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Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 2d 



 

gra w skojarzenia  

 

Niby sprawnie, sportowo, 
ale gdzieś z głębi tajemniczo i sentymentalnie 

na pytania odpowiadała pani 
Anna Folta

 
 
Jestem 
  kobietą. 
Moje dzieciństwo 

 miłe wspomnienie. 
Szkoła nauczyła mnie 
                       samodzielności. 
Autorytetem dla mnie jest 
  zawsze rodzice. 
Utożsamiam się z 
  samą sobą. 
Lubię w sobie 
  cierpliwość. 
Zmieniłabym w szkole 
  nasza szkoła nie jest doskonała, ale 
                       wystarczająco dobra. 
W życiu szukam 
  spokoju. 
Wierzę w  
  Boga i ludzi. 
Uczeń idealny 
  chyba nie ma takiego. 
W szkole irytuje mnie 
  za głośne dzwonki. 
Lubię kiedy uczeń 
  uśmiecha się. 
Rozważna czy romantyczna? 
  Romantyczna. 
Wymarzona podróż 
  dookoła świata. 
Prawdziwe szczęście 
  mam w domu rodzinnym
Dzieci 
  są największą wartością
Perfekcyjny dzień 
  takiego jeszcze nie było
Nigdy nie zapomnę 
  bukietu konwalii... 
Kiedy jest mi źle 
  parzę kawę, biorę dobrą
Przyjaciele 
            mam ze szkolnej ławki,           
                       sprawdzonych, którzy są niezawodni.
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Niby sprawnie, sportowo,  
tajemniczo i sentymentalnie 

ania odpowiadała pani  
Anna Folta-Pisarczuk 

nasza szkoła nie jest doskonała, ale    

 

mam w domu rodzinnym. 

ścią. 

takiego jeszcze nie było. 

ę dobrą książkę. 

           
sprawdzonych, którzy są niezawodni. 

 
 
Potrafię wybaczyć 

coraz częściej
W szkole boję się 
  przemocy.
Praca 
  teraz miły dodatek do 
Kiedy potrzebuję adrenaliny
  ruszam się
Jestem uzależniona od 
  kawy. 
Rozśmieszają mnie 
  różne żarty moich dzieci
Wzrusza mnie 
  zawsze hymn Polski
Moje śniadanie 
  nigdy o nim nie zapominam,        
                       codziennie mam na nie czas
Niebo w gębie czuję 
  przy lodach waniliowych
Miejsce we Wrocławiu 
  nie mam szczególnego miejsca,    
                       wszystkie są
Film, który mnie ostatnio zachwycił
  nie miałam czasu na o
                       takiego, który zachwyciłby mnie
Aktualnie czytam 
  „Zbyt dumna, zbyt krucha. Powie
                         o Marii Callas", Alfonso Signorini
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój
  polscy wykonawcy
Gdybym nie robiła tego co robi
  na pewno robiłabym to,
Najbardziej szalona rzecz w szkole
  impreza „przekr
                       lat. 
Nigdy nie zrobiłabym 
  nic wbrew sobie, nic co sprawiłoby  
                       przykrość innym.
Gdybym miała życzenie do złotej rybki
  miałabym, ale to moja tajemnica
Ostatnie zdanie 
  Dziękuję, ż

 

tajemniczo i sentymentalnie  

raz częściej. 

. 

teraz miły dodatek do życia. 
 adrenaliny 

ruszam się. 

żarty moich dzieci. 

zawsze hymn Polski. 

nigdy o nim nie zapominam,         
codziennie mam na nie czas. 

przy lodach waniliowych. 

nie mam szczególnego miejsca,     
wszystkie są miłe. 

Film, który mnie ostatnio zachwycił 
nie miałam czasu na obejrzenie          

takiego, który zachwyciłby mnie. 

t dumna, zbyt krucha. Powieść       
Marii Callas", Alfonso Signorini. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
polscy wykonawcy. 

Gdybym nie robiła tego co robię 
na pewno robiłabym to, co robię. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole 
impreza „przekrętowa”, ale ta sprzed   

nic wbrew sobie, nic co sprawiłoby   
ść innym. 

yczenie do złotej rybki 
miałabym, ale to moja tajemnica. 

ękuję, że do mnie przyszłaś. 

Przygotowała 
Sylwia Malinowska kl. 3e
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ankieta 

„Siedemnastka jest super!!!” 
 

czyli zdanie pierwszoklasistów na temat naszej szkoły 
 

 „Bardzo cieszę się, że uczęszczam do LO XVII, ponieważ mam przyjaznych kolegów i koleżanki w klasie. 
Bardzo odpowiada mi poziom nauczania w LO.” 

 „Szkoła jest bardzo przyjazna. Uczniowie są w większości mili i pomocni. Nauczyciele w większości sym-
patyczni.” 
 

 „Ta szkoła jest dziwna, a najgorsi są nauczyciele, bardzo niesympatyczni.” 

 „Szkoła jest cudowna. Ma bardzo dobrego dyrektora i nauczycieli. Dba ona o uczniów. ” 

 „Szkoła podoba mi się, ludzie są mili. Niektórzy nauczyciele są bardzo wymagający. Ogólnie jestem za-

dowolony.” 

 „Jest przyjaźnie. Nie zwraca się uwagi na odmienność, miła atmosfera.” 

 „Faaajnie jest! Nic nie robimy.” 

 „Szkoła jest bardzo fajna. Spełniła moje oczekiwania.” 

 „Ta szkoła jest wyjątkowa. Po 3 latach w gimnazjum, gdzie nic się nie działo, jestem w szoku, że w tym li-

ceum jest tyle zajęć dodatkowych, konkursów itd. ” 

 „Ładne toalety. Małe szatnie na WF-ie.” 

 „Nauczyciele na pierwszy  rzut oka wydają się być trochę bardzo wymagający, ale myślę że jest OK.” 

 „Może być. Za dużo wymagań.” 

 „Jest spoko, tylko za krótkie przerwy.” 

 „Szkoła jest przyjazna dla uczniów, nauczyciele w większości mili.” 

 „Szkoła ta posiada dobrych nauczycieli i dobrą atmosferę.” 

 „Jest miła atmosfera, przyjaźni nauczyciele, mamy bufet! :)” 

 „Uważam, że szkoła jest spoko, ale niektórzy nauczyciele nie są fajni.” 

 „Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.” 

 „W tej szkole podoba mi się atmosfera (także jeśli chodzi o podejście nauczycieli) i, przede wszystkim, 

wysoki poziom tolerancji, akceptacja rzeczy odbiegających od normy.” 

 „Bardzo mi się podoba, jestem pozytywnie zaskoczona. Nie podoba mi się tylko pytanie na ocenę, ale 
ogólnie OK. :) ” 
 

 „Szkoła podoba mi się, jednakże czuję wyraźny kontrast między liceum i gimnazjum, w związku z czym 
czuję się tu dość obco.” 
 

 „Bardzo przyjemna szkoła, panuje miła atmosfera. Ciężko jest się zaklimatyzować natychmiast, miło spę-
dza się tu czas.” 
 

 „Jest w porządku. Podoba mi się. Jedynie wygląd sal nie jest zadawalający.” 

 „Jest bardzo sympatycznie bardzo mili nauczyciele, podoba mi się.” 

 „Całkiem fajnie :) Ładne toalety, dobra organizacja.” 

 „W bibliotece znajdują się ciekawe pozycje literackie.” 

Ankietę przygotowały i opracowały uczennice z kl. 2d: 
Magda Iwankiewicz, Paula Podemska, Klaudyna Szydełko



z życia szkoły 

Bajkowe otrzęsiny klas pierwszych w LO 17 
 

30 września 2011r, piątek. Piękny, słoneczny dzień. Polacy po raz kolejny zaskoczeni pogodą, tym 
razem zamiast jesieni zapukało do nas lato, a w LO 17 odbyły się Bajkowe otrzęsiny. 

