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słowo wstępne 

     Teraz już zaczyna się wielkie odliczanie. Dla maturzystów, ponieważ zostało im niewiele czasu do tego najważ-
niejszego egzaminu w życiu, a dla pozostałych, bo już niedługo wakacje. W ramach rozluźnienia można poczytać, 
jak zawsze obecną w Cenzurce poezję. W tym numerze znajdziemy także relacje ze spotkań z Karolem Maliszew-
skim w ramach projektu „Szkoła z poezją” oraz z Tomaszem Lulkiem - aktorem, którego w Teatrze Kameralnym 
wysłuchała klasa 1a.  
     Mamy też dalszy ciąg doświadczeń z kulturą światową, tym razem nasza podróż zaniesie nas ku Stanom Zjed-
noczonym, o których opowie Amerykanka – Oliwia.   
     Jak zwykle nie zabraknie w naszej gazetce wolnomyślicielskich wypowiedzi naszych uczniów, takich jak: eseje 
- tym razem o radości, które są jednocześnie zwycięskimi pracami w konkursie; ostatni rozdział opowiadania Down 
the Edge, które kończy się, ale autor zapowiada, że nie powiedział jeszcze ostatniego zdania; obiecująco zaś zapo-
wiada się nowe opowiadanie, a właściwie filozoficzna opowiastka Aleksandra - The Lake Shrine.  
     Zachęcamy także do przeczytania artykułu o kulisach organizacji tegorocznego „Przekrętu”. Oczywiście nie 
byłoby Cenzurki bez Gry w skojarzenia, tym razem przepytaliśmy bardzo lubianą przez wszystkich anglistkę - 
panią Margeritę Niwelt. Mam także nadzieję, że po przeczytaniu artykułu Alka o bajce  My Little Pony, zmienicie 
zdanie o kucykach. Z zaciekawieniem czytam również teksty naszego kolegi z pierwszej klasy – Filipa, którego 
Małe i duże przemyślenia są niby o niczym, ale sporo mówią nam o autorze. Zresztą, oceńcie sami. 
     Na koniec trochę prywaty ☺: trzymajcie się ciepło pierwszo i drugoklasiści. Obyście wynieśli z tej szkoły tak 
samo fajne wspomnienia jak ja i chyba większość trzecioklasistów.  
                                                          Trzymajcie za nas kciuki na maturze. 
 

                                                                                Agata Pomietło, kl. 3a 
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Niezwykła codzienność  
Zdjęcie autorstwa Agaty Więch  

z klasy 2b, która zdobyła  
nagrodę publiczności  

w konkursie fotograficznym  
w ramach tegorocznego  

Przekrętu. 
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gra w skojarzenia 

   

Margerita Niwelt – odważna i niezależna  
nauczycielka języka angielskiego 

 

 
Jestem 

wśród ludzi, których lubię i szanuję.  
Moje dzieciństwo 

radosne, rodzinne, zabawowe, artystycz-
ne, niezapomniane. 

Szkoła nauczyła mnie 
że na naukę nigdy nie jest za późno.  

Autorytetem dla mnie są 
ludzie niezłomni, tacy jak Irena Sendle-
rowa, ludzie genialni, tacy jak Jan 
Szczepanik - polski Edison. 

Utożsamiam się z 
nie utożsamiam się, lecz zazdroszczę 
tym, których natura hojnie obdarowała 
talentami. 

Lubię w sobie 
odwagę i niezależność.   

Zmieniłabym w szkole 
marzą mi się klasy max 15 osobowe. 

W życiu szukam 
nie szukam – samo przychodzi.  

Wierzę w 
moc sprawczą słowa.    

Uczeń idealny  
ideały są nudne.  

W szkole irytuje mnie  
kilka spraw, na które nie mam wpływu. 

Lubię kiedy uczeń 
opowiada mi o swoich pasjach.  

Rozważna czy romantyczna? 
udaję, że jestem rozważna.   

Wymarzona podróż 
nad Bałtyk przed sezonem.   

Prawdziwe szczęście 
daje drugi człowiek.   

Dzieci  
zbyt szybko stają się dorosłe.  

Perfekcyjny dzień 
może być w dwóch wersjach: 
a) spędzony pod orzechem z ulubioną 
lekturą, 
b) wypełniony zajęciami.   

Nigdy nie zapomnę 
wciąż zapominam.   

Kiedy jest mi źle 
głaszczę kota. 

Przyjaciele 
          poznani w szkole średniej, wierni i lojalni. 
Potrafię wybaczyć 
           nie wybaczam, zapominam. Ale wcześ-  
           niej się wkurzam.      
W szkole boję się 

„mierników” i „ryzyk”. 
Praca 

wymarzona, to praca z młodymi ludźmi. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny 

jadę na wycieczkę szkolną.  
Jestem uzależniona od 
           rozmów z ludźmi, których lubię i szanuję. 
Rozśmieszają mnie 

występy Enerdowskich Pływaczek. 
 Wzrusza mnie  

potężny głos filigranowej Klaudii W. 
Moje śniadanie 
            espresso z pianką plus słoneczny  
            poranek. 
Niebo w gębie czuję 

jak wyżej. 
Miejsce we Wrocławiu 

mój malinowy chruśniak na ogródku. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił 

film, który trzeba zobaczyć to  
„Sugarman”. 

Aktualnie czytam 
„Dzienniki kołymskie” Jacka Hugo-
Badera i „Barbarę Radziwiłłównę z Ja-
worzna-Szczakowej” Michała Witkow-
skiego. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 
„Moje małe nieba” i piosenki w wyko-
naniu Izy M. 

Gdybym nie robiła tego co robię 
pewnie zrobiłabym karierę w biznesie. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole 
kazać nauczycielowi śpiewać na scenie. 

Nigdy nie zrobiłabym 
w moim słowniku nie ma słów: nigdy  
i zawsze.  

Gdybym miała życzenie do złotej rybki 
            poprosiłabym o tablicę interaktywną.                     
Ostatnie zdanie 
           Maturzystom życzę powodzenia! 



projekt Szkoła z poezją    

 

Spotkanie z Karolem Maliszewskim  
- poetą, prozaikiem i krytykiem literackim   
 
     26 marca 2013 r. naszą szkołę odwiedził Karol Maliszewski, kolejny 
gość projektu „Szkoła poezją”. Jest on absolwentem filozofii, doktorem 
nauk humanistycznych oraz adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Założył Nowo-
rudzki Klub Literacki Ogma oraz jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, a także laureatem wielu nagród literackich. W 2007 roku był 

nominowany do Literackiej Nagrody Nike. Doktor Maliszewski jest uważany za najaktywniejszego i najbardziej 
kontrowersyjnego krytyka poezji nowoczesnej. Dzięki niemu mieliśmy możliwość zgłębiania tajników poezji 
współczesnych twórców, a także odetchnąć od” kluczy” maturalnych i interpretować dzieła w nieszablonowy spo-
sób. Nasz gość zaprezentował nam twórczość trzech współczesnych poetów: Jakobe Mansztajna, Izabelli Kaw-
czyńskiej i Przemysława Owczarka. 
    Izabella Kawczyńska w swoich wierszach opowiada o życiu 
kobiety, „rozpracowuje kobietę”, wgłębia się w jej sposób myślenia, 
emocje i odczucia. W wierszach widzimy obraz kobiety od momen-
tu wchodzenia w dorosłość, przez spotkanie z rzeczywistością do 
momentu, w którym zamyka się pewien rozdział w jej życiu. Dzięki 
bagażowi doświadczeń staje się coraz bardziej dojrzała. 
    Jakobe Mansztajn opowiada o zwykłym, codziennym życiu na 
blokowisku i istniejących tam problemach. Ukazuje wartości rzą-
dzące życiem paczki przyjaciół w mieście. Autorytetem dla podmio-
tu w wierszach jest człowiek o pseudonimie Siwy, reprezentuje on 
sposób myślenia prostego człowieka, który rozważa proste proble-
my w prosty sposób, tak jak filozofowie zastanawiali się nad wieloliniowością czasu, tak on rozważał czy zdąży na 
autobus. W swoich dziełach Mansztajn pragnie nam przekazać, iż nic nie jest wieczne i wszystko przemija, a po-
ezja nie dotyczy jedynie elity, ale także zwykłych ludzi. Według poety poezji nie da się spisać, określić, poezją jest 
życie, a najwięcej jest jej w milczeniu.  
     Przemysław Owczarek napisał między innymi tomik poezji „Cyklist”, w którym pokazuje perspektywę świata 
z oczu rowerzysty. Autor jest antropologiem, co się uwidacznia w jego poezji. Sam tytuł jest połączeniem dwóch 
słów cyklista oraz list. Cały tomik jest swego rodzaju listem rowerzysty, jest to ewenement i wyjątkowe dzieło dla 
polskiej poezji. Debiutanckim tomikiem poety była „Rdza”, opowiada on w nim o swoim dzieciństwie, spędzonym 
na wsi. Przyroda odgrywa ważną rolę w jego poezji, o czym świadczy duża znajomość roślin i zwierząt. 
      Karol Maliszewki , naszym zdaniem, jest wyjątkowym człowiekiem, opowiadał bardzo ciekawie o poezji, po-
zwalał nam, a wręcz zachęcał do interpretacji wierszy w swój indywidualny sposób, nie narzucał swojej wizji od-
bioru danego wiersza, jednocześnie okazał się osobą bardzo skromną, a także otwartą na innych. Współpraca oka-
zała się wyjątkowo owocna i przybliżyła nam świat poetów. Dzięki warsztatom nauczyliśmy się postrzegać poezję 
w inny sposób. 

Opracowali: 
Aleksandra Wrona, kl. 2a, Michał Białek,  kl. 2c 

projekt Mały Magiel Sztuk 

Spotkanie z aktorem Tomaszem Lulkiem 
 

W środę - 20 marca -  klasa 1a LO Nr XVII uczestniczyła w ciekawym spotkaniu  
z aktorem Tomaszem Lulkiem, które odbyło się na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego.  

Rozmowę z artystą poprowadziły licealistki z I LO we Wrocławiu  
-  Aleksandra Mielczarek i Dominika Wójcik. 

 

     Tomasz Lulek  mówił o swoich licznych doświadczeniach zawodowych: o pracy w teatrze, na planie filmowym, 
o rolach dubbingowych, a nawet o pracy konferansjera w cyrku. Stwierdził, iż zawód aktora jest zawodem jak każ-
dy inny. Aktor, według niego, to człowiek do wynajęcia. Podejmuje się grania różnorodnych ról i robi to najlepiej, 
jak umie, nawet jeśli jest to udział w reklamie. 
     Na pytanie, dlaczego wybrał właśnie aktorstwo, odpowiedział, że to kwestia przypadku. Pan Tomasz nie zdążył 
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złożyć dokumentów na Wydział Prawa, spróbował więc sił w bardziej 
artystycznym zawodzie. Na pytanie, u jakiego reżysera chciałby zagrać, 
odpowiedział, że u Jerzego Stuhra. Wybór uzasadnił talentem, doświad-
czeniem, ale przede wszystkim zdolnościami pedagogicznymi artysty, 
który współpracuje z aktorami, rozmawia, doradza. Ta wypowiedź świad-
czy niewątpliwie o tym, że aktor uczy się przez całe życie. Aktorstwo 
pozwala rozwinąć się człowiekowi na wielu płaszczyznach, doświadczać 
różnych rzeczy i zjawisk, umożliwia również poznanie samego siebie. 
Pan Tomasz opisał blaski i cienie aktorstwa. Nie wypowiedział się jednak 
jednoznacznie w kwestii zarekomendowania tej profesji młodzieży. Pod-
kreślił, że jest bardzo zadowolony ze swojego życia i osiągnięć. Po 
wywiadzie ukształtował nam się obraz człowieka skromnego, hołdującego 
ciężkiej pracy, życzliwego, wiernego obranym w życiu priorytetom i war-
tościom. Wspaniałego aktora, ale także człowieka. 

