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Wskazawszy nam cel i kierunek 
Nie zostawiliście nas samych, 

Lecz co dzień ruszacie na ratunek 
Pośród rzeczy dla nas nieznanych. 

 
Każdego dnia, wciąż od nowa 

W zapale świat tłumaczycie 
I choć niełatwa to droga 

Uczycie nas, czym jest życie. 
 

Za to Wam chcemy dziękować, 
Choć trudno to ująć w słowa: 

Za trud, że wciąż chcecie próbować 
By pusta nie była ucznia głowa. 

 

Agnieszka Billewicz, kl.2a 

 

Rys. Karolina Świergalska, kl. 3a 
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słowo wstępne 
 

Witajcie! ^_^ 
 

     Po dłuuugiej przerwie, na którą składały się po pierwsze wakacje, a po drugie cały wrzesień, wreszcie pojawia się 
nasza ukochana Cenzurka, jak zawsze na Dzień Nauczyciela. Z okazji tegoż dnia chcemy Wam zatem złożyć, nasi 
drodzy Przewodnicy po krainie nauki, najserdeczniejsze życzenia i wierzymy, że będziecie nas dalej prowadzić  
i objaśniać tajemnice otaczającego nas świata, tak skutecznie jak przez cały czas. 
     Tym razem w grę w skojarzenia postanowiła zabawić się Pani Barbara Cieśla, nasza energiczna nauczycielka pod-
staw przedsiębiorczości. Na pewno też zainteresuje Was nasza skromna relacja na z Otrzęsin. Słyszeliście może  
o projekcie „Czytanie w ciemności”? Jeśli nie, koniecznie zajrzyjcie na stronkę poświęconą nocnej imprezie kultural-
nej, gdzie tym razem czytano Korektę Thomasa Bernharda. Również nie zabraknie paru notek na temat projektu Mały 
Magiel Sztuk, jaki odbył się pod hasłem Szkoła-Teatr/Zbliżenie w naszym Teatrze Polskim. 
     Nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka w swoim kąciku inspiracji, nowym i interesująco zapowiadającym się cy-
klu, postanowiła nas oświecić wiedzą na temat samodzielnego wykonywania okładek na zeszyty; osobiście przyznam, 
że niejednokrotnie nachodziła mnie chęć, by posiadać notatnik z własną ilustracją tytułową. Alek natomiast, jak zaw-
sze z pewną dozą cynizmu, podzieli się z nami swymi refleksami na temat wiary we własne przekonania i – już mniej 
ironicznie – zdradzi nam kilka sekretów na temat płyt gramofonowych. Z nową porcją ciekawostek o krajach zagra-
nicznych kontynuujemy cykl Łyk Kultury – w tym wydaniu przekonamy się jak wygląda Kraj Kwitnącej Wiśni, 
oczyma przeciętnego Japończyka, a konkretnie Japonki o imieniu Hitomi. 
     Jak zwykle będzie do poczytania również kilka recenzji filmowych oraz wierszy naszych młodych, szkolnych po-
etów, do czytania których serdecznie zachęcam. Biblioteczny Skrzyp Regałów będzie zaś poświęcony, od niedawna 
nieobecnemu wśród nas,  ś.p. Sławomirowi Mrożkowi. 
 

                            Przyjemnej lektury i trzymajcie się ciepło, drodzy koledzy, koleżanki i nauczyciele! 
Queen Chrysalis 
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gra w skojarzenia 

 

Barbara Cieśla 
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 

- wybuchowa mieszanka rozwagi i romantyzmu 
 
 
Jestem  
                    sobą 
Moje dzieciństwo  
                  to radość 
Szkoła nauczyła mnie  
                  pokory 
Autorytetem dla mnie jest  
                 Jan Paweł II 
Utożsamiam się  
                 z nikim 
Lubię w sobie  
                  to, że zawsze mówię prawdę 
Zmieniłabym w szkole  
                  chcę, aby w mojej sali  były komputery dla    
                 wszystkich uczniów 
W życiu szukam 
                 spełnienia 
Wierzę  
                 w sprawiedliwość 
Uczeń idealny  
                niezależny intelektualnie 
W szkole irytuje mnie  
                biurokracja 
Lubię kiedy uczeń  
                pyta 
Rozważna czy romantyczna?  
               wybuchowa mieszanka 
Wymarzona podróż  
               Meksyk 
Prawdziwe szczęście  
               zdrowie 
Dzieci  
               dorosłe 
Perfekcyjny dzień  
               zakończenie roku szkolnego 
Nigdy nie zapomnę   
               mojego psa 
Kiedy jest mi źle  
               idę do lasu 
 