 

     Jako uczennica klasy 1F miałam przyjemność uczestniczenia w nich oso-
biście tak więc, 30 września o godzinie 12.00 wraz ze swoją klasą zeszłam na 

salę gimnastyczną przygotowaną i udekorowaną 
przez klasę 2E. 
    Nasi starsi koledzy przygotowali dla nas sześć 
konkurencji, a mianowicie: 
 - wyciąganie cukierków z misek pełnych mąki 
bez używania rąk,  
- taniec w parach na gazecie, która wciąż 
 i wciąż była składna na pół, 
- portret wychowawcy połączony z krótką wypowiedzią na jego temat, 
- mini quiz na temat LO 17, 
- odegranie scenki z jednej w wylosowanych przed kilkoma tygodniami bajek, a także 
wykonanie do niej skomponowanej przez nas piosenki. Każda z klas miała inną bajkę 
dzięki czemu przez salę gimnastyczną przewinęły się postaci z „Madagaskaru”, „Smer-
fów, „Króla lwa”, „ Śpiącej królewny”, „Pocahontas” oraz „Shreka”.   
     Zabawy było co nie miara, każda klasa miała inny pomysł na 

przedstawienie przypisanej sobie animacji. Jedni stawiali na oryginały, wykorzystując 
klasyczne dialogi z bajek, inni tworzyli własną historię, a jeszcze inni porywali się na sa-
mo sklejenie podkładów muzycznych i podłożenie ich pod występ. Niektóre scenki były 
naprawdę ciekawe i śmieszne, inne mniej porywające, ale wykonane z poświęceniem. 
Pewne jest jedno, wszyscy byli fenomenalni i wszyscy walczyli do samego  końca albo-
wiem przegrana klasa miała za zadanie wysprzątać całą salę gimnastyczną po imprezie, co 
nie jest zajęciem satysfakcjonującym, zwłaszcza w piątkowe popołudnie. Warto też dodać, 
że bałaganu było co niemiara, szczególnie po konkurencji, w której pojawiła się mąka, 
więc rywalizacja była zacięta.  
     Mimo to każda klasa podeszła do otrzęsin z humorem i optymizmem. Z całą pewnością 
tamtego dnia w naszej szkole nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy. Uczniowie z kl.2E 
spisali się na medal, przygotowując dla nas konkurencje. Tak samo jak i my - dzielne 
pierwszaki stawiające im czoła!  
      Jeśli mam mówić o swoich osobistych wrażeniach z tamtego dnia to muszę przyznać, że nie mogę wypowiedzieć 
się na ich temat negatywnie. Czy się ubawiłam? Tak. Lepiej poznałam szkołę, jej uczniów oraz nauczycieli? Pewnie! 
Czy, i tu najważniejsze, bardziej scaliłam się ze swoją klasą? Oczywiście i to jest  bardzo istotne. Gdy ludzie razem 
są postawieni przed jakimś zadaniem i jedyna droga do sukcesu wiedzie przez złączenie sił – zaczynają two-
rzyć się między nimi więzi. Powoli pojawiają się pierwsze niteczki porozumienia, które dążą do wspólnego celu. 
Wszystkie klasy pierwsze liczą sobie około trzydziestu paru uczniów oraz uczennic z różnych stron Wrocławia, czy 

też z miejscowości poza nim. Spędzimy ze sobą całe trzy lata, a te Bajkowe otrzęsiny, 
które już są za nami były, moim zdaniem, 
pięknym sprawdzianem na to, jakimi klasami 
będziemy w przyszłości, a to jak już wspo-
mniałam, jest bardzo istotne. Oby tak dalej! 

 Podsumowanie otrzęsin: 
 

� I   miejsce –  kl. IC i ID 
� II  miejsce – kl. IA 
� III miejsce – kl. IE 
� IV miejsce – kl. IB 
� V  miejsce –  kl. IF 

 
     Serdecznie gratulujemy zwycięskim klasom - IC i ID. Przypominamy, że w przyszłym roku organizatorami 
otrzęsin będą następcy klasy IIE, czyli tegoroczni zdobywcy trzeciego miejsca. Oby mieli równie ciekawe po-
mysły jak starsi koledzy. Powodzenia! 

Szarik, kl. 1f 



poezja 
    
Myśli rozdarteMyśli rozdarteMyśli rozdarteMyśli rozdarte    
 
Moja osoba ma dwie twarze… 
Serce rozdarte, myśli mieszane… 
Wspomnienia słodkie, dające uśmiech… 
Wspomnienia gorzkie, dające w twarz… 
Stoję na moście, patrzę przed siebie… 
Jestem bez ruchu, twarz skamieniała… 
Widzę dziewczynkę, bawi się lalką… 
Serce ogarnia ciepło… 
Wraca wspomnienie beztroskiej zabawy… 
Śmiechu, radości, wszystkiego bez miary… 
Ciepło zanika, pojawia się gorycz… 
Dzieciństwo minęło, uciekło tak nagle… 
Czas tak nas rani… 
Dorosłość to ból… 
Odwracam więc wzrok… 
  
Stoję na moście patrzę przed siebie… 
Niespokojna woda, gorzka zieleń … 
Rozmowa ze sobą, rozmyślenia… 
Ciekawe, ile uczuć przelało się w tym miejscu… 
Ile ten most liczy uśmiechów i łez… 
Kto stał tu rok temu lub sto lat wstecz… 
Czy ktoś usłyszał tu kiedyś słowo „kocham Cię”? 
Stoję, rozmyślam, patrzę przed siebie… 
Moja osoba ma w końcu dwie twarze… 

  
Ewelina Szymczak, kl. 2bEwelina Szymczak, kl. 2bEwelina Szymczak, kl. 2bEwelina Szymczak, kl. 2b    

 
 
  
Radość z życiaRadość z życiaRadość z życiaRadość z życia 
  
Radość jest piękna, 
a jeszcze piękniejsza jest radość z życia, 
bo dobrze spoglądać z dumą, 
na sens swego bycia. 
  
Dobrze jest kochać, 
każdy płatek śniegu, każdy kwiat. 
Dobrze jest kochać cały świat, 
cieszyć się trzeba z życia pięknego, 
bo długie Ono nie jest, 
mój drogi kolego. 
  
Gdy przyjdzie się rozstać z życiem Ci drogim, 
będziesz spokojny, 
bo zaznałeś wszystkiego, 
co w życiu dobrego. 
  

LexiLexiLexiLexi    

    
Po drugiej stroniePo drugiej stroniePo drugiej stroniePo drugiej stronie    
 
Kocham Cię najmocniej na świecie 
Nie cofnę się już przed niczym 
Choć rozum wie, że mnie zraniłeś 
Serce zapomniało 
  
Idę, z każdym krokiem coraz trudniej 
Chcę lecz nie mogę 
Stoję przed mostem, długim i starym 
To moja przeszkoda 
  
Po drugiej jego stronie jesteś Ty 
Serce z piersi się wyrywa, lecz nogi dalej stoją 
Ach jak długi wydaje się most 
To moja przeszkoda 
  
Moja droga jest ciężka, choć prosta 
Zbyt trudna by ją pokonać 
Ty stoisz na końcu mostu 
To moja przeszkoda 
  
Most rozpada się, bezpowrotnie 
Zbyt długo zwlekałam, już wszystko stracone 
Odwracasz się, odchodzisz. Ja stoję i patrzę 
Nagle uświadamiam sobie ile nas dzieliło 

 
Ewelina Szymczak, Ewelina Szymczak, Ewelina Szymczak, Ewelina Szymczak, kl. kl. kl. kl. 2b2b2b2b    

                    
 
    
    
    
    
    

SSSSąąąąsiedztwosiedztwosiedztwosiedztwo    
 

Miniony rok, gwiazd drogą mleczną płynących, 
Tysiące lat nadziei bieżących, 
Jak kropla rosy wybiera łoże swe na trawie, 
Tak każdy kolec ostu kłuje nas bezkrwawnie  
Każde sąsiedztwo staje się półjawnym 
Gdy uczucia są tylko zwykłym aktem prawnym 
Serca są dzisiaj zbyt martwe by CZUĆ 
Myśli adwerbalne by MÓC 
Każdy widzi, co chce widzieć 
Nawet mówi, co chce słyszeć 
Dywizje złych i dobrych przeszywają na szkwał myśli 
Lecą tony zgniłych kiści 
Plutony ludzi to daltoniści. 
 
                                                              WiśniaWiśniaWiśniaWiśnia    
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                                    ************ 
Dzisiaj noc jest taka jasna! 
Dzień chyli się ku upadkowi, 
By zmienić się w kolejne szare wspomnienie. 
Co wygra? 
Noc czy Dzień? 
Dzień jest krótki i meczący, 
Noc długa i spokojna, 
Daje ciszę, wytchnienie i sen. 
Dzień przynosi ból i stres. 
Rozpacz i smutek. 
Co lepsze jest?... 

NiobeNiobeNiobeNiobe    
                        
                                                            ************    
I znów mnie oszukałeś! 
Ubrałeś złotą maskę, która  
Skryła twe prawdziwe oblicze. 
Byłeś dobry - osobno 
Razem - jesteś zły! 
Już nie chcę twego uśmiechu! 
Już nie chcę twego serca! 
Może Ci kiedyś wybaczę, 
Gdy zostanę sama?... 
 

NiobeNiobeNiobeNiobe    
  
 
 
Nadszedł ten dzieńNadszedł ten dzieńNadszedł ten dzieńNadszedł ten dzień…………    
 

Nadszedł ten dzień 
Dzień rozliczenia 
Pełen miłości 
Pełen rozmarzenia 
Nie chcę od ciebie 
Żadnego rozgrzeszenia 
Zostały mi tylko marzenia 
Tak pełne cienia 
Przestrzeni 
Ciśnienia 
Ducha pragnienia 
Co mi dał uczucie  
Nadziei i podniecenia 
Że weźmiesz za rękę 
Z próbą wybaczenia 
Jesień odmienia 
I człowiek się zmienia 
Po moim szczęściu 
Zostały tylko  
Nędzne wspomnienia 

AudreyAudreyAudreyAudrey    

 

    
    
Czy to prCzy to prCzy to prCzy to przeznaczenie czy wyjątkowy pech?zeznaczenie czy wyjątkowy pech?zeznaczenie czy wyjątkowy pech?zeznaczenie czy wyjątkowy pech?    
 
