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słowo wstępne 

 

     Przełom stycznia i lutego to dziwny czas. Jest mroźno, niedobory światła sprawiają, że najchętniej zapadliby-
śmy w sen zimowy. Jedyne co nas pociesza to dwa tygodnie błogiego lenistwa w ferie. Mam jednak nadzieję, że 
uda nam się poprzez naszą radosna gazetkę przebić się przez tę całą przygnębiającą szarugę.  
     W tym numerze tradycyjnie zapraszamy do czytania wierszy naszych koleżanek i kolegów, które dzięki zbliża-
jącemu się dniu zakochanych - 14 lutego - mają niezwykle miłosne zabarwienie. Szczególnie polecamy także w 
dużych ilościach bardzo ciekawe recenzje książek i filmów, ale nie wszystkie do końca w formie takiej, jak do-
tychczas – o co zadbał Olek, przedstawiając swoją ulubioną w czasach przedszkolnych kreskówkę Chojrak Tchórz-
liwy Pies.  
     Zachęcamy również do zapoznania się z kolejną częścią opowiadania, które - jak już pewnie czytelnicy zauwa-
żyli - wyraźnie się rozwija. W gazetce znajdziecie też relację ze spektaklu klas teatralnych pt. A źródło wciąż bije, 
który nasi dzielni adepci sztuki aktorskiej wystawili aż w Gdańsku. To niezwykłe wydarzenie opisuje Kacper.  
     Natomiast Miśce i Karolinie udało się dotrzeć do chłopaków z kabaretu „Enerdowskie Pływaczki”, którzy chęt-
nie i z humorem opowiadali o swojej działalności.  
     W naszej szkole nie zapominamy także, że 2013 rok  jest rokiem Juliana Tuwima, któremu poświęcona jest 
wystawa w bibliotece. Myślę, że wszyscy pamiętamy z dzieciństwa jego Lokomotywę, Abecadło czy Słonia Trą-
balskiego.  
     Czym jednakże byłaby Cenzurka bez gry w skojarzenia? Tym razem w krzyżowy ogień pytań dała się złapać 
nasza ulubiona polonistka – Pani Renata Gawrońska.  
     Przedstawiamy także gorącą foto-relację z naszej wystrzałowej studniówki.   
                                                                                       Trzymajcie się ciepło i miłej lektury ☺ 
                                                                                                                                                      Agata Pomietło, kl.3a 
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gra w skojarzenia 

 

Pani Renata Gawrońska -  
uzależniona od książek polonistka 

 
Jestem… 
              optymistką. 
Moje dzieciństwo… 
 było fajną przygodą. 
Szkoła nauczyła mnie… 
 grać w siatkówkę i pokory wobec zadań    
              matematycznych.   
Autorytetem dla mnie są… 
             fachowcy z czasów minionych.  
Utożsamiam się ze… 
            swoim pokoleniem – to fajna więź.  
Lubię w sobie…   
              poczucie humoru i brak skromności, który     
              pozwolił mi odpowiedzieć na ten punkt  
             ankiety. 
Zmieniłabym w szkole…    
             mam za mało miejsca by wyliczać… 
W życiu szukam …   
             zaskoczeń. 
Wierzę w…     
             to, że warto wierzyć. 
Uczeń idealny…    
             chyba nie dałby się lubić, dobrze więc że nie  
             istnieje. 
W szkole irytuje mnie…    
             bezmyślna biurokracja. 
Lubię kiedy uczeń…    
             nie udaje oraz potrafi okiełznać swój tele- 
             fon komórkowy. 
Rozważny czy romantyczny?    
             Romantyczny…, nie, rozważny…, nie.  
             Romantyczny… nie!... 
Wymarzona podróż…    
             koleją transsyberyjską (bo ekstremalnie  
             i romantycznie) lub transatlantykiem (bo nic  
             nie trzeba robić). 
Prawdziwe szczęście…    
             da się odczuć tylko, gdy nadchodzi i gdy     
             przemija. 
Dzieci…    
             wywołują skrajne emocje, dlatego dobrze,  
             że są. 
Perfekcyjny dzień…    
             wciąż przed nami. 
Nigdy nie zapomnę…      
             tego, jak… zapomniałam, ech. 
Kiedy jest mi źle… 
             oglądam film. Najlepiej ,,Pół żartem, pół  
             serio”, ,,Cztery wesela i pogrzeb”. 
 

Przyjaciele… 
              bezcenni, nie-   
              liczni w tłumie    
             znajomych.   
             A rozmawiamy bez słów. 
Potrafię wybaczyć… 
             tak, potrafię. Właściwie dysponuję pełną    
             wybaczalnością życiową.   
W szkole boję się… 
             nie boję się.    
Praca…  
             zabiera energię, a jednocześnie ją daje.  
             Lubię.   
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
              a potrzebuję?    
Jestem uzależniona od… 
             książek. 
Rozśmieszają mnie…  
             rysunki Raczkowskiego, humor zeszytów  
             i Monty Python.    
Wzrusza mnie… 
             ludzka szlachetność i niektóre chwile  
             w sporcie.  
Moje śniadanie… 
             zawsze mam na nie czas. I koniecznie kawa. 
Niebo w gębie czuję… 
             ooo… są takie gatunki lodów… czekolady… 
Miejsce we Wrocławiu… 
             moje podwórko na Starym Mieście  
            i Wzgórze Partyzantów.    
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
             ,,O północy w Paryżu” i ,,Harvie Krumpet”. 
Aktualnie czytam… 
              ,,Noc wyroczni” Paula Austera.  
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
             RHCP, Radiohead, Muse, Dave Brubeck… 
Gdybym nie robiła tego, co robię…  
             mogłoby być nudno. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
             przeddzwonek i podzwonek na lekcje. 
Nigdy nie zrobiłabym…  
             kariery w mediach. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki 
             długo bym zwlekała z jego wygłoszeniem. 
Ostatnie zdanie 
             wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. 
 

Opracowała: 
Agnieszka Billewicz, kl. 1a 

 



z życia szkoły 

 

"A źródło wciąż bije..." w Gdańsku 
 
31 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej, w legendarnej 
Sali BHP, komunistyczne władze reprezentowane przez 

Komisję Rządową oraz Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy (MKS) podpisały Porozumienie Gdańskie, 

zezwalając m.in. na tworzenie wolnych związków  
zawodowych. Porozumienie to, wraz z porozumieniami 

w Szczecinie i Jastrzębiu, zakończyło falę protestów  
robotniczych i strajków.  

W dniach 18-19 grudnia 2012 r. grupa uczniów klas  
teatralnych naszej szkoły odwiedziła to historyczne 

miejsce, aby przedstawić spektakl  
                                   "A źródło wciąż bije..." 
       

    O godzinie 7 z minutami uczniowie klas teatralnych pod opieką pana dyrektora Romana Kowalczyka, pani dy-
rektor Barbary Bartnik, pani Małgorzaty Szeptyckiej, pana Tomasza Sztonyka i pana Krzysztofa Żesławskiego 
wraz z zespołem wyjechali z dziedzińca naszej szkoły do Gdańska. Była to długa i męcząca podróż, ale to nie pro-
blem dla klas teatralnych! Cały czas autobus pękał od gwaru i pieśni w wykonaniu przyszłych artystów! Wreszcie 
po 10. godzinach dotarliśmy do miasta zwanego Gdańskiem. Pan dyrektor poprowadził nas na Westerplatte, gdzie 

na początku września 1939 roku polscy żołnierze bohatersko walczy-
li z Niemcami. Następnie zakwaterowaliśmy się w hostelu. Około 
godziny 20 wkroczyliśmy na salę BHP. Po rozłożeniu scenografii 
odbyła się dość męcząca próba, która miała przygotować nas do wy-
stępu na niewielkiej scenie. Po powrocie do hostelu udaliśmy się na 
spoczynek.  
    Następnego dnia, już od rana, wszyscy zwarci i gotowi do wystę-
pu. Po zjedzeniu śniadania i spakowaniu wszystkich swoich rzeczy, 
znów ruszyliśmy do Stoczni Gdańskiej. Spektakl „A źródło wciąż 
bije…” , opowiadający o „Solidarności”, jej ideach i historii, w reży-
serii Małgorzaty Szeptyckiej i Tomasza Sztonyka, stanowił arty-
styczną oprawę uroczystości wręczenia odznaczeń  Zasłużony Dla 
NSZZ "Solidarność"  przyznanych przez Zjazd NSZZ Solidarność  

śp. prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz ks. abp metropolicie gdańskiemu Leszkowi Sławojowi-
Głodziowi. Usłyszeć można było m.in. teksty poetów Cypriana Kamila Norwida i Zbigniewa Herberta, ballady 
Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Marka Grechuty, Wojciecha Młynarskiego w aranżacjach 
Krzysztofa Żesławskiego i zespołu. 
     Spektakl zachwycił publiczność, a strona wybrze-
ze24.pl oceniła go bardzo pozytywnie: "Entuzjastycznie 
przyjęto występ grupy uczniów wrocławskiego XVII LO 
im. Agnieszki Osieckiej. Takiego spektaklu nie powsty-
dziliby się profesjonalni artyści. Gdy młodzież wykony-
wała z wielką ekspresją utwór „Sierociniec” według 
Jacka Kaczmarskiego wielu delegatów nie skrywało 
wzruszenia. Dynamiczny muzyczny spektakl jest świet-
nym przykładem, jak należy uczyć historii najnowszej."  
    Po występie zostaliśmy zaproszeni na mały poczęstu-
nek. Wielu ludzi podchodziło do nas z uśmiechem  
i życzeniami świątecznymi, ale były też osoby, które 
mówiły wprost, że dzięki nam znów wierzą w młodzież! Po spakowaniu scenografii do autobusu, zwiedziliśmy 
wystawę „Drogi do wolności” dokumentującą bunty społeczne w Polsce po II wojnie światowej oraz historię  
„Solidarności”.  
     Wróciliśmy do Wrocławia około północy i w bardzo dobrych nastrojach rozeszliśmy się do swoich domów! 

