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Cenzurka
niezależna gazetka młodzieży myślącej i twórczej

Rys. Klaudyna Szydełko, kl.2d

gra w skojarzenia

Nieuleczalna optymistka – Pani Zofia Kuź
- nauczycielka historii
i wiedzy o społeczeństwie
Jestem:
nieuleczalną optymistką
Moje dzieciństwo:
beztroskie
Szkoła nauczyła mnie:
odpowiedzialności
Autorytetem dla mnie są:
nie będę oryginalna: Józef Piłsudski
i Jan Paweł II
Utożsamiam się z:
konserwatywną prawicą
Lubię w sobie:
to, że szybko zapominam złe
wiadomości
Zmieniłabym w szkole:
głośne dzwonki
W życiu szukam:
spokoju i bezpieczeństwa
Wierzę w:
Boga
Uczeń idealny:
interesujący się historią średniowiecza
W szkole irytują mnie:
głośne dzwonki
Lubię kiedy uczeń:
jest przygotowany do lekcji
Rozważna czy romantyczna?
hmm… jednak romantyczna
Wymarzona podróż:
ciągle do Rzymu, który zwiedziłam już
dwa razy
Prawdziwe szczęście:
słońce, zielona trawa, miłe towarzystwo
i moje dwa pieski
Dzieci:
niestety, tylko jedno
Perfekcyjny dzień:
to wtedy, gdy posprzątam, sprawdzę
klasówki i jeszcze coś poczytam
Nigdy nie zapomnę:
mojej pierwszej wychowawczej klasy
w XVII LO
Kiedy jest mi źle:
słucham na MP3 audiobooki – skandynawskie kryminały

Przyjaciele:
to dziwne, ale mam ich coraz więcej
Potrafię wybaczyć:
ale trwa to dość długo
W szkole boję się:
niczego się nie boję
Praca:
z młodzieżą daje mi satysfakcję
Kiedy potrzebuję adrenaliny:
nie potrzebuję jej
Jestem uzależniona od:
książek
Rozśmieszają mnie:
dowcipy pana Dyrektora
Wzrusza mnie:
przywiązanie mojej znalezionej
w lesie Sisi
Moje śniadanie:
kawa i kromka ciemnego chleba
Niebo w gębie czuję:
gdy jem lody - sorbety owocowe
Miejsce we Wrocławiu:
Park Wschodni
Film, który mnie ostatnio zachwycił:
dawno już takiego nie oglądałam
Aktualnie czytam:
„Stanisława Augusta” autora
S. Mackiewicza oraz „Wieszanie”
J. Rymkiewicza
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój:
Leonard Cohen
Gdybym nie robiła tego co robię:
to pracowałabym w bibliotece
i czytałabym tylko nowości
Najbardziej szalona rzecz w szkole:
„Przekręt”
Nigdy nie zrobiłabym:
trudnego zadania z matematyki
Gdybym miała życzenie do złotej rybki:
dużo zdrowia dla najbliższych
Ostatnie zdanie:
Warto uczyć się historii!!!
Przygotowała:
Justyna Józwa, kl. 1b

z życia szkoły

Wycieczka-nagroda do Krakowa
W dniach 2-3 kwietnia 2012 roku najzdolniejsi i najpilniejsi uczniowie
z Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII we Wrocławiu
wyjechali na wycieczkę-nagrodę do Krakowa i okolic.
Opiekę nad sporą grupą sprawowały/li:
Panie: Barbara Bartnik, Małgorzata Iwankiewicz, Zuzanna Oksiuta oraz Panowie: Mirosław Lewandowski i Andrzej Kruk. Oczywiście mieli nie lada zadanie – upilnować bandę
ludzi spragnionych wiedzy, na szczęście jak
zwykle poradzili sobie znakomicie.
Pierwszego dnia zgodnie z planem zwiedziliśmy (dzięki Pani Trzebiatowskiej)
Cmentarz Rakowicki - jeden z największych
cmentarzy w Krakowie o dużej wartości historycznej i artystycznej. Mieliśmy okazję zapalić kilka zniczy na grobach osób, które pozostawiły po sobie wybitny dorobek, np. Jana
Matejki czy Marka Grechuty.

Wawel

Po zwiedzeniu cmentarza poszliśmy przywitać się ze Smokiem Wawelskim i nie płaciliśmy mu
50 gr za zianie ogniem, ponieważ już wystarczająco się wzbogacił –
ział ogniem za darmo!
Następnie udaliśmy się do Zamku Królewskiego na Wawelu twierdzy, którą jak wiemy, obrali sobie za siedzibę pierwsi polscy
królowie. Przed wejściem do Katedry Wawelskiej poczuliśmy oddech
minionych wieków, zobaczyliśmy kości wiszące na łańcuchu, które
jak się potem okazało były własnością: mamuta, wieloryba i nosorożca. Gdy weszliśmy do środka, naszym oczom ukazał się ołtarz z relikwiami św. Stanisława, następnie kolekcja tkanin wiszących na ścianach - arrasy, idąc dalej dotarliśmy do północnej wieży, gdzie wisi
najsłynniejszy polski dzwon Zygmunta, którego serce waży sporo, bo aż 350 kg ! Każdy miał
Kościół
oczywiście okazję dotknąć tego cudeńka, o ile wystarczyło mu wzrostu, niektórzy musieli podskoczyć, ale pomińmy ten mało istotny fakt.
Po całym dniu wrażeń
udaliśmy się do hotelu w
Nowej Hucie, zakwaterowaliśmy się, zjedliśmy kolację
i włączyliśmy funkcję relaks.

Czaszka (Muzeum
w podziemiach Krakowa)

Drugiego dnia z samego
rana po zjedzeniu śniadania,
musieliśmy się spakować i
wyruszyć do Kopalni Soli
w Wieliczce, gdzie pokonaliśmy 650 schodów (łoo
matkoo), na szczęście zrekompensowaliśmy to sobie zwiedzaniem słonego zabytku.
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Krypty

Potem udaliśmy się w drogę do Kościoła Mariackiego. Naszą uwagę przykuło jednoprzestrzenne prezbiterium
bazyliki, nakryte sklepieniem gwiaździstym. Zabytkiem obok którego nie
można przejść obojętnie był Ołtarz
Wita Stwosza, dzieło późnego średniowiecza.
Kolejnym celem naszej wycieczki
stało się Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa, serdecznie polecam odwiedzenie tego
miejsca, jeżeli kogoś ciekawią dzieje tego miasta.