 

 
Przyjaciele  
               starzy 
Potrafię wybaczyć    
                  zawsze   
W szkole boję się  
                 pustych korytarzy 
Praca  
                 kocham ją 
Kiedy potrzebuję adrenaliny 
                 idę na lekcję do klasy teatralnej 
Jestem uzależniona  
                od dobrej kuchni 
Rozśmieszają mnie  
                dowcipy sytuacyjne 
Wzrusza mnie  
                Wigilia 
Moje śniadanie  
                 espresso 
Niebo w gębie czuję  
                 gdy jem pierogi z łososiem 
Miejsce we Wrocławiu  
                Ostrów Tumski 
Film, który mnie ostatnio zachwycił/wzruszył  
               „Pokłosie” 
Aktualnie czytam  
               „Odkrywając wolność” L. Balcerowicza 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój  
                jazz tradycyjny 
Gdybym nie robiła tego, co robię 
                niemożliwe 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 
                wystawianie ocen 
Nigdy nie zrobiłabym  
                nigdy nie mów nigdy 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki  
                nie powiem 
Ostatnie zdanie  
                życzę Wam wszystkiego, co najlepsze 

Opracowała:  
Justyna Józwa, kl. 3b 

  



z życia szkoły 

 

Otrzęsiny klas pierwszych! 
 

W piątek 27 września br. odbyły się mniej lub bardziej uroczyste otrzęsiny klas pierwszych. Całe wydarzenie 
miało miejsce w szkolnej sali gimnastycznej, a zaczęło się około godziny 11.00. 

      
      Otrzęsiny składały się głównie z konkursów, spraw-
dzających nasze: poczucie rytmu (konkurs tańca), zdol-
ności aktorskie (scenka z życia), zdolności artystyczne 
(malowanie portretu pana dyrektora) czy wyczucie stylu 
i umiejętność zaprezentowania się (pokaz mody). Po raz 
drugi (pierwszym razem były przesłuchania do chóru) 
sprawdzono nasze zdolności wokalne w konkursie pio-

senki, był także quiz sprawdzający naszą wiedzę o szkole. Ta 
ostatnia konkurencja, subiektywnym okiem, wypadła najgo-
rzej, a wręcz zdecydowanie źle. Prowadzący, mimo zdolności 
mówienia do mikrofonu czy zabawianiu widowni,  nie potrafili 
zapanować nad tłumem przekrzykującym się w odpowiedziach 
na pytania.  
     Wszystkie dyscypliny oceniało jury w składzie: pan dyrek-

tor Roman Kowalczyk, jego zastępczyni pani Barbara Bartnik, a także pan od historii i wos-u - Mirosław Lewandow-
ski, tę trójkę uzupełniali przedstawiciele klas. 
     Ważna informacja, od której być może powinienem 
zacząć: klasy pierwsze miały przygotować wszystkie scen-
ki, tańce i stroje zgodnie z wylosowanymi wcześniej epo-
kami. Począwszy od epoki kamienia łupanego, na przy-

szłości skoń-
czywszy.  
     Gdy 
wszystkie 
konkurencje 
zostały prze-
prowadzone, a 
waleczne pierwszaki zakończyły swój bój, prowadzący poprosili o chwilę 
czasu dla jury i w przerwie mogliśmy posłuchać muzyki. Uczniowie za-
częli tańczyć, bez podziału na grupy, a ci, którym było mało, do  zabawy 
dosłownie dorzucili rolki papieru toaletowego, który był używany w wy-
stępie jednej z klas. Po niecałym kwadransie wyniki znał już pan dyrektor 
i zaczął je odczytywać począwszy od 6. miejsca (na 7 klas pierwszych), 

tak, aby w niepewności przytrzymać przegranych.  
     Wybór na pewno nie był łatwy, bo każdy z obecnych mógł stwierdzić, że aktorzy tego widowiska dobrze wykonali 
swoją pracę i przygotowali się do zabawy. Pierwsze miejsce zajęła klasa teatralna – IE, peleton kończyła IF, nato-
miast za rok otrzęsiny przygotuje klasa IB.  
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     Czy wynik był sprawiedliwy, pozostaje sprawą otwartą, na koniec „humaniści” z IF wzięli miotły i w „nagrodę” 
posprzątali całą salę. Jednak dzięki ich zgraniu i umiejętnościom poradzili sobie w błyskawicznym tempie, więc  

w przyszłości na brak pracy nie powinni narzekać. Około godziny 14.00 
było już posprzątane, więc wszyscy mogli udać się do domu.  