 

Kacper Rygałło, kl. 1 e 



studniówka 2013 
 

Ach, co to był za bal! 
 

     Maturzy ści czekali na ten dzień. Dziewczyny spędziły godziny u fryzjera, kosmetyczki czy na zakupach, 
szukając sukienek, butów, dodatków. Wszystko po to, by ten jeden wieczór był idealny. Jak co roku nasi 

trzecioklasiści zmagali się z polonezem, który nie jest tak łatwy, jakby się mogło wydawać ;) 
 Nie obyło się również bez przemowy naszego ulubionego Pana Dyrektora, który określił nas mianem  

pięknego bukietu i zachęcił do wspólnej zabawy. Ale nie musieliśmy być specjalnie zachęcani,  
gdyż tłumnie ruszyliśmy na parkiet, by razem bawić się do 5. rano! W odwołaniu do starego powiedzenia:   

I ja tam byłam i świetnie się bawiłam ☺☺☺☺ 
Agata Pomietło, kl. 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wywiad 

 

Kabaret „Enerdowskie Pływaczki”  
 

Kabaret „Enerdowskie Pływaczki” powstał w 2010 r. we Wrocławiu. W jego skład wchodzi  
pięciu nastolatków posiadających dużą dawkę pozytywnej energii. Dzięki temu, że każdy z nich ma 

inne pomysły i szalony charakter, tworzą zgraną grupę, która na scenie nawiązuje  
świetny kontakt z publicznością. W ich występach pojawiają się elementy improwizacji,  

       co skutkuje sporą dawką świetnego humoru. 
 

     Zapytani, co dostarcza im najwięcej pomysłów na skecze, odpowiadają: 
- Życie! 
Zawsze uśmiechnięci i zadowoleni zarażają optymizmem innych pomi-
mo szarej i nudnej rzeczywistości. Kabaret tworzą: 
Dominik Mirecki, Miłosz Dzi ęciołowski, Filip Cendro i Michał 
Banaś (akustyk) – wszyscy z naszej szkoły oraz Alex Górniak  
z LO XIII.                                              
 

Miśka: Skąd wziął się pomysł na stworzenie kabaretu i skąd wzięła się 
jego nazwa? 
Dominik : Enerdowskie pływaczki, jak wszyscy wiemy, były to kobiety  
z czasów NRD, które były przepełnione dużą dawką testosteronu. Jakby 
zmrużyć oczy, to nawet przypominały mężczyzn. „Enerdowskie Pły-
waczki” to mieszanka  5. różnych charakterów, każdy ma coś innego w sobie, czym wypełnia naszą grupę. Dzięki 
temu świetnie się porozumiewamy na scenie oraz poza nią. Razem z Filipem jesteśmy szczęściarzami lub mamy 
pecha, bo zawsze gdy gdzieś jesteśmy, dzieje się coś śmiesznego i to niekoniecznie z naszym udziałem, pomyśleli-
śmy, czemu by tego nie przełożyć na papier i rozpoczęliśmy zabawę na scenie.  
Karolina:  Od jak dawna działacie w obecnym składzie?  
„Enerdowskie Pływaczki”:  Swoją przygodę rozpoczęliśmy w 2010 roku. Pierwszy nasz rok to był poligon do-

świadczalny, z którego otrzymaliśmy dużego kopa w … (i tutaj 
każdy wstawia inne słowo), spore wskazówki na przyszłość i wiele 
cennych doświadczeń. A tak naprawdę do dzisiaj uczymy się no-
wych rzeczy i podejmujemy kolejne wyzwania.. 
Miśka: Myślicie o pracy w kabarecie, jako o swojej przyszłej 
pracy zawodowej? 
„Enerdowskie Pływaczki”:   Absolutnie nie, ja chciałbym być 
lutnikiem, Miłosz chciałby zostać strażakiem, a Filip chirurgiem 
plastycznym. Albo inaczej potoczą się nasze ścieżki i będziecie 
nas oglądać kiedyś w telewizji ;). 
Karolina : Co Wasi rodzice sądzą o Waszej pracy w kabarecie? 

Filip : Kiedyś podwieźli mnie nawet na występ. 
Dominik:  Myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie, że rodzice wspierają nas, na ile mogą. 
Miłosz: Pozwalają nam się realizować, a my  mamy przy tym ogromną radość, którą staramy się dać publiczności. 
Miśka: Jak radzicie sobie z obowiązkami szkolnymi i pracą w kabarecie? 
Filip:  Nie radzimy sobie. Na szczęście są pieniądze (śmiech). 
Karolina : W jaki sposób rozdzielacie sobie zadania przy tworzeniu nowych skeczy? 
Dominik:  Mamy ekipę techniczną składającą się z 12. osobowej grupy, darmowy catering, a naszą muzą są oczy-
wiście dziewczyny. A wszystko tworzymy w jacuzzi ;). 
Miśka: Jak wspominacie występ w ramach Przekrętu 2012? Wpłynął on na decyzję o wyborze szkoły? 
Dominik:  Ten występ pamiętamy szczególnie, bo mogliśmy się pokazać  w szkole, do której prawie cały skład się 
wybierał. Pamiętam tylko, że podobno zrzucając koszulkę ze sceny trafiłem w głową któregoś z jurorów. Ale było 
bardzo pozytywnie ;). 
Karolina:  Wiemy, że przygotowaliście program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Czy debiut na 
scenie Siedemnastki był bardzo stresujący? 
Miłosz:  Debiut mieliśmy na wspomnianym wcześniej Przekręcie. Szczerze mówiąc, ciężkie są takie imprezy, bo 
nie wiadomo, jak zostanie się odebranym przez nauczycieli. Ale chyba daliśmy radę ;). 
Filip:  Sama świadomość, że to występ dla nauczycieli była bardzo stresująca. 
Miśka: Co chcielibyście żebyśmy napisały o Was w tym wywiadzie? 
Miłosz: MŁODZI, WOLNI, PIĘKNI  i Filip (śmiech).                              Wywiad przeprowadziły: Miśka i Karolina



poezja 

    
Niezwykły zamekNiezwykły zamekNiezwykły zamekNiezwykły zamek 
 

Tysiące pokoi i żadnych drzwi, 
W tysiącu sal muzyka brzmi, 
Do przodu gnasz do tyłu zmierzasz, 
Gdy tył jest przodem, idziesz gdzie zamierzasz. 
 

Gdy w prawo skręcisz, na lewo jest okno, 
Gdy wejdziesz na górę, w dół zrobisz podkop, 
Zbiegnij po schodach, a będziesz na szczycie, 
Odszukaj tam szczęście, a wyjdziesz w zachwycie. 
 

                                                             Yennefer 
************    
Szaman śpi 
Śpi i śni 
Moje sny 
Gorzkie łzy 
Ja i ty 
Białe psy 
I wilk zły 
Mroźny step 
I blask świec 
Tylko biec 
Poprzez mrok 
Do twych rąk 
Dzisiaj chcę 
Kochać się 
W deszczu krwi 
Tylko my ! 

                                     
Kirke 

 
************    
Oczy syreny dziś mi powiedziały 
Że jedna prawda jest na Ziemi 
Chcąc do niej dotrzeć zdarłam swe sandały 
Starzy bogowie nie bawią już w tym świecie 
Zwiodły ich smukłe, dziewczęce ciała,  
kłamstwa i pióra, o których nie wiecie 
Umarli po cichu w pozłacanej karecie… 
 

                                   Kirke 
    
RymyRymyRymyRymy    
 

Rymy 
z maszyny 
są dla dzieci! 
Śmieci 
psujące mi wiersz, 
już lepszy jest świerszcz! 
 