Chciałam napisać list do miłości, 
Taki staromodny, skropiony olejkiem jaśminowym, 
Ułożyłam kartki papieru, wyciągnęłam atrament  
szczerości, 
Wątpliwości, czy on jest na to gotowy. 
  
Biorę pióro do ręki, 
Lekkie ze stali nierdzewnej, 
Ugina się pod nim papier miękki, 
Zimna stalówka z odbiciem twarzy niepewnej. 
  
Jakie słowa wypowiedzieć trzeba? 
Jak wyrazić uczucie ochoczo z ust płynące? 
Cóż za kaprysy ten los miewa, 
Skoro naraz uspokoiły się słów potoki rwące? 
  
A gdy wykrztusić wreszcie z siebie pragnę, 
Wszystkie pocałunki, wszystkie czułości, 
Atrament na papier wylewa się nagle! 
A pióro dostaje mdłości od tych słodkości! 
  
Coś krzyczy we mnie by przestać, 
To przeznaczenie odciąga mnie od wykonywanej  
czynności. 
I nagle przedmioty przybierają ludzką postać, 
Diamentowe zostały rzucone kości, 
  
Co jak dzwoneczki, dzwonią uderzając o stół, 
Mkną po nim błyszcząc w świetle słońca, 
Pośród nich dumna "szóstka" niczym król, 
Wyznacza czyja miłość dobiegnie końca. 
  
Rzucam więc nimi pełna obawy, 
Pewna, że czeka mnie pustka płonąca. 
Miłość rozpływa się jak pył diamentowy, 
I zgroza staje się faktem - wypadła "szóstka". 
    

                                                                                                                                                            AtaAtaAtaAta
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46. festiwal Wratislavia Cantans 
 

Wrzesień to miesiąc, który nam uczniom kojarzy się przede wszystkim z powrotem do szkoły po wakacjach. 
Powtarza się to co roku, o czym każdy z nas pamięta i nad czym często ubolewa.  

Wakacje pozostają już tylko miłym wspomnieniem, a zaczyna się żmudna nauka, rozwiązywanie zadań,  
zdobywanie ocen, przygotowania do sprawdzianów i matury… 

 
     Jako mieszkańcy Wrocławia powinniśmy jednak pamię-
tać, że z wrześniem związane jest jedno z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych, odbywających się co roku w naszym 
mieście. Mam na myśli oczywiście Międzynarodowy Festi-
wal Wratislavia Cantans, który w tym roku obchodził swoją 
46. rocznicę. Wratislavia Cantans oznacza dosłownie „Wro-
cław śpiewa”, co odnosi się do oratoryjno-kantatowego cha-
rakteru festiwalu. Przypomnę, że twórcą tego przedsięwzię-
cia, które ma dziś zasięg ogólnoświatowy był jeden z najwy-
bitniejszych dyrygentów polskich - Andrzej Markowski. Jako 
Wrocławianie możemy być dumni, że nasze miasto jest organizatorem tego wspaniałego wydarzenia.  
      W tym roku Festiwal odbywał się w dniach 2-18 września, a jego główna tematyka związana była z hasłami 
„ Święci i grzesznicy”, „Pośrodku życia jesteśmy w śmierci”, „Bohaterowie biblijni”.  Na szczególną uwagę za-
sługuje moim zdaniem nawiązanie podczas festiwalu do tragedii z 11 września 2001 roku, która rozegrała się w No-
wym Jorku. W tym roku minęła jej 10. rocznica. To szczególnie bolesne dla społeczności amerykańskiej, jak i rów-
nież dla całego świata wydarzenie zostało upamiętnione 11 września w Katedrze Polskokatolickiej św. Marii Magda-
leny, gdzie odbył się wzruszający koncert z udziałem Wrocławskiej Orkiestry Festiwalowej pod batutą dyrektora 
artystycznego Festiwalu, Paula McCreesha. Koncert nosił tytuł Nowy Jork 11 września in memoriam. Miałam oka-
zję osobiście słuchać go na żywo (dzięki mojej koleżance - Dorocie, której pragnę za to raz jeszcze serdeczne po-
dziękować). Podczas tego niezwykłego wieczoru mogliśmy usłyszeć fantastyczne kompozycje Ralpha Vaughana 
Williamsa - Fantazja na temat Thomasa Taliasa, Herberta Howellsa - Elegia na smyczki i altówkę op. 15, Samuela 
Barbera - Canzonetta na obój i smyczki oraz Edwarda Edgara - Symfonia nr 1 As-dur op. 55  w wykonaniu znakomi-
tych artystów Orkiestry Festiwalowej oraz solistów o międzynarodowej sławie: Henninga Kraggeruda (altówka) 
 i Nicholasa Daniela (obój). Koncert był naprawdę rewelacyjny, a wykonanie artystów oczywiście perfekcyjne, bo 
jakże mogłoby być inaczej na tak prestiżowym festiwalu. Uważam, że poświęcenie tego koncertu ofiarom z 11 wrze-
śnia 2001 r. jest wspaniałym gestem ze strony organizatorów festiwalu. Mimo upływu dziesięciu lat od tamtego wy-
darzenia, rany jakie po sobie pozostawiła ta tragedia są wciąż świeże. Cały świat doskonale pamięta wiadomość 
o zamachu na budynki World Trade Center. Dlatego tak ważne jest upamiętnienie śmierci tylu niewinnych ofiar. 
Koncert, na którym byłam, uczynił to w naprawdę wzruszający sposób, bo moim zdaniem nie ma nic piękniejszego 
od poświęcenia komuś tak doskonałej i do głębi poruszającej muzyki.  

Marta Iwankiewicz, kl.3a 
 

 
                         

Pięć minut 
 

 

Pierwszy dzień w nowej szkole - każdy z was przeżył to nieraz. Wszystko jest nowe - koledzy, nauczyciele, 
klasy - dobrze o tym wiecie. Wtedy każdy szczegół nabiera znaczenia, nawet dwudziestominutowa przerwa. 

Niby nic specjalnego, ot dodatkowe pięć minut, niektórzy mieli je ju ż w gimnazjum.  
Zresztą, ile to jest pięć minut?  

 

     Ano, dla jednych dużo, a dla drugich mało. Czasem gdy rozmawiamy ze znajomymi, albo gdy próbujemy się 
nauczyć czegoś na ostatnią chwilę, upływa bardzo szybko, a czasem gdy na następnej lekcji jest trudny sprawdzian, 
który chcemy mieć już za sobą, sekundy niemiłosiernie zmieniają się w minuty i godziny. Owe zjawisko jak już się 
domyślili ście nazywa się względnością czasu. Na początku odczuwamy różnicę, ale potem szybko się 
przyzwyczajamy i nie zwracamy na to uwagi, a w ciągu pięciu minut możemy zrobić całkiem sporo, na przykład 
przewietrzyć się, dokończyć śniadanie, powtórzyć ostatnią lekcję przed polskim, albo po prostu odpocząć - to już 
zależy od was. Tak więc nie zmarnujcie swoich pięciu minut! Pamiętajcie, że nie wszyscy je mają. 

MC 
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wspomnienia z wakacji 
 

Sentymentalna podróż do ojczyzny 
 

   Wsiadam do samolotu podekscytowana, miejsce przeznaczenia to lotni-
sko Czyngis Chana w Ułan-Bator. Dawno nie byłam w ojczyźnie, więc 
moje oczekiwania udanych wakacji były duże. Ledwo pamiętam jak moja 
stolica wyglądała. Moja podróż samolotem trwała około 12. godzin z 
przesiadką w Pekinie. Gdy leci się na wschód tracisz czas – zmiana cza-
sowa wynosi 6 godzin do przodu niż w Polsce. Samolot ląduje, a ja nie 
mogę się doczekać, aż znów zobaczę znajome twarze moich bliskich.  
    Jedziemy do miasta i nie rozpoznaję nowej stolicy Mongolii! Wszędzie 
są nowe budynki, galerie handlowe i oczywiście samochody, które stoją w 
korku. Jestem pod wielkim wrażeniem, gdy jedziemy z wujkiem do                                        
dziadków. Co chwilę pytam, gdzie my  jesteśmy?  Gdyż moja stara Ułan-  
Bator zniknęła wraz z moim dzieciństwem. Stare budynki z czasów     

 komunistycznych są jedynymi mi znanymi budowlami.  
   Pierwsze dni są najtrudniejsze, ponieważ trudno dotrzeć do celu, bo się zapomniało drogi do różnych miejsc. Na 
szczęście zabieram ze sobą moją kuzynkę, która jest „moją osobistą” przewodniczką po 
stolicy. Wszędzie jeżdżę taksówką, aby się nie spóźnić i dotrzeć na spotkanie jak naj-
szybciej. W centrum miasta życie tętni od ludzi, którzy spotykają się ze znajomymi. 
Kolorowe kafejki, luksusowe restauracje, galerie handlowe stoją obok siebie wzdłuż 
Alei Spokoju. W mieście bardzo dużo ruchu i chaosu, chociaż mamy tylko 3 miliony 
obywateli, ale ponad 1/3 z nich  mieszka w stolicy. Wieczorem widok Ułan-Batora za-
piera dech w piersiach!!! Jak się tam jest to warto, a nawet trzeba zwiedzić słynne miej-
sca. Ale cała atrakcja Mongolii to piękna przyroda poza miastem. 
    Wyjeżdżam do miejscowości Cul Har (ok.450 km od Ułan-Bator) z moją przyjaciółką 
z lat dzieciństwa. Jedziemy przez 8 godzin drogą asfaltową i nareszcie przyjeżdżamy na 
miejsce. W drodze spotykamy dużo zwierząt domowych, takich jak owce, które stoją na 
drodze! Widok przyrody jest przepiękny, wszędzie są góry, zieleń i lasy. Powietrze czy-
ste i pachnie tak pięknie, jak sobie wyobrażałam przez te ostatnie lata w Polsce. Aby 