 
Lepa, kl.1f 

 
 
 
 

Zdjęcia: 
Daniel 

Karpowicz,  
kl. 2c 
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projekt Mały Magiel Sztuk 

 

Szkoła – Teatr/Zbliżenie 
 

25 września 2013 r. klasa I B miała zaszczyt uczestniczyć  
w pierwszym w tym sezonie spotkaniu w ramach projektu  

Mały Magiel Sztuk. Spotkanie pod hasłem 
Szkoła – Teatr/Zbliżenie odbyło się na Scenie Kameralnej  

Teatru Polskiego we Wrocławiu.  
Gośćmi byli Irena Podgórska – dyrektorka I Liceum  

Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz Krzysztof Mieszkowski – 
dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. 

 
     Spotkanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu. Uczennice 
I LO Aleksandra Mielczarek i Dominika Wójcik. zadawały pytania,  
a zaproszeni goście bardzo interesująco na nie odpowiadali. Rozpię-
tość pytań była duża. Dotyczyły one ścieżek ich kariery, sposobu,  
w jaki objęli piastowane obecnie stanowiska, a także problemów 
związanych z pracą.  
     Pani dyrektor powiedziała nam, że gdyby została ministrem edu-
kacji chociaż na jeden dzień, to na pewno zmieniłaby program na-
uczania tak, aby każdy z uczniów mógł rozwijać swoje zainteresowa-
nia. Dyrektor teatru, Krzysztof Mieszkowski również się z tym zgo-
dził i powiedział, że szkoły  przez obecny program uniemożliwiają 
młodym osobom rozwijanie swoich zainteresowań.  
     Rozmowa było bardzo interesująca. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy zarówno o pracy w teatrze, jak i w szkole.  
Po wywiadzie mogliśmy sami zadawać pytania oraz zrobić sobie zdjęcie z dyrektorem Teatru. 
                                                                                                                                                

                                                      Magdalena Frydrych, kl. 1b 

 

esej 
 

Zachwycaj się życiem 
 

Przez całe życie należy się uczyć żyć i – co może jeszcze bardziej Cię zdziwi  
– przez całe życie należy się uczyć umierać. 

     Pchani w stronę końca każdego dnia przestajemy patrzeć. Zamykają nam się oczy i jesteśmy nieczuli na prawdę. 
Gubimy się w tym, co nazwaliśmy życiem, tracąc sprzed siebie cel, do którego mieliśmy dążyć.  
Stajemy się „szarą masą”, powtarzamy po sobie gesty, naśladujemy według nas lepszych, chcąc stać się tacy jak oni. 
Nie wiemy, jak podążać za życiem i tracimy je w banalny sposób. By umieć żyć, trzeba się tego nauczyć. Trzeba 
przejść przez uczucia, dojrzewanie, przez miłość i dojść do końca. Jednak on wcale nie musi być tragiczny i bolesny. 
Jak często mi powtarzano:  
 

Gdy się rodziłaś wszyscy się śmiali, a ty płakałaś. Żyj tak byś umierając, śmiała się, gdy inni będą nad tobą płakali.  
 

Ta sentencja dokładnie opisuje jak trzeba żyć. Przecież jesteśmy tu, bo stworzono nas z miłości. Tę miłość trzeba 
dzielić. Podarować ludziom, którym jej brak, dodać im wiary. Wydaje się to proste, ale jak się w tym nie zagubić, jak 
nie stać się obojętnym na to zło, które nas otacza. Życie nigdy nie zostało określone, jako proste. Stajemy przed decy-
zjami i wyborami, które mogą wiele zmienić, ale nie tylko u nas. Jak wiele może nas ominąć, a jak wiele dotknąć. 
Tracimy czasem zbyt wiele, ale czy w tym wszystkim nie można znaleźć czegoś, co pociągnie nas dalej? Z uśmie-
chem możemy pokazać wszystkim, że tak można. 
 

Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.   
Bo świat i życie jest zbyt piękne, by nie zachwycać się tym codziennie. Możemy zbyt wiele stracić. 