                                               Kacper Rygałło, kl. 1e 
 

 
To, jak myślą mądrzejsi ode mnie…To, jak myślą mądrzejsi ode mnie…To, jak myślą mądrzejsi ode mnie…To, jak myślą mądrzejsi ode mnie…    
 

Zawsze fascynowało mnie to, 
jak myślisz i postrzegasz świat… 
Nie myślisz jak większość ludzi, dla których  
czarne jest czarne, a białe - białe! 
Ty znajdujesz szarości i miliony odcieni czerni i bieli. 
To skrajna emocjonalność z domieszką boskiej,  
pierwszej myśli, 
którą Bóg stworzył ten szalony,  
pełen wzdychających ludzi świat! 
Ty nie pasujesz do ziemskiej rzeczywistości,  

jesteś aniołem,  
który stracił skrzydła i aureolę za to,  
że ma tak skryte i bogate w prawdę myśli… 
Naprawdę mnie czasem zaskakujesz! 

            

                                          Kacper Rygałło, kl. 1e 
 

************    
Jeśli taka wola nieba, 
Jeśli będzie trzeba, 
Jeśli nie jesteśmy identycznego pokroju, 
Zostawimy się nawzajem w spokoju. 
Droga pełna wybojów, 
Życia pełne podbojów, 
By pozabijać nie mam nabojów, 
Nie chcę tu takich przebojów. 
Nie odpowiadasz mi, a ja Tobie 
I bez Ciebie dobrze poradzę sobie. 
Nie chcę więcej cierpienia, 

Chcę spełniać swoje marzenia. 
Może na innych to nie robi wrażenia, 
Ale ja mówię dzisiaj „do widzenia!” 
Nikt nie będzie psuł mi życia, 
Szatan czasem działa z ukrycia. 
Wszystko było błędem, 
Teraz sama świat zdobędę. 
 

                                                            Dasza 
 
************    
Strach, strach, strach… 
Chodźmy na dach, dach, dach… 
Zostałeś wybrany, 
Będziesz w ofierze dany. 
Los tak chciał, 
Zwiążę mięśnie Twoje wszystkie. 
Wiem, będziesz się bał. 
Osoby bliskie 
Już więcej Cię nie usłyszą, 
Zostaniesz zastąpiony głuchą ciszą. 

Dasza

Rys. Aleksander „Polishchuk” Skiba, kl. 2b 
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Rok z Julianem Tuwimem  
 

     Sejm oficjalnie ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. W tym roku 
przypada bowiem 60. rocznica śmierci i 100. rocznica jego debiutu literac-
kiego. Julian Tuwim (1894-1953) był polskim poetą, pisarzem, satyrykiem, 
tłumaczem i publicystą żydowskiego pochodzenia, a jego miastem rodzin-
nym była Łódź. Pamiętamy go głównie jako twórcę kabaretu literackiego 
Pod Picadorem, czy Qui pro Quo, a także jako współtwórcę grupy poetyc-
kiej Skamander. Jest autorem licznych zbiorów poetyckich, m.in. Czyhanie 
na Boga (1918), Treść gorejąca (1936), poematu Kwiaty polskie (1940-
1946, wyd. 1949) oraz popularnych wierszy skierowanych do najmłod-
szych czytelników: Lokomotywa, Abecadło czy Słoń Trąbalski. 
   W naszej bibliotece prezentujemy wystawę przypominającą sylwetkę  
i dzieła tego wybitnego polskiego twórcy. 

 

recenzje książek 

 
Koontz Dean: Prędkość. Warszawa:  Albatros, 2007. 
      

     Często stajemy przed różnymi wyborami. Musimy podjąć decyzje, których nikt za 
nas nie podejmie. Czasem chodzi o błahostkę, czasem o sprawę poważniejszą, ale kie-
dy w grę wchodzi ludzkie życie, a to Ty musisz zadecydować, kogo z wybranych osób 
uchronić przed śmiercią, skazując na nią tym samym drugą osobę, sytuacja wymyka 
się spod kontroli. Nieodparta pokusa sięgnięcia po kolejną książkę Deana Koontza 
sprawiła, że znów odkładając kilka innych niezmiernie intrygujących pozycji, wybra-
łam właśnie „Prędkość”. 
     Billy’ego poznajemy w wieku trzydziestu kilku lat. Prowadzi spokojne życie bar-
mana. Nie wiemy nic o jego przeszłości. Wkrótce dowiadujemy się, że jego ukochana 
Barbara od dłuższego czasu leży w śpiączce w szpitalu. Jego rodzice od lat nie żyją. 
Billy wiedzie samotne życie, nie ma zbyt wielu znajomych, mieszka sam na uboczu 
miasteczka. Dawniej bohater pisał nowele i powieści, jednak z czasem, kiedy Barbara 
zapadła w śpiączkę, Billy stracił inspirację. Jego życie zaczęło gasnąć. Pewnego dnia, 
bohater za wycieraczką samochodu znajduje kartkę: „Jeśli nie przekażesz tego listu 
policji i ich w to nie zaangażujesz, zabiję uroczą blond nauczycielkę gdzieś w okręgu 
Napa. Jeśli przekażesz ten list policji, zabiję zamiast tego starszą panią zaangażowaną 

w działalność charytatywną. Masz sześć godzin na podjęcie decyzji. Wybór należy do ciebie”. Od tego listu 
wszystko się zaczyna. Wszystko, czyli szalony wyścig z czasem, ucieczka przed mordercą, próba ochrony kolej-
nych ofiar. Kiedy Billy spostrzega, że zabójca próbuje wrobić go w popełnione przestępstwa, jest już za późno, aby 
informować policję. Teraz musi on jeszcze maskować swoje własne, acz pozostawione przez mordercę ślady.  
     Poza swobodnością, płynną akcją i niezwykle realistycznymi dialogami, kolejnym fenomenem Deana Koontza 
jest nieprzewidywalność jego powieści. Czytając wiele kryminałów możemy podejrzewać, kim tak naprawdę jest 
przestępca, domyślamy się przyszłych wydarzeń… W powieściach Koontza takie myśli nawet nie przychodzą do 
głowy. Po prostu żyjemy tym, co czytamy. „Prędkość” niejednokrotnie zaskakuje. Ciągle trafiamy na jakieś nie-
spodzianki, których nie sposób było przewidzieć. Całą prawdę odkrywamy na kartach książki. 
     Koontz poprzez tę właśnie powieść pokazuje nam, że nie należy ciągle żyć przeszłością. Owszem, trzeba o niej 
pamiętać, ale także zacząć żyć chwilą. Dostrzegamy także, że siłę na nowe życie może dać nam inny człowiek, 
wiara w niego. Gdyby nie obecność Barbary w życiu Billy’ego, dawno popadłby on w ruinę. Człowiek często nie 
zdaje sobie sprawy, że to wiara w innych ludzi może być podstawą ich własnego życia. To właśnie ukochana daje 
Billy’emu siłę, chęć życia i walki. Dzięki niej zmienia się on w lepszego człowieka, zyskuje przyjaciół i zaczyna 
budować swoje nowe szczęśliwe życie.  
     Wszystkim miłośnikom kryminałów polecam. Oczywiście fanom Deana Koontza również. Zaś tym, którzy do 
jego utworów nie są jeszcze przekonani z czystym sumieniem powiem, że mogą swoją znajomość z powieściami 
tego pisarza rozpocząć właśnie od „Prędkości”. Nie zawiedziecie się! 

Magdalena Iwankiewicz, kl. 3e 
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Kosik Rafał: Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka. Warszawa: Powergraph, 2009. 
 

 „(…) Pierwszej i ostatniej miłości, bo takie uczucia,  
takie uniesienia dwa razy się nie zdarzają”. 

 