zobaczyć widok takiej dzikiej natury, warto jest pokonać te kilka-
naście tysięcy kilometrów. Gospodarze przywitali nas z otwartymi 
ramionami. Są to starsi znajomi mojej cioci. Mongołowie są bar-
dzo gościnni i tak jak przewidziałam czekali na nas od rana z go-
towymi pierogami, ciastami (mongolskimi) i herbatą mongolską.  
     Podróż była wyczerpująca, więc udajemy się do naszej nowej 
sypialni i odpoczywamy. Od rana wszyscy w domu są już na no-
gach. Moja nowa przybrana babcia wydoiła krowę i ugotowała 
nam mleko. Dzień na wsi zaczyna się nieco wcześniej niż w mie-
ście. Wszyscy tam zajmują się gospodarką. Dziadek rąbie drewno, 
babcia zajmuje się kuchnią i dzieci pomagają przy opiekowaniu się 
cielątkami czy przy wypędzeniu krów na pastwisko. Po raz pierw-
szy próbowałam wypędzić krowy na pastwisko. 
 

 Trzeba przyznać się, że nadaję się do życia na wsi. Codziennie wstaję 
o 6, by pomóc babci przy dojeniu, a wieczorem przypędzam z pastwi-
ska krowy do domu.  Codziennie kąpię się w rzece, chodzę do studni 
po wodę, a po południu idę do  lasu zbierać owoce leśne. Czuję, jak-
bym się znalazła z powrotem w XIX wieku, gdzie życie ludzi było 
proste, kiedy nie trzeba było  martwić się tym, co będzie jutro. Dwa 
tygodnie mija bardzo szybko, a ja muszę wracać z powrotem do stoli-
cy. Z żalem serca opuszczam tę miejscowość, jednak obiecuję sobie, 
że wrócę niedługo.  
     Noce na wsi są bardzo zimne, a szczególnie nad ranem. Klimat jest 
bardzo surowy w całym kraju. Latem dni są upalne i suche, łatwo się 
opala. Dni takie trwają przez całe lato, chociaż czasem też pada 

Wielki pomnik Czyngis Chana 

Mały zapaśnik 

Moja przyjaciółka, ja i cielątko 

Plac Sukhbaatar, bohatera narodowego 
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deszcz. Pogoda jest wyśmienita na całe szczęście! Moje wakacje były 
udane i to bardzo! Niestety wszystko co dobre szybko się kończy.                       
     Mam samolot o 7 rano miejscowego czasu i z małym opóźnieniem 
ląduję w Berlinie o 12. Te wakacje były najlepszym wypoczynkiem 
dla mnie.   
    Polecam serdecznie wszystkim chętnym wizytę w Mongolii!  

 
 

Odgerel Bold, kl. 3a 
 

 

 

kij w mrowisko 

Anoreksja 
 

Zaczyna się całkiem niewinnie. Dziewczyny, a coraz częściej także i chłopacy zaczynają się odchudzać.  
Z różnych powodów. Pragną imponować rówieśnikom i dążyć do „ideałów” pi ękna kreowanych przez domy 
mody na całym świecie. Wielu z nas anoreksja kojarzy się z wychudzonymi ciałami, a to nie jest tak do końca. 

Anoreksja jest nazywana przez naukowców zaburzeniem odżywiania, ale także, 
 a może i przede wszystkim, jest to choroba psychiczna.  

 

 
Już będąc przed rozpoczęciem diety może zacząć nas wciągać ta straszna choroba. Taka osoba bez względu na to, ile 

będzie się odchudzać nigdy nie będzie usatysfakcjonowana efektami. Szczęściarzami są ci, których najbliżsi  
orientują się, że dzieje się coś złego. Pozostali mogą się odchudzać tak długo, aż umrą. 

 

Oto niektóre objawy jakimi może cechować się ta choroba: 
 

1.  Chory uwielbia gotować, ale nie dla siebie. Może spędzać całe 
godziny w sklepach z żywnością.  Może mówić, że nie chce jej się 
jeść, bo się najadła przy gotowaniu. 
2.  Może zmienić się jej/jego podejście do sportu - dziewczy-
na/chłopak, która/który wszędzie lubił/a być podwożona, może 
nagle zacząć chodzić pieszo, jeździć rowerem, uprawiać biegi, 
chodzić na basen, przestaje jeździć windą. 
3.  Może utożsamiać chudość ze szczęściem, sukcesem, życio-
wym powodzeniem. 
4.  W pewnym momencie zaczyna jej się robić zimno, latem ubie-
ra się o wiele cieplej niż inni, wciąż marznie, opatula ciało ciepło i 
szczelnie. 
5.  Maniakalnie sprawdza swoją wagę. Waży się, kiedy tylko mo-
że, radośnie reaguje na każdy, najmniejszy spadek wagi, bardzo źle na każdy jej przyrost. 
6.  Nie lubi jeść w towarzystwie. 
 
     Żebym nie wyszła na kogoś, kto tylko mówi i poucza opowiem tutaj jak najbardziej autentyczną historię.  
Zaczęło się niewinnie. Uważała się za strasznie grubą i nielubianą. Najpierw zaczęła  ograniczać jedzenie. Potem 
przyszła depresja. Płacz jako reakcja na każdy śmieszek uznawany za drwinę z jej osoby. Zamknęła się całkowicie. 
Była całkiem sama. Nie zdawała sobie sprawy, jak choroba ją niszczy i nigdy by się nie dowiedziała, gdyby nie po-
mocna dłoń przyjaciółki. 
 

Na koniec chciałabym odwołać się jeszcze do waszej świadomości o tym problemie. Jeżeli obserwujesz u siebie lub 
jednego ze swoich przyjaciół takie objawy, musisz pomóc, nie odwracaj się od problemów, bo prawdziwa przyjaźń 
weryfikuje się właśnie w sytuacjach, kiedy stoimy nad przepaścią. 

                                                                                                                  Agata Pomietło, kl. 2a 

 

Ja na koniu 
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refleksje kibica                                                                 
 

Krok od przełomu  
 

     Szóstego września na świeżo wybudowanym stadionie Baltic Arena w Gdańsku odbył się towarzyski mecz  
pomiędzy reprezentacjami Polski i Niemiec. Historia spotkań z naszymi sąsiadami należała do ciężkich,  

nigdy nie udało nam się wygrać, a ostatnią bramkę strzeliliśmy 31 lat temu. 
 

   Trzeba zaznaczyć, że wtedy poziom gry w naszym kraju był o wiele wyższy niż 
teraz, gdy w rankingu FIFA znajdujemy się za takimi potęgami piłkarskimi jak np. 
Honduras czy Burkina Faso. Mimo wszystko apetyty Polaków były duże, mecze z 
Niemcami zawsze powodowały wzrost ciśnienia i dreszczyk emocji u kibiców. Tak 
więc, gdy 6 września przed telewizorami usiadły miliony widzów, mieli oni wiarę 
przynajmniej na uniknięcie kompromitacji. Nasi przeciwnicy byli w świetnej predys-
pozycji, w ostatnich meczach rozgromili drużyny Brazylii, Anglii i Austrii. Gdy 
wreszcie rozległ się pierwszy gwizdek, od razu zostaliśmy zepchnięci do obrony. 
Tylko dzięki fenomenalnej formie Wojtka Szczęsnego, który obronił wprost nie-
prawdopodobną liczbę strzałów zawdzięczamy końcowy wynik. Mimo wszystko 

Polacy nie przestraszyli się rywala, wyprowadzali ambitne kontrataki - wystarczy wskazać trzy idealne sytuacje Sła-
womira Peszki, który niestety był daleki od swojej dobrej formy strzeleckiej. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy 
remis. Wszystko zmieniło się w 54 minucie, gdy Robert Lewandowski strzelił do praktycznie pustej bramki. To do-
dało skrzydeł biało-czerwonym, zaczęli grać jak natchnieni, zmuszając Niemców do biegania za nimi. Niestety, wło-
ski sędzia podyktował bardzo kontrowersyjny rzut karny dla naszych przeciwników, którzy taki prezent oczywiście 
wykorzystali. I gdy wydawało się, że taki wynik utrzyma się do końca, stał się prawdziwy cud. Jakub Błaszczykow-
ski został sfaulowany w obrębie pola karnego, po czym pewnie strzelił z "jedenastki". Przez całe trzy minuty Polska 
świętowała, byliśmy o dosłownie sekundy od prawdziwej sensacji. Niestety, zapomnieliśmy o starej prawdzie mó-
wiącej, że Niemcy zawsze grają do końca. No i zagrali, pokonując polskiego bramkarza w ostatniej akcji meczu. 
Możemy się domyślać słów, jakie krzyczał Szczęsny tuż po ostatnim gwizdku, gdy pomimo całej jego pracy obrońcy 
zawiedli. Równie zły może być nasz trener Franciszek Smuda, bo gdyby nie zrobił w ostatniej minucie zmiany, sę-
dzia zakończyłby wcześniej mecz i Franz miałby wielki powód do radości. 
     Przed meczem wynik 2:2 bralibyśmy w ciemno, jednak po niewykorzystanych akcjach, kontrowersyjnym karnym, 
postawie naszego golkipera i golu w ostatnich sekundach pozostał dość duży niedosyt. Obyśmy podczas rozgrywek 
EURO 2012 grali na tym samym poziomie. 
 

