwą "Must be the factor". Dzięki temu widownia mogła poczuć się jak na 

prawdziwych przesłuchaniach. Idealna parodia popularnych, telewizyjnych show. 
Widoczna satyra i „śmieszne” dowcipy prowadzących, rozbawiły widzów, pozwala-

jąc na chwilowy relaks i odprężenie. 
     Ostatni dzień konkursu zakończył się o godz. 15:00.  
 
Dzień 5 
     23 marca 2012 roku o godzinie 10:00 odbyło się zakończenie XXI Przeglądu Kultury Młodych "Przekr ę t".  
Uroczystość rozpoczęto od przypomnienia fragmentów poszczególnych występów z poprzednich dni. Następnie 
przemówienie dyrektora Romana Kowalczyka zapoczątkowało rozdanie nagród w poszczególnych konkursach: 
Konkurs filmowy:  
- I nagroda za film pt: "Dzień z życia" dla Beniami-
na Kostasa z Technikum Nr 15 we Wrocławiu. 
- II nagroda za film pt: "Dzień z życia ucznia" dla 
Zofii Ostrowskiej z Liceum Ogólnokształcącego  
Nr XVII we Wrocławiu. 
Konkurs piosenki anglojęzycznej: 
- Grand Prix przyznano Kindze Ładzie 
- I miejsce przyznano Sybilli Sobczyk 
- II miejsce zajęła Izabela Możdżeń i Martyna Ku-
bicz 
Wyróżnienia przyznano:  
- Wojciechowi Żurawskiemu 
- Zespołowi muzycznemu "SLAVA" 
- Weronice Woźniak 

- Marcelinie Obarskiej 
Konkurs piosenki aktorskiej: 
- Grand Prix przyznano Klaudii Waszak z Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII we 
Wrocławiu 
- I miejsce zajęła Julia Jaszczyk z MDK Ostrów Wielkopolski 
- II miejsce przyznano Rafałowi Pawlikowi z Liceum Ogólnokształcącego  
Nr XVII we Wrocławiu 
- III miejsce zajęła Magda Smoczyńska z Klubu Piosenki Debiut 
Konkurs taneczny: 
- Grand Prix przyznano Grzegorzowi Kołodziejowi z Liceum Ogólnokształcącego Nr 
XVII we Wrocławiu - za wyraz taneczny i wzruszenie jury 
- I miejsce nadano Tobiaszowi Cyganowi z Zespołu Szkół Nr 23 za szał, fantastyczny 
doping, otwartość i energię 
- II miejsce przyznano Annie Postawce z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wro-
cławiu oraz Kai Osóbce z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII we Wrocławiu za 
technikę, ogranie, synchrony i choreografię 

-  III miejsce należy do Agaty Posmyk z Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wro-
cławiu za determinację w tańcu, lekkość i dobre łączenie muzyki 
 

fot. Magdalena Iwankiewicz 
Kamila Rojewska 

fot. Magdalena Iwankiewicz 
Magdalena Smoczyńska 

 

fot. Stolarski Rafał Pawlik 

 

fot. Stolarski Zasłuchana widownia 
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fot. Stolarski – Rozdanie nagród 

 

fot. Stolarski - Przekrętowy tort 

 

Wyróżnienia: 
- Klaudia Popławska  Liceum Ogólnokształcące Nr XVII we Wrocławiu 
- Zespół Tańca Nowoczesnego Underbreak pod opieką pani Małgorzaty Ćwik 
- Daria Łuczak z Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII we Wrocławiu 
 
Konkurs teatralny: 
- Grand Prix dla Teatru Prze-Ogromnego z Liceum Ogólnokształcącego  
Nr XVII - spektakl „Zemsta” za bardzo dobrą grę aktorską oraz ogólne dopracowanie 
całości 
- I miejsce dla Teatru Damy Radę z Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII za spektakl 
„Dalej, dalej siostry wiedźmy…” – za plastykę obrazu oraz emocje 
- II miejsce za spektakl „Burza w teatrze Gogo” z Gimnazjum Nr 1 we Wrocławiu za 
wciągającą fabułę 