     Debiutujące od jesieni 2004 roku książki z serii Felix, Net i Nika zyskały od premie-
ry pierwszej części sagi setki tysięcy wielbicieli w całym kraju. I chociaż seria, która 
doliczyła się aż dziesięciu tomów mogłaby w pewnym stopniu zaczynać przyjmować 
miano skonsternowanej literackiej telenoweli, niezmiernie ciekawa opowieść Rafała 
Kosika o trójce warszawskich gimnazjalistów zdecydowanie zyskania takiego miana 
obawiać się nie musi. Bowiem każda kolejna część, zamiast sprawiać wrażenie pisanej 
coraz bardziej z przymusu i wyłącznie dla pieniędzy, zdaje się być – przeciwnie – pisa-
na z wprost coraz większą pasją; zupełnie jakby autor po każdym swoim opowiadaniu 
potrzebował dorzucić jeszcze parę zdań, które potem składają się na zupełnie nowy tom 
serii. 
      Przygody trójki przyjaciół nigdy nie zawierały w sobie niczego, co by mogło suge-
rować klasyfikację tej serii do czegoś z półki literatury dla starszych odbiorców lub czegokolwiek, co mogłoby 
nieść ze sobą jakieś naprawdę ciężkie przesłanie. I tak było dopóki na światło dziennie nie została wydana siódma 
odsłona Felixa, Neta i Niki. Trzecia Kuzynka okazała się być bowiem czymś zupełnie nowym w stosunku do tego 
wszystkiego, z czym do tej pory przyszło mi się zmierzyć w dziełach Pana Kosika. 
     W odróżnieniu od wszystkich innych tomów FNiN, akcja Trzeciej Kuzynki dzieje się w Sudetach, w pensjonacie 
prowadzonym przez dwie dziwne, w nieuchwytny sposób niepokojące starsze panie. Świeże powietrze, niska tem-
peratura i regularne deszcze tworzą w tej akurat części sagi naprawdę unikalny klimat, odskocznię od tej nudnej, 
betonowej dżungli. Czytelnik poznaje mnóstwo nowych, zróżnicowanych postaci, wkracza wraz z bohaterami w 
jakieś zupełnie nowe środowisko. Jednak samo środowisko nie wystarczyłoby, aby akurat ta odsłona Felixa… była 
naprawdę wyjątkowa. Górski klimat bardzo przydał się autorowi w tworzeniu stopniowo rosnącego klimatu grozy 
– najpierw przy odkryciu nienaturalnie zdeformowanej, przyprawiającej o dreszcze wymarłej wsi pośrodku lasu, 
później odkrywając „samo malujący” się obraz w jadalni oraz poznając ciągle coraz więcej faktów na temat pen-
sjonatu, właścicielek oraz przerażającej tajemnicy łączącej wszystkie zagadki. Po przeczytaniu ostatniego rozdziału 
książki czytelnik zostaje pozostawiony sam na sam z mrocznym sekretem skrywanym przez kuzynki, który tak 
naprawdę stawia pod znakiem zapytania postawę głównej antagonistki, zamieniając ją z postaci czysto pejoratyw-
nej w trudną do obiektywnej oceny. To, co najbardziej porusza w książkach i filmach, to łatwa w wychwyceniu 
możliwość zidentyfikowania się z jakąś postacią, zrozumieniu jej, odnalezieniu samego siebie w niej. I właśnie ta 
magia, połączona ze znakomicie rozwijającą się, dynamiczną akcją, motywami horrorystycznymi i napięciem to-
warzyszącym czytelnikowi aż do ostatniej sceny finałowego rozdziału sprawiła, że Trzecia Kuzynka stała się, w 
moim mniemaniu, najlepszą odsłoną Felixa, Neta i Niki, a nawet – mogę spokojnie powiedzieć – jedną z najcie-
kawszych książek fantastyczno-przygodowo-psychologicznych, jakie kiedykolwiek przeczytałem. 
 

Aleksander Polishchuk Skiba, 2b 
Cussler Clive: Złoto Spartan. Warszawa: Amber, 2011. 
 

     Dwoje bohaterów na tropie tajemniczej zagadki mogącej podważyć dotychczasową 
wiedzę o początkach europejskich cywilizacji – tak w kilku słowach można opowie-
dzieć o tej książce. Ale… mówmy więcej! Złoto Spartan zainteresowało mnie już sa-
mym tytułem. Brzmi on przygodowo i tajemniczo. Po przeczytaniu krótkiego opisu 
wiedziałam, że to coś dla mnie. Tak oto, jako pierwszy w moje ręce autorstwa pana 
Cusslera, trafił prześwietny sensacyjno-kryminalny thriller o szerokim tle historycznym. 
     W powieści na samym już, prawie, początku poznajemy miłe i radosne małżeństwo, 
Remi i Sama Fargo, którzy całe swoje życie poświęcają na rozwiązywanie tajemniczych 
zagadek. Remi i Sam to ludzie sympatyczni i dobroduszni, a przy tym niezwykle szczę-
śliwi. Połączyła ich wspólna pasja, wzajemne zrozumienie i poczucie humoru. Otacza 
ich gromada równie bezinteresownych i miłych osób. W rozmowach między tymi boha-
terami wszystko jest oczywiste i naturalne – zero zakłamania, fałszu i naiwnej gry. Czytając Złoto Spartan odczu-
wamy, jakbyśmy to my uczestniczyli w rozmowach, jakbyśmy to my wraz z bohaterami brali udział w wydarze-
niach, w przygodzie. 
     Akcja książki bardzo szybko mknie do przodu, co oczywiście powoduje ogromną ciekawość czytelnika, co do 
przyszłych wydarzeń. Autor jednak z umiarkowaniem wprowadza nowe postacie. Dzięki temu umożliwia nam 
dokładne poznanie osobowości poszczególnych bohaterów, a jednocześnie nie wrzuca nas w wir postaci,  w któ-
rym moglibyśmy się pogubić. Osobiście wielką sympatię wzbudził we mnie autor, nadając jednemu z epizo- 
dycznych bohaterów swoje nazwisko. Pomimo, iż Fargowie spotykają go na swej drodze tylko raz, prowadzą z nim  
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rozmowę przez zaledwie dwie strony, a ‘Cussler’ nie wnosi do fabuły zbyt wielu szczegółów, staje się dzięki temu 
zabiegowi postacią, o której się nie zapomina.  
     Złoto Spartan nie jest książką, w której przez cały czas główna myśl krąży wokół jednego problemu, a pod ko-
niec nagle TRACH! i wszystko jasne. W tej powieści bohaterowie co rusz odkrywają nowe zagadki, pokonują ko-
lejne przeszkody, dowiadują się nowych rzeczy. Napięcie towarzyszy przez całą książkę, ale ze względu na rozbu-
dowany motyw powieści jest to książka, do której można powrócić, bez myśli: ‘przecież i tak wiem jak się skoń-
czy’. 
     Podsumowując, dzięki tej książce nabrałam przekonania, że jeśli kiedykolwiek zetknę się z innymi powieściami 
Clive Cusslera na pewno nie przejdę wobec nich obojętnie i zagoszczą one w moim czytelniczym kąciku. Mam 
nadzieję, że nastąpi to już wkrótce :) Polecam!!! 
 

                                                                                                                                       Magdalena Iwankiewicz, kl. 3e 

recenzje filmów 

 
Sala samobójców. Scen. i reż.: Jan Komasa. Wyst.: J. Gierszał, R. Gąsiorowska i in. Prod.: Polska, 2011. 
 

      Debiutanckie dzieło młodego reżysera Jana Komasy w chwili swojej premiery spo-
tkało się z dość przychylnymi opiniami zarówno krytyków jak i publiczności. U mnie 
jednak wówczas film nie wzbudził większego zainteresowania, to też nie poszedłem na 
niego od razu, gdy zawitał do kin, a zamiast tego obejrzałem go trochę później, na nieco 
mniejszym ekranie. 
      Zanim przejdę do właściwej oceny "Sali samobójców", opiszę pokrótce o czym 
opowiada, a raczej o czym próbuje opowiadać. Jest to historia Dominika, ucznia trzeciej 
klasy bliżej nieokreślonego prywatnego liceum w bliżej nieokreślonym mieście, chciało-
by się również dodać, że na bliżej nieokreślonej planecie (bo Ziemia to na pewno nie 
jest, przynajmniej nie ta, na której ja żyję). Chłopak z początku nie ma powodów do 
narzekań - jest wychowywany przez wysoko usytuowanych rodziców, którzy zapewniają 
mu wszystkie bardziej, jak i mniej potrzebne dobra materialne, jest lubiany w szkole i 
spotyka się z ładną dziewczyną. 