Michał Sygut, kl. 2b 

 

 

             
               Wybór… 

 

           9 października 2011 roku odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. To raczej jest wiedza ogólnodostępna 
dla każdego. Kampania wyborcza i walka o nasze głosy była bezpardonowa. Osobiście w tych wyborach jeszcze nie 
mogłam oddać głosu. Jestem za samą ideą głosowania i niepozwalania, aby inni ludzie za nas decydowali. Jednak 
oglądając, jak co dzień wiadomości w telewizji odnosiłam bardzo przykre wrażenie. Żadna istniejąca partia nie miała 
konkretnego pomysłu na Polskę. Jak już ktoś władzę zdobędzie, to robi wszystko byle ją tylko utrzymać, a nasz kraj 
potrzebuje reform, które nie do końca będą się podobały wyborcom, lecz są konieczne. Nie czarujmy się, większość 
z nas, jeśli poszła na wybory, zagłosowała tak, jak rodzice, gdyż zostaliśmy tak wychowani. Taki ciąg przyczynowo 
skutkowy. Chodzi mi po głowie pewna ważna myśl, którą kiedyś wygłosił mój pan od historii – 

„To wy, nikt inny możecie coś dla tej pięknej Ojczyzny zmienić - pamiętajcie o tym”. 
Uważam, że tą opinią trafił w samo sedno. Nie siedźmy bezczynnie, żebyśmy potem mogli powiedzieć: 
 „Próbowaliśmy!.” 

                                                                                                               Agata Pomietło, kl. 2a 
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Drodzy czytelnicy! 

W tym roku w październiku po raz kolejny obchodzimy  
Mi ędzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego hasło brzmi: 

Biblioteki szkolne przygotowują uczniów do życia 
 

     Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship ).  
Dotychczas było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października.  
 

W naszej bibliotece z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłoszo-
ny został konkurs literacko-plastyczny. Jest to druga edycja konkursu na pracę  

plastyczną zainspirowaną twórczością Agnieszki Osieckiej. 
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i w wybranym przez autora formacie.  

Należy je przynieść do biblioteki szkolnej do 14 października 2011 r. Wszystkich chętnych,  
którzy chcą podzielić się swoim talentem i pomysłem zachęcamy do udziału w konkursie. 

Zapraszamy!!! 
recenzje książek 

Clare C.: Miasto kości. Warszawa: Wydaw. Mag, 2009. 
 

     Co by było gdyby do Twojego codziennego, szarego życia wkroczył inny, niesamowity 
świat? Istoty, które znasz tylko z opowieści nasączonych treściami fantastycznymi… Mi-
łość, która przekształca się w nienawiść i nienawiść, która szuka ukojenia… 
     Życie Clary, bohaterki książki, odmienia się nagle i niespodziewanie, w jeden feralny 
dzień. Po powrocie do domu odkrywa, że jej matka zniknęła, a mieszkanie, miejsce w któ-
rym się wychowała, z którym wiążą się jej wszystkie wspomnienia, jest ruiną zalaną krwi-
stą czerwienią. Czy to krew jej matki? Gdzie ona jest? Czy żyje? To tylko część kłębiących 
się w jej głowie pytań. Dodatkowym problemem jest trójka tajemniczych nieznajomych, 
tym bardziej tajemniczych, że nikt poza nią ich nie widzi.  
     W tak trudnych chwilach jedynym oparciem dla dziewczyny jest Simon, jej najlepszy 
przyjaciel od czasów dziecięcych. Ojciec Clary nie żyje, a przyjaciel jej matki i zarazem jej 
przyszywany wujek, Luke, odwrócił się do niej plecami. Dziewczyna postanawia odnaleźć 
matkę, choćby miała jechać na drugi koniec świata. Nie wie jednak, że nie będzie to tylko podróż w sensie fizycz-
nym, ale także podróż przez wspomnienia, podróż, która pomoże odkryć jej pewne szokujące fakty dotyczące 
mrocznej przeszłości jej matki. 
     Muszę przyznać, że bardzo miło spędziłam czas z Miastem kości, a już na pewno mi się on nie dłużył. Polubiłam 
także główną bohaterkę ze względu na jej ciekawą osobowość. Jedynie jej najlepszy przyjaciel, Simon, był momen-
tami trochę denerwujący. Wraz z biegiem akcji byłam coraz bardziej ciekawa zakończenia, które, gdy w końcu nade-
szło, totalnie mnie zaskoczyło. 
     Miasto kości to pierwsza część cyklu Dary Anioła. Ja już wiem, że muszę przeczytać wszystkie. Polecam! 

Alice 

Grimbert P.: Tajemnica. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2010. 
 

     Książka, która zachwyca nie tylko piękną okładką, ale także historią, którą przed nami odsłania, podaną w sposób 
inny niż przeciętnie. 
     Książka opowiada o losach małego chłopca pełnego kompleksów z powodu rozczarowań,  jakie  przysporzył 
swym rodzicom. Jego matka i ojciec - piękni i wysportowani - jakie mogło by być ich dziecko, jak nie silnym atletą. 
Lecz los chciał inaczej. Główny bohater urodził się wątły i chorowity. Zawsze czuł, że nie jest dość dobry. Z tego 
powodu chłopiec wymyśla sobie brata – pocieszyciela i obrońcę, ale później staje się to jego największym katem... 
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      Książka subtelnie napisana z perspektywy dorastającego chłopca, który odkrywa trage-
die z przeszłości. Braki fizyczne nadrabia refleksyjnością, skłonnością do lektur i fanta-
zji....  stwarza brata, który posiada wszystkie cechy, których mu zabrakło. A on się pojawia 
i nie mówię tu o żadnej sferze nadprzyrodzonej czy o fantastyce rodem z baśni i legend.I 
zaczyna się wędrówka w tragedię z przeszłości... 
      Do walorów książki możemy zaliczyć wiele aspektów takich jak narrator w pierwszej 
osobie. Pozwala nam to wczuć się w psychikę głównego bohatera i zrozumieć jego uczu-
cia. Fabuła tej lektury jest niezwykle ciekawa i poruszająca, posiada wiele zajmujących 
wątków pobocznych oraz zaskakujące zakończenie. Obecne są także wątki psychologicz-
ne, takie jak rozbudowana osobowość bohaterów utworu, ich relacje oraz liczne niedopo-
wiedzenia, które widzimy „czytając między wierszami”. Plusem jest także pięknie opra-
cowana graficznie okładka oraz szara czcionka, zamiast czarnej, idealnie wpasowująca się 
w klimat opowieści. 

     Wadą jest fakt, że aby porządnie się wciągnąć trzeba dojść do pewnego momentu, potrzeba cierpliwości i staran-
ności. Dla niektórych minusem jest  to, że książka nie podaje wszystkiego na tacy od razu, lecz „porcjuje” nam wy-
darzenia. Książka jest nowelą, którą łatwo przeczytać. Skromna w objętości, szczodra w przekazie. Pobudza nas do 
głębokiej refleksji. Ma się także wrażenie, iż została napisana na faktach. 

 Klaudyna Szydełko, kl.2d 

 

Giffin E.: Siedem lat później. Kraków: Wydaw. Otwarte, 2010. 
 

    Jest to opowieść o trudach codzienności. Nie jest to z pewnością łatwa, gładka i przyjemna 
historia, ale kto powiedział, że życie takie jest. Z tyłu w opisie zachęcają nas słowa „Podobno 
siedem to szczęśliwa liczba. Podobno charakter człowieka zmienia się co siedem lat. Podobno 
wiele małżeństw rozpada się po siedmiu latach.”. Jednak nie do końca przedstawia on nam sedno 
powieści. Nie możemy się poddawać w dążeniu do celu i udawać, że nic się nie zmienia. Czas 
płynie i ludzie się zmieniają,  to jest moim zdaniem główne przesłanie tej książki. Powieść jest 
dostępna do czytania w naszej bibliotece. Naprawdę zachęcam, bo warto! 
 

Agata Pomietło, kl.2a 

Fabicka  J.: Tango ortodonto. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2006. 
 