Rozeta-żyrandol
(Wieliczka)

Auschwitz

Następnie udaliśmy się do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau – symbolu terroru,
ludobójstwa. Największe wrażenie, o ile można tak powiedzieć zrobiły na nas ponure galerie przedmiotów, które
należały kiedyś do małych dzieci, a więc zabawki, ubranka itd. Z pamięci nie da się także wymazać ,,wystawy”
ludzkich włosów, których łączny ciężar po wyzwoleniu obozu wynosił 7 ton, na to wszystko po prostu brakuje
słów.
Po takiej dawce emocji i wiedzy udaliśmy się do Wrocławia. Wycieczka bardzo nam się podobała. Niektóre
osoby miały możliwość odwiedzenia tych miejsc po raz pierwszy, niektóre zwiedziły je po raz n-ty,
ale najważniejsze, że jedni i drudzy byli zadowoleni.
Tekst: Małgorzata Wiśniewska, kl. 2f
Zdjęcia: Magda Iwankiewicz, kl. 2e

pamiętajcie o…. ocenach

Motywacja
Przed nami, uczniami najtrudniejszy czas. Z jednej strony na dworze robi się coraz
cieplej, zaglądające przez okno słońce zachęca nas do wyjścia na zewnątrz. Z drugiej
zaś strony musimy się uczyć, gdyż zbliża się nieuchronnie termin poprawy ocen.
Trzeba się spiąć, by nie doświadczać rozkoszy intelektualnych w
liceum o rok dłużej. Jak się w tym nie pogubić? No cóż, nie my pierwsi i nie ostatni jesteśmy uczniami. Możemy się zastosować do praktykowanych od lat technik motywacyjnych. Najpopularniejsze i najbardziej adekwatne do uczniów rodzaje motywacji to:
Motywacja wewnętrzna oznacza tendencję do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na samą jego treść.
Z motywacją zewnętrzną mamy do czynienia wówczas, gdy działanie realizowane jest ze względu na określone czynniki zewnętrzne (np.
nagrodę i karę).
Motywacja osiągnięć związana jest z sytuacjami zadaniowymi, traktowanymi jako wyzwanie i oznacza tendencję do osiągania ich na
najwyższy możliwy sposób. Motywacja związana z obrazem siebie to
tendencja do utrzymywania samooceny na zadowalającym nas poziomie, umożliwiającym efektywne działanie. Ucząc się, uczymy się z
reguły dlatego, że sami tego chcemy. Do wewnętrznych czynników
warunkujących uczenie się należą jednak również: cel (motyw) podjęcia nauki oraz preferowany styl uczenia. Jednak istotny wpływ na
naszą motywację mają także czynniki zewnętrzne, takie jak: rodzaj,
struktura i styl prowadzenia zajęć, czas ich trwania oraz grupa.

Powodzenia wszystkim koleżankom i kolegom ☺
Audrey
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Rys. Ola Gwizdała, kl. 1b

kij w mrowisko

Po co mi ten przedmiot…?
Zdanie zawarte w tytule tego artykułu wypowiadały dziesiątki z nas, odkąd tylko
zajęcia w podstawówce przestały mieć wymiar zaawansowanego przedszkola,
czyli od czwartej klasy. Od tamtej pory zmuszani jesteśmy do wpajania sobie
do głowy mnóstwa informacji, które nie przydadzą się nam na studiach czy w pracy.
Jeżeli jestem skłonny wiązać moją przyszłość,
rych ambicje nie skończą się na zawodzie kucharza
powiedzmy, z językiem niemieckim, to na co przylub mechanika. Jeżeli aspirujemy do miana wydadzą mi się informacje o długości linii brzegowej
chowanków szkoły średniej, to musimy liczyć się z
Portugalii, właściwościach kwasu siarkowego (VI)
koniecznością nauki także tych przedmiotów, któczy rozmnażaniu się stułbi? Tak samo przyszłym
re z pozoru nam nie będą potrzebne w przyszłym
absolwentom politechniki nie będzie potrzebny opis
zawodzie. Takie są uroki każdych pośrednich nam
przebiegu bitwy pod Verdun, przekrój społeczeństwa
szkół. Idąc tutaj, powinniśmy się byli liczyć się z
XII-wiecznej Europy ani data przyznania Sienkiewitym, że nie wszystko będzie proste oraz nie będziemy
czowi Nagrody Nobla. Więc, czy tak naprawdę jest
się uczyć samych „przyjemnych” rzeczy.
Czy więc jesteśmy
sens uczyć się czegoś,
skazani na katorgę przyczego nie będziemy pomusowego wbijania sobie
trzebować w przyszłodo głowy zupełnie zbyści?
Wstęp i jego podsutecznych informacji tylko
mowanie sugerują, że w
po to, aby zakuć, zdać i
istocie nie ma sensu nazapomnieć? Odpowiedź
uka przedmiotów niejest prosta – nie. To zależy
związanych z kierunkiem,
bowiem od punktu patrzektóry mamy obecnie zania na dany przedmiot
miar obrać w przyszłości.
przez ucznia. Uczęszczam
Wydaje się, że lepiej już
do klasy z rozszerzonym
teraz skupić sto procent
niemieckim i czasami
naszej uwagi na przed(wybaczcie mi, moi Namiotach, które będziemy
uczyciele) rzeczywiście
„wkuwać” przez kolejne
troszeczkę mam dość
Rys. Klaudyna Szydełko, kl.2d
lata na uczelniach wyższych. Wielu
przedmiotów, które niekoniecznie będą
uczniów uważa, że taka strategia uczenia powinna
wiązać się z tym językiem w przyszłości. Ale hola,
figurować już od gimnazjum, żebyśmy jeszcze dłużczy nie patrzę aby zbyt krótkowzrocznie? W porządszy czas nauki przedlicealnej poświęcali na dokształku, wiedza o długości linii brzegowej Portugalii, o
canie się w naszym wymarzonym kierunku. Szkoda
cechach azotanu (V) potasu, przebiegu podziałów
tylko, że potem tacy licealiści nie pamiętają, jak się
mejotycznych komórek oraz interferencji fal najodejmuje pisemnie na maturze, gdyż całą uwagę
prawdopodobniej nie przydadzą mi się w ciągu najprzeznaczali właśnie na „swój wymarzony kierunek,
bliższych kilku lat. Ale idiotą jest ten, kto myśli, że
nierozważając, czy niektóre przedmioty, jak matemauczenie się tego, to sztuka dla sztuki. Skoro zapamiętyka, nie są czasem trochę bardziej uniwersalne od
tujemy imiona naszych znajomych, tytuły ulubionych
innych.
piosenek, zamiast lektur czytamy inne książki, to
Większość z nas przed udaniem się do szkoły pobynajmniej nie jesteśmy niezdolni do zapamiętywanadgimnazjalnej wizytowała tzw. centra kształcenia
nia zagadnień podawanych na lekcji.
zawodowego. Każdy coś czytał na temat liceów
Gdy odnosimy się do szkoły, to większość tego,
ogólnokształcących, na temat technikum, zawodóczego się uczymy, jest nieprzydatna, ale gdy schowek. Dosyć klarowanie wykazywano nam, jako kto
dzimy na tematy o rozmiarach butów, wynikach
mamy wyjść po trzech latach ciężkiej nauki w liostatniego meczu ulubionego klubu sportowego
ceum, a także kim zostają absolwenci równorzędnych
czy daty premiery wyczekiwanej gry, to wtedy nie
szkół. Szkoły zawodowe kształcą w kierunku okrepatrzymy, czy są to istotnie przydatne rzeczy.
ślonego zawodu, technikum do profesji związanych
Myśl sprowadza się do szukania wymówki na
z inżynierią i techniką, za to ogólniak jest czymś, co
nasze lenistwo do uczenia się – wystarczy powiema nas, młodych ludzi, wyszkolić do rangi wszechdzieć, że materiał z lekcji jest nam niepotrzebny w
stronnych, żądnych wiedzy młodych mózgów, któżyciu. Niemniej jednak, gdyby nam ktoś powiedział
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to samo w odniesieniu do informacji o rozrywce, to
wtedy nigdy nie powołalibyśmy się na myślenie o
naszej przyszłości, która musi zawierać same „praktyczne” informacje. Więc wszystkie przyjemne rzeczy, jak wymienione wcześniej, możemy sobie zapamiętywać, a wiadomości o kwasie siarkowym już
nie? Ktoś mógłby powiedzieć: „no dobra, ale mnie
się naprawdę nie przyda ten kwas”. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że tak naprawdę nie przydadzą się nam w przyszłości informacje o świecie, w
którym żyjemy. Jeżeli chcemy być wykształconymi
ludźmi z szeroko otwartymi umysłami, musimy znać
otaczający nas świat; jak humanista musi wiedzieć
co nieco z zakresu przyrody, tak i „ścisłowiec”
powinien mieć pojęcie o tym, że tysiąc sto lat temu
na terenach Polski czciło się nie Jezusa Chrystusa,
ale Swaroga i Peruna. Oczywiście możemy uczyć
się tylko tego, czego potrzebujemy do naszej przyszłej pracy – wtedy wyjdzie na to, że wszystko kończy się na pieniądzach, a otaczający nas świat wart
jest co najwyżej dalszoplanowej uwagi.