     Punktem zwrotnym w jego życiu jak i w fabule, staje się studniówka, podczas której w ramach głupiego zakładu 
decyduje się na wymianę śliny (pocałunkiem bym tego nie nazwał) ze swoim kolegą, ku uciesze obserwującej całe 
zajście gawiedz,i złożonej z jego szkolnych znajomych. Nagranie z zajścia zostaje umieszczone w Internecie, gdzie 
spotyka się z aprobatą i jest traktowane raczej jako błahy żart. Jedyną osobą, która zdaje się traktować całe to zda-
rzenie poważnie jest sam Dominik. Wkrótce dochodzi do następnego incydentu, który już nie zostaje przyjęty tak 
ciepło. Przytłoczony drwinami (składającymi się głównie z infantylnych gier słownych, których spodziewałbym się 
po dzieciach z podstawówki, a nie ludziach, którzy właśnie wkroczyli w dorosłość) główny bohater postanawia 
zamknąć się w sobie i w swoim pokoju, gdzie chce uciec w wirtualną rzeczywistość (zapewne zapominając o tym, 
że do zakończenia liceum zostało mu nie tak dużo czasu, który przy odrobinie asertywności mógłby z łatwością 
przetrwać, nie wspominając już o tym, że wpływowi "starzy" z łatwością mogliby mu załatwić przeniesienie do 
innej szkoły), która, jak już wcześniej dał nam do zrozumienia film, jest niczym innym jak dziełem szatana i siedli-
skiem wszelkich zboczeń. Trafia tam na dziwaczną grę internetową, w którą wprowadza go różowowłosa Sylwia 
(Sylvia?), ekscentryczna femme fatale, manipulująca nim przy pomocy grafomańskich tekstów rodem z jakiegoś 
kiepskiego bloga. 
     Jak pewnie można zauważyć po moich kąśliwych uwagach towarzyszących powyższemu opisowi, nie mam 
zbyt dobrego zdania o produkcji Jana Komasy. Uważam ją za przereklamowane fiasko posklejane ze zdartych 
klisz, objawiających się zarówno w stylu wizualnym, jak i fabule. Pozwolę sobie zacząć od animowanych wstawek 
będących charakterystycznym elementem produkcji. Animatorzy zapewne wyszli z założenia, że zastosowanie flat 
shadingu to wszystko, czego trzeba, by stworzone przez nich obrazy nagle zaczęły przypominać grę. Niestety, nie 
dość, że w dużej mierze rozmija się to z faktycznym obrazem elektronicznej rozrywki (zarówno tej dawnej, jak i 
obecnej), to wygląda raczej nieudolnie i nie współgra ze stosowanymi podczas tych sekwencji dynamicznymi uję-
ciami, spowolnieniami itd. Oprócz tego te sekwencje są stanowczo za długie i nie wnoszą nic do fabuły, no może z 
wyjątkiem utwierdzania nas w przekonaniu, że Dominik musiał być naprawdę głupi i zagubiony, skoro uzależnił 
się od czegoś, co u normalnego człowieka wzbudziłoby jedynie senność i znużenie. 
     Aktorstwo także stoi na niskim poziomie. Wcielający się w głównego bohatera Jakub Gierszał wyraźnie nie 
radzi sobie z oddawaniem emocji i sprowadza je do dwóch skrajności - cichego mamrotania lub niezamierzenie 
komicznego wydzierania się. Natomiast problemem partnerującej mu Romy Gąsiorowskiej, grającej Sylwię, jest jej 
koszmarna dykcja. Nie mam pojęcia, czy wynika to z intencjonalnej maniery czy wady wymowy, ale w obydwu 
przypadkach całkowicie skreśla ją to w moich oczach jako aktorkę. Jedynymi, którzy dobrze poradzili sobie w 
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swoich rolach, są Agata Kulesza i Krzysztof Pieczyński, filmowi rodzice głównego bohatera. Obydwoje są klasą 
samą w sobie. Życzę im wielu sukcesów i zamierzam śledzić rozwój ich dalszej kariery. 
     I w tym momencie docieram do głównej wady filmu, czyli scenariusza, który sprawia wrażenie pisanego przez 
kogoś, kto przedstawione zagadnienia zna tylko z nie do końca obiektywnych i szukających taniej sensacji artyku-
łów w prasie brukowej. Pełno tu banałów i uproszczeń, których najlepszym przykładem jest główny bohater, u 
którego da się zauważyć niemal wszystkie cechy, jakie zazwyczaj wiąże się z przedstawicielami subkultury emo. 
Do tego jest on tak niesympatyczną, oderwaną od rzeczywistości i źle napisaną postacią, że w żadnym momencie 
nie byłem w stanie mu współczuć ani przejmować się jego losem, choć jak mniemam, w zamierzeniu twórców, 
powinienem. Jakby tego było mało, czuję się osobiście urażony przez ten film, bo on zdaje się sugerować, że skoro 
jestem licealistą, to moje życie musi sprowadzać się do zakrapianych imprez i spania z byle kim, byle gdzie. Tak 
niesprawiedliwe, generalizujące przedstawianie młodych ludzi jest domeną wielu polskich filmów, próbujących 
podejmować temat życia nastolatków, co z pewnością ma swój udział w pogłębianiu konfliktu pokoleń. 
    Nie polecam "Sali samobójców" nikomu. Proponuję omijać ten pretensjonalny wybryk kinematografii szerokim 
łukiem, bo nawet, przyznaję, solidnie wykonany montaż i postprodukcja nie są w stanie wynagrodzić tak absurdal-
nie szablonowej fabuły opartej na przestarzałych rewelacjach, które od dawna nie powinny już nikogo szokować 
ani ciekawić. 
                                                                                                                                                    Mateusz Litwin, kl. 1a 
 

Full Metal Jacket. Reż.: Stanley Kubrick. Prod.: USA, 1987. 
 

Żołnierz z karabinem maszynowym: Jesteś fotografem? 
Szeregowy Joker: Korespondentem wojennym. 
Żołnierz z karabinem maszynowym: O, widziałeś wojnę? (drwiący 
śmiech w tle) 
Szeregowy Joker: (po chwili namysłu) Trochę, w telewizji. 

 

     Filmy wojenne nie są niczym zaskakującym w dzisiejszych cza-
sach. W historii kinematografii zajmują one ważną pozycję, zyskują 
bardzo dużą popularność szczególnie wśród męskiego grona odbior-
ców, głównie za dynamiczność akcji, efekty pirotechniczne, czasami 
również z powodu głębszego przesłania, jakie ze sobą niosą. Czasy, 
w które przenosi nas ten gatunek filmów może sięgać od czasów starożytnych, przez średniowiecze aż do dnia 
dzisiejszego. Przez pewien czas tematem cieszącym się największą sławą była druga wojna światowa, innym razem 
konflikt bliskowschodni, jeszcze innym – wojna w Wietnamie. Full Metal Jacket zalicza się do tych ostatnich. 
     W obrazie Stanleya Kubricka zaskakuje już od samego początku skrajnie surowy i bezpardonowy sposób przed-
stawienia wojskowej rzeczywistości, z początku w obozie szkoleniowym amerykańskiej piechoty morskiej, później 
– przenosząc widza do dżungli i miast Wietnamu. Skrajnie oddany swojemu zadaniu szkoleniowiec na Wyspie 
Parris grany przez Lee Ermy'ego, poprzez swój nadludzko cięty język i absolutny brak skrupułów skutecznie za-
mienia młodych mężczyzn w bezuczuciowe maszyny do zabijania. Ośmiotygodniowy pobyt w świecie, w którym 
miłosierdzie traktowane jest jak ułomność, a nieustające poniżanie i psychiczna męczarnia są na porządku dzien-
nym, diametralnie odmienia rekrutów. Młodzi kandydaci na marines powoli zatracają swoje uczucia, ustępując 
miejsce kategoryczności i pierwotnym instynktom. Właśnie to zasługuje w filmie na największą uwagę – klarownie 
widoczny proces stopniowego zamieniania przeciętnych, nieobeznanych z rzemiosłem wojennym młodych Ame-
rykanów w prawdziwe anioły śmierci, ludzi „gotowych zjeść własne flaki i prosić o więcej”. W treningu na piecho-
tę morską wyrabianie mięśni oraz umiejętności strzeleckie to sprawa drugorzędna – tylko ci, którzy wyrobią nie-
ugiętą wolę, będą coś znaczyć w Wietnamie. Reszta zginie. Sceny bestialskiego poniżania, połączone z żelaznym 
jak ostrze noża humorem, dają widzowi wiele do myślenia na temat wymogów, jakie wojna stawia tym, którzy 
decydują się wziąć w niej udział. Bezustannie mieszane emocje na polu walki, zwłaszcza widoczne w finałowej 
scenie filmu sprawiają, że każdy, oglądając Full Metal Jacket może w pewien nieuchwytny sposób tak naprawdę 
odnaleźć siebie w obliczu przemian, jakie przechodzi w życiu.  
     Alegoria życia jako nieustannego szkolenia na piechociarza nie każdemu przypadnie może do gustu, szczegól-
nie że wydaje się mało optymistycznym, przenosić własny żywot na płaszczyznę walki o przetrwanie. Niezależnie 
jednak od tego, jak bardzo utożsamimy się lub nie, z którymś z bohaterów filmu, antywojenne przesłanie Stanleya 
Kubricka, nagrodzone sześcioma nominacjami oscarowymi i pięcioma nagrodami, m.in. za najlepszego aktora 
drugoplanowego, najlepszego reżysera i najlepszy film obcojęzyczny, jest jednym z najlepszych dramatów wojen-
nych, jakie kiedykolwiek trafiły na ekrany kin i absolutnie jedynym takim filmem w swojej klasie. 
 

Aleksander Polishchuk Skiba, 2b 
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opowiadanie 

 

Down the Edge (4) 
 

„Gdy wszystko się ułożyło, 
Ktoś przyszedł i zniszczył 
nasz perfekcyjny domek z kart. 
Chciałem być z Tobą do końca życia,   
kto by pomyślał, 
że moje tak szybko się skończy?” 
  