     Myślicie, że pamiętniki piszą tylko dziewczyny? Jeśli tak, to grubo się mylicie!  
Rudolf Gąbczak, to nieprzeciętnie uzdolniony pretendent  do szkoły filmowej w Łodzi. Jego 
barwne życie płata mu coraz dziwniejsze figle. W końcu los łaskawie wysłuchuje jego próśb  
i Rudol dostaje się na wymarzone studia. Poznaje nowych przyjaciół oraz co najmniej kilka 
razy w tygodniu zmienia swoje miejsce zamieszkania. Wreszcie trafia pod troskliwa opiekę 
słynnej wróżki Anastazji, gdzie mroczne fatum porażek życiowych  powoli zaczyna się od 
niego odsuwać. Rudolf odnajduje swoją dawno utraconą miłość oraz w nagrodę za najlepszy 
film  zaliczeniowy pt.”Skowyt” trafia do samego Hollywood! 
     Ta książka w zabawny sposób opisuje realia, w których żyje współczesna polska młodzież. 
Osobiście polecam cały (czterotomowy) cykl opowieści o Rudolfie Gąbczak ! 
Płakałam ze śmiechu !!!  

Justyna Józwa, kl.1b 

 

recenzje płyt 

Red Hot Chili Peppers. I’m With You. Warner Music Poland, 2011. 
 

     Jako osoba wychowana na muzyce zespołu Red Hot Chili Peppers mocno opłakiwałam odejście kolejnego, naj-
lepszego dotychczas gitarzysty owej grupy (i jednego z najlepszych w historii muzyki), Johna Frusciante. 
Czyżby Anthony Kiedis nigdy więcej nie zaśpiewa przy akompaniamencie wspaniałego basisty, jakim jest Flea 
i profesjonalnego w każdym calu perkusisty w postaci Chada Smitha? Cała czwórka tworzyła przecież jedność – nie 
wierzyłam w powrót. Ogarnęła mnie niemożliwa wręcz nostalgia. Zapomniałam jednak o najważniejszej cesze, która 



 

charakteryzuje „papryczki” – siła przetrwania. I tak, po raz kolejny mo
zatopić się w niezwykle symbolicznych i wydawałoby si
senkach tego zespołu.  
     Płyta „I’m With You” to debiut nowego gitarzysty Josha Klinghoffera 
oraz wielki powrót Red Hot Chili Peppers. Fakt, 
gitarzystę nie oznacza jednak, iż w ów „nabytek” dominuje w utworach. 
Gitara Josha miękko wtapia się w resztę
wielkim plusem  tego zespołu. Jako, że starzy członkowie s
wieku, Red Hot Chili Peppers w końcu dotarło punktu, w którym okre
jaką muzykę chcą robić  (a zapewniam, ż
czone).  
     Tak więc zaczynamy słuchanie od zaskakuj
utworu „Monarchy of  Roses”, na której zapoznajemy si
gry Klinghoffera. Czwartym utworem jest „Ethiopia”, rozpoczynaj
od wspaniałej linii basowej Flea. Tutaj widzimy wypracowany na prz
strzeni lat styl zespołu: funkowy bas, rytmiczna perkusja, klarow
kaliście. Nie pokuszę się jednak o analizę
boliczne i odrobinę szalone, a przez to zostawiaj
cieramy do singla promującego płytę „The Adventures of Rain Dance Maggie”, gdzie Chad Smith od
perkusji znany z ich poprzedniej płyty „Stadium Arcadium” a konkretnie z utworu „Hump the Bump”. Cało
bardzo świeża, lecz zmienna. Od lekkiej gitary w stylu hawajskim do ci
żywiołowy „Did I Let You Know”. Z krystalicznie czyst
i świeżą gitarą (bardzo w stylu Frusciante), hipnotyzuj
trąbce w wykonaniu Flea. Wszystko to tworzy nie daj
cza od ziemi, po czym łagodnie go na nią
lijny utwór „Dance, Dance, Dance”, który rozpoczyna si
album, po czym uderza żywą perkusją, być
     „I’m With You” to dobry, wprowadzają
każdy utwór miał odniesienia do wcześniejszej twórczo
oraz wplatanie innych gatunków muzycznych do swych kompozycji. Josh Klinghoffer wydaje si
dydatem na miejsce Frusciante, pozostawiaj
jest ewidentnie wzorowany na poprzedniku, by
ścią, przy czym wywołuje wiele przemyś
wysłuchaniu. Uważam, że jest to bardzo dobry album promuj
 

 

Łona i Webber. Cztery i pół.  EMI Music Polan
  

     Single 
pewność
Webbera. Nie pomyliłam si
granie. To jedynie 45 minut prawdziw
czości Ostrego, czy F
raz i jeszcze raz, a potem jeszcze raz. 
     Klimat płyty jest ten sam
sama, ale jednocze
nacje w artykulacji. Nie usłyszysz nigdzie bełkotu. Ka
pozbawione wulgaryzmów. 
     Muzyka jest na wysokim poziomie, a jej atutem jest to, 
i „uwypukla” podejmowane tem
na co dzie

przekazuje w postaci wyszukanych rymów. Skłania słuchacza do przemy
styczna dla rapera retrospekcja, a mianowicie wspomnie
spełnionym i przez lata pracy doszedł na sam szczyt.
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siła przetrwania. I tak, po raz kolejny możemy 
 w niezwykle symbolicznych i wydawałoby się szalonych pio-

Płyta „I’m With You” to debiut nowego gitarzysty Josha Klinghoffera 
li Peppers. Fakt, że grupa nabyła nowego 
ż w ów „nabytek” dominuje w utworach. 
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że starzy członkowie są już w średnim 
ńcu dotarło punktu, w którym określili , 

(a zapewniam, że ich eksperymenty były niezli-

anie od zaskakująco niepasującego do płyty 
Roses”, na której zapoznajemy się z różnymi stylami 

gry Klinghoffera. Czwartym utworem jest „Ethiopia”, rozpoczynająca się 
od wspaniałej linii basowej Flea. Tutaj widzimy wypracowany na prze-
strzeni lat styl zespołu: funkowy bas, rytmiczna perkusja, klarowna jak kryształ gitara oraz chórki towarzysz

 jednak o analizę słów utworu, gdyż są one typowe dla Red Hot Chili Peppers 
 szalone, a przez to zostawiają odbiorcy dowolność interpretacji. Kontynuu

ę „The Adventures of Rain Dance Maggie”, gdzie Chad Smith od
perkusji znany z ich poprzedniej płyty „Stadium Arcadium” a konkretnie z utworu „Hump the Bump”. Cało

mienna. Od lekkiej gitary w stylu hawajskim do cięższych riffów. Zaraz po tym pojawia si
ywiołowy „Did I Let You Know”. Z krystalicznie czystą  

 (bardzo w stylu Frusciante), hipnotyzującym rytmem perkusji oraz dawno nie słyszan
bce w wykonaniu Flea. Wszystko to tworzy nie dającą się do opisania symfonię gatunkow

po czym łagodnie go na nią sprowadza pozostawiając w fazie lekkiej euforii. Płyt
ce”, który rozpoczyna się delikatnie, bez pośpiechu, symbolicznie zamykaj

ą, być może dając nadzieję na kolejną płytę.  
„I’m With You” to dobry, wprowadzający fanów Red Hot Chili Peppers w nostalgię album. Wyda
dy utwór miał odniesienia do wcześniejszej twórczości zespołu. Wielkim plusem jest zwi

oraz wplatanie innych gatunków muzycznych do swych kompozycji. Josh Klinghoffer wydaje si
e, pozostawiając świeżość i klarowność  gitary z jej funkowym brzmieniem. Jego styl 

jest ewidentnie wzorowany na poprzedniku, być może po to, by nie zaszokować stałych słuchaczy. Płyta ta jest cał
, przy czym wywołuje wiele przemyśleń. Delikatnie wtapia się w słuchacza, nie pozostawiaj

e jest to bardzo dobry album promujący powrót legendarnego już

EMI Music Poland, 2011.             

Single zapowiadające płytę wywołały u mnie wielką niecierpliwo
pewność, że to wielki powrót Łony na polską scenę, tym razem w towarzystwie 
Webbera. Nie pomyliłam się, a jedyne na czym się zawiodłam, to zbyt krótkie n
granie. To jedynie 45 minut prawdziwego polskiego rapu, rosn
ści Ostrego, czy Fisza. Trzy kwadranse to pretekst, aby odtworzy

raz i jeszcze raz, a potem jeszcze raz.      
Klimat płyty jest ten sam co wcześniej, a jednak nie jest ona nudna. Twórczo

sama, ale jednocześnie świeża i dojrzała. Świetna dykcja pozwala Łonie na komb
nacje w artykulacji. Nie usłyszysz nigdzie bełkotu. Każde zdanie jest zrozumiałe, 
pozbawione wulgaryzmów.     

Muzyka jest na wysokim poziomie, a jej atutem jest to, 
i „uwypukla” podejmowane tematy. Łona mówi o rzeczywisto
na co dzień. Szydzi z niej, komentuje społeczność i absurdy 

przekazuje w postaci wyszukanych rymów. Skłania słuchacza do przemyśleń. Stałym elementem jest charakter
styczna dla rapera retrospekcja, a mianowicie wspomnienia, często fikcyjne. Uważam, że Łona jest 
spełnionym i przez lata pracy doszedł na sam szczyt. 