Szkoła to szkoła, oceny to oceny, a matura to
matura. Nie zmienimy realiów i będziemy się musieli
uczyć nawet tego, co nam się nie przyda do naszej
przyszłej profesji, ponieważ musimy mieć pieczątkę
na świadectwie, że mieliśmy z tego lub takiego
przedmiotu jakąś ocenę wyższą od dopuszczającej.
Mamy jasno wytyczony kierunek i to jego będziemy
się trzymać; nie schodźmy z niego na rzecz mniej
interesujących nas tematów. Ale wyrzućmy z siebie
lekceważący i pełen gnuśności stosunek do
wszystkiego poza naszym wiodącym przedmiotem.
Żyjemy w takim, a nie innym świecie; panują tu
takie, a nie inne zasady. Zawsze i wszędzie pole
trójkąta będzie połową iloczynu wysokości i podstawy, zawsze i wszędzie woda będzie się anomalnie
rozszerzać w temperaturze -4̊ C i dlatego przestańmy
sobie wmawiać, że nas to w ogóle nie obchodzi.
Aleksander „Polishchuk” Skiba, 1b

projekt „Lekcje Miłosza”
W dniach 5-12 czerwca 2012 w Podbrodziu
i Wilnie na Litwie będzie realizowany projekt
„Lekcje Miłosza”, weźmie udział 25uczniów z naszej szkoły oraz 25 uczniów ze szkoły średniej Żejmiany w Podbrodziu na Litwie. Projekt finansowany jest przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz SKOK
Stefczyka. Oto kilka informacji o sponsorze.
Twoja Karta, Twoja Kasa
Kasa Stefczyka już od 19 lat proponuje usługi finansowe dla każdego. Teraz proponuje specjalny pakiet dla każdej
osoby w wieku 13-25 lat. W skład pakietu dla młodzieży wchodzi konto osobiste, karta VISA (z wybranym przez
siebie wizerunkiem) oraz wysoko oprocentowany rachunek oszczędnościowy.
Kartą VISA można bez prowizji wypłacać gotówkę we wszystkich bankomatach w Polsce, a także korzystać z
usługi Visa cash back, czyli dokonywać wypłaty do 200 zł w sklepach czy na stacjach benzynowych przy okazji
robienia zakupów. Poza tym kartą można płacić w całym kraju oraz za granicą we wszystkich punktach handlowousługowych oznaczonych logo VISA, a także przez Internet.
Prowadzenie konta jest darmowe, aż do ukończenia przez posiadacza 25. roku życia. Ponadto NIC nie kosztują:
- dostęp do konta przez Internet i telefon
- przelewy przez Internet
- powiadomienia sms o operacjach na koncie
- wydanie i użytkowanie w pierwszym roku karty
- transakcje bezgotówkowe, także przez Internet
- wypłaty gotówki w bankomatach na terenie całego kraju
Dodawany do konta osobistego wysoko oprocentowany rachunek oszczędnościowy (5%) pozwoli w wygodny
i bezpieczny sposób zarządzać swoimi pieniędzmi. Wysokie oprocentowanie gwarantuje pomnażanie oszczędności,
a dodatkowo środki można wpłacać i wypłacać w każdej chwili bez utraty odsetek i dodatkowych opłat.
Osoby pełnoletnie, które uzyskują stały dochód, mogą dodatkowo otrzymać linię pożyczkową.
Zapraszamy do wrocławskich placówek Kasy Stefczyka:
ul. Piłsudskiego 24 (naprzeciw ul. Zielińskiego) tel. 71 781 55 16
ul. Wita Stwosza 1-2 (Rynek), tel. 71 343 75 20
ul. Piastowska 20 (za pasażem Grunwaldzkim) tel. 71 328 18 55
ul. Rysia 1/U1 (Park Popowice) tel. 71 350 50 04,
ul. Zawalna 5B (Karłowice) tel. 71 372 69 99,
ul. Dubois 8/10 (boczna ul. Pomorskiej) tel. 71 788 90 94
ul. Jedności Narodowej 90/1A (obok kościoła) tel. 71 322 61 69
ul. Kamienna 111/U7 (budynek „Ganta”) tel. 71 368 67 4
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Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są
w oddziałach Kasy Stefczyka oraz na stronie
www.kasastefczyka.pl.
Odwiedź też studencki profil o finansach na
Facebooku. Dołącz do Magdy i Karola, wygrywaj atrakcyjne nagrody w konkursach i grach.
www.facebook.com/zkasaibezkasy

poezja
***
Jesteś jak duch
Jesteś dziś
Jutro zaś cię nie ma
Istniejesz
W moim sercu
Bez cienia zwątpienia
W umarłych marzeniach
Słowach
Rzucanych od niechcenia
Dla zapomnienia
Myślach
Biegnących bez wytchnienia
Przyprawiających ciało o drżenia
Pod maską obojętności i znużenia
Skrywa się twarz rozdarta
Między łzy szczęścia i ból istnienia
Na to co było czego już nie ma
Na wspomnienia bez wytchnienia