                                                                   

z relacji prowadzących spotkanie: A. Mielczarek i D. Wójcik 
 

 
 

    Odcinek 2 - Stany Zjednoczone 
 

Najpotężniejszy kraj na świecie. Z jednej strony wielkie miasta,  
filmy, gry i muzyka popularna na całym świecie, potężne korporacje, 
prym wśród nowoczesnych technologii oraz przeogromna, nieskry-
wana duma narodowa. Z drugiej – stereotypy o sporach rasowych, 

otyłych ludziach, kontrowersyjna historia oraz wiele więcej.  
Dla Cenzurki o Stanach Zjednoczonych opowie 18-letnia  

Olivia z Georgii. 
 

 

P: Jesteś Amerykanką – obywatelką najpotężniejszego kraju na świecie! Jak się czujesz ze świadomością mieszka-
nia w takim miejscu? Czy czujesz, że masz szczęście z tytułu bycia urodzoną tutaj? 
Olivia : Czasami ta świadomość mnie przeraża. Odnoszę nieraz wrażenie, że bycie Amerykanką sprawia, że nie 
mam żadnego „doświadczenia życiowego” oraz że jestem w państwie kontrolowanym. Brzmi głupio, ale myślę, że 
życie tutaj skłania człowieka do takich właśnie przypuszczeń; ale poza tym tak, czuję się szczęściarą. Czasem tro-
chę mnie złości, że Amerykanin z tytułu swojej narodowości nie jest zbytnio „uprawniony” do bycia złym czy 
smutnym ze swojego życia. Ale szczerze, oby tylko więcej mieć wyłącznie takich problemów. 
P: Więc Amerykaninowi nie wolno być smutnym? 
Olivia : Nie że nie wolno, tylko wyrażałoby to brak szacunku dla ludzi, którzy mają gorzej. Wierzę, że człowiek 
zawsze ma prawo być smutny, niezależnie od posiadanych dóbr, ale warto pamiętać, że mieszkanie w USA to fart. 
Czasem chciałabym wyprowadzić się i zamieszkać w jakimś innym stanie, ale nie ciągnie mnie poza Amerykę. 
Stany Zjednoczone to wielki kraj. Czasami chciałabym uciec gdzieś daleko i zacząć życie od nowa, by odciążyć się 
od tych wszystkich odpowiedzialności, no ale to z kolei wiązałoby się to z obniżeniem poziomu życia.  
P:  Jak się czujesz z historią Stanów Zjednoczonych? Mam na myśli udział w II wojnie światowej, wojnie  
w Wietnamie oraz kontrast pomiędzy wagą tych wydarzeń. Czy czujesz się dumna z historii swojego kraju, czy może 
uważasz ją wyłącznie za dowód na lekkomyślność i głupotę Amerykanów? 
Olivia : Absolutnie nienawidzę naszej historii i odnoszę wrażenie, że amerykańskie szkoły niesamowicie przecenia-
ją te g***niane osiągnięcia, jakich Stany Zjednoczone dokonały. Wygoniliśmy Indian z ich siedlisk, a wielu współ-
czesnych Amerykanów WCIĄŻ wierzy, że mieliśmy do tego oczywiste prawo! Mówiłam o tym problemie jednemu 
gościowi z mojej ławki na studiach społecznych, a on odparł „no dobra, ale wtedy świat nie byłby taki, jakim jest”. 
No i co? Stało się źle. Poza tym posiadam skrajnie antywojenne poglądy i nie potrafię zrozumieć ludzi dokonują-
cych przemocy w jakikolwiek inny sposób poza obroną własną. 
P: Możliwe, że czujesz się źle z powodu tego, co twoi „ziomkowie” zrobili przed wiekami tym Indianom. 
Olivia : Ani trochę nie utożsamiam się ze swoim społeczeństwem. Wielu ludzi tak, jest „dumnymi Amerykanami”, 
ale ja nie czuję ani trochę jakoby Ameryka coś dla mnie znaczyła. Nie napisałam Konstytucji; nie napisałam praw; 
nie stworzyłam demokracji. No i nie mam praw wyborczych. Ja się tu TYLKO urodziłam. To tylko miejsce, i serio, 
co mnie to obchodzi? Wielu ludzi uważa, że bycie patriotą jest ważne, ale ja tego nie cierpię. Moim zdaniem ta 
sprawa wiąże się z propagandowym oddziaływaniem rządu na ślepych ludzi po to, aby ten mógł czerpać korzyści, 

Zdj. Wiktoria Hetman 
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również poprzez podkreślanie między nami różnic, które TAK NAPRAWDĘ nie istnieją (wszyscy jesteśmy ludź-
mi, czyż nie tak?) 
P: Czy to prawda, że w USA jest sporo obcokrajowców? Czarnych, Azjatów? Czy ich zachowanie jest wyraźne inne 
od zachowania białych? Jakie jest twoje podejście do ludzi innych rasowo? 
Olivia : Znakomita większość osób z mojej okolicy jest biała, ale to zależy od regionu. W Kalifornii, gdzie mam 
kuzynów, większość ludzi to Latynosi, zaś w Nowym Yorku przeważają Murzyni. Z tego, co wiem, Azjaci są naj-
szerzej rozmieszczeni (parsknięcie). Przykładowo w naszej szkole większość ludzi jest biała, ale jest też paru Azja-
tów, trochę Indian, trochę Afroamerykanów. Znam nawet jednego chłopaka z Libii. Ich zachowanie jest inne, ale 
tylko odnośnie tych, którzy się przenieśli, którzy nie wychowali się w tej okolicy. Traktuję ich z szacunkiem  
i otrzymuję to samo w zamian. 
P: Czy jesteś czasem świadkiem prześladowań na tle rasy? Ogólnie w filmach albo ze stereotypów zawsze mi się 
wydawało, że w Ameryce panuje konflikt pomiędzy białymi a czarnymi. 
Olivia : Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że osobiście nigdy nie spotkałam się z jakimiś spięciami związa-
nymi z kolorem skóry. Słyszałam o tym w telewizji, ale u mnie w szkole ludzie nie przejmują się tym. Ustaliliśmy, 
jakie żarty są śmieszne, a jakie już mniej i wszystkim żyje się dobrze, ale jak już wspominałam jestem wyjątkiem – 
chodzę do bogatej szkoły zdominowanej przez białych, w biedniejszych szkołach ludzie są znacznie mniej mili. 
P: Czy to prawda, że Amerykanie są grubi? Jak często widzisz ludzi wcinających cheeseburgery, frytki, pączki? Czy 
zmienne te zależą od wieku, płci, czy otyłe osoby występują zarówno wśród dzieci, nastolatków jak i dorosłych? 
Olivia : Osobiście znam mało otyłych osób. Myślę, że w mojej szkole jest ledwie jedna para osób naprawdę otyłych  
i może 30% posiada lekką nadwagę, ale to naprawdę czysta zgadywanka bez żadnych podstaw szacunkowych. Nie 
wiem. Poza osobami, które znam osobiście, czyli członkami rodziny i przyjaciółmi, kojarzę... dwie? puszyste oso-
by. Jeden to mój kuzyn, drugi to przyjaciel mojej siostry, z lekką nadwagą. Poza tym, bierze się to też z faktu, że 
mieszkam w bogatej dzielnicy, gdzie ludzie generalnie dbają o zdrowie, więc większość osób je sałatki i chodzi  
z lunchboxami. 
P: Jak postrzegasz resztę świata jako Amerykanka? Umiałabyś wskazać na mapie, gdzie leży Polska, Francja, 
Niemcy, kto z kim graniczy? Czy Amerykanie posiadają jakieś stereotypy na temat Polaków? 
Olivia : (śmiech) Nie – wiem – nic! Mogłabym wskazać na mapie Włochy, Francję, Hiszpanię, Rosję, Chiny, Japo-
nię i Indie. Moja wiedza geograficzna jest poniżej przeciętnej, ale sądzę, że to mało istotne; bardziej ciekawe są 
kultury i ludzie, granice to tylko kreski na mapie. Nie ukrywa to jednak faktu, że w porównaniu z tym, co – zdawa-
łoby się – wszyscy na świecie wiedzą, ja jestem wprost ignorantką (uśmiech). I jeśli mam być kompletnie szczera, 
o Polsce nie wiem absolutnie nic. Nic, kompletnie. Ale bardzo bym chciała wiedzieć więcej, chociażby dlatego, że 
to twoja ojczyzna. Szkolnictwo amerykańskie jest bardzo liniowe. Wiem to, co jest powszechne wiadome. To, o 
czym naprawdę się uczymy, to wojny, które wygraliśmy oraz to, jaką to hegemonią światową jesteśmy... 
P: Jak wygląda sprawa z pracą w Stanach Zjednoczonych? Czy łatwo ją zdobyć? Czy trzeba mieć wyższe wykształ-
cenie, by dobrze zarabiać? 
Olivia : Jak w innych kwestiach, tak i tutaj: żyję w bogatym regionie, gdzie łatwo o pracę, natomiast poza tym, z 
tego co słyszę wzdłuż i wszerz, ciężko znaleźć jakieś dobre zajęcie. Słyszałam, że jest niemalże niemożliwym zna-
lezienie pracy jeżeli nie uczęszczałeś przez cztery lata do koledżu. Ogólnie ludzie po liceum raczej nie zachodzą 
daleko. 
P: Jakie jest twoje podejście do amerykańskich filmów, muzyki? Amerykańskie rzeczy są obecne praktycznie wszę-
dzie! Uważasz, że jest to tworzenie „taniej” kultury, czy jesteś zadowolona z faktu, że na całym świecie jest coś 
tobie znajomego? 
Olivia : Myślę, że to dość osobliwe, iż Stany Zjednoczone zdominowały światową popkulturę w ten sposób. Czuję 
się szczęśliwa, że nie muszę uczyć się innych języków, tak jak wy musicie ciągle rozumieć angielski, ale uważam 
to za kompletnie niesprawiedliwe. Jedyne, co mnie interesuje z zakresu obcej kultury popularnej to muzyka francu-
ska, z której zdobyciem często mam problemy (podziwiam muzykę tego kraju; największą sympatią darzę artystów 
takich jak Coeur de Pirate, Mademoiselle K oraz jedną piosenkę zespołu Music Is Not Fun). I to właściwie całość 
moich badań w zakresie innych kultur, poza rzeczami, których uczą nas w szkole oraz z tego, czego się nauczyłam, 
czytając o filozofii (dziarski uśmiech). 
P: Wielkie dzięki za wszystko, o czym opowiedziałaś! 
Olivia : Również dziękuję, mam nadzieję, że pomogłam wykreować nieco lepszy wizerunek Amerykanina, chociaż 
warto zaznaczyć, że jestem naprawdę nietypowym przykładem mieszkańca USA. Ale Ameryka jest w końcu tak 
ogromna, że tworzenie uogólnień po prostu nie ma sensu.  
Mam nadzieję, że przyjemnie się Wam czytało to, co miałam do powiedzenia. And HAVE A GREAT LIFE. 
 