 

- Chcesz może gdzieś ze mną wyjść?- zapytała Re-
becka.- Liam i Lilian siedzą u mnie w mieszkaniu,  
a mi się nie chce tego oglądać. 
Daniel uśmiechnął się. Od kiedy jego przyjaciel 
zdradził swój mroczny sekret, spędzał z tą buntowni-
czą dziewczyną bardzo dużo czasu. Polubił ją. Była 
bardzo żywiołowa i pełna energii. Sądził, że ona też 
mogła coś do niego poczuć, ponieważ wiedział, że 
Liam wraz z Lilian są poza miastem, a nie w miesz-
kaniu obok. Rebecka po prostu chciała spędzić z nim 
chwilę sam na sam. Wieczór był ciepły jak na począ-
tek kwietnia. Słońce powoli i ospale zachodziło, 
ustępując miejsca lśniącym gwiazdom. W ostatnich 
promieniach czerwonawego światła, rosa osiadła na 
trawie, pięknie migotała. Daniel i Rebecka siedzieli 
na ławce w parku. Gdyby ktoś obcy przechodził tam-
tędy, nie zauważyłby, że tych dwoje coś łączy, po-
nieważ dzieliła ich przestrzeń, w którą wkompono-
wałby się jeszcze jeden osobnik.  
     Gdy zachód miał się ku końcowi, dziewczyna 
zbliżyła się do Daniela. Jej dłoń lekko musnęła jego 
ręki i poczerwieniała. Zakochała się w nim? Po tak 
wielu nieudanych związkach, nie była tego pewna. 
Ostatnim razem nawet całowała się z aniołem stró-
żem, więc na pewno nie była grzeczną dziewczynką, 
ale teraz wszystko się zmieniło. Daniel wniósł do jej 
życia jakieś przedziwne zmiany. Jego wieczny 
uśmiech śnił jej się po nocach! Trochę ją to przeraża-
ło, ale niosło to ze sobą także miłe odczucia… Zbli-
żyła się do niego jeszcze odrobinę. Popatrzył na nią 
tymi swoimi piwnymi oczami. Zbliżyła swoją twarz 
do jego twarzy. Ich usta dzielił już tylko centymetr, 
lecz Rebecka zatrzymała się i szybko się odsunęła. 
Daniel westchnął zrezygnowany, a dziewczyna wbiła 
zawstydzone oczy w ziemię. Wstał, włożył ręce do 
kieszeni i nie patrząc na Rebeckę, powiedział:  
- Chodźmy. Zimno już - skłamał, bo było mu gorąco 
jak nigdy w życiu. 
- Jesteś zły?- zapytała nieśmiało dziewczyna. 
Daniel odwrócił tylko głowę z szerokim uśmiechem. 
On nigdy się nie gniewał i mimo tego, że trochę się 
zawiódł, nie mógł nikogo winić.Wdrapali się na 4. 
piętro. Pożegnali się uśmiechem. Daniel zniknął w 
swoim mieszkaniu. Rebecka przeszła kawałek kory 
 

 
 
 
 

tarza i wyciągnęła klucz. Weszła do przedpokoju  
i chciała zamknąć drzwi, lecz zablokował je ciężki 
bucior. 
- Dobry wieczór - zachrypiał mężczyzna.  

× 
     Liam i Daniel przepychali się przez tłumek sąsia-
dów znajdujących się w przedpokoju. Zobaczyli 
zdewastowane mieszkanie. Sąsiedzi mamrotali, wle-
wając się do pomieszczeń i oglądając zniszczenia. 
Wszystkie meble były roztrzaskane, a przez rozbite 
okno wlatywały krople deszczu. Daniel podbiegł do 
Rebecki i przytulił ją najmocniej jak potrafił.  
- Wynocha! - krzyknął wściekły demon, wyrzucając 
tłum. Liam trzasnął drzwiami i zobaczył na nich cię-
cia. Dotknął opuszkami palców głębokich zagłębień 
w drewnie - miecz Lilian. Odwrócił się i podszedł 
szybkim krokiem do okna. Na odłamkach szkła były 
krople krwi. Rozejrzał się po pokoju, szukając kolej-
nych dowodów walki. Wstrzymał oddech. Zauważył 
parę białych piór przybitych złotą strzałą do ściany. 
Jego oczy wypełniły się gniewem i popatrzył na Re-
beckę. 
 - Co tu się stało?!- krzyknął demon. 
 - Powiedział, że mu przykro, że wciąż żyjesz - Re-
becka mówiła przez łzy. Straszliwa postać migała 
przed jej oczami. 
     Milczenie dziewczyny tylko wzmacniało złość 
Liama. Chwycił ją za ramiona i wbił w nią swoje 
złowrogie spojrzenie. Daniel wstał szybko i uderzył 
przyjaciela pięścią w twarz. Demon upadł na podło-
gę, puszczając przy tym dziewczynę z rąk. 
- Opanuj się!- powiedział chłopak. 
- Lilian próbowała z nim walczyć, ale on ją uderzył  
w głowę. Chce cię widzieć w starej hali produkcyjnej 
przy rzece - skończyła Rebecka.  
     Liam wstał. Jego umysł działał na przyspieszo-
nych obrotach. Jedyne czego był pewien to, że Lili 
była w rękach tego samego Łowcy, który chciał się 
go pozbyć w lesie. Wziął głęboki wdech i zatrzymał 
powietrze w płucach. 

Rys. Kacper Rygałło, kl.1e 
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- Przepraszam, że się zdenerwowałem - powiedział w 
końcu i otworzył roztrzaskane drzwi balkonowe.  
Rozpostarł skrzydła i odleciał, zostawiając Daniela  
i Rebeckę w zdewastowanym mieszkaniu. 

×× 
     Hak, na którym wisiała Lilian był zaczepiony  
o więzy nadgarstków. Krew z czoła spływała jej na 
lewe oko, a ostre światła w hali sprawiały, że ból 
głowy stawał się nie do zniesienia. Wisiała 9 metrów 
nad ziemią. Zastanawiało ją, czemu wciąż żyje, Łow-
ca już dawno powinien się jej pozbyć. Nagle wielkie, 
metalowe drzwi skrzypnęły przeraźliwie.  
    Liam wszedł do starej hali produkcyjnej i przysta-
nął. Każdy zakątek tego budynku był dokładnie 
oświetlony. Łowca dobrze wiedział, że uniemożliwi 
to zmaterializowania cieni. Po budynku rozniosły się 
śmiech i oklaski. Maxwell oparty dotychczas plecami 
o przeciwległą ścianę zaczął się zbliżać do demona, 
który przybrał swą prawdziwą postać. Zacisnął moc-
no pięści i zgrzytnął zębami. Lilian zaczęła powoli 
opadać, a Łowca zbliżył się do niej, gdy dotknęła 
ziemi. W teatralnym geście wziął ją w ramiona  
i wtopił się w jej włosy. Dziewczyna cicho jęknęła 
przez zakneblowane usta. Maxwell prowokował go. 
Wyjął nóż i wbił go w prawy bok anioła. Trysnęła 
krew. Demon ze zgrozą patrzył, jak dziewczyna upa-
da, a na podłodze tworzy się plama czerwonej kału-
ży. 
- Zaczynajmy - wymamrotał zadziornie Łowca i ru-
szył szybkim wypadem w stronę Liama. Demon wy-
konał unik. Maxwell cofnął się i wyciągnął długi nóż. 
Wykonał cięcie znad lewego ramienia. Chłopak w 
niewiarygodnym tempie stanął na rękach i saltem 
przeskoczył nad przeciwnikiem. Korzystając z okazji 
uderzył go łokciem między łopatki. Kapelusz Łowcy 
spadł mu z głowy. Myśliwy obrócił się na czubkach 
palców i zamachnął się nożem, rozcinając prawy 
rękaw Liama. Zastygli w bezruchu. Nagle Maxwell 
wybuchł złowieszczym śmiechem, widząc w tym 
największe wyzwanie swojego życia. Jego obłąkane 
oczy drążyły dziurę w demonie. Ruszył biegiem. Gdy 
znajdował się jakieś dwa metry od chłopaka, wysko-
czył w powietrze i trafił w skrzyżowane ręce gotowe 
do bloku. Cios był na tyle silny, że Liam stracił na 
chwilę równowagę. Łowca wykorzystał to i od razu 
wykonał wypad. Ostrze przemknęło między ramio-
nami demona, próbującego złapać równowagę, lecz 
nagle cel zniknął z trajektorii noża, ponieważ chłopak 
pozwolił sobie upaść na ziemię. Nieprzyjaciel znalazł 
się nad leżącym młodzieńcem, który znów stanął na 
rękach i kopnął wroga w głowę. Maxwell zaklął ci-
cho. 
     Liam uznał, że teraz jego kolej na atak i zacisnął 
pięść. W sekundę znalazł się w odpowiedniej odle-
głości, by wyprowadzić potężny cios, gdy zauważył, 
że Łowca się uśmiecha. Myśliwy pociągnął za 

srebrną nitkę, której drugi koniec był zawiązany wo-
kół kostki Lilian. Dziewczyna błyskawicznie przesu-
nęła się po podłodze zostawiając za sobą krwawy 
ślad. W czasie kilku chwil anioł znalazł się między 
walczącymi. Pięść zatrzymała się centymetr przed 
twarzą Lili, co momentalnie wykorzystał Maxwell, 
który przerzucił dziewczynę przez ramię i uderzył 
demona w brzuch.  
     Liam skulił się z bólu, lecz ciężki but z ogromną 
siłą trafił go w szczękę. Chłopak oderwał się od zie-
mi i upadł dopiero trzy metry dalej. Z ust demona 
popłynęła stróżka czarnej krwi. Lilian krzyknęła 
przez zakneblowane usta i poczuła straszliwe ukłucie 
w okolicach prawego boku. Była całkowicie bezsilna. 
Po jej bladych policzkach pociekły łzy. Wierzyła w 
swojego ukochanego, lecz teraz nie opuszczały jej 
straszne wizje przyszłości. 
     Liam podniósł się powoli i wytarł krew cieknącą 
mu z ust. Uśmiechnął się do anioła i wzniósł kciuk do 
góry. Maxwell wykonał wypad w stronę przeciwnika, 
lecz ten błyskawicznie uniknął ciosu, odsuwając się 
na bok po czym złapał Łowcę za przedramię. Demon 
najpierw wykręcił ramię tak mocno, że słychać było 
jak pękają kości, po czym przerzucił go przez ramię. 
Lilian odzyskała nadzieję na szczęśliwe zakończe-
nie.  
     Maxwell powoli się podniósł. Jego prawa ręka 
nigdy miała już nie odzyskać czucia. Wybuchł kolej-
nym szaleńczym śmiechem, po czym wstał i przygo-
tował swoją kuszę. Założył bełt na cięciwę. Liam 
przygotował się do szybkiego uniku przed nadlatują-
cym pociskiem, lecz Łowca zaczął biec prosto na 
niego. Myśliwy z wielkim impetem uderzył przeciw-
nika ramieniem, wysyłając go w powietrze. Gdy de-
mon upadał bezwładnie, wróg wystrzelił z kuszy. 
Bełt wbił się prosto w serce Liama. Jego oczy zaszły 
mgłą i padł martwy na podłogę. 