Rys. Aleksander „Polishchuk” Skiba, kl. 1b

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

Audrey

XYZ

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

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

XYZ

XYZ
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Rys. Aleksander „Polishchuk” Skiba, kl. 1b

W bibliotece prezentujemy wystawę Motyw książki w malarstwie.
Od początku swego istnienia książka jest przedmiotem symbolicznym. Przede wszystkim symbolizuje naukę, mądrość i wiedzę. Dlatego tak często pojawia się jako motyw
wykorzystywany w sztuce. Dodaje splendoru portretowanym osobom, podkreśla zalety
ich umysłu, informuje o profesji... Bywa też książka symbolem ucieczki od rzeczywistości lub wolnego czasu spędzonego w spokoju.
Zapraszamy zatem do czytelni i popatrzmy na obrazy...

recenzje książek

Teodor Axentowicz
Zaczytana

Zola Emil: Nana. Warszawa: PIW, 1987.
Książka z doby naturalizmu jest wyzwaniem w dzisiejszych czasach z powodu ordynarności przekazu. Do takiej powieści śmiało możemy zaliczyć „Nanę” napisaną przez francuskiego mistrza naturalizmu Emila Zolę.
Tytułową bohaterkę poznajemy w czasie jej debiutu w teatrze „Verietes”,
która mimo okropnego śpiewu oraz braku talentu zostaje obsadzona w głównej
roli. Pytanie: dlaczego? Odpowiedź podaje nam na tacy dyrektor teatru: Nana
ma coś innego, coś, co starczy za wszystko. […] O, tak, ona zajdzie daleko. I
wraz z tą wypowiedzią zostajemy wplątani w zawiłe losy głównej bohaterki,
które okazują się zaskakującym odkryciem francuskiego świata. Książka ukazuje zgniliznę moralną paryskiej śmietanki towarzyskiej. Jej głupotę i podążaNana
nie za rujnującą ją przyjemnością. A Nana z wyrachowaniem je wykorzystuje.
Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 2d
W opowieści przyrównana do złotej muchy, która przynosi zarazę. Jest ona odwetem
uciskanych i wykorzystywanych klas niższych na arystokracji. Jednak Nana to także wdzięk, czar
i zmysłowość. Symbol zabójczej cielesności prowadzącej do szaleństwa. Wszędzie szepta się jej imię. Paryż pada
jej do stóp. Mężczyźni spełniają jej zachcianki, rujnują się dla niej, umierają…
Co jest w niej tak niezwykłego? Każdy po przeczytaniu książki odpowie inaczej. Ja uważam, że Nana dawała
ludziom to, czego brakowało w zakłamanym świecie. Ukazywała go bez otoczki złota i jedwabiu. Pokazywała
prawdę o ówczesnych czasach. Mimo iż teraz inaczej odbierzemy tę historię – przesłanie pozostanie niezmienne.
Powieść o niebanalnej fabule wzbogacanej losami innych ludzi, jednak miejscami nadmiar opisów staje się monotonny. Nagromadzenie francuskich nazw i bohaterów z początku staje się barierą nie do pokonania dla czytelników, którzy się wystarczająco nie skupią. Pisana jest językiem starodawnym, dającym bliskie spotkanie z poprzednią epoką, zaś zakończenie jest zaskakujące.
Książkę polecam każdemu kto chce ujrzeć kawałek historii Francji bez cenzury. Jest to fantastyczna powieść
naturalizmu. A dowodem będzie cytat wyraziście oddający to, a także sens całej powieści: W blaskach osiągniętej
sławy roztaczała swe kobiece wdzięki nad powalonymi ofiarami, podobnie jak słońce, które wschodzi nad polem
zasłanym trupami; w nieświadomości zwierzęcia, które nie zdaje sobie sprawy ze swych czynów, czuła się mimo
wszystko dobrą dziewczyną.

Klaudyna
Suskind Patrick: Pachnidło: Historia mordercy. Warszawa: Świat Książki, 2006.
Zapach... rzecz ulotna, a jednak na długo pozostaje w pamięci. Dzięki zapachom poznajemy otaczający nas świat. Istnieją zapachy miłe, zupełnie neutralne i te mniej przyjemne,
lecz czy istnieje zapach doskonały? Na to pytanie stara się znaleźć odpowiedź osobliwy
mieszkaniec XVIII-wiecznego Paryża zwany Jan Baptysta Grenouille.
Jan, już od najmłodszych lat czuje się wyjątkowy, ponieważ został obdarzony wspaniałym darem, darem węchu absolutnego. Jako sierota ląduje w przytułku Madame Gaillard,
potem uczy się cechu u garbarza Grimala, aby na koniec wylądować u starego włoskiego
perfumiarza Giuseppe Baldiniego. Tam uczy się, aby w przyszłości zostać sławnym perfumiarzem. Niestety, nie jest zadowolony ze swojej nauki, gdyż mistrz nie chce przekazać
mu wszystkich technik otrzymywania perfum. Wyrusza więc do Mekki perfumiarzy, do
Grasse, aby tam kontynuować naukę. Gdy tylko dociera do miasta, czuje zapach idealny.
8

Wreszcie go odnalazł. Musi go teraz zdobyć, co nie będzie łatwe, ponieważ ów zapach należy do córki wpływowego kupca, do Laury Richis. Po wielu morderstwach i ucieczce udaje mu się znaleźć i zabić Laurę oraz ukraść jej
zapach. Pachnidło jest już gotowe. Grenouille wraca do Paryża z idealnym zapachem. Przybywa do miejsca, w
którym się urodził. W porywie szału wylewa na siebie cały zapach dziewczyny. Zapach jest tak idealny, że ludzie,
którzy go widzą, myślą iż jest on aniołem. Rzucają się na niego i rozrywają na strzępy. I tak oto ginie człowiek,
który posiadł najwspanialszy zapach świata.