Aleksander „Polishchuk” Skiba, kl. 2b 
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poezja   

    

Finał wojewódzkiego konkursu poetyckiego  
 

   22 marca odbył się finał III Wojewódzkiego Konkursu    
     Poetyckiego „O złoty karton III LO” organizowany  
           dla uczniów szkół średnich Dolnego Śląska  
              pod hasłem „Zapomniane przez słońce”.  
Swoje wiersze do konkursu zgłosili poeci z naszej szkoły, którzy 
często prezentują swoją twórczość w "Cenzurce": Agata Pomie-
tło, Justyna Józwa, Małgosia Wiśniewska, Agnieszka Bille-
wicz, Daria Białobrzycka oraz Kacper Rygałło. Należy dodać, 
że Kacper zajął 3. miejsce w konkursie, a pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy uczestnictwa wraz z książką-poradnikiem. 
Jurorami konkursu byli wrocławscy literaci: Ela Kołodziejczyk, 
Justyna Paluch. Jacek Bierut, Tomasz Majeran  
i Przemysław Witkowski.  
            Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!

    

Definicja szczęściaDefinicja szczęściaDefinicja szczęściaDefinicja szczęścia 
 

Nie idąc, lecz stojąc gdzieś  
zmierzasz, szukając, dążąc gdzie  
zamierzasz, marzysz, ruszasz  
do przodu, stajesz, zamierasz 
w pół kroku 
 

Gdzie to czego szukasz 
ukryte, pragnienie przed wzrokiem Twym  
skryte, cel będący na końcu  
drogi, mały świat, który nie jest 
Ci wrogi 
 

Gdzie ścieżka, którą wyjdziesz  
z cienia, która przyniesie nie tylko  
wspomnienia, słońca promienie 
niczym niezastąpione, do szczęścia 
pragnienie wrodzone 
 

I choćbyś lat tysiące  
stracił, nie znajdziesz tego coś  
utracił, wskazówką będzie tylko to 
pragnienie, do szczęścia, którym jest 
dążenie... 
                                                           YenneferYenneferYenneferYennefer    

    

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.      
                                                              YenneferYenneferYenneferYennefer    

 
                                

    
************    

Ludzie nie chcą pamiętać, 
Chcą cieszyć się słońcem, 

Nie przejmować się 
Zbliżającym końcem. 

Wiszą zegary, 
Czas upływa, 

To drażni ludzi jak komary, 
Wspomnień przybywa. 

To boli, 
Kiedy coś się kończy. 

Nie chcemy o tym pamiętać 
Śmierć nas nie rozłączy. 

W nocy - płacz i zgrzytanie zębów, 
Za dnia – dobranoc smutkom, 

Idziemy się cieszyć 
Jasną radością krótką. 

Stróżu mój, Boży Aniele, 
Życie to dla mnie tak wiele. 
Bogu wierni lub niewierni 
Chcemy być nieśmiertelni. 

„Od nagłej a niespodziewanej śmierci 
Zachowaj nas Panie” 

W głowie się nie mieści, 
Że z życiem taniec 

Może jutro dobiec końca. 
Pocieszenie jest u boku słońca. 

Jasne barwy uspokoją, 
A rany w końcu się zagoją. 

Odpocznijmy, 
Zapomnijmy. 

                                                                                                                                                DaszaDaszaDaszaDasza    
               

Od lewej: Justyna Paluch - jurorka, poetka oraz Daria,  
Justyna, Agnieszka, Agata, Kacper. 
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 ************ 
Dobry wieczór, to ja – Twój lęk, 
Pojawiam się nagle jak ostry dźwięk. 
Boisz się ciemności, 
Bardzo mnie to cieszy, 
Ciebie złości, 
Nie musisz się nigdzie spieszyć.  
Chwila niepewności, 
Niech w Tobie zagości. 
Wypełnię Twoje ciało 
I duszę Twą całą. 
Nie masz dokąd uciekać, 
Nikt Ci nie pomoże, 
Pozostaje tylko czekać, 
Na śmierć może? 
Śmieszny jesteś mały człowieczku, 
Wejdź na górę i skacz, 
Zamknij oczy na wieki wieków, 
Potem będzie płacz, 
Ale to już nie będzie Twoja udręka, 
Skończy się męka. 
To takie kuszące, 
Chcesz 
Ukoić serce bolące. 
Wiesz, 
Że to nie jest łatwe, 
Ale mimo wszystko 
Wejdź na tę tratwę 
I odpłyń stąd daleko. 
Za tą rzeką 
Jest szczęście. 
Mamy wczesny ranek, 
Ludzie w tym mieście 
Zapomną szybko, 
Nie zwrócą uwagi 
Na to, że nie masz odwagi 
By żyć, 
By być. 

                                                                                                                                    DaszaDaszaDaszaDasza    
    
************    
Oczy syreny 
Dziś mi powiedziały 
Że jedna prawda  
Jest tylko 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, których nie wiecie 
Umarli po cichu w pozłacanej karecie  

                                     KirkeKirkeKirkeKirke    
    

************    
Jestem spokojna 

Do czasu … 
Kielich moich łez 

Jest słodki 
Szykuje się wojna 

Nie liczmy na cuda 
Gdy czara się napełni 
Sztandary zapłoną 

Łzy wypije Ares 
I zrzednie mu mina 
Bo zamiast słodyczy 
Łzy pełne goryczy 

 
                                                                                                                        KirkeKirkeKirkeKirke    

    
    
    
Odyseusze zagubieni, których nie światło Odyseusze zagubieni, których nie światło Odyseusze zagubieni, których nie światło Odyseusze zagubieni, których nie światło     
                            latarni do brzegu prowadzi, latarni do brzegu prowadzi, latarni do brzegu prowadzi, latarni do brzegu prowadzi,     
lecz uczucie palące co ciągnie ich do siebie…lecz uczucie palące co ciągnie ich do siebie…lecz uczucie palące co ciągnie ich do siebie…lecz uczucie palące co ciągnie ich do siebie…    
  
Żal mi was, Odyseusze, 
Co płyniecie po morzach miłości 
Jeden na statku ze smutku, 
Złamanych obietnic i lodowatej samotności 
Oraz drugi co się utrzymuje na wodzie  
Przez świadomość, że go osoba ukochana 
Zdradza z własnym sumieniem 
I płyną tak, płyną już wieki 
Nieświadomie się szukają 
Mijają się dzień w dzień, 
Ranek w ranek pośród mgły 
Lecz zdarza się, że wyciągają ręce, 
Daleko do siebie nawzajem 
I przez chwilę dotykają się ich dłonie 
Lecz… statki wciąż płyną,  
A chwile tak ulotne… 
 

                                                                                    JuiceWolf96’JuiceWolf96’JuiceWolf96’JuiceWolf96’    
 

 

************        
Smutek, żal - po gruzach chodzę, 
 Śmiercią budowany bruk. 
Tu umarł chłopiec, 
 Tu umarł mężczyzna. 
Tu umarło człowieczeństwo. 
 Pozostał strach, smutek i ból. 
Co czujesz idąc drogą, 
 Której kamienie krwawą ręką przyniesione? 
Smutek, żal - łza słona, 
 śmiercią splamiona ziemia. 

 

                                                                                                            JuiceWolf96JuiceWolf96JuiceWolf96JuiceWolf96    

Rys. Daria Białobrzycka, kl. 1f 
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************    
Budzą się w łachmanach 
Splugawione, drżące 
zapomniane przez świat 
mijane na ulicy 
jak cienie 
na jakiś cud czekające 
na spokojną noc 
na dzień bez papierosa 
dymu i alkoholu 
miłości łaknące 
damy nocy 
w dzień normalnie żyjące 
wieczorami pożądliwe 
pieszczące, czarujące 
skazane na namiętność 
to ich wybór? 
nikt nie słyszy, 
a może nie chce 
spotkasz je na przystanku 
w zaślepionym mieście 
w eleganckich ciuchach  
uśmiechnięte 
w duszy płaczące 
przez gwałt na naturze 
zapomnienie przez słońce. 
 

                                                  AudreyAudreyAudreyAudrey    
    

Ja niczyja Ja niczyja Ja niczyja Ja niczyja     
    

Dzisiaj jest ten dzień 
Dzisiaj kolejny już miesiąc mija 
Naznaczona twoim piętnem 
Ósmy miesiąc 
Ja niczyja 
Dzisiaj wszystko mi Cię przypomina 
Każda piosenka 
Każda mijająca chwila 
Przynosi moment rozmarzenia 
Bez chwili wytchnienia 
Bo odszedłeś 
Nie kochasz 
A czas mija 
Przecieka przez palce 
Nic się nie zmienia 
Oddalam się od rzeczywistości 
Coraz bardziej przemijam 
Ale możesz być pewny że tu będę 
Ja, niczyja 

                                                
AudreyAudreyAudreyAudrey    

 

    

Wolę Szymborską od SojkiWolę Szymborską od SojkiWolę Szymborską od SojkiWolę Szymborską od Sojki 
(…) 
Wolę Galijczyków od wielkich Rzymian 
Wolę Słowian od Aryjczyków 
Wolę homoseksualistów od nienawiści do nich 
Wolę noc od nieudanego dnia 
Wolę poezję rymowaną 
Wolę średniowiecze 
Wolę śmierć w chwale od życia w okowach 
Wolę trudne filmy od pustych komedii 
Wolę proste rysunki 
Wolę szczerość bez chamstwa 
Wolę kakao od piwa. 
Wolę pocałunki francuskie od seksu 
Wolę gwiazdy 
Wolę amatorów od zawodowców 
Wolę koty 
Wolę sukienki od spodni 
Wolę umierających za miłość 
Wolę dobranocki 
Wolę spacerować 
Wolę naukę od szkoły 
Wolę dziewczyny z małymi piersiami 
Wolę zielone oczy 
Wolę swoje długie włosy 
Wolę miłość od pożądania 
Wolę sekundę z Tobą od godzin z przyjaciółmi 
Wolę śmierć w Twych ramionach 
od nieskończonej rozłąki z Tobą 
                                      

Soul StälkerSoul StälkerSoul StälkerSoul Stälker    
 

 
 

Rys. Daria Białobrzycka, kl. 1f 



 

     10 kwietnia w Mediatece odbył 
się V finał mi ędzyszkolnego 
konkursu „Szkolny broker in-
formacji”  przeznaczony dla 
uczniów klas drugich szkół ponad-
gimnazjalnych Wrocławia. W LO 
Nr XVII zwycięzcami etapu 
szkolnego zostali Aleksandra 
Nowak i Maciej Skura z kl. 2b; 
drugie miejsce zajęli: Natalia Ła-

skarzewska i Arkadiusz Wojcieszek z kl. 2c;  trzecie  miejsce - Aleksandra Żuber i Bartosz Ratusznik z kl. 2d. 
    W finale w Mediatece naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Nowak i Agata Więch (za Macieja, który 
wyjechał na wycieczkę-nagrodę) i odniosły sukces – zajęły III miejsce. 
Konkurs polegał na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy o źródłach informacji, 
doskonaleniu umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i selekcji informacji oraz 
posługiwania się technologią informacyjną. Po wykonaniu zadań wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Ossolineum i wysłuchania wykładu o 
historii tej historycznej książnicy. 
     Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Teleinformatycznych  
i Elektronicznych oraz Mediateka, patronat sprawował Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.  
     Gratulujemy Oli i Agacie oraz wszystkim uczestnikom konkursu w naszej 
szkole. 
  
recenzja filmu 
 

Uczeń czarnoksiężnika. Reż. John Turteltaub. Prod. USA, 2010. 
 