                                                                                                                                              Karolina Krynicka, kl. If 

Kamila i Maja z kl. 1b w towarzystwie 
Krzysztofa Mieszkowskiego. 
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czytanie w ciemności 

 

Sobota, 21 września, godzina 00:00  
 
 

     Wychodzę z zakopconego pubu przy ulicy Ru-
skiej, od wyjścia patrzę na cisnących się do bramy 
obok ludzi, spoglądam na nich z zainteresowaniem, 
przez drzwi przepuszcza ich mężczyzna, na myśl 
przychodzą opisy spotkań tajnych stowarzyszeń lub 
sekt, wchodzę do bramy, mijam mężczyznę, ledwo 
na mnie spojrzał, jestem na klatce schodowej w (sza-
cuję) pięciopiętrowym budynku, wchodziło tutaj 
sporo osób, jednak w holu ani na schodach nie do-
strzegałem nikogo, zacząłem powoli wspinać się do 
góry, lustrując po drodze mijane piętro po piętrze 
metalowe drzwi, gdy zbliżałem się do celu (wydaje 
mi się, że było to czwarte piętro), zauważyłem otwar-
te wejście, to w nim znikali wcześniej przeze mnie 
zauważeni. Wszedłem do pomieszczenia, było tam 
bardzo gorąco, mnóstwo mieszających się ze sobą 
ciał, usłyszałem głos dobiegający z samego początku 
ściany złożonej ze zbitych w grupę osób, zapraszają-
cy jeszcze głębiej w czeluść pomieszczenia. Gdy 
zbliżałem się do kolejnego otworu, w którym znikali 
wchodzący, zauważyłem, że jest to jasno oświetlone, 
wybielone pomieszczenie, ludzie zajmowali miejsca 
na krzesłach i na podłodze 
- Proszę nie bać się poduszek! – mówi do tłumu za-
praszająca wcześniej kobieta, usadowiłem się więc na 
jednej z nich, wewnątrz stworzonego z ludzi kręgu.  
W jego wnętrzu stała bosa kobieta w bieli, z mikro-
fonem zaczepionym przy ustach. Po kilku minutach 
wszyscy zajęli miejsce, kobieta w bieli usiadła, za-
częła medytować, wstała, przeszła się wewnątrz krę-
gu i hipnotycznym głosem zaczęła swój wywód na 
temat budowy stożka… i umieszczeniu Sali kontem-
placji, w której nie może znaleźć się żaden przed-
miot, najdrobniejszy, nie może znajdować się w niej 
nic, nawet światło… w tym momencie światło gaśnie 
i wszyscy należący do kręgu i zdani na łaskę wybie-
lonego pomieszczenia pogrążamy się w nieprzenik-
nionych ciemnościach. Zamykam oczy, otwieram, 
nie ma żadnej różnicy, jakbym całkowicie oślepł… 
Rozpoczyna się odczyt Korekty Thomasa Bernhar-
da, a odbywa się to w ramach programu Czytanie w 
ciemności organizowanego przez pismo kulturalno-
filozoficzne Rita Baum. 
       Thomas Bernhard to austriacki pisarz XX wie-

ku, ur. 1931, zm. 1989 – daty jego urodzin oraz 
śmierci nie są ważne, jednak zamieszczam je dla 
kontrastu, z tego względu, że myślę, iż informacja  
o tym, że pisarz za życia zakazał publikacji swoich 
książek do roku 2059 wiele może nam powiedzieć 
o jego wyrazistości. Bernhard miał olbrzymią obse-
sję na punkcie Austrii, był jej gorącym krytykiem, 
każda wzmianka na temat Austrii w jego twórczości 