Justyna Józwa, kl.1b
Despain Bree: Łaska utracona. Warszawa: Galeria Książki, 2011.
Na "Łaskę utraconą" - drugą po "Dziedzictwie mroku" część serii autorstwa Bree Despain - polowałam już od dawna i w końcu dorwałam ją w swoje ręce.
Po raz kolejny spotykamy się z Grace Divine i jej "boską" rodziną ogarniętą coraz większymi kłopotami. Po wydarzeniach z końcówki pierwszej części starszy brat bohaterki,
Jude, będący teraz wilkołakiem w pełnym tego słowa znaczeniu, przepada jak kamień w
wodę. Jednak długo nie pozostaje w ukryciu - po wielu miesiącach od zniknięcia, w końcu
dzwoni do Grace, by ją przed kimś lub czymś przestrzec, tym samym powodując niezły
mętlik w jej głowie. W końcu dziewczyna, nie mogąc liczyć na wsparcie ani ze strony
rodziny, ani nawet ze strony Daniela, który bardzo się od niej ostatnio oddalił, postanawia
poszukać Jude'a na własną rękę. Jednak niedługo potem na drodze Grace staje ktoś, kto
wyciągnie do niej pomocną dłoń, ale czy na pewno tak bardzo pomocną? Nie zapominajmy również o kłopocie, jaki spadł teraz na samą Grace - w końcu została zarażona klątwą
wilkołactwa, a od zarażenia do opętania przez wewnętrznego wilka i stania się prawdziwym wilkołakiem jest naprawdę bardzo krótka droga. Czy Grace okaże się na tyle silna, by oprzeć się swojej wilczej naturze? Czy jej związek z Danielem przetrwa? I czy Jude się odnajdzie? Przekonajcie się sami ;).
Od razu powiem, a raczej napiszę, że moja opinia będzie mało obiektywna. Książka na dzień dobry miała u
mnie dużego plusa, ponieważ pierwsza cześć bardzo mi się podobała, ale w sumie z drugiej strony stawiałam jej
przez to wysoko poprzeczkę. Czy się zawiodłam? W żadnym wypadku. Nowe, ciekawe wątki, walka Grace z samą
sobą i wciągająca akcja pochłonęły mnie bez reszty, tak samo zresztą jak to było w przypadku "Dziedzictwa mroku". Chyba jedyne, co mi się nie podobało, to ten wątek, że Grace może być superbohaterką - jakieś to dla mnie
zbyt naiwne i przereklamowane. Poza tym nie mam więcej zastrzeżeń i wygląda na to, że "Łaska utracona" to kolejna pozycja, która trafia na moją "półkę" książek ulubionych, a ja zaciekawiona, co wydarzy się dalej, zabieram
się za kolejną, jeszcze nieprzetłumaczoną część - "The savage Grace".

Erestee
recenzja płyty
Sabaton: Carolus Rex. Warner Music Poland, 2012.
Sabaton jest szwedzką grupą metalową wykonującą muzykę z pogranicza
heavy i power metalu. Jest to jeden z tych zespołów, które zdobyły za granicą
większą sławę niż w ojczyźnie. Za granicą, a konkretnie w Polsce, grupa
zadebiutowała utworami poświęconymi historii naszego kraju – najpierw
słynną piosenką 40:1 opowiadającą o bitwie nad Wizną w czasie kampanii
wrześniowej w 1939 r., a następnie utworem Uprising zadedykowanym
Powstańcom Warszawskim. Od wydania tego ostatniego minęły już dwa lata
i wreszcie nadszedł czas na nową płytę zatytułowaną Carolus Rex.
Tym razem Sabaton skupił się na historii swojego kraju. Album opowiada
przede wszystkim o czynach króla Karola XII, będącego bardzo ważną figurą
w szwedzkiej historii za swoje wybitne osiągnięcia militarne w czasie wojen północnych w XVIII wieku. W odróżnieniu od pozostałych albumów zespołu, Carolus Rex jest przepełniony niesamowitą, nabożną wręcz atmosferą,
mieszającą metalowe uderzenia z uroczystymi śpiewami. W miarę jak wsłuchujemy się w kolejne utwory z płyty,
wzniosłość i patos piosenek rośnie, aby wreszcie osiągnąć apogeum przy utworze The Carolean's Prayer, w którym artyści wykonali coś, od czego niemalże się wzruszyłem – zaśpiewali w swoim ojczystym języku modlitwę
Ojcze nasz.
Potęga ostatniego albumu szwedzkiej grupy jest wprost nie do opisania. Dawno nie zostałem tak mocno zainspirowany przez power metal i myślę, że płyta opowiadająca o czynach króla Karola, mimo że niezbyt powiązana z
naszą, polską historią, zasługuje na odsłuchanie przez każdego wielbiciela muzyki metalowej.
Aleksander „Polishchuk” Skiba, 1b
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filozofia życia

Małe jest piękne
Chodzimy do szkoły. Zaliczamy sprawdziany, odrabiamy zadania domowe, ciężko
pracujemy, aby zdobyć upragnione dobre oceny. Drogą małych sukcesów rzucamy
rękawice coraz poważniejszym wyzwaniom, z czego tym największym, dla większości
z nas, będzie matura. Potem wkraczamy w prawdziwie dorosły świat; rzucamy się w
pościg za pieniądzem, za lepszą pracą, za coraz droższym życiem. Żyjemy w wymiernych luksusach, cały czas żałując sobie uśmiechu, poczytania książki, wydarcia się na
całe gardło przy ulubionej piosence z młodzieńczych lat, gdyż są to rzeczy, na które
„poważny” człowiek nie ma czasu. Żyjemy sobie i żyjemy aż nagle stajemy w obliczu
starości. Nieuchronnie przychodzi po nas śmierć, a do trumny zabieramy
nie wspomnienia ze spełnionych marzeń i snów, ale wór pieniędzy gromadzony
przez życie doczesne.
Ta wizja dotyka wielu ludzi. Jest ona ich udziałem
może nieświadomie, ponieważ żyjąc w stresie i pośpiechu, nie zwracają uwagi, że chociaż mają „dom i
sad”, to ich życie ogranicza się jedynie do zbierania
wielkiej sakwy ze złotem, której tak naprawdę nie
zdołają wydać, gdy opuszczą już ten ziemski padół.
Ale oni sobie nie zdają z tego sprawy – tacy niewolnicy bezcelowego życia zapominają o czasach, gdy
żyli nie dla kariery lub awansu w pracy, ale dla siebie, dla swoich bliskich, dla rzeczy, w które wierzą.
Oczywiście ktoś taki powie od razu, że on musi ciężko pracować w swoim biurze, bo przecież ma żonę i
dzieci, które muszą żyć za coś, on musi kupić nowy
samochód, on musi zarobić na wakacje na Teneryfie.
Ludzie są przeświadczeni, że mając dużo pieniędzy, będą na pewno szczęśliwi. Czy to prawda?
Osobiście, napawa mnie paniką myśl, że mógłbym
tak właśnie żyć. Dawno temu widziałem gdzieś w
Internecie pewną grę online, której przesłanie tkwi
zakorzenione w mojej podświadomości do dzisiaj
i uświadamia mnie o tragizmie życia w kajdanach
pogoni za pieniądzem. Otóż, w grze wcielaliśmy się
w pracownika biurowego i podczas przerwy w pracy
mieliśmy dziesięć minut na… popełnienie samobójstwa. Głupie? Tak, bardzo głupie, ale pojawia się
pewne ważne pytanie o inspirację autora tej gry. Motyw ten bierze się stąd, że w umyśle pracownika biurowego tkwi wewnętrzna furia na istniejący stan rzeczy. Gdy osiąga ona masę krytyczną, człowiek bez
problemu może targnąć się na swoje życie. Jaki jest
cel chodzenia do pracy i robienia czegoś, czego nienawidzimy, spotykania się codziennie z tymi samymi
osobami, otrzymywania tego samego ubliżania przez
szefa, błagania o awans, odbierania telefonów? Czy
dla pieniędzy? Pieniądze nie są tego warte. Jeżeli
kosztem monotonii, przeciętniactwa, zabicia swoich
pasji człowiek wybiera opłacalną, ale żmudną pracę,
to wówczas jest on zepsuty do cna, bo oznacza to, że
tak naprawdę nie ma on zainteresowań, a jedynym,