       Gdy pierwszy raz usłyszałem o filmie trzy lata temu w jakimś trailerze telewizyj-
nym, tytuł nawet mnie zaciekawił. Kilka efektów specjalnych, interesujący wątek, tytuł 
- przepis na znakomity film. Od razu mi to przywiodło na myśl coś na poziomie Opo-
wieści z Narni, Charliego i Fabryki Czekolady czy też kultowego Harrego Pottera. 
Mijają trzy długie lata odkąd na ekrany kin wchodzi The Sorcerer's Apprentice, gdy 
owa produkcja pojawia się na ekranie mojego telewizora... 
      Początek filmu był całkiem niezły. Anglia, średniowiecze, pełna dystansu opowieść 
o zamierzchłych czasach. Prolog wydarzeń, które nastąpią w filmie – historia zamknię-
cia złej czarnoksiężniczki Morgany wraz z dobrą Veronicą w duchołapce. Już na starcie 
poczułem się delikatnie nadmiernie obrzucony przez film ilością efektów specjalnych – 
jakoś tak było ich dla mnie dziwnie za dużo, choć nigdy na to normalnie nie narzekam. 
Po chwili akcja przenosi nas do Nowego Yorku, do czasów współczesnych. Młody 
Dave gubi się na wycieczce szkolnej i trafia do graciarni zamieszkałej przez wygłodnia-
łego pedofila Nicolasa Cage'a czekającego tam niby przypadkiem właśnie na naszego 

bohatera. W nudny, nijaki sposób objaśnia mu, że ten, którego polubi egzotyczny pierścień ze smokiem, ten jest 
nowym Merlinem. Oczywiście tym chłopcem jest nasz uroczy Dave, który później (czy przedtem, nie ma to zna-
czenia) uwalnia z tajemniczej urny stado karaluchów po chwili zamieniające się w... niezwykle brzydkiego cztere-
dziestolatka z melonikiem, twarzą jak po przejechaniu walcem drogowym i zaczarowanej lasce. Rozpoczyna on 
zmagania z Balthazarem, bo tak okazuje się nazywać mroczny mężczyzna grany przez pana Cage'a. I wtedy powoli 
zaczynałem chyba rozumieć, co tak naprawdę zdecydowałem się obejrzeć. Pojedynek dwóch magów bowiem miał 
zdefiniować to, co będzie działo się przez zdecydowaną większość filmu, jak się potem mamy okazję przekonać. 
Kompletnie bezsensowna, pozbawiona adrenaliny i emocji walka czarnoksiężników, polegająca mniej więcej na 
wzajemnym ciskaniu w siebie pociskami magicznymi była dopiero początkiem nadciągającej żenady kinowej. 
Brzydki czarnoksiężnik określony “Holendrem” bez żadnego większego celu czy powodu zabija przypadkowego 
kierowcę, który na niego trąbi tylko po to, by ten ustąpił mu drogi. 
     Film dosłownie klei się od niewyobrażalnej ilości efektów komputerowych, dobrze wykonanych, w bardzo wy-
sokiej jak dla mnie jakości CGI , ale dobranych w całkowicie niepotrzebnych momentach. Nie byłyby one takie 
złe, gdyby nie to, że całkowicie niszczą one scenerię, zamieniając nowojorską dżunglę w fabrykę cukierków. Nie-
miły, nudny, głupi, a do tego urzekająco brzydki Holender ciska ze swojego berła zaklęcia niczym Ripto z gier 
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Spyro, kompletnie przy tym nie myśląc i ponownie odgrzewając w kinematografii wizerunek czarnoksiężnika, 
któremu wszystko, czego potrzeba do egzekwowania profesji, to magiczna różdżka. Humor w filmie stoi na nie-
zwykle niskim poziomie, poza paroma może bardziej trafnymi żartami. Ale nawet kilka nie najgorszych żartów nie 
ocali cyrku, jaki na ekranie odstawił mroczny Nicolas Cage z zastępem swoich świątecznych elfów.  
     Uczeń czarnoksiężnika to gniot. Gniot, jakich mało. Przepełniona nie magią, ale efektami specjalnymi opowieść 
nie o magach, ale bardziej o pseudonaukowcach udających magów. Jedynymi chyba dwiema zaletami tego nie-
zwykle nudnego filmu była po pierwsze rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, bez rezultatu próbująca ratować resztę 
filmu, a po drugie ładna Monica Bellucci, grająca Veronicę. 
 

Aleksander Skiba, kl. 2b 
 

wszechnica teatralna 

 

Bruno Schulz w regionach wielkiej herezji 
 

20 marca klasa 1a w Teatrze Kameralnym wysłuchała wykładu 
doktorantki UW - Anny Wojciechowskiej - na temat  

Brunona Schulza. Zostaliśmy zaproszeni na multimedialny  
spacer do Drohobycza, po którym byliśmy oprowadzani  

śladami tego wielkiego pisarza. 
 
 

     Bruno Schulz całe życie spędził w Drohobyczu, mieście, w którym 
spotykają się trzy kultury: polska, ukraińska i żydowska, gdzie obok siebie 
stoją wpisana na listę UNESCO cerkiew św. Jura, polski kościół i piękna, 
zniszczona synagoga. Zapytany o najpiękniejsze miejsce na ziemi, Bohu-
mil Hrabal odpowiedział, że Drohobycz, w którym nigdy nie był, jednak 
sugestywny opis tego mitycznego miejsca, jaki znalazł na kartach Schul-
zowskich opowiadań, kazał mu już zawsze o nim marzyć.  
     Spacerując ulicami tego ukraińskiego miasta, leżącego niedaleko Lwo-
wa, jak prawdziwi detektywi odnajdujemy miejsca ze Sklepów cynamo-
nowych i Sanatorium pod Klepsydrą oraz grafik z Xięgi Bałwochwalczej: 
dom, w którym Schulz mieszkał, gimnazjum Władysława Jagiełły, do 
którego uczęszczał i w którym później uczył rysunku, "zepsutą" dzielnicę, 
will ę gestapowca Feliksa Landaua, gdzie namalował bajkowe freski, rynek, wreszcie małą uliczkę, na której  
zastrzelono go w czarny czwartek 1942 roku.  
     Co dwa lata do Drohobycza przyjeżdżają tłumacze jego prozy, schulzolodzy, artyści, dziennikarze, wreszcie 
pasjonaci jego twórczości, żeby przejść z pochodniami przez wszystkie te miejsca, czytać fragmenty jego książek, 
rozmawiać o tym niezwykłym pisarzu, oglądać spektakle, wernisaże i rozwiązywać kolejne zagadki tego niewiel-
kiego, drobnego człowieka, ale wielkiego pisarza.  
 

 Anna Wojciechowska opowiada o Schulzu. Zdj. Kasia Sałata. 

Bruno Schulz. 

Cudem odnalezione freski malowane przez Schulza  
w willi gestapowca Feliksa Landaua w Drohobyczu. 
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konkurs na najlepszy esej 
 

Ważne, aby nie znikła radość 
 

W ramach Dnia Języka Polskiego odbyła się w naszej szkole I edycja konkursu na 
najlepszy esej. Jury po bardzo burzliwej i gorącej dyskusji wyróżniło dwie prace:  

Igora Niwi ńskiego z klasy 3E oraz Filipa Słowińskiego z klasy 1F.  
Oto zwycięskie eseje. 

 

 
Temat: 
Odnosząc się do słów Iwana Martina Jirousa „Ważne, aby nie znikła radość”, napisz esej o roli uśmie-
chu we współczesnym życiu. 
 

 

Esej Filipa Słowińskiego z klasy 1F 
 

     Ludzie od niepamiętnych czasów robią wszystko, aby za wszelką cenę zapewnić sobie wpływy, władzę, wysoki 
stan materialny. Dobrym pytaniem jest to, czy rzeczywiście daje to owym zdobywcom uciech i spełniania ulotnych 
ambicji, prawdziwą radość. Jaką rolę w drodze do celu odgrywa uśmiech? Czy jest on pomocnym, całkowicie nie-
potrzebnym lub jedynym słusznym przepisem na życie?  
     Współcześnie w życiu narodów; społeczeństw dominuje ciągła gonitwa gospodarcza, zbrojeniowa, przemysło-
wa etc. Jednostki są wyzyskiwane i uciskane przez swoich pracodawców – ogromne nieczułe na losy i uczucia 
ludzi wylęgarnie robotów, dla których liczą się jedynie plany, cyfry (jak najwięcej zer) i efekty narzędzi – oddy-
chających, jedzących i śpiących ludzi, wtedy kiedy dostaną na to przyzwolenie swojego szefa, pozwalającego jeść 
spać i oddychać z minimalną stratą czasu. Czy w takim systemie istnieje takie cudowne zjawisko jak uśmiech, któ-
re pozwala  rozładować stres i wywoływane różnymi czynnikami nerwy? Warto się temu przyjrzeć.  
     Człowiek jest załamany myśląc o swoim kredycie, kolejnych ratach, cenach cukru, chleba i innych potrzebnych 
do życia rzeczy, lecz czy warto tracić umiejętność uśmiechu przez czynniki, na które nie mamy wpływu. Sądzę, że 
zamykać się na ludzi przez swoje problemy nie jest rozwiązaniem mądrym ani słusznym, o ile bardziej zmienia się 
sposób patrzenia na osobę promienną, radosną i uśmiechniętą, nawet w trudnych sytuacjach. Przez odrobinę skur-
czu mięśni ust, który nie wygląda jak odruch wymiotny, wygląda szczerze i przyjaźnie, można całkowicie odmie-
nić swój los. Pomyślmy tylko, że gdy idąc do urzędu mamy do załatwienia trudną sprawę, niesamowicie skompli-
kowaną – tygodniami załatwiamy niepotrzebne papiery, użerając się z urzędnikami, którzy patrzą a nas z nienawi-
ścią na samą tylko wzmiankę o tym, że jednak mogliby trochę popracować na naszą korzyść, mielibyśmy do czy-
nienia z ciekawą wizją. Nagle dookoła nas wszyscy ludzie zaczynają się uśmiechać, wyciągać do nas pomocną 
dłoń. Wszystko trwałoby dużo krócej, wszystko trwałoby zdecydowanie krócej – wszystko przez kilka uśmiechów. 
     We współczesnym świecie mało jest zwyczajnej, naturalnej i niewymuszanej radości oraz dobroci. Potrafimy 
cieszyć się jedynie z rzeczy całkowicie pozbawionych sensu, jak zakup telewizora, kolejnego telefonu, czy jeszcze 
innej pozbawionej uczuć rzeczy, która wprowadza nas w stan ekstazy, czule łechtając pozbawione poczucia praw-
dziwej radości, ograniczone mózgi ludzi. Nie uśmiechamy się do siebie na ulicach, kiedy się to zdarzy, obawiamy 
się rękoczynu ze strony postrzelonego naszymi wygiętymi do góry ustami przechodnia. Tak łatwo odebrać wyraz 
szacunku, względów i życzliwości za coś okrutnego. Zwierzęta okazują sobie więcej względów niż ludzie. Mógł-
bym się założyć, że gdyby zwierzęta umiały, uśmiechałyby się częściej niż my. Pewnie byłby to doskonały powód, 
by je zabijać. Nie znieślibyśmy niewinnych i szczerych wyrazów radości. Jak nie znosimy większości wyrazów 
uczuć.  
     Rola uśmiechu jest bardzo nikła, ośmielę się rzec, że chyba nigdy nie była gorsza. Uśmiech, który sprawia, że 
jesteśmy radośni, nie myślimy o naszych problemach oraz tracimy poczucie rzeczywistości jest trudniejsze do zdo-
bycia niż najrzadsze środki odurzające. Idą ciemne czasy, kiedy coś spontanicznego i niewymuszonego staje się 
nielegalne. Za kilka lat będziemy radować się wtedy, gdy dostaniemy wyraźny, lecz zdumiewający rozkaz 
„uśmiech”.  
     W dzisiejszych czasach gonitwa za prawdziwą radością powinna być priorytetem. Nie ma nic cudowniejszego 
niż widok człowieka zaznającego prawdziwej, krystalicznej radości, który przelewa ją uśmiechem na innych.  
     Zjawisko jakże cudowne – uśmiech, powinno stać się czymś cenionym, wartościowym. Postawionym wysoko w 
hierarchii czynności wykonywanych na co dzień. Współcześnie uśmiech został zdegradowany przez różne czynni-
ki, sprawiające, że odechciewa się uśmiechu, mimo że to właściwie uśmiech może być jedynym lekarstwem na zło 
tego świata. Może wpoić radość w serca ludzi, bo idąc ze słowami Iwana Jirousa „Ważne, aby nie znikła radość”.  
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Esej Igora Niwińskiego z klasy 3E 
  