××× 
     Ciemność, wszędzie nieprzebyty mrok. Liam stał  
w słupie światła. Chłopak rozglądnął się, nic. Wsa-
dził ręce do kieszeni i spojrzał nad siebie, lecz blask 
był za bardzo oślepiający. Nagle do jego uszu dobiegł 
płacz Lilian, do którego dołączyły się inne lamenty 
nieznanych mu głosów. Zaczął się nerwowo rozglą-
dać. Wyciągnął rękę poza słup światła, by wejść w 
ciemność, lecz nagle blask jakby osłabł. Zauważył, 
że podłogę zaczyna zalewać jakaś czarna maź. Spró-
bował się poruszyć, lecz ciecz była zbyt gęsta. Zawo-
łał o pomoc, lecz płacze stały się jeszcze bardziej 
głośne. Czerń sięgnęła już pasa.  
- To koniec - powiedział Liam na głos - Przepraszam 
Lilian, zawiodłem Cię. 
      
    Czarny płyn zalał chłopaka, a światło zgasło.  
Zginął… 

JuiceWolf96' 
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więcej niż recenzja 
  

Czego się nie robi z miłości… 
 

Historia cudownego różowego pieska, czasem przerażająca, czasem roz-
śmieszająca, to absolutny klejnot wśród seriali animowanych. Oglądając 

perypetie Chojraka, jego skromnej rodziny, antropomorficznych stworzeń 
przyjaznych głównemu bohaterowi oraz zastępów straszydeł, poczułem się 

odmieniony, jakbym czerpał z nieskończonego źródła inspiracji. 
 
     Pod koniec 1999 roku na ekrany amerykańskich telewizorów weszła nowa kreskówka 
animatora Johna Dilwortha, do tej pory niekojarzonego z żadnym sławniejszym dziełem. 
Mniej więcej rok później polski Cartoon Network rozpoczął emisję polskiej wersji tego samego serialu animowanego. 
Wszyscy Czytelnicy pamiętający ze swoich szczenięcych lat kreskówki, takie jak Johnny Bravo, Laboratorium Dextera, 
Flinstonowie, Atomówki czy też Scooby-Doo, z całą pewnością kojarzą również serię, która – jeśli chodzi o mnie – kom-
pletnie podbiła moje serce zważywszy na humor, okrutne nastroje grozy i nieodłącznie towarzyszące serialowi wzrusze-
nia. Mowa o Chojraku Tchórzliwym Psie. 
     Sceneria kreskówki zawiera się w sporym domu na odludziu, nieopodal fikcyjnego miasta Nigdzie, w stanie Kansas, 
USA. Głównymi bohaterami cyklu jest starsze małżeństwo Motyków oraz mały, słodki różowy piesek Chojrak. Tytuło-
wy zwierzak został za młodu osierocony i pozostawiony na pastwę losu, dzięki jednak odnalezieniu go przez Muriel, 
staruszkę o złotym sercu, był w stanie odnaleźć miłość, akceptację  
i opiekę, uczucia tak niezwykle pożądane przez domowe zwierzęta. W miarę jak Chojrak dojrzewał, rosło jego przywią-

zanie do nowej pani, które z czasem zamieniło się w bezgraniczną miłość. Jed-
nak w tym samym czasie  
w domu mieszka również okropny mąż Muriel, Eustachy, darzący Chojraka 
uczuciami kompletnie odwrotnymi. Główny motyw kreskówki opiera się na 
fantastycznych zagrożeniach dotykających rodzinę, którą różowy kundelek – z 
miłości do swojej pani – stara się ratować wszystkimi możliwymi sposobami. 
Aby tego jednak dokonać, musi zmierzyć się ze swoim strachem, co wymaga od 
niego nie lada poświęcenia. Pomimo tego zawsze odnajdzie  
w sobie na tyle odwagi, aby móc ochronić Muriel i ewentualnie Eustachego. 
      W Chojraku bardzo spodobała mi się pomysłowość, jaką reżyser musiał się 
wykazać, tworząc wrogów tytułowego bohatera. Kontrast pomiędzy komicznym 