wiążę się z 
ostrą po-
lemiką ze 
zjawiska-
mi, proce-
sami, wy-
darzenia-
mi, prze-
jawami 
zwyczaj-
nego ludz-
kiego 
k……..a  
w au-
striackim 
społeczeń-
stwie. Po-
za tym 
Bernhard 
traktował  
o samotności, drażniący w swoim stylu, stylu prze-
pełnionym irytacją, rozdrażnieniem. Nie jest to Li-
teratura, ani prosta ani przyjemna, wręcz przeciw-
nie, jest to coś, na czym trzeba się skupić, podjąć 
wysiłek. Dzieła Bernharda nie są lekturą na nie-
dzielne leniwe popołudnie, każda linijka, strona bu-
dzi w głowie coraz nowsze refleksje, często takie,  
z którymi nie można nic zrobić, budzi rozterki eg-
zystencjalne i wpaja dużą dawkę krytycyzmu, jed-
nak nie mam oporów by powiedzieć, że jest to naj-
lepszy z poznanych do tej pory w moim życiu twór-
ców.  
     Wróćmy jednak do ciemności, w której się zna-
lazłem, wraz z jej pojawieniem rozpoczął się odczyt 
Korekty (1975) opowiadającej o fizyku, pogrążo-
nym w szaleństwie miasteczka Altensam, o którego 
rozterkach dowiadujemy się przez zapiski czytane  
i układane po śmierci owego naukowca, Roithame-
ra przez jego przyjaciela. Roithamer jak dowiadu-
jemy się z tego, co możemy wywnioskować z opo-
wieści i zostawionych zapisków, jest całkowicie 
pochłonięty pracą naukową, pogrążony we wła-
snych ideach, dąży ku ich spełnieniu, popadając  
w coraz większe szaleństwo, prowadzące w osta-
tecznym rozrachunku do samobójstwa. Obsesją Ro-
ithamera jest również jego siostra, dla której po-
święca się budowie stożka, domu bądź rezydencji 
położonej w Altensam, stożek ten ma idealnie od-
zwierciedlać osobowość siostry Roithamera i aby 
dopełnić tej idei, obsesyjnie studiuje każdy aspekt 
jej życia, wszystko to składa się na jego wielkie, 
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pogłębiające się i pchające go do samobójstwa sza-
leństwo.  

     Język, jakim posługuje się Bernhard odczytywany 
z wielką ekspresją w całkowitych ciemnościach, świ-
druje mi w głowie do tej pory, wydaje mi się, że 
pierwszy raz w takim stopniu udało mi się skupić 
uwagę na prozie Bernharda, zawiłej, szargającej ner-
wy, lecz pozostawiającej niedosyt, chęć sięgnięcia po 
więcej aż po wejście w sam środek osobliwości anty-
austriackiego Austriaka. 

      Całkowita namacalna ciemność jest męcząca, 
zwłaszcza, że odczyt trwał około godziny, jednak 
pozwoliła włączyć w proces odczuwania literatury te 
zmysły, którymi zazwyczaj się tego nie robi - było to 
doprawdy wyjątkowe przeżycie. Wysiłek skupienia 
całej swojej uwagi na czytanym tekście, wymuszony, 
przywodzi na myśl to, co Thomas Bernhard wymaga 
od swoich czytelników, wysiłku, nie tylko otworze-
nia książki, ale i zatopienia się w niej wszystkimi 
swoimi zmysłami. 

 
LITERATURA, NIE MA BY Ć PROSTA , ŁATWA I PRZYJEMNA,  MA SPRAWI Ć, ŻE CZYTELNIK, 

CZYLI TY, RUSZY SWOJ Ą ZIDIOCIAŁ Ą GŁOWĄ – a ten, który nie uważa się za zidiociałego  
jest najbardziej zidiociały, więc niech tym bardziej dotknie… 

 
*zachęcam do wzięcia udziału i śledzenia kolejnych wydarzeń z cyklu Czytanie w ciemności, organizowanych 
przez pismo Rita Baum                                                        
                                                                                                                                                     Filip Słowiński, kl. 2f 

 
 

 

 poezja                                                                             

 

AteistaAteistaAteistaAteista    
 

Powiadają ludzie, 
co pracują w wielkim trudzie,  
że ktoś taki jak Bóg istnieje. 
Wierzą, że jak wiatr mocniej zawieje 
lub jak przeleci biały ptak, 
to na pewno jakiś znak. 
Ponoć Bóg kocha każdego człowieka, 
i w niebie na niego czeka,  
i jest dobry, i wszechmogący,  
człowiekowi wybacza, 
co ten zrobił celowo lub niechcący 
i ludziom bramy nieba pozwala przekraczać,  
i czuwa nad nimi rzekomo,  
lecz nie jest to prawdą - wiadomo. 

                                         Dasza 
DeistaDeistaDeistaDeista    
  

Bóg Stwórca - owszem istnieje  
lecz, gdy świat się chwieje  
to Wszechmogący nie reaguje, 
chyba się nie czuje  
 a nas odpowiedzialny,  
lecz stworzył świat niebanalny  
to przyznać trzeba,  
piękny - od gwiaździstego nieba, 
po ziemię, co daje ludziom chleba. 