     Może być zawadiacki albo od ucha do ucha. Wstydliwy, nieśmiały, zniewalający, szczery. W kształcie banana 
lub ćwiartki arbuza, jakbyśmy policzki wypchali półksiężycem. A on jakby słońce odbijał wprost na drugą twa-
rzyczkę. 
     Tak, Panie i Panowie: UŚMIECH. 
     Ma on w sobie moc niesamowitą: jest lekarstwem (do tego słodkim!) na różne dolegliwości. Wcale niepotrzeb-
ne na niego recepty ni konsultacje z lekarzem, ulotek…, przeciwwskazań i działań niepożądanych: brak, przedaw-
kować się nie da. Ot, taki cudowny dar od Szanownego Pana Boga. 
     I nie doszukujcie się żadnych „haczyków”, „gwiazdek”. Żadnego druku „małymi literkami”, łyżki dziegciu  
w słoika miodu… Nie znajdziecie. Nie można tylko mieszać uśmiechu z szyderstwem. Reguła prosta i jedyna. 
     Nawet śmiech, choć tak bliski psychologicznie i etymologicznie, jest niebezpieczniejszy od uśmiechu. W końcu 
ze śmiechu można pęknąć. 
     Teraz przejdźmy do praktyki: bierzecie Państwo taki uśmiech, nakładacie na twarz w okolicach ust i… voila! 
Wasza poważna homo sapiens fizys zmienia się w piękną, radosną twarzyczkę. Proszę nie bać się braku tej górnej 
jedynki, to nieistotne w tym momencie. Teraz proszę się rozkoszować. Czują państwo te radosne ogniki pod po-
wiekami? Ogniska szczęścia, co błyskają ze źrenic, czerwieniąc policzki wypiekami? A te endorfiny, co płyną 
wzdłuż ciała, przez wszystkie żyły, usuwając skrzepy złości, aż do stóp i koniuszków palców? Oto uśmiech. 
     Wyobraźcie sobie, że dla drugiej osoby to przeżycie równie piękne, a nawet piękniejsze niż dla was. W końcu 
dostaje ona prezent. Za darmo, za nic, prosto z serca. I kiedy w kieszeniach pustka, zawsze macie przy sobie wdowi 
grosz. 
     Walutę z pereł zębów. 
     A poezja? Sam nie mogę zrozumieć, czemu tak rzadko traktuje o uśmiechu, a tak często o cierpieniu. Tym bar-
dziej we współczesności. Pomyślcie sobie: tysiące uśmiechów szczerzących się z prozy ( nie mylić z pozowanymi), 
wyrastających z zeszytów literackich. Czy świat nie byłby piękniejszy? Tak, wiem, „poezja po Auschwitz jest nie-
możliwa”. A guzik prawda: toż to dyrdymały i kalumnie. 
     Dlatego tak cenię twórczość Jana Twardowskiego. Patrzcie: ten człowiek potrafi się uśmiechać na kartce i to  
w „dzisiejszych czasach”. Weźmy z niego przykład, bo uśmiech może być bardzo dobrym antidotum na życie pę-
dzące niczym francuska kolej.  
     I proszę nie narzekajmy na epokę, w której żyjemy, bo to głupota (potwierdzone przez Pana Boga w starotesta-
mentowej Księdze Kaznodziei Salomona). Zamiast tego trochę pogimnastykujemy usta, zmieniając je w małe łó-
deczki, na których popłyniemy w nowe, lepsze jutro. 
     Na koniec chciałbym pochwalić się własną twórczością, bo na papierze jestem na tyle odważny. Będzie to 
utwór, który powstał w autobusie linii 134. Liryka błagająca innych o spojrzenie i uśmiech: 
 

 

MPK 
 

hej, wy szprotki tarte 
szczotki oparte 

autobusowe płazy płaszczowe! 
 

coście tak w zaparte 
hej, goście zwarte 

w mig w kąty głowę, usta w podkowę? 
 

wy się przecie nie trzecie 
 

ino tulicie 
szlif Boski gniecie, nie wiecie? 

jak w krzyż wbicie 

 

tyle zyskujecie 
intymnisie 

 

intymnisie się nagle znalazły 
co wstydu nigdy nie szukały 
powbiegały wtargnęły wlazły 

pozlewały się powstykały 
 

basta! 
łby wreszta poruszta 

wyszczerzta w uśmiechy usta 
nie tylko psu w parku od święta 

popatrzeć dajcie w oczęta. 
 
 
Wyciąganie wierszowanych moralitetów i point zostawiam dla Państwa. Nie będę się już wtrącał. 

 
 

Życzę miłego dnia!  
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opowiadanie 

 

          Down the Edge (6) 

 

     Znowu widzę Ciebie,                             Że byłaś kiedyś blisko, 
     Przed swoimi oczami,                            Kiedy czułem Ciebie obok, 
    Znowu zasnąć nie mogę,                       Wtedy czułem, że mam wszystko, 
    Owładnięty marzeniami,                       Tyle zostało po mnie, 
    Wszystko poświęcam myśli,                  Tylko Ty i setki wspomnień 

Jeden Osiem L "Jak zapomnieć" 

     - Jaka to okazja?- spytał w końcu Liam. 
Siedzieli wraz z Lili w ich ulubionej kawiarni i jedli 
przepyszne ciasta. Dzień był bardzo przyjemny, a co 
najważniejsze - ciepły! Dzieciaki chodziły już w 
krótkich spodenkach, natomiast wśród dziewcząt 
dominowały uwielbiane przez chłopców letnie su-
kienki. Zbliżał się czerwiec, upragniony miesiąc chy-
ba każdego człowieka na ziemi! Zaczynało się lato, 
koniec roku szkolnego i czas magicznych wakacji! 
Liam był szczęśliwy, lecz po minie Lili nie można 
było powiedzieć tego samego... Wzięła kolejny kęs 
pysznego ciasta truskawkowego. Nie wiedziała, co 
czuć w takiej sytuacji, mimo wszystko jej decyzja 
może zmienić dotychczasowy przebieg wydarzeń - 
może zmienić życie nie tylko swoje, co Liama i to ją 
trochę przerażało! Wciąż bez przekonania popatrzyła 
na demona i widząc jego zawadiacki uśmiech, zrobi-
ło jej się strasznie smutno. Poprosiła, aby znaleźli 
jakieś dogodniejsze miejsce i wyszli z kawiarenki. 
Szli lasem i Liam zaczął się stresować milczącą 
dziewczyną. Gdyby wiadomość, którą miała mu 
przekazać była dobra, nie zwlekałaby, więc przygo-
tował się, by ze spokojem przyjąć każdą informację. 
- Kochanie, zostałam aniołem stróżem - powiedziała 
wreszcie Lilian z kamienną twarzą. 
- To cudownie, zawsze o tym marzyłaś! -  krzyknął 
demon i porwał ją w ramiona. Po chwili jednak 
dziewczyna przerwała jego szczęśliwy taniec i wy-
rzuciała z siebie to, co ją trapiło. 
- Muszę się przenieść! - krzyknęła, a po jej policzku 
popłynęła łza. Lilian bardzo kochała Liama i szamo-
tała się z decyzją przez bardzo długi czas, miała jed-
nak nadzieję, że ukochany ją zrozumie i obędzie się 
bez niepotrzebnych zgrzytów.  

- Będę cię odwiedzał... -  zaczął chłopak, ale ona 
szybko mu przerwała - już wiedziała, że to się nie 
skończy dobrze. 
- Ja muszę zniknąć całkiem z twojego życia - wyja-
śniła. 
- Myślałem, że coś do mnie czujesz... 
- Kocham cię ponad wszystko i dlatego zwlekałam. 
Jako anioł stróż muszę urwać wszystkie moje kontak-
ty, żeby nie sprawić kłopotu wychowankowi. Liam, 
naprawdę bardzo mi przykro... - nie dokończyła, bo 
widziała, jaka wściekłość buduje się w demonie. 
- Czyli wolisz jakiegoś bachora ode mnie?- był 
wściekły i nawet nie próbował się uspokoić, wręcz 
przeciwnie - nakręcał się coraz bardziej i bardziej. 
Zawsze był zbyt impulsywny, popełnił przez to wiele 
błędów, za które mógł przypłacić życiem. Teraz jed-
nak wszystko było inaczej, to było gorsze. Dziew-
czyna, która skradła jego serce jednym uśmiechem 
chciała go opuścić.  
- Tak po prostu odejdziesz, znikniesz, bo jakiś gów-
niarz jest ważniejszy ode mnie?! 
- Wiesz, ile dla mnie znaczysz! - próbowała uspokoić 
Liama, gdy nagle ten spoliczkował ją. Lili zachwiała 
się i upadła. Do oczu dziewczyny napłynęły słone 
łzy, a w klatce piersiowej poczuła straszliwy ból. 
Zdała sobie sprawę, że może teraz odejść zostawiając 
Liama, jako kogoś obcego i byłaby to święta prawda. 
Nie znała tego chłopaka, ponieważ jej Liam nigdy nie 
podniósłby na nią ręki.  
     Tak oto pożegnała się para kochanków, którzy 
złamali zasady i tradycje swoich przodków by być 
razem, a następnie rozstać się na pięć długich lat. Na 
szczęście los nie jest tak okrutny i ponownie skrzy-
żował ich losy, lecz to już całkiem inna historia, która 
zostanie jeszcze opowiedziana...