      

na jak kryształ gitara oraz chórki towarzyszące wo-
 one typowe dla Red Hot Chili Peppers – bardzo sym-

 interpretacji. Kontynuując naszą podróż do-
 „The Adventures of Rain Dance Maggie”, gdzie Chad Smith odświeża motyw 

perkusji znany z ich poprzedniej płyty „Stadium Arcadium” a konkretnie z utworu „Hump the Bump”. Całość jest 
szych riffów. Zaraz po tym pojawia się 

cym rytmem perkusji oraz dawno nie słyszaną partią solo na 
ę gatunkową, która odrywa słucha-

c w fazie lekkiej euforii. Płytę zamyka melancho-
piechu, symbolicznie zamykając cały 

cy fanów Red Hot Chili Peppers w nostalgię album. Wydaje się jakby 
ci zespołu. Wielkim plusem jest zwiększona rola basisty 

oraz wplatanie innych gatunków muzycznych do swych kompozycji. Josh Klinghoffer wydaje się być godnym kan-
gitary z jej funkowym brzmieniem. Jego styl 

ć stałych słuchaczy. Płyta ta jest cało-
nie pozostawiając go zmęczonym po 

cy powrót legendarnego już zespołu.  

Honorata Solenik, kl. 3a 
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niej, a jednak nie jest ona nudna. Twórczość ta 
wietna dykcja pozwala Łonie na kombi-

nacje w artykulacji. Nie usłyszysz nigdzie bełkotu. Każde zdanie jest zrozumiałe, 
   

Muzyka jest na wysokim poziomie, a jej atutem jest to, że nie przytłacza tekstu  
aty. Łona mówi o rzeczywistości z jaką spotyka się 

ść i absurdy życia. Swoje myśli 
Stałym elementem jest charaktery-
żam, że Łona jest artystą w pełni 

           Natty Dread 



 

opowiadanie 

Romans z w
     Emila wstała nim zaświtało - ktoś musiał nakarmi
szczerze lubiła. Słoma leżąca na podłodze zaszele
jęk. Przeciągnęła się i podeszła do umywalki, która mie
zowooką dziewczynę z prostymi, blond włosami, która si
niem z miednicy krowy, który zrobił dla niej ojciec i przemyła twarz wod
i kwiatów wdzierający się do jej pokoju. Zało
wyjściem spojrzała z utęsknieniem na dzieci
boki wdech i wyszła z domu w kilku szybkich susach. 
    Złapała drewniane wiadro stojące tuż
Wioska, w której mieszkała należała do jednych z 
najbiedniejszych w całym królestwie. Jej mieszka
byli tanią siłą roboczą, dlatego nadano im miano W
glan - od najtańszego i najpospolitszego kamienia 
opałowego. Mimo, że było wcześnie rano wioska 
Rozstaje tętniła życiem. Większość mieszka
nosiła wiadra z wodą z pobliskiej studni lub karmiło 
zwierzęta. Elfie dzieci goniły króliki wesoło krzycz
W oddali na targowisku roiło się już od przekupek, 
które wychwalały swoje towary. Emila nie przedłu
jąc ruszyła biegiem do zwierząt. Napoiła krowy i k
zy, zebrała kosz jaj uśmiechając się na my
nym śniadaniu. Wypuściła konie na wybieg i nakarm
ła zwierzęta w chlewie. Dopiero po powrocie mogła 
zjeść upragnione śniadanie. Zasiadła do drewnianego 
stołu wraz z rodzicami, witając ich szerokim u
chem. Czekała ją miska pełna kukurydzy i kompot 
z jabłek. Posiłek zjedli w ciszy. Nigdy nie rozmawiali 
przy jedzeniu. Ojciec Tadeusz był umięś
sokim szatynem o wielkim sercu. Chętnie pomagał 
sąsiadom w codziennych trudach życia, sam pracował
jako drwal. Matka Aurelia była tkaczką
i upiętych blond włosach. Każdy z nich był szanow
ny i wysoko ceniony we wsi.   
- Mamo skończyłam. Mogę iść na dwór?
- Poczekaj chwilkę... - rodzice spojrzeli na siebie p
rozumiewawczo, a ojciec wyjął zawinią
córce - To z okazji twoich 200. urodzin. Od teraz j
steś już dorosłą elfką - wstali i ucałowali ją
policzki. 
- Myślałam, że zapomnieliście… - spojrzała ze szkl
nymi oczyma i otworzyła prezent. Jej oczom ukazał 
się wisiorek w kształcie smoka wyryty w bł
kamieniu - Jakie… jakie to piękne… 
- To jest smok z jadeitu - zaczęła Aurelia
chronił przed złymi duchami, a przywoływał dobre. 
Ponoć pomaga również znaleźć miłość 
nie wyszeptała uśmiechając się. 
- Dziękuję wam bardzo... - wtuliła się w ich pas
- Teraz zmykaj. 
- Dobrze - wybiegła jak strzała z domu.
     Pobiegła na pobliskie wzgórze, które wznosiło si
tuż za wioską. Na jego szczycie rósł gęsty las, który 
podobno jest zamieszkany przez nieznane nikomu 
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Romans z wampirem (1) ) 
 

ś musiał nakarmić zwierzęta. Spojrzała beznamiętnie na drewniany pokoik, który 
ca na podłodze zaszeleściła pod jej stopami, a spróchniale łóż

 i podeszła do umywalki, która mieściła się na skraju pokoju. W rozbitym lustrze zobaczyła br
 z prostymi, blond włosami, która się do niej uśmiechała. Przeczesała starannie włosy grzebi

dla niej ojciec i przemyła twarz wodą z wiadra. Czuła zapach porannej rosy
 do jej pokoju. Założyła na siebie wełniany strój kobiecy, który był cały w błocie. Przed 

sknieniem na dziecięce łóżeczko, które stało pod oknem. Od dawna było puste. Wzi
boki wdech i wyszła z domu w kilku szybkich susach.  
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ść na dwór? 
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wyryty w błękitnym 

ęła Aurelia - Będzie cię 
chronił przed złymi duchami, a przywoływał dobre. 

 - ostatnie zda-

ę w ich pas. 

wybiegła jak strzała z domu. 
Pobiegła na pobliskie wzgórze, które wznosiło się 

. Na jego szczycie rósł gęsty las, który 
podobno jest zamieszkany przez nieznane nikomu 

stworzenia.  Po szczycie wę
sylwetka. 
- Agnieszka! Agnieszka! 
Elfka odwróciła się i wyszła z cieni drzew na sło
by pomachać przyjaciółce. Z daleka powiewały jej 
krótkie kasztanowe włosy, a br
promieniach słońca. Miała
Emila, ale w jej przypadku był troch
- Co się stało?  
- Patrz co dostałam - podeszła do przyjaciółki i pok
zała prezent - I co ty na to?
- Od kogo? - spojrzała na zawieszk
oczyma. 
- Od rodziców - zawiesiła go na rzemyku
dzie moim talizmanem 
- Też bym taki chciała… 
- Na pewno dostaniesz na swoje urodziny
przyjaciółkę szerokim uśmiechem
- Ja też mam dla ciebie mały prezent. Chod
     Agnieszka wbiegła w bujny bukowy las
krzaki i płosząc sarny. Emila wyprzedziła j
szybkich susach. Czuły się
nich las, zwierzęta i przyjaciółka u boku. Przeskoczyły 
nad powalonym konarem i przeturlały si
lądując na brzuchu. Leżały obok si
jak zawsze. Zaczęły się śmia
uszu dobiegł odgłos wody uderzanej o kamienie. 
Dziewczyny spojrzały na siebie i pobiegły w stron
wody. Zrzuciły z siebie ubrania
na pobliskie krzaki i wskoczyły 
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óżko wydobyło z siebie dziki 
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ńca. Miała na sobie taki sam strój jak 
Emila, ale w jej przypadku był trochę za ciasny.  

podeszła do przyjaciółki i poka-
I co ty na to? 
pojrzała na zawieszkę z wybałuszonymi 

awiesiła go na rzemyku - Teraz bę-
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Na pewno dostaniesz na swoje urodziny - obdarzyła 

 szerokim uśmiechem 
 mam dla ciebie mały prezent. Chodź ze mną! 