usposobieniem czarnych charakterów a intencjami, jakimi się kierują, tworzy w tej kreskówce to, co powinno zawierać 
każde dzieło animowane dla młodych odbiorców, tę niebagatelną inspirację, która fascynuje nawet starsze pokolenia. 
Przykładem może być Katz – czerwony, antropomorficzny kot; z jednej strony kompletny luzak, nigdy niczym się bar-
dziej nie przejmujący, do metod walki Chojraka z nim podchodzi trochę z przymrużeniem oka – Katz nie jest przekona-
ny, że wygra; on wie, że wygra. A mimo tego wcale nie żartuje, gdy chce nakarmić głównym bohaterem jednego ze 
swoich gigantycznych pająków. Podobnie jest z Le Quackiem – kaczorem-przestępcą, szukającym niekonwencjonalnych  
(i nielegalnych) sposobów wzbogacania się. Często mówi wstawki po francusku, posiada charakterystyczny śmiech. 
Jakich starań by jednak nie dołożyły dialogi, serial wciąż mnóstwo zawdzięcza genialnym animacjom, na które składają 
się przestraszone miny Chojraka, sceny komicznej przemocy oraz sposoby psa na informowanie właścicieli o niebezpie-
czeństwach. 
    Na szczególną uwagę zasłużyła postać Eustachego. Gdyby Chojrak nie był seria-
lem animowanym, a grający tam bohaterowie byli prawdziwi, mąż Muriel z pewno-
ścią zasłużyłby na Oskara za komizm związany z jego obrzydliwym charakterem. 
Ciągle narzekający, przezywający Chojraka „głupim psem”, wiecznie niezadowolony 
ze wszystkiego, cyniczny farmer, przy tym cały czas biorący swoje fochy na serio, 
nadaje temu dziełu niezwykłej magii i naprawdę wyjątkowego humoru. Pewnego 
razu na YouTube widziałem wysoko oceniony komentarz,  
w którym pewna osoba napisała, iż Eustachy ma zdecydowanie polskie korzenie. 
Ciekawym jest też fakt, że ów narzekający staruszek nie jest postacią, którą można de 
facto zakwalifikować do postaci negatywnych bądź pozytywnych, ponieważ z jednej 
strony ciągle szuka okazji, aby jakoś ubliżyć biednemu Chojrakowi i z całą pewno-
ścią, gdyby mieszkał sam, wyrzuciłby zwierzę bez chwili wahania. Z drugiej strony 
da się w Eustachym zobaczyć jednak jakieś głęboko skrywane dobro, choć możliwe, iż jest to kwestia umowna, jeśli 
chodzi o definicję takiego „dobra”. Mimo to jednak, rzadko zdarza się widywać w serialach postaci, które tak ciężko 
poddać jednoznacznej ocenie. Eustachy, jakikolwiek by jednak nie był, jest doskonale pamiętany przez każdego fana 
kreskówki. 
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    Oglądając Chojraka nauczyłem się przepisu na idealny film, kreskówkę, serial, recepta ta być może rozciąga się rów-
nież na inne gatunki. Otóż pomyślałem, że najlepsze dzieło kinematografii to takie, które jest w stanie obudzić  
w widzu trzy emocje: strach, wzruszenie i śmiech. Ogromną zaletą Chojraka jest spełnianie tegoż warunku. To, za co 
kocha się różowego pieska to połączenie tych trzech aspektów. Serial rozśmiesza do łez, momentami przeraża nie gorzej 
niż dobre horrory klasy A, a czasami wzrusza nie mniej niż najpiękniejsze bajki dla dzieci lub giganty dużego ekranu. 
Rzadko zdarza się też, aby jakieś serie łączyły na raz kilka zupełnie różnych gatunków, a nawet jeśli, to wymaga na-
prawdę dużego wkładu, aby całokształt był zadowalający. W zasadzie każdy 
odcinek można podciągnąć pod któreś z tych kryteriów, najczęściej jednak mo-
tywy te mieszają się ze sobą. Przykładem może być scena, w której bohaterowie 
w niekonwencjonalny sposób dostają się do piwnicy farmy, gdzie zastają Ducha 
Pełni Księżyca, wielką, unoszącą się w powietrzu astralną głowę, na widok której 
w dawnych latach włosy jeżyły mi się na karku. Eustachy wskazuje gdzieś w 
kierunku upiora z zapytaniem, czy coś widzą. Gdy Muriel mówi o oczywistości, 
wieczny maruda odpowiada „mówiłem o tej cieknącej rurze”, która notabene 
znajdowała się tuż obok. 
     Najbardziej zaś poruszającym odcinkiem serialu jest epizod o dwóch kosmicznych kałamarnicach, które zgodnie z 
symbolicznym przesłaniem są stworzeniami odpowiedzialnymi za tworzenie gwiazd. Dwie niebagatelne istoty okazują 
się być kochającą się parą. Męski osobnik zostaje niemiłosiernie zgładzony, zaś mama odlatuje na Ziemię w poszukiwa-
niu schronienia. Odcinek kończy się na tym, gdy kałamarnica wypuszcza w przestrzeń kosmiczną swoje potomstwo, 
sama zaś umiera, zamieniając się w kwiaty. Motywem kałamarnic jest delikatne solo na pianinie, idealnie pasujące do 
dwóch niewinnych, kochających się stworzeń. O morale tego odcinka nie ma sensu rozpisywać się praktycznie w recen-
zji, ponieważ nawet najpiękniejsze słowa nie są w stanie przelać na papier emocji  
i ogromnego wzruszenia płynącego z tego epizodu. Za odcinek o Twórcach Ostatnich Gwiazd scenarzystom oraz Panu 
Dilworthowi należy się wielka nagroda, gdyż czegoś tak wzruszającego nie widziałem od czasów Zielonej Mili. Takie 
momenty potrafią wywyższyć jeden serial nad wiele, wiele innych, a historia fioletowej kałamarnicy zapadła mi w pa-
mięć i poruszyła tak głęboko, że być może to właśnie tym odcinkiem Chojrak całkowicie już podbił moje serce. Po sean-
sie byłem całkowicie pozbawiony słów i pomyślałem, że każdy zanim oceni tę kreskówkę jako głupią lub pozbawioną 
większego sensu, powinien obejrzeć ten właśnie odcinek, aby zrozumieć, jak wielką materię można ukryć w czymś tak, 
zdawałoby się, przyziemnym jak film animowany. 
      Czy Chojraka można polecić do obejrzenia każdemu? Cóż, tak i nie. Magię kreskówek (dobrych kreskówek, nie 
badziewia wypierającego to, co kochaliśmy dziesięć lat temu) trzeba zrozumieć, ponieważ nie jest to rodzaj filmu, który 
każdy obejrzy bez wahania i pogardliwego uśmiechu na twarzy. Trzeba zrozumieć, że seriale animowane są animowane 
z jakiegoś konkretnego powodu, a mianowicie one już z tytułu będąc obrazami rysowanymi, a nie rzeczywistymi, nie 
narzucają, ale bardzo intensywnie sugerują dodawanie elementów fantastycznych, które przecież nie każdy widz akcep-
tuje. Znam bezpłodnych, jałowych ludzi, dla których istnieje tylko tu i teraz, nie posiadających żadnej wiary w jakieś 
wyższe sprawy, odrzucający wszystko poza tym, co zna nasza matematyka. Tymczasem nie wszystko da się opisać wzo-
rami i zasadami. Nikt nigdy nie wymyślił i nie wymyśli wzoru na miłość ani nie odkryje stałej, dzięki której będzie 
można zawsze bez problemu znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Takie kreskówki jak Chojrak akceptują to nieodłącz-
ne prawo, jakim rządzi się nasz świat. Nie ukazywana jest tutaj brudna rzeczywistość naszego świata, nie wszystko jest 
tym, czym się wydaje. Nie skupiamy się tutaj na rozterkach sercowych Natalii z M jak Miłość czy ciąży kolejnej nieod-
powiedzialnej nastolatki z Trudnych spraw. Kreskówki nie służą ukazywaniu czegoś tak banalnego. Nasze codzienne 
życie powinna wypełniać ucieczka do tego, co nieuchwytne, a nie zapętlanie się nad tym samym. Jest to w stanie przyjąć 
do wiadomości każdy; również każdy człowiek może zamiast włączania telewizora i puszczania kolejnej telenoweli 
zasiąść do komputera i wstukać w Google kryteria odpowiednie do odnalezienia warto-
ściowego serialu animowanego. Moje zdanie podzieli każdy „otaku” czy po prostu miło-
śnik anime lub mang. Kreskówki, zwłaszcza takie jak Chojrak Tchórzliwy Pies, to multi-
medialne wrota do innego, lepszego świata, spełnienie ludzkiej tęsknoty za tym, co nie-
możliwe. 
     Podsumowując, myślę że te moje rozważania zawarły chociaż częściowo myśl, reflek-
sję jaką wyciągnąłem po obejrzeniu wszystkich epizodów serialu. Historia cudownego 
różowego pieska, czasem przerażająca, czasem rozśmieszająca, to absolutny klejnot wśród 
seriali animowanych. Oglądając perypetie Chojraka, jego skromnej rodziny, antropomor-
ficznych stworzeń przyjaznych głównemu bohaterowi oraz zastępów straszydeł, poczułem 
się odmieniony, jakbym czerpał z nieskończonego źródła inspiracji. Cudownemu zwier-
zaczkowi zawdzięczam jednak poza niedawnymi uniesieniami i radością także wspaniałe 
dzieciństwo, gdyż to właśnie wtedy, oglądając Chojraka jeszcze jako przedszkolak, miałem tę możliwość uchwycenia 
świata magii i fantazji, jaką John Dilworth podarował mojemu pokoleniu. A tak przy okazji, pozdrowienia dla wszyst-
kich Czytelników, noszących popularne ostatnio koszulki z Chojrakiem. 
 

Chojrak Tchórzliwy Pies. Reż. John R. Dilworth. Prod.: USA, 1999-2002. 
Aleksander Polishchuk Skiba, 2b 
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walentynki 

    

INTYMNY WIERSZINTYMNY WIERSZINTYMNY WIERSZINTYMNY WIERSZ    
Julian TuwimJulian TuwimJulian TuwimJulian Tuwim    

 

Warto, warto żyć,Warto, warto żyć,Warto, warto żyć,Warto, warto żyć,    

Wtedy pachniałaś bzami,Wtedy pachniałaś bzami,Wtedy pachniałaś bzami,Wtedy pachniałaś bzami,    

Dziś znowu kupiłem flakonik,Dziś znowu kupiłem flakonik,Dziś znowu kupiłem flakonik,Dziś znowu kupiłem flakonik,    
Roztarłem kroplę na dłoniRoztarłem kroplę na dłoniRoztarłem kroplę na dłoniRoztarłem kroplę na dłoni    

I przeszłość wieje nad namiI przeszłość wieje nad namiI przeszłość wieje nad namiI przeszłość wieje nad nami    
Bzami.Bzami.Bzami.Bzami.    

Warto, warto żyć.Warto, warto żyć.Warto, warto żyć.Warto, warto żyć.    

Mgławo jest za oknami,Mgławo jest za oknami,Mgławo jest za oknami,Mgławo jest za oknami,    
Zaraz listonosz zadzwoni,Zaraz listonosz zadzwoni,Zaraz listonosz zadzwoni,Zaraz listonosz zadzwoni,    

UUUUstami przypadam do dłoni,stami przypadam do dłoni,stami przypadam do dłoni,stami przypadam do dłoni,    
CałujęCałujęCałujęCałuję    cień twojej woni...cień twojej woni...cień twojej woni...cień twojej woni...    

Przyjdziesz Przyjdziesz Przyjdziesz Przyjdziesz ----    będziemy sami,będziemy sami,będziemy sami,będziemy sami,    

Jedyni i zakochani,Jedyni i zakochani,Jedyni i zakochani,Jedyni i zakochani,    
Chłonąc z czChłonąc z czChłonąc z czChłonąc z czułością perfumyułością perfumyułością perfumyułością perfumy    

W miłym uśmiechuW miłym uśmiechuW miłym uśmiechuW miłym uśmiechu    intymnej zadumy:intymnej zadumy:intymnej zadumy:intymnej zadumy:    
"To my? Ja "To my? Ja "To my? Ja "To my? Ja ----    i ty?"i ty?"i ty?"i ty?"    

Wiesz? Wzdycham... I przez łzyWiesz? Wzdycham... I przez łzyWiesz? Wzdycham... I przez łzyWiesz? Wzdycham... I przez łzy    

Powtarzam: warto, warto żyć...Powtarzam: warto, warto żyć...Powtarzam: warto, warto żyć...Powtarzam: warto, warto żyć...    
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