 
KONIEC 

JuiceWolf96' 
 

Od autora: Uff... No i się skończyło! Nie jest to może historia życia, ale bardzo dziękuję jeśli ktoś to czytał, a mo-
że nawet oczekiwał na kolejne numery, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej. No cóż, jeśli takie osoby w ogóle 
istnieją to zapraszam na mojego dA- http://juicewolf96.deviantart.com/  znajdują się tu moje wybryki rysunkowe, 
ale także całe Down the Edge i <w tym miejscu proszę wyobrazić sobie anielskie trąby albo werbel... co łatwiej> 
Up the Edge, czyli dalsza część moich „wypocinek”. Polecam się na przyszłość! 
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piszę, więc jestem 

 

Małe i duże przemyślenia 
 

Siedząc w pokoju i kontemplując fakturę ściany, szukałem natchnienia, którego potrzebuję do napisania 
kolejnego tekstu. Otaczające mnie odgłosy kapiącej w łazience wody, mikser w kuchni czy gałęzie drzewa 

pchające się do mojego pokoju na siłę przez zamknięte okno sprawiają, że tracę zainteresowanie tym,  
nad czym próbuję pracować.  

 
     Kilka dni temu rozpocząłem pisanie opowiadania, 
w którym główną postacią jest bohater o wdzięcznym 
imieniu Ernest, mający kłopoty z pamięcią, jego ro-
dzina „skrywa mroczną tajemnicę dotyczącą porwa-
nia jego siostry”. Brzmi całkowicie banalnie, w zasa-
dzie tak też na razie wygląda, końcowa forma też nie 
będzie najciekawsza, ponieważ jest to moja pierwsza 
wprawka do większego przedsięwzięcia (nie do koń-
ca sam wiem, o czym w tym ustępie piszę, brzmi to 
jak wymiociny nadętego idioty, który nie wie,  
o czym mówi, w gruncie rzeczy tak właśnie jest, 
zabawne). Właściwie nie jest powiedziane, że do 
takiego „przedsięwzięcia” w ogóle dojdzie, biorąc 
pod uwagę mój szkolny brak czasu (szkolny brak 
czasu brzmi równie idiotycznie jak wszystko).  
     Pisząc ten kawałek swojego przemyślenia stwier-
dzam, że dawno nie byłem aż tak spokojny, pisząc 
jakikolwiek tekst. Czuję jak słowa przepływają  
z mojej głowy do edytora, klawiatura nie jest sztywna 
jak bywa zazwyczaj. Nie jestem pod wpływem nar-
kotyków ani alkoholu, czuję spokój. Zastanawia 
mnie, skąd się wziął akurat dzisiaj, w ostatnich 
dniach. Domyślam się, że po części chodzi o cele, 
które postawiłem przed sobą kilka dni temu i jak na 
razie całkiem nieźle mi idzie.  
     Cel pierwszy – rzucanie palenia, od czterech dni 
jeden papieros, przed sylwestrem paczka dziennie, 
jest progres i jestem z niego dumny.  
     Cel drugi – uczyć się systematycznie przynajmniej 
dwie godziny dziennie, wychodzi.  
     Cel trzeci, wrócić do codziennych ćwiczeń fi-
zycznych i aktywności ruchowej zapewniając sobie 
jeszcze doskonalsze życie seksualne, czystość umy-
słu (możliwe, że tym właśnie spowodowany jest mój 
spokój) oraz jako taki wygląd, chociaż to najmniej 
ważny powód, jednak bardzo łączy się z życiem sek-
sualnym, więc i tak wychodzi na plus.  
     Alkoholu nie piję praktycznie w ogóle od miesią-
ca, duży progres, wszystko zmierza w dobrą stronę. 
Musiałem się jednak odciąć na moment od swoich 
znajomych, aby nie być otaczanym przez wszelkiego 
rodzaju pokusy, ubolewam, ale jest to niezbędne przy 
obecnych postanowieniach. Czuję, że pod kręconą 
czapką mojej głowy wszystko zaczyna się normować.         
     Umysłowo czuję się bardziej szalony i psychopa-
tyczny niż kiedykolwiek, dziwne, w porównaniu ze 
spokojem, powinno się gryźć, jednak tak nie jest.  
 
 

Może to kolejne książki, kolejne wersy, dzieła i ko-
lejne porcje zdobywanej wiedzy mają w tym swój 
udział.  
     Ktoś od kilku lat niezmiernie dla mnie ważny 
powiedział mi kiedyś coś, co nakłoniło mnie do po-
ważnych rozmyślań na temat własnej osobowości. 
„Zbudowały cię książki, które miałeś okazję przeczy-
tać, wielcy pisarze, poeci, bohaterowie ich książek, 
wielkie charaktery i umysły, nie będę wspominać tych 
„obskurnych” poetyckich obdartusów, którymi się 
wzorujesz i z dzieł, z których wyciągasz sens.”  
     Bardzo często przypominają mi się te słowa, jed-
nakże nigdy nie szukałem w sobie odniesienia do 
nich. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wiele rze-
czy, które zdarzało mi się w życiu robić miały swoje 
podstawy w przeczytanych książkach i trudnych, 
tajemniczych oraz niekoniecznie pozytywnych cha-
rakterach. Próbowałem się na nich wzorować, grać, 
pozorować (oczywiście nie zdawałem sobie wtedy  
z tego sprawy, ale z perspektywy wiem, że tak jest).    
     Ludzie, zwłaszcza młodzi nie zastanawiają się nad 
tym, że dane typy osobowości, często bardzo impo-
nujące, są kreowane przez życie i nie da się ich pod-
robić, ludzkie doświadczenie, problemy. Ilu to ludzi 
oddałoby wiele, by zamiast swojej przebytej drogi 
mieć normalne i dostanie życie. Chociaż nie każdy, 
gdyż mimo wielu błędów, które chodź w młodym 
wieku zdarzyło mi się popełnić, czuję że nie chciał-
bym cofnąć tego czasu i zdobytego doświadczenia.  
O ile jakieś wyciągnąłem.  
     Trudne sytuacje, ciężkie i głupie mody przemijają, 
zostawiając po sobie jedynie refleksję, czasami bli-
zny. Rozbite oko, połamany nos, dziury w rękach od 
nadużywania zastrzyków, dziury w głowie od palenia 
syntetycznych nieporozumień. Jednak zawsze coś  
w głowie zostanie, jeżeli nie jest za późno, by w pę-
dzie swojego życia, które wydaje nam się własnym, 
zdążymy się zatrzymać, zahamować i się zastanowić. 
Wtedy na pewno można wynieść z niego dużo. Kiedy 
się opamiętamy i wrócimy na właściwy tor, na nasz 
tor, naszej własnej historii, egzystencji.  
     W tej chwili zdaję sobie sprawę, że nie mogę być 
Ginsbergiem, Kerouackiem, Bukowskim czy Bo-
roughsem. Teraz już wiem, że mogę być jedynie 
Słowińskim lub aż Słowińskim i mogę być równie 
wielki lub jeszcze bardziej nic warty, jak te wielkie 
nazwiska. 
 
                                                 Filip Słowiński,  kl. 1f 



kij w mrowisko 

 

A to "Przekr ęt"! 
Jak co roku nasza szkoła, Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej, miało zaszczyt organizować 
Przekręt, który jak wiemy jest artystycznym przedsięwzięciem pozwalającym na wykazanie się młodym 

twórcom – zarówno na płaszczyźnie teatralnej, wokalnej jak i tanecznej. Mimo iż Przekręt dobiegł końca, 
mało kto wie, jak wyglądały kulisy całego projektu. 

 

     Na wstępie należy dodać, iż nie 
chcemy nikogo oczerniać, a wszystko 
staramy się nasycić subtelnym scep-
tycyzmem. Jak wiemy, zgodnie z 
regulaminem, w konkursie teatralnym 
przedstawienie powinno trwać 40 
minut. Wyjątkiem jest spektakl otwierający, przygo-
towywany przez naszą szkołę, a mianowicie – 
uczniów klas teatralnych, jednak tylko i wyłącznie 
tych, którzy skupiają się w grupie pod kierownic-
twem nauczycieli dykcji  
i teatru. Kto o tym decyduje? Niestety tego nie udało 
nam się dociec, jednak naszym zdaniem spektakl 
otwierający nie powinien brać udziału w konkursie. 
Jest to umniejszanie szans innych uczestników, któ-
rzy mimo wkładanej pracy mają większe ogranicze-
nia. Czyżby była to swego rodzaju „tradycja!?” 
Przedstawienie inauguracyjne mogłoby być wysta-
wiane osobno, jako wielkie otwarcie, dzięki czemu 
szanse między uczestnikami byłyby równe.  
     Chciałybyśmy również wziąć pod lupę spektakl 
teatru „Damy Radę”, w którego w skład wchodzą 
uczniowie naszej szkoły. Mimo spektakularnego 
finału, pod postacią artystycznego przedsięwzięcia 
chwytającego za serce nawet największych cyników, 
wiele kosztowało ich dojście do finiszu. Mało kto 
wie, w jakich warunkach odbywały się ich próby oraz 
jakie trudności stawały im na drodze. Trudności to 
nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele utrudnia-
jący im kreatywną pracę. Jedną z nich było przede 
wszystkim miejsce prób, którym była… siłownia na 
terenie naszej szkoły. Przestrzeń nieogrzewana (pró-
by odbywały się zimową porą) i jednocześnie ograni-
czająca skalę ruchu do minimum. Mimo otrzymanej 
zgody od Pana Dyrektora na korzystanie z auli, do-
chodziło do sytuacji, w których klucz nie mógł być 
wydany, ze względu na przywieszoną karteczkę, 
która zabraniała na wydawanie go komukolwiek. 
Bezradność stała się nie tyle prześladowcą, co dome-
ną młodych aktorów. Kiedy w końcu udawało się im 
dostać na teren auli, w próbach przeszkadzały im… 
snopki siana, które były rekwizytem w „Weselu”. 
Jasno zostało powiedziane, że snopki te „mają stać, 
gdzie stoją” i został wydany zakaz jakiegokolwiek 
przesuwania ich. Czyżby aula należała tylko i wy-
łącznie do aktorów biorących udział w „Weselu”? Na 
to wygląda. Dowodem może być również to, iż akto-
rzy teatru „Damy Radę!” niejednokrotnie słyszeli, że 
tylko „Wesele się liczy!” i nawet raz z ust wyższych 
szczebli naszej szkoły. Teatr „Damy Radę!” spotkał 
się również z przykrościami ze strony kolegów ze 

szkoły, którzy być może mu-
sieli zauważyć w nich swego 
rodzaju konkurencję. Nieste-
ty, rywalizacja ta nie odbywa-
ła się na poziomie ludzi doro-
słych, a na niedojrzałym po-