Agnieszka wbiegła w bujny bukowy las, mijając 
c sarny. Emila wyprzedziła ją w kilku 

szybkich susach. Czuły się w swoim żywiole. Wokoło 
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nad powalonym konarem i przeturlały się po osuwisku 
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ę ę śmiać i brudzić błotem. Do ich 
uszu dobiegł odgłos wody uderzanej o kamienie. 
Dziewczyny spojrzały na siebie i pobiegły w stronę 
wody. Zrzuciły z siebie ubrania, w biegu rzucając je 

i wskoczyły do wody chłapiąc się i 

Il. Mariola Cygan, kl. 3d 



15 

 

piszcząc z zachwytu. Podpłynęły do wodospadu, by 
obmyć się z resztek błota, gdy nagle usłyszały: 
- Spokojnie, miłe panie - zza krzewów wyszedł wam-
pir wyższej klasy. Jego czarna twarz zlewała się z 
cieniem rzucanym przez drzewa, widoczne były jedy-
nie czerwone znamiona i oczy.  
- Tak na pierwszej randce eksponować swoje wdzięki? 
- uśmiechnął się i wyszedł z cienia, ukazując czarną 
zbroję z łusek i luźno opadającą pelerynę na plecach. 
Zdjął z głowy hełm przyodziany piórami gryfa i sier-
ścią, uwalniając długie, kruczoczarne włosy, a jego 
skóra stała się szara. 
- Wybacz panie za nasze zachowanie - odparły i za-
kryły się dłońmi - My już idziemy… 
- Spokojnie, moje miłe - uśmiechnął się do nich lekko 
uradowany - Kim jesteście? 
- Jesteśmy zwykłymi wieśniaczkami - nieśmiało od-
parła Emila - Węglankami…- dorzuciła ze wstydem. 
- Chciałem poznać wasze imiona - zaśmiał się - Pod-
nieście wzrok, przecież nic wam się nie stanie. 
- Tak panie - nieśmiało spojrzały na wampira - Ja 
jestem Emilia, a to Agnieszka. 
- Piękne imiona… Straż! Przynieść im ciuchy, idą z 
nami - puścił do nich oczko i zniknął w gęstwinie 
drzew tak szybko, jak się pojawił. 
     Przerażone spojrzały na siebie: 
- Co to było? Kim on był? – Agnieszka wydukała. 
- To Lord Morett - nagle obok nich pojawił się inny 
elf - Spodobałyście się mu… Właśnie zostałyście jego 
służkami, gratulacje - odparł beznamiętnie i wręczył 
im suknie.  
- Ubierzcie się szybko i chodźcie. Lord Morett nie lubi 
czekać. 
- Nie..! Ja mam tu rodzinę, jestem zwykłą wieśniacz-
ka. Rodzice będą się martwić... –  powiedziała 
Agnieszka ledwo składając zdania. 
- Powiadomimy ich, teraz już chodźcie. Inaczej czeka 
was śmierć. Wybór należy do was… - odszedł pełen 
złości, ignorując dziewczyny. 
- Aga ubierzmy się i chodźmy, potem to wyjaśnimy… 
      Ubrały się w suknie i ruszyły w stronę lasu, gdzie 
znikł ów lord. Znalazły go bez problemu. Siedział na 
białym koniu, a wokoło niego stała straż i służba 
trzymająca kufry. Spojrzał na nie z zachwytem. Emila 
miała na sobie czerwoną suknię, a Agnieszka zieloną. 
Powiewały one przy najlżejszym podmuchu wiatru. 
Wampir wyciągnął rękę: 
- Która z pań zaszczyci mnie swoją osobą i potowa-
rzyszy mi podczas jazdy? 
Dziewczyny spojrzały zmieszane na siebie. Emila 
widziała, że Agnieszka się boi, więc chwyciła dłoń 
lorda. 
- Ja z chęcią pojadę - spojrzała na niego nieśmiało. 
Wampir ją zdumiewał i przyprawiał o dreszcze, lecz 
nie wiedziała dlaczego. Chwycił ąa delikatnie za rękę  
i posadził przed sobą – W drogę! 
     Ruszyli kłusem przed siebie. Elfka czuła jak dłoń 
lorda wędruje po jej tali i nogach. Bardzo jej się to 

spodobało. Jeszcze nigdy nikt tak jej nie dotykał…  
Jej ciało przechodziły dreszcze. Wampir zauważył jej 
reakcje i wyszeptał: 
- Widzę, ze jeszcze żaden mężczyzna nie zagościł w 
twoim sercu, czyż nie? 
- Dlaczego tak uważasz? 
- Ponieważ zachowujesz się jak kotka, która szuka 
czułości - wyszeptał do jej ucha. 
- Nieprawda… - spojrzała w jego oczy. Widziała w 
nich coś, czego jeszcze nie znała. Nie wiedziała dla-
czego, ale ten wampir miał w sobie coś, co ją pociąga-
ło. Znała go zaledwie moment, ale był taki... Inny… 
Nie znała jeszcze nikogo takiego jak on. Spojrzała na 
przyjaciółkę, która jechała obok. Była ponura i cicha. 
- Prrrawda…- wyszeptał kładąc akcent na literkę „r”. 
- Ledwie się znamy - znów zajrzała w jego oczy - Nie 
za szybko na amory? 
      Zaśmiał się i kontynuował jazdę. Dziewczyna 
speszyła się. Nie miała odwagi spojrzeć znów na lor-
da, lecz czuła na sobie jego wzrok i dłoń. Nie wiedzia-
ła czy ją strącić, czy też nie, krępowała ją ta cała sytu-
acja. Ostatecznie postanowiła nic nie robić, usprawie-
dliwiając się strachem przed lordem. 
     Dojechali na miejsce. Lord Morett mieszkał w 
cudowniej willi. Dziewczyny nie widziały nigdy 
wcześniej takiego miejsca. Wokoło rozpościerały się 
pola kukurydzy, pszenicy i żyta. Wokoło biegały psy 
skamlając ze szczęścia, a z chatek wyszły rodziny 
służby. Dwupiętrową will ę porastał bluszcz i kwiaty, 
które w słońcu mieniły się kolorami tęczy. Na ich 
twarzach zagościł uśmiech. Czuły się jak w raju. Lord 
zszedł z konia i zdjął Emilę, i ruszył w stronę jej przy-
jaciółki. Czuła zazdrość, gdy dotknął Agnieszkę i na 
nią patrzył. Ten wzrok był zarezerwowany TYLKO 
dla niej. Nie wiedziała, co się z nią dzieje… Nigdy nie 
była zła na przyjaciółkę. Dzieliły się wszystkim… A 
teraz jest podburzona, ponieważ ich ”pan” ją dotyka. 
Znajomy sługa wyszeptał coś do ucha lorda  
i odszedł prowadząc tygrysa. Z zadumy obudził ją 
głos wampira: 
- Chodźcie moje panie, pokażę wam komnaty - ukłonił 
się i ruszył do przodu łapiąc towarzyszki w pasie. 
Mijały marmurowe schody, hole pełne obrazów i 
rzeźb. Wielkie okna rozświetlały drewniane posadzki 
pachnące sosną. Czerwone kotary wisiały na ścianach 
obwiązane złotymi nićmi. Za szybami rozciągały się 
góry i lasy spowite mgłą, proszące by je odwiedzić  
i zbadać. Dziewczyny były w raju zamieszkanym 
przez potwory. 

 Ciąg dalszy nastąpi … 
                                                                        

SORRISO 

 

 



 

czy wiesz, że…

Czy znasz genez
dotyczących 

  

     Ludzie kilka tysięcy lat temu mało wiedzieli o 
rają albo dlaczego występują pory roku
Z biegiem setek lat ludzie zapoczątkowali tradycje zwi
tej pory wielkim szacunkiem. Ludzie bali si
na świecie obchodzono święta zmarłych. 
Do najbardziej znanych świąt i zwyczajów      
    Święto Samhein wywodzi się z celtyckiej kultury 
i było obchodzone 31 października / 1 listopada. 
Związane było z zakończeniem lata i roku
darza celtyckiego. Celtowie witali zimę
święto zmarłych. Wierzono, że w noc Samhein dusze 
zmarłych schodziły na ziemię i szukały ż
nich zamieszkać na okres nowego roku. Celtowie 
gasili wszelkie ogniska i pochodnie, żeby ich domy 
wyglądały na zimne i niegościnne, a poza domem 
wystawiali żywność dla duchów. Sami ubierali si
w stare, podarte ubrania i chodzili po wsiach udaj
brudnych włóczęgów, dzięki czemu miał ich nie z
chcieć żaden duch. 
    All hallows' Eve (w skrócie Halloween) wywod
się ze święta Samhein. Podczas tego świę
przebierają się w rożne straszydła, by odpę
duch, które schodzą na ziemię, gdyż wierzono, 
granica między światem żywych a umarłych w tym 
dniu jest najsłabsza. 
     Dziady jest to zwyczaj ludowy Słowian, którego 
było celem nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych 
i pozyskanie ich przychylności. Dziady obchodzono 
dwa razy w roku – wiosną i jesienią. 
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Dusze należało ugościć miodem, kasz
posiłkiem, by zyskać ich przy
osiągnąć spokój w zaświa
     Día de los Muertos (Dzie
podczas, którego czci się zmarłych wraz z bliskimi. 
Obchodzony jest 1 i 2 listopada w Meksyku i Amer
ce centralnej. Święto ma form
     Wszystkich Świętych 
rum) – uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci 
wszystkich znanych i nieznanych 
obchodzi się ku czci męczenników
je życie za wiarę w Jezusa.
     Zaduszki  – polski współczesny odpowiednik p
gańskiego święta Dziadów. Przypada ono 2 listopada, 
po dniu Wszystkich Świętych. Tego dnia ludz
wiedzają groby bliskich, modl
pochodzi nazwa Zaduszki
dują się w czyśćcu. Istnieje te
zniczy. 
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