Fot.: bizuteriagorecki.pl

co mu daje satysfakcję, jest korzystanie ze swoich
dóbr materialnych. Każdy lubi zjeść w drogiej restauracji, chodzić w markowych ubraniach, jeździć na
drogie wakacje, ale niektórzy – niestety – umieją
cieszyć się tylko z tego i dlatego podporządkowują
swoje życie tylko temu celowi.
Szczęścia się nie nabywa – szczęście każdy z nas
ma w sobie. Niektórzy umieją cieszyć się tylko z
tego, że mają dach nad głową, że mają co jeść, że
mają komputer. Mistrzowie sztuki pozytywnego
patrzenia na życie potrafią cieszyć się nawet z
tego, że żyją. Jeśli spojrzymy na to głębiej – czy
rzeczywiście jest coś wspanialszego od faktu, że
mamy w ogóle szansę istnieć na tym świecie? Co
jest cudowniejszego od naszego życia, od możliwości
spędzenia go tak, jak chcemy? Wielu ludzi, zdominowanych przez nieszczęścia, jakie ich spotykają, nie
szanuje życia, uważa je za czyste cierpienie. Moim
zdaniem słusznie – sam respektuję pogląd, że życie
samo w sobie jest smutne. Jednakże, jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało, myślę, iż nawet
smutek jest piękny w życiu. Pomimo całego cierpienia i bólu, jaki spotykam w moim bycie na ziemi,
wiara w to, że kiedyś osiągnę swoje cele
i marzenia, że godnie spędzę czas na tym świecie,
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umacnia mnie w walce z całym złem, jakie spotykam
na co dzień. Czerpię z cierpienia radość, ponieważ –
mimo wszystko – umacnia mnie ono, czyni mnie
doskonalszym, bardziej zaciętym i waleczniejszym.
Gdy zaryzykuję i uda mi się osiągnąć sukces, cieszę
się z całego serca. To cele, które sobie wytyczam, to
moje aspiracje związane nie z pieniędzmi, ale z
pasjami sprawiają, że każda potyczka jest czymś
wyjątkowym, gdyż ważą się wtedy losy tego, co
naprawdę chcę osiągnąć, a nie tego, co pozwoli mi
pójść do kina czy na ekskluzywny obiad w drogiej
restauracji. Bardzo łatwo jest rozpoznać czy nasz cel
to zwykła żądza pieniędzy, czy też coś, co płynie z
naszego wnętrza. Miarą tego jest nasze podejście do
zmagań związanych z osiąganiem tego zamierzenia –
jeśli zadajemy sobie ciągle pytanie: „dlaczego ja to w
ogóle robię” to być może odzywa się w nas głos żądający zmiany naszego ukierunkowania, gdy zaś
jesteśmy skłonni do największych poświęceń dla
naszego marzenia – idziemy w dobrą stronę.
Wielu – przepraszam za wyrażenie – idiotów zadaje marzycielom cyniczne pytania z serii „a co ci da
twoja pasja? Nie zarobisz na niej wielu pieniędzy”.
Zaoponuję tu także pytaniem – a co mi dadzą pieniądze? Czy dzięki pieniądzom uda mi się znaleźć osobę, z którą szczęśliwie spędzę resztę swojego życia?
Czy dzięki pieniądzom będę mieć czas na robienie
tego, co kocham? Czy będę naprawdę szczęśliwy,

jeśli zamiast rysowania, pisania artykułów, opowiadań i wierszy, zamiast słuchania mojej ukochanej
muzyki metalowej, wychodzenia na spacer i uśmiechania się do wiejącego w me włosy wiatru będę
oddawał się kosztownym przyjemnościom, jak choćby spożywanie drogiego jedzenia, jeżdżenie wysokiej
klasy samochodem czy cokolwiek innego, co mi
przyjdzie do głowy? Te pierwsze czynności to wg
materialistów „małe rzeczy”. Bo „nic” na nich nie
zarobię. Ależ oczywiście, że zarobię – nie wnikając
już głębiej w moje plany na przyszłość zawsze mogę
zabrać się za coś bezpośrednio związanego z pisaniem, rysowaniem, muzyką. Mogę choćby otworzyć
sklep muzyczny, czy zacząć wykonywać rysunki dla
firm, agencji czy czegokolwiek innego, wystarczy że
poczytam parę poradników, a potem znajdę pracodawcę. I co? Dalej nie mogę zarabiać na tych „małych rzeczach”? Niezależnie od moich zarobków
spełnię coś, o istnieniu czego większość biznesmanów zapomniała z chwilą, gdy dobry gyros z przyjaciółmi stał się ważniejszy od nich samych. Otóż stanę
się człowiekiem szczęśliwym i odejdę z tego świata
ze świadomością, że żyłem szczęśliwie. To najcenniejsze, co mogę dać tym, którzy mnie będą kochać
w chwili mojej śmierci.
Aleksander „Polishchuk” Skiba, 1b

aby język giętki…

„Ogarnijcie się…”
Znany polski poeta - Juliusz Słowacki powiedział kiedyś
tak: „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko,
co pomyśli głowa”. Więc jak to jest z naszym mówieniem?
Jedni mówią ładnie, a inni mają problem z wyrażaniem
swojego zdania. Każdy jest inny.