dejściu, sprowadzającym się do wchodzenia na aulę 
w czasie ich prób i uniemożli- 
wianie jakiejkolwiek pracy. Zapewne byli oni upojeni 
grą aktorską, a może zupełnie czymś innym (w każ-
dym bądź razie – na pewno czymś gwiazdorskim!).  
     Również niesprawiedliwe było traktowanie 
uczniów, którzy rezygnowali z „Wesela” i postana-
wiali w całości oddać się Teatrowi „Damy Radę”. 
Mimo powszechnych zasad równości i wolności sło-
wa rozpowszechnianych w naszej szkole, na uczniów 
tych kładziony był nacisk. Nieraz dowiadywali się od 
swoich kolegów, że na lekcji podczas ich nieobecno-
ści byli nazywani przez nauczycieli „irytującymi”. 
Oczywiście ten przydomek zyskali sobie, kiedy po-
stanowili podjąć decyzję „przejścia na drugą stronę”.  
     W żaden sposób oczywiście nie umniejszamy 
działalności aktorów „Wesela”. Pracowali pod okiem 
profesjonalistów, a ich spektakl był dopracowany 
pod każdym względem, jednak to nie usprawiedliwia 
tego, co miało miejsce na kilka tygodni przed Prze-
krętem. Sztuką nie zawsze jest wystawienie spekta-
klu. Sztuką jest pokazanie klasy.  
     Mimo przeciwności i ambarasów Teatr „Damy 
Radę” otrzymał drugie miejsce w tegorocznej gali 
Przekręt. Laureatem zostało „Wesele”, a pierwsze 
miejsce otrzymał Kabaret Enerdowskie Pływaczki. 
Chciałyśmy również wyrazić pełne uznanie dla Te-
atru „Damy Radę” za stworzenie wszystkiego samo-
dzielnie, od podstaw. Wykreowali go w całości mło-
dzi, wrażliwi ludzie przez co uczucia i emocje wło-
żone w sztukę są szczere i autentyczne. Za to chcia-
łyśmy im serdecznie pogratulować! 
     Indywidualność, kreatywność oraz rozwijający się 
talent to domena młodych aktorów. Mamy nadzieję, 
że wrzuceni na głęboką wodę również będą w stanie 
połączyć to wszystko bez zbędnego „gwiazdorstwa” .    
     Dobrze, że mamy przyjemność oglądać spektakle, 
do których ujrzenia nie wystarczy wzrok wbity  
w scenę, ale wyjście poza sceniczny horyzont. Efe-
meryczność bywa zdradliwa. Na szczęście niektórym 
udaje się ją uchwycić! 
 

Katarzyna Szymańska 
                                                  Katarzyna Dragan



więcej niż recenzja 

 

My Little Pony: Friendship is Magic 
 

  W zamyśle flashowa kreskówka stworzona z myślą o dziewczynkach w wieku 
przedszkolnym. W  praktyce  – serial animowany pokochany zarówno przez młode, 
jak i starsze grona odbiorców i wcale nieograniczone jedynie do tych żeńskich. Dla 
przeciętnego nastolatka czy dorosłego to trywialna, niewiele wnosząca do świata 
dobranocka o kucykach, jakich wiele w telewizji. I to wcale nieciesząca się wybitną 
popularnością. A o czym mowa? Oczywiście, że o My Little Pony: Friendship is 
Magic. 
    Oryginalnie serial zadebiutował na antenie niedawno, bo ledwie w 2010 roku (jest 
to nieodległa data w porównaniu z kreskówkami z naszego dzieciństwa), w Polsce 
rok później. Ukazuje on losy pięciu młodych kucyków, będących de facto głównymi postaciami, zamieszkujących ma-
giczną krainę Equestrię rządzoną przez dobrą i sprawiedliwą Księżniczkę Celestię. Znakomita większość akcji dzieje się 
w miasteczku Ponyville, będącym ojczyzną czterech z pięciu głównych bohaterek. 
    Z pewnością większość z Was po przeczytaniu powyższego akapitu łamie sobie głowy, dlaczego piszę o bajce dla 
małych dziewczynek w recenzji do  gazetki szkolnej w liceum. Ale cierpliwości - jak zwykle okazuje się, że aby coś 
zrozumieć, trzeba czytać między wierszami. 
    Pierwszą rzeczą, jaka niezwykle przypadła mi do gustu w MLP, to sposób wykonania tego serialu. Podczas gdy Disney 
i większość innej współczesnej kinematografii animowanej wykorzystuje „znakomitą” technikę 3D (której osobiście nie 
cierpię, z utęsknieniem patrząc na Króla Lwa, Królika Bugsa czy Małą Syrenkę), animatorzy z Hasbro użyli czegoś, co 
bardzo przypomina powszechnie obecną w internecie technologię Flash. Przypomina, ponieważ jest o wiele ładniejsza,  
a wciąż trzyma dystans od trójwymiarowej techniki CGI. Myślę, że umyślnie wybrana została właśnie ta metoda ukazy-
wania rzeczywistości, ponieważ nadaje kucykom słodszego, bardziej dziecinnego tonu. Wygląda to tak, jakby intencjo-
nalnie starano się jak najbardziej ukrywać rzeczywistość naszego świata; użyty sposób animacji, jako narzędzie, spraw-
dził się tu doskonale. Bynajmniej widzę też potrzebę wizualizowania naszego prawdziwego świata w serialu, który ma za 
zadanie przekazać przecież co innego. 
     W kwestii wykonania bohaterów, z dużą skutecznością została zastosowana reguła wyostrzania cech charakteru, która 
nadała każdemu kucykowi swojej niepowtarzalności i niesamowitego uroku. I tak Twilight  to zagorzały mól książkowy, 
racjonalna i poważna uczennica obdarzona dodatkowo talentem magicznym (pewnie miało znaczenie nadanie przez 
autorkę temu kucykowi czarodziejskich zdolności z tytułu podkreślenia jej intelektualnej postawy do życia); Pinkie Pie to 
niezwykle roztargniona, wprost niezamykająca gęby gaduła, ciągle zamęczająca wszystkich swoim biadoleniem i chęcią 
bawienia się; piękna Rarity  jest uosobieniem gracji i mody; Applejack, czyli w wolnym tłumaczeniu „Drwal Jabłek”, 
figuruje jako żeńska alegoria kowboja, wolnej, dzikiej dziewczyny żyjącej w wiejskim klimacie. I poza nimi występuje 
jeszcze Rainbow Dash – totalna chłopczyca, zabiegana, pełna wigoru i ciągle szukająca jakiejś akcji, oraz cichutka Flut-
tershy, personifikacja wrażliwości, dobra i delikatności, opiekunka zwierząt. Warto przeanalizować w tym momencie 
odniesienie kreacji postaci do odbiorców młodych i... bardzo młodych. Każde małe dziecko może bez trudu odnaleźć się 

w którejś z bohaterek; ich zróżnicowanie, różność zainteresowań, niezwykle intere-
sujący sposób ich zachowania, dialogi, rodzaje animacji sprawiają, że kucyki aż 
proszą się, aby je pokochać. Bardzo podobnie sprawa ma się w kwestii starszych 
odbiorców – wszystkie postacie mają w sobie coś, w czym mógłby się odnaleźć 
średnio co drugi współczesny nastolatek. Wspomniane już przeze mnie zróżnico-
wanie kucyków może przełożyć się na nasze relacje z naszymi przyjaciółmi – nie-
zależnie jak dziwnie to zabrzmi, MLP może poduczyć (tak, poduczyć) swoich od-
biorców, jak należy tak naprawdę postępować ze swoimi najlepszymi kompanami. 
Na podstawie samych przykładów z serialu jasno widać, że notabene bez względu 
na to, co się dzieje, prawdziwi przyjaciele nigdy nas nie zawiodą; że prawdziwa 
przyjaźń polega na akceptowaniu siebie nawzajem, na szanowaniu i umiłowaniu 

naszych różnic; na wspólnym spędzaniu czasu i przekładaniu swoich przyjaciół ponad wszystko inne. Bo czy tak napraw-
dę jest coś piękniejszego na świecie niż przyjaźń? Mało jaki serial potrafi tak znakomicie przekazać pewną istotną dla 
człowieka wartość, jednocześnie tak trafnie, tak łatwo i tak przyjemnie w odbiorze. 
      Tak jak już wspominałem, aby zobaczyć w MLP coś więcej niż tylko zwykłą bajkę o kucykach, po prostu trzeba 
umieć spojrzeć głębiej, dalej. A to nie każdy potrafi. Wielu ludzi, szczególnie chłopaków, na sam dźwięk słowa „kucyk” 
dostaje drgawek, krzywi się i od razu zaczyna się śmiać. Dlatego, podobnie jak w przypadku Chojraka Tchórzliwego Psa, 
nie można polecić tego serialu każdemu, bo po prostu nie każdy potrafi zaakceptować, że świat nierealny to również świat 
namacalny, a to, co najważniejsze, jest  niewidoczne dla oka. Tylko że wyśmiewanie magii, kucyków, świata przedsta-
wionego, dialogów, perypetii, zachowania, nie jest okazem niczego jak tylko ignorancji, ślepoty mentalnej oraz czystej 
głupoty. Żeby zrozumieć czar My Little Pony, trzeba po prostu samemu je obejrzeć, samemu doświadczyć niezwykłego 
przekazu, jaki niesie ze sobą ta animacja, ale przede wszystkim – otworzyć się na słodki, niesamowity świat Equestrii, bez 
zwracania uwagi na to, jakiej jest się płci, wieku, subkultury. Wszak nikomu to z godności nic nie upuści. 
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    Kończąc, Mój mały kucyk to absolutnie jeden z najlepszych seriali animowa-
nych, jakie widziałem, nie tylko z powodu wszystkich wymienionych już przeze 
mnie powodów. Sądzę, że każdy (hmm, prawie każdy) właściwie mógłby zna-
leźć coś dla siebie w bajkowej animacji pani Lauren Faust, spod której dłoni 
wyczarowane zostały również takie dzieła jak Klan na Drzewie czy Atomówki – 
Czytelnicy kojarzący z dzieciństwa te tytuły na pewno poczują się jak w domu, 
oglądając MLP. Poza nie dającymi się nie pokochać słodkimi bohaterkami, gra-
ficzną oprawą serialu oraz rewelacyjnymi, niekiedy rozbrajającymi ze śmiechu 
dialogami, opowieść  
o kucykach zachwyciła mnie dźwiękiem i muzyką; zarówno powalające piosen-
ki Pinkie Pie, jak i genialna lekko rockowa czołówka, są po prostu nie do prze-
oczenia. Niekwestionowany klejnot kinematografii dziecięco-młodzieżowej. 