- Najlepszy monodram: „Trzynasta 
opowieść” dla Noemi Lech z Gimna-
zjum w Sobótce za spójny przekaz 
oraz prawdę w grze emocjonalnej 
 - Najlepszy kabaret: „Pod prąd” z Gimnazjum Nr 16 we Wro-
cławiu za program „Enerdowskie pływaczki” za życiowy, praw-
dziwy humor 
- Najlepszy reżyser Kamil Pilarski z Liceum Ogólnokształcącego 
Nr XVII we Wrocławiu za spektakl „Dalej, dalej siostry wiedź-
my…” 
- Najlepszy aktor pierwszoplanowy Filip Niżyński z Liceum 

Ogólnokształcącego Nr XVII we Wrocławiu (Rola  Papkina w 
„Zemście”) 
- Najlepsza aktorka pierwszoplanowa Natalia Kurza  w „ Bu-

rzy w teatrze Gogo” z Gimnazjum Nr 1 we Wrocławiu 
- Najlepszy aktor drugoplanowy Dawid Kotar oraz Kacper Dąbrowski z 
Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII we Wrocławiu („Zemsta”) 
- Najlepsza aktorka drugoplanowa Wiktoria Kaczmarek z MDK Śródmieście 
we Wrocławiu (dziewczynka w czerwonej czapce w „Kołysance…”) 
- W ramach nagrody specjalnej studio ABM przyznało spektaklowi „Dalej, 
dalej siostry wiedźmy…” Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII we Wrocła-
wiu nagrodę w postaci sesji zdjęciowej dla całej grupy. 
     Ten pełen wrażeń dzień zakończyły podziękowania dyrektora Romana 
Kowalczyka dla sponsorów i patronów, bez których nie odbyłby się XXI Prze-
gląd Kultury Młodych "Przekręt".  
 

 
 

 
Relację 

 przygotowali:  
Patrycja Denisiuk, 
Klaudia Rachubka,  

Ola Filippek,  
Paulina Kałucka,  

Aleksander Pęciak 
        z klasy 2b  

 
Opracowanie: 

Wojtek Pawlata, 
kl. 2b 

 
 

fot. Magdalena Iwankiewicz - „Kołysanka, czyli uroczy 
wieczór z poezją grozy” - Bez Sensu 

 

fot. Stolarski 
Filip Niżyński w roli Papkina 
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Wesołego Alleluja 

 

 
od redakcji 

Serdeczn ie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją  
twórczością, spostrzeżeniami, myś lami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką . Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy.  

Możecie je dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres e-mail: biblioteka.zs6@wp.pl. 
Czekamy na Was i Wasze pomysły codziennie w bibliotece szkolnej! 

Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej Cenzurce: Sylwia Malinowska, kl. 3e;  Mario la Cygan, kl. 3d; Agnieszka Lis, kl. 3d; 
Agata Pomiet ło, kl. 2a; Magda Iwankiewicz, kl. 2d; Klaudyna Szydełko, kl. 2d; Paula Podemska, kl. 2d;  

Aleksandra Nowak, kl. 2d; Wojtek Pawlata, kl. 2b; Małgosia Wiśniewska, kl. 2f; Ola Tuszyńska, kl. 1a; Justyna Józwa, kl. 1b;  
Klaudia Kurowska, kl. 1b; Ola Gwizdała, kl. 1b; Aleksander Skiba, kl. 1b;  

Patrycja Gliszczyńska, kl. 1e; Joanna Mokijewska, kl.1e. 
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współpraca Justyna Hełminiak - polonistka i Margerita Niwelt - anglistka 

Cenzurka dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka szkolna. 

Aby wszystko było jasne… 
Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, redakcja ingeruje jedynie 

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

Rys. Klaudia Kurowska, kl. 1b 