Rys. Klaudia Kurowska, kl. 1b

Mówimy dużo. Zwykle wiemy, co dokładnie chcemy powiedzieć, ale zdarza się, że nasz język nie nadąża za
myślami. Co wtedy się dzieje? Popełniamy błędy, mówimy niezrozumiale, ale najczęściej powtarzamy słowa lub
nawet całe wyrażenia. Brzmi znajomo? Każdy z nas na pewno ma jakiegoś znajomego, który wciąż powtarza jakieś
swoje „powiedzonko”. Najczęściej powtarzanym (jak i najbardziej irytującym) wyrażeniem jest chyba co nie?
Zwykle możemy usłyszeć je na końcu wypowiedzi, jednak zdarza się, że ktoś mówi je na zakończenie prawie każdego zdania. Także często używane jest to znaczy. Tym wyrażeniem lubimy zaczynać wypowiedź – konkretnie
odpowiadając na pytanie. Następne nadużywane wyrażenia to tak ogólnie i w sumie to używane do podsumowania, na końcu wypowiedzi. Niepozorne dokładnie (pochodzące od angielskiego exactly), które wydaje się poprawne, jest także bardzo często nadużywane i dodatkowo wypiera będące bardziej na miejscu właśnie (lub otóż to,
racja, owszem, słusznie, oczywiście, właśnie tak, zgadza się oraz inne).
Warto również zwrócić uwagę na często używane wyrazy i wyrażenia potoczne, które wcale nie brzmią dobrze
w czasie rozmowy, choćby ogarniać to, czy polewka (całą lekcję polewaliśmy się z niego). Przecież polewać możemy się wodą, a „ogarniać” oznaczało pierwotnie „objąć „ lub „zapanować”.

Przykładów takich wyrażeń jest o wiele więcej. Nadużywanie ich jest bardzo irytujące dla osoby,
z którą rozmawiamy. Takie powtarzanie najczęściej jest całkowicie nieświadome, dlatego też,
warto się zastanowić, czy i my nie popełniamy takich błędów, co nie?
MC
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opowiadanie

Romans z wampirem (5)
Powolnym krokiem wyszli z labiryntu, a u jego
wyjścia czekała Agnieszka. Była zła. Rozzłoszczona
pobiegła do willi. Emila ruszyła za nią.
- Aga stój!- chwyciła ją za rękę i odwróciła - O co ci
chodzi?!
- Spoufalasz się z wrogiem! - rzuciła wrogo.
- On nie jest naszym wrogiem!
- Co, uwierzyłaś w jego kłamstwa? - dodała ironicznie.
- Śledziłaś nas?
- Jeszcze mi za to podziękujesz.
- Co?!
- Wbiłaś mi nóż w plecy! - warknęła Agnieszka.
- Ja?! To ty wiedząc, że go kocham próbowałaś mi go
zabrać! To na mnie mu zależy.
- Zobaczymy! - pobiegła do komnaty trzaskając głośno drzwiami.
Wieczorem Emila leżała w łóżku i rozmyślała nad
słowami wampira. Jej ciało przechodziły fale gorąca,
gdy tylko przypomniały się jej słowa: Szaleje za tobą.
Cały czas uśmiechała się do siebie. Zamknęła oczy
i przypominała sobie chwilę, gdy stali naprzeciw
siebie . Otworzyła oczy i zobaczyła uśmiechniętego
lorda, który siedział obok niej.
- Przestraszyłem cię?
- Nie, myślałam o tobie… - dodała lekko zarumieniona.
- A co to były za myśli? - przybliżył się do niej.
- Piękne…- nachyliła się w jego stronę.
Wampir chwycił ją za szyję i przysunął usta do swoich, składając gorący pocałunek na jej wargach. Spojrzał na nią wzrokiem pełnym miłości.
- Kocham cię…
- Ja ciebie też…- po policzku popłynęły łzy szczęścia. Zastygli w uścisku. Czuli bicie swoich serc.
Spojrzeli na siebie szczęśliwi, a po chwili zapadli
w głęboki sen.
Emila obudziła się sama. Zastanawiała się, czy to
był sen, czy też prawda. Usiadła i zauważyła kartkę
z napisem Zapraszam na śniadanie. Uśmiechnięta
założyła na siebie pierwszą lepszą sukienkę i wybiegła z komnaty. Tuż przy schodach spotkała Agnieszkę, która nie była zadowolona:
- I jak było?
- Nie wiem, o czym mówisz.. - rzuciła i zaczęła iść
dalej.
- Jak to nie - chwyciła ją mocno za rękę - Myślisz, że
jestem głucha i nic nie słyszałam?
- Jestem dorosła i sama o sobie decyduję - warknęła.
- Nie miałaś do tego prawa, ty ladacznico! On jest
mój!

Rys. Mariola Cygan

- Chyba sobie kpisz! To ty
chciałaś mi go podstępnie zabrać!
- Ty nic nie rozumiesz!
- Co niby mam rozumieć? Ja go kocham!
- Jestem w ciąży! - krzyknęła ze łzami w oczach –
Tak, twój kochany lord nie jest tym, za kogo go uważasz…
- Kłamiesz! Pewnie w wiosce któryś z twoich adoratorów jest ojcem, ale na pewno nie on! - jej głos
drżał.
- O co ty mnie posądzasz?!
- O kłamstwo! O plugawe kłamstwo, ty ladacznico!
Nienawidzę cię! – pchnęła Agnieszkę na oparcie
schodów.
- Nienawidzę! Nie chcę cię już więcej na oczy widzieć! - pobiegła w dół schodów do jadalni.
Lord jadł w samotności śniadanie, a w kominku
leżały zwęglone szczątki drewna. Wampir podniósł
wzrok, widząc zbliżającą się Elfkę. Uśmiechnął się,
lecz ona nie odwzajemniła gestu. Na jej twarzy malowała się furia, a po policzkach spływały łzy. Tupot
jej stóp przeszywał całą komnatę, odbijając się o
ściany i wracając jako złowrogie echo.
- Co się stało?- Wampir zapytał z troską w glosie
i poderwał się z siedzenia.
- Kochasz mnie?- Stała kilka kroków przed nim.
- Moja najdroższa, kocham cię ponad życie - ruszył
w jej kierunku z wyciągniętymi rękoma, ale ona odsunęła się.
- A kochasz Agnieszkę równie mocno?
- O co ci chodzi kochana?
- Ona twierdzi, że jest z tobą w ciąży...- kolejna łza
spłynęła po policzku - Czy to prawda? - spojrzała na
niego pytająco, a na jej twarzy malowała się obojętność.
W jej głowie roiło się od pytań. Kiedy? Jak? Przecież oni nigdy nie byli ze sobą blisko. Wampir nigdy
nie patrzył na Agnieszkę tak jak na nią. On kocha
tylko ją. Agnieszka była zazdrosna, że w końcu Emilii się poszczęściło.
- Niech to będzie tylko kłamstwo, niech to będzie
tylko kłamstwo - powtarzała sobie w myślach.
12