 

         My Little Pony: Friendship is Magic. Reż. Lauren Faust. Prod. USA-Kanada, 2010. 
Aleksander Skiba, kl. 2b 

opowiadanie 
 

The Lake Shrine 
Rozdział 1. Lake Shrine Exterior 

 

    Powoli, bardzo powoli unosiła swoje powieki. 
Czuła, że jej ciało dotyka świeżej, pokrytej poranną 
rosą trawy. Ona sama miała na sobie jedynie delikat-
ną, krótką jedwabną suknię. Stopy pozostawały bose. 
Wokół panowała chyba wczesna wiosna, gdyż mogła 
poczuć charakterystyczne świeże powietrze lekko 
nasączone chłodem. Mimo to nie było jej zimno. 
Wszystkie te czynniki wyłapała bez otwierania oczu. 
Dopiero gdy je odsłoniła mogła ujrzeć ogromny pałac 
na jeziorze, wznoszący się o rzut kamieniem od niej. 
Jego najwyższe wieże zdawały się zahaczać o chmu-
ry, ale może było to jedynie złudze-
nie. Niegórujące jeszcze przedpołu-
dniowe słońce odbijało się błyszczą-
cymi refleksami na tafli jeziora.  
    Dziewczynka wstała i jak zacza-
rowana ruszyła w kierunku pałacu. 
Przekroczyła wykonany z jasnego 
drzewa pomost łączący ląd z podsta-
wą budowli i popchnęła wielkie 
śnieżnobiałe wrota. 
    Natychmiast znalazła się w ciem-
nym wnętrzu wyłożonym zewsząd 
kamieniami o chłodnych barwach. 
Rzeźbione schody na uboczu skiero-
wały ją na wyższe piętro, gdzie pa-
nowały jaśniejsze kolory. Po jednej stronie ścian  
w regularnych odstępach wystawały pięknie zdobio-
ne framugi okien. Gdy podeszła do jednego z nich, 
ujrzała kilka niedalekich zagajników i polanę, na 
której się przebudziła. Zapewne wiele pięter wyżej 
widok musiał być dużo bardziej malowniczy. Space-
rowała wzdłuż okien, aż wreszcie trafiła na drzwi, 
coś podpowiadało jej, aby je otworzyć. Pociągnęła 
pozłacaną klamkę i wrota ustąpiły. 
    Znalazła się w dużej, pełnej światła komnacie. 
Dominowały surowe linie proste, przywodzące jej na 
myśl styl empire. Centrum sali schodziło w wiele 

zmniejszających się wgłębień. Jakby na środku było 
miejsce na coś niezwykle ważnego. Dziewczynka 
skrupulatnie rozejrzała się po sali i wreszcie dostrze-
gła stojącą przy rozległym kwietniku w rogu wysoką 
kobietę w pięknie zdobionej, długiej sukni w kolorze 
mlecznym. Zwrócona była twarzą do roślin w do-
niczkach. Falowane ciemne włosy sięgały piersi. Po 
chwili obróciła się, ukazując delikatnie uśmiechniętą 
twarz. Nie miała więcej niż dwadzieścia lat. 
- Śmiało, podejdź - zachęciła gestem dłoni. 
 Z dozą niepewności stanęła przez wyższą o głowę 

dziewczyną. 
- Witaj w Sanktuarium Jeziora - rze-
kła. - Miło cię tutaj widzieć. 
    Dziewczynka poczuła się lekko 
speszona. Nigdy w życiu nie widziała 
tej osoby i nie rozumiała, dlaczego 
właściwie reaguje na nią tak miło. Nie 
lękała się jednak zbytnio; wszystkie 
drzwi były jak na razie pootwierane, 
więc chyba nie obawiano się tutaj 
złodziei. 
-  Chciałabym z całego serca, aby to, 
co tutaj chcę ci pokazać, zostało  
w twojej duszy na całe twe doczesne 
życie. W końcu jesteś już dużą dziew-

czynką i umiesz słuchać. 
  Kobieta wyciągnęła swoją jasną dłoń z niewielkim 
pierścieniem na palcu wskazującym. Mała intuicyjnie 
ją chwyciła.   
- Stoisz na skraju dorosłości, albowiem trzynastolatki 
to już bardzo rozumne dziewczyny. Przekażę ci nie-
zwykle ważną wiedzę, wiedzę, jaką posiada niewiele 
kobiet, nawet tych bardzo dobrze wykształconych. 
    Gospodyni Sanktuarium, bo taką z pewnością 
funkcję piastowała tu starsza dziewczyna, skierowała 
się w stronę bocznych drzwi. Mała podążyła za nią  
i w jednej chwili znalazły się na marmurowych scho-

Rys. Aleksander Skiba, kl. 2b 
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dach. Wspinaczka trwała niemiłosiernie długo, ale  
z jakiegoś powodu nie dało się odczuć zmęczenia 
typowego dla wchodzenia po schodach. Znalazły się 
w dużym, przestrzennym wnętrzu, obmurowanym  
z trzech stron arkadami. Dalej rozciągał się rozległy 
widok na jezioro. Teraz dopiero dziewczynka miała 
okazję zobaczyć, jak ogromne ono było – granica 
pomiędzy stałym lądem a obszarem wodnym za-
krzywiała się dość ostro ledwie dwieście metrów od 
wrót Sanktuarium; wszystko w jej wewnętrznej czę-
ści było zajęte przez wodę. Jezioro niknęło za hory-
zontem. Teraz bardziej adekwatnym wydawało się jej 
określenie „Sanktuarium na Morzu”. Po lewej stronie 
zaś w oddali niknął gęsty, nieprzebyty las. Myślała, 
że daleko na linii nieba widzi góry, ale może było to 
tylko złudzenie. 
- Zaskakujące, że anioły zawsze mają blond włosy, 
prawda? - odezwała się niespodziewanie starsza.  
– Nigdy nigdzie nie ma żadnych dobrych aniołów  
o ciemnych włosach. Zawsze muszą mieć jasne. 
Czemu tak jest? Gdy byłam mała, myślałam że ciem-
ne włosy oznaczają, że jestem z natury predestyno-
wana do bycia złą. I czemu facetom z reguły podoba-
ją się bardziej jasnowłose? 
  Mała rzuciła okiem na niedługi dywan spływają-
cych po plecach Gospodyni ciemnych włosów. Po 
chwili wzięła do ręki parę swoich pasemek. Porów-
nała. Skrzywiła głowę z zastanowieniem. Po co wła-
ściwe to zrobiłam? 
    Dziewczyna przykucnęła na skraju tarasu. Po 
chwili luźno spuściła nogi za uskok. Jej bose stopy 
beztrosko kiwały się nad wielką wysokością. 
- Szkoda, że taki świat - starsza objęła ramieniem 
widnokrąg - istnieje już wyłącznie w naszych ser-
cach. 
    Młodsza usiadła obok niej, nie wychylając jednak 
nóg poza uskok. Spojrzała na krajobraz. Refleksy na 
wodzie nadawały tej lokacji niezwykłego uroku  
i musiała przyznać, że nie miała pojęcia, gdzie mo-
głaby tak naprawdę teraz się znajdować. Gdzie 
mógłby na świecie znajdować się taki wielki pałac  
w takiej dziczy? A najgorsze było to, że niczego nie 
pamiętała wcześniej niż chwilę, w której się tutaj 
pojawiła. Zresztą, nie miało to teraz większego zna-
czenia. Od starszej emanowało pewne ciężkie do 
określenia dobro, które bardzo ją uspokajało i spra-
wiało, że właściwie nie miała ochoty opuszczać tego 
miejsca. 
- Stwierdzenie, że taki świat istnieje tylko w naszych 
sercach, jest dosłowne. Ludzka chciwość i niewraż-
liwość na piękno prowadzi do wyginięcia takich 
miejsc. Nie liczy się podziw dla natury; liczy się 
podziw dla wygody. Matka natura nie bez powodu 
złości się na nas za wszystkie nasze przewinienia 
względem niej. Jaki to ogromny wstyd dla dziecka,  
odpłacać się krzywdą rodzicowi, który podarował mu 
ze wszystkich potomków największy dar!  A mimo 

to, jest dla nas tak litościwa. Prawda jest taka, że 
wszystkie największe przekleństwa tego świata są 
wypadkową ludzkiej głupoty. Czy głód jest winą 
Matki Ziemi? Nie, to bezmyślna polityka silniejszych 
państw prowadzi do tego, że ludzie nie mają co jeść  
i pić. Czy choroby są winą Matki Ziemi? Nie, natura 
nie stworzyła raka ani AIDS. Wszystko to tylko wina 
ludzi, którzy pomimo to wciąż mają czelność obar-
czać odpowiedzialnością każdego oprócz nich sa-
mych. Biedna ta nasza rodzicielka. 
    Mała słuchała jej w zastanowieniu. Nie była pew-
na, czemu jej to mówi, ale domyślała się, że musi być 
to dość ważne. 
- Tylko od nas zależy to, czy cierpimy, czy nie - po-
wiedziała dziewczyna. - W istocie, w życiu zależy od 
nas o wiele, wiele więcej niż nam się na ogół zdaje. 
Ktoś cię uderzył? Boli? Znieś ten ból! Broń się! Albo 
uciekaj. Rób cokolwiek, nie poddawaj się. Dobrze 
wyszkolony żołnierz piechoty morskiej potrafi znieść 
niewyobrażalną ilość obrażeń fizycznych. A co robi 
przeciętny człowiek? Uderzy się nogą o stół i już nie 
może tego znieść. Czy to nie absurdalne? A zniewagi, 
ciężary psychiczne – to wszystko dzieje się w na-
szych głowach! W miejscu, gdzie mamy największą 
przewagę nad wszystkim, gdzie powinniśmy być 
praktycznie niepokonani tak długo, jak nikogo nie 
wpuszczamy do środka! A co robią tymczasem lu-
dzie? Jeden, dwa problemy i już cały świat wywraca 
się na drugą stronę. Co właściwie mamy do strace-
nia? Człowiek o czystym sumieniu nie ma się czego 
obawiać. Śmierć to tylko brama do innego, czystsze-
go świata. Dla niegodziwców z całą pewnością jest to 
coś strasznego, bo wiedzą, że gdy umrą, to może 
czekać ich coś nieznanego, coś chłodnego, coś złego. 
Ich serca są skute lodem i choć podświadomie wie-
dzą, że są źli, nigdy się do tego nie przyznają; ani też 
do tego, że boją się śmierci jak ognia. A czego ma się 
bać człowiek dobrej woli? Dobrzy ludzie nie wiedzą, 
dlaczego po śmierci miałoby czekać na nich cokol-
wiek złego. Czemu? Bo zło pochodzi od człowieka,  
a śmierć to koniec człowieka. Nie wnikając już w 
kwestie duszy i życia pozagrobowego, po śmierci nie 
ma nikogo, kto by cię skrzywdził. Matka natura, któ-
ra nas stworzyła, wykreowała na swoje podobień-
stwo, miałaby nas torturować? Nie, nigdy w życiu! 
Jakby na to nie patrzeć, nie ma rzeczy jednocześnie 
naturalnej i złej. Wszystko inne to tylko kwestia 
punktu widzenia. Trzęsienia ziemi? Nikt nikomu nie 
kazał osiedlać się w miejscach, gdzie występują. Fale 
tsunami? Tak samo. Powodzie? W większości to 
efekty przygłupiej działalności człowieka. Najpierw 
spuszczamy na siebie zagładę, a potem obwiniamy za 
to naturę. Czy to nie idiotyczne?... 

 
Aleksander Skiba, kl. 2b 
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maturzysto, trzymaj się…  
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Matura 
 

Wiosna przyszła w całej krasie, 
Młoda zieleń drzewa kryje, 
Popłoch w maturalnej klasie, 
Cwaniak drugą kieszeń szyje. 
 
W niej ściągawy chować pragnie, 
Wielką pustkę czując w głowie, 
Wie, że jest to niemoralne, 
Zdrada może kryć się w słowie. 
 
Kasztan już się pokrył kwiatem, 
W sadzie drzewa bukiet stroją, 
Wszyscy mówią tylko o tym, 
Jak matury tej się boją. 
 
Razem z majem strach odleci, 
I wakacji przyjdzie pora, 
Żarem słońce będzie świecić, 
Maturalna minie zmora. 
 
Wszyscy kiedyś to przeżyli, 
Strach miał zawsze wielkie oczy, 
Choć już o tym zapomnieli, 
Czas matury wciąż jednoczy. 
                                  

                                      [jarmolstan] 
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