Czy jej pierwsza miłość miała się rozsypać jak
domek z kart? Czy też umocnić jak ceglana budowla?
Czas stanął w miejscu. Lord otwierał usta w odpowiedzi, ale ona nic nie słyszała. Wpatrywała się w
jego usta.
- Tak…- lord spuścił wzrok.
Elfka usiadła na pobliskim krześle. Wampir klęknął
przed nią, chwycił za rękę i mówił do niej. Ona już
nic nie słyszała. Jej dusza umarła, a serce pękło jak
kryształowy wazon, rozbijając się na miliard kawałków. Jej miłość, nadzieja i szczęście odeszły tak
szybko jak się zjawiły. Podniosła wzrok na wampira,
a on wciąż przemawiał do niej. Oczy miał pełne łez,
które leniwie spływały po szarych policzkach. Położyła dłonie na jego skroni i pocałowała w czoło, po
czym wyszła bez słowa. Szła po schodach w stronę
swojej komnaty, gdy na jej drodze stanęła uśmiechnięta Agnieszka, która szyderczo patrzyła na zapłakaną koleżankę. Triumfalnie położyła ręce na brzuchu.
- I co? Ze mną nikt nie wygra.
Elfka spojrzała na nią spode łba i uderzyła ją w
twarz. Odwróciła się i weszła do komnaty. Agnieszka
jedynie spojrzała na jej znikającą postać trzymając
się za policzek. Emila usiadła na łóżku patrząc w
okno. Co teraz powinna zrobić? Czy jej życie ma
sens? Podeszła do okna. Dlaczego osoba, którą uważała za przyjaciółkę zabrała jej ukochanego? Otarła
łzy z policzków.
Przez długi czas stała wpatrzona w góry. Nagle
poczuła silny uścisk na ręce, którą ktoś wygiął do jej
pleców. Przerażona obejrzała się za siebie i ku swojemu zdziwieniu ujrzała za sobą znanego już służącego. Miał delikatne rysy twarzy, które podkreślały
jego ciemnobrązowe oczy i kasztanowe, krótkie włosy. W jego oczach malowała się złość
i nienawiść. Przysunął do jej szyi sztylet.
- Przysłała cię Agnieszka?- syknęła wściekła.
- Ta idiotka?- zaśmiał się szyderczo - Chyba kpisz
sobie ze mnie, jeśli uważasz, że jestem z jej posłania.
- Skoro nie z jej, to z czyjego?
- Z własnych pobudek…- odpowiedział chrapliwym
głosem.
- Dlaczego? Co ja ci zrobiłam?
- Ty wciąż nic nie rozumiesz? Lord jest mój, wy byłyście tylko pionkami w mojej grze…- mocniej przycisnął nóź do jej gardła - Jak myślisz kto polecił, aby
dać ci pokój z widokiem na las? Jak tygrys uciekł
z willi? Kto powiedział lordowi, że chcesz wymknąć
się z rezydencji? Kto powiedział Agnieszce, że jesteś
z Morettem w labiryncie? Za tym wszystkim stałem
ja…- wyszeptał jej do ucha.
- Ty śmieciu…
- Waż na słowa, ladacznico…- zacisnął jej rękę
mocniej - Myślisz, że łatwo mi było patrzeć jak spotykasz się z lordem?

- Twój plan nie powiódł się, Agnieszka jest w ciąży wyszeptała przez zaciśnięte z bólu zęby.
- Jaka ciąża?- śmieje się - Pamiętasz ową noc po
ataku tygrysa? Poszli na kolację, którą ja sam ugotowałem. Fakt, że narkotyki wsypane do napojów
sprawiły, że nie pamiętają większości wieczoru. To
ułatwiło mi sprawę… Nawet nie wiesz, jak łatwo ich
było położyć w jednym łożu. Narkotyk był w tak
dużej dawce, że szybko zasnęli. Zrzuciłem z nich
zbędne ubrana i sam zadbałem o obecny stan tej
idiotki! – śmieje się.
- Jesteś obłąkany!
- Nie obłąkany… Śmiertelnie zakochany…- chichotał.
- Lord dowie się o mojej śmierci i mnie pomści!
- Dowie się, ale nikogo nie obarczy… Może tylko
ciebie, bo upozorujemy samobójstwo… Zrozpaczona
wbiłaś sobie sztylet w serce, które i tak już nie bije.
Za dwadzieścia lat Agnieszka powije elfa, a wściekły
lord zabije ich oboje, wiedząc, że odebrałaś sobie
życie przez nich. - zaśmiał się.
- Zgadnij kto będzie pocieszał lorda… - wyszeptał.
- Nie pozwolę na to!- zaczęła się szarpać.
- Już pozwoliłaś - wyszeptał do jej ucha, zasłonił usta
i z całej siły wbił sztylet w jej klatkę piersiową.
Emila czuła jak lodowate ostrze przebija skórę i
mięśnie, docierając do serca. Gorąca krew spływała
po jej brzuchu skapując po sukni na podłogę. Chwyciła sztylet obiema rękoma. Jej ciało przechodziły
fale lodowatego zimna. Oprawca położył ją na podłodze i odszedł. Traciła oddech. Krztusiła się własną
krwią, która wypływała z jej ust. Nie mogła się ruszyć, gdyż ciało odmówiło posłuszeństwa. Jej serce
biło coraz słabiej i wolniej. Widziała jak oprawca
wychodzi z jej komnaty i zaczyna krzyczeć. W myślach przeklinała go i życzyła mu śmierci.
*****
Chwyciła talizman, który dumnie wisiał na jej
szyi. Dziękowała rodzicom, za tak piękny prezent i
że było jej dane się zakochać i być kochaną. Widziała
na jawie ukochanego lorda. Czuła jego hipnotyzujący
dotyk na swoim policzku i delikatne usta, które, składają pocałunek na jej czole i ustach. Gorące łzy
spływały po jej lodowatych policzkach. Wiedziała, że
lord kochał tylko ją i był jej wierny. Leżąc na podłodze przypomniała sobie ostatnią noc z ukochanym i
zatraciła się w tym wspomnieniu. Zamknęła oczy,
lecz już nie było jej dane ich otworzyć.

KONIEC
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wakacje tuż tuż…

Rys. Klaudia Kurowska , kl. 1b

od redakcji
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją
twórczością, spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy.
Możecie je dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres e-mail: biblioteka.zs6@wp.pl.
Czekamy na Was i Wasze pomysły codziennie w bibliotece szkolnej!
Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej Cenzurce:
Mariola Cygan, kl. 3d; Agata Pomietło, kl. 2a; Magda Iwankiewicz, kl. 2d; Klaudyna Szydełko, kl. 2d;
Paula Podemska, kl. 2d; Małgosia Wiśniewska, kl. 2f; Monika Cieślińska , kl. 1a; Justyna Józwa, kl. 1b;
Klaudia Kurowska, kl. 1b; Ola Gwizdała, kl. 1b; Aleksander Skiba, kl. 1b;
Opiekę nad całością prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki,
współpraca Justyna Hełminiak - polonistka i Margerita Niwelt – anglistka.
Cenzurka dostępna jest w bibliotece szkolnej
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka szkolna.

Aby wszystko było jasne…
Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, opiekunowie
ingerują jedynie w przypadku poważniejszych naruszeń zasad ortografii,
gramatyki i dobrych obyczajów.
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