                                         Dasza 
 
 
    

WierzącyWierzącyWierzącyWierzący    
    

Wszechmogący, wieczny Boże,  
jak ten człowiek tak żyć może,  
bez wiary w Ciebie,  
toż on się nie znajdzie w niebie.  
Jam Twój wierny sługa,  
droga przez życie przede mną długa.  
Prowadź mnie właściwą ścieżką tam,  
do nieba bram.  
Wierzę, że zostanę właściwie osądzony  
i w końcu zbawiony.  
                                                                Dasza  
    

ZZZZegaregaregaregar    
 

Stary czasomierz, poczciwiec, 
Na półce stoi w pokoju, 

 Spogląda poważnie, życzliwie, 
Mierząc czas bez niepokoju. 

 

Nie śpieszy się i nie spóźnia, 
Swą pracę wypełnia z zapałem,  
Każdego dnia, znów, od nowa,  

Wciąż chodzi, chodzi wytrwale. 
 

Czasem wybije godzinę, 
Czasem zaś kwadrans okaże, 

Lecz zawsze, zawsze szczęśliwie, 
Właściwą godzinę pokaże. 

 

YenneferRys. Aleksander Skiba, kl.3b 
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Love storyLove storyLove storyLove story    
  
Spotkali się na przystanku, 
młodzi i wspaniali, 
to było we wtorek o poranku, 
chyba całe życie na siebie czekali. 
  

Ona może ze dwadzieścia wiosen miała, 
on w podobnym wieku, 
ona chyba pracy szukała, 
on się w niej zakochał, pomyślałbyś człowieku. 
  

Miłość od pierwszego wejrzenia, 
ktoś powie nie ma już takiej, 
może nie do uwierzenia, 
dla nie jednych taka miłość to tylko marzenia. 
  

 A ich ona spotkała, 
serca ich związała, 
serca ich rozgrzała 
i na zawsze pozostała. 
                                          Daria 
  
WspomnieniaWspomnieniaWspomnieniaWspomnienia 
  

Tak po prostu powiedzieć wspomnienia, 
a co to takiego jest? 
To coś nie do zapomnienia, 
co nigdy nie wymaże się. 
  
Wspomnienia to te wszystkie piękne chwile, 
niby tak szybko zleciały, 
dzisiaj jednak mówię - spędziłam je mile, 
wszystkie sens dla mnie ogromny miały. 
  
Kto za nimi tęsknoty nie czuje? 
Kto ich nie żałuje? 
Kiedy o nich tylko pomyślę, 
żal na twarzy mi się maluje. 
Bo było wtedy tak pięknie, 
bo było wtedy wspaniale. 
Na wspomnienia serce mi mięknie, 
jednak nadal jest to jedno ale. 
  

To już nigdy nie wróci, 
nigdy się nie powtórzy, 
nigdy nie będzie tak samo, 
życie nowe wspomnienia mi nuci. 
  
Czy wiesz już co znaczy wspomnienie? 
Te smutki, troski, radości? 
To ma ogromne znaczenie, 
więc szczęściem jest wspomnienie... 
    

************    
Odnalazłem odpowiedzi, lecz utopiłem je w wódce 
Samotność zabiła chwalebną chwilę zwycięstwa 
Padłem zabity zbłąkanym pociskiem po bitwie 
Został krwawy ślad na mym sercu... 
... Twoje imię...  
Twoje jakże słodkie i upojne niegdyś imię 
Wyrzekłem się dla Ciebie świata,  
który teraz domaga się mojej duszy 
Nie potrafię przekląć tego co się stało,  
było nam zbyt dobrze 
Zamykam się w sobie, jak w motylim kokonie, 
Zamykam się w sobie, w myślach Twój obraz płonie, 
Zamykam się w sobie, by uschnąć niepostrzeżenie... 

 

Kacper Rygałło, kl. 2e 

    
    

Bieg wiewiórekBieg wiewiórekBieg wiewiórekBieg wiewiórek    
 

Spada liść. 
Tchnienie. 

Nasze oddechy nie mogą go uchronić przed upadkiem. 
Spada. 

Bardzo powoli. 
Tak mu jest dobrze, nie spieszy mu się. 

Nie czeka na pociąg  
czy autobus. 

Ma czas. 
 

Płynie. 
Jak złota łódź. 

Złoty środek. 
Cierpliwość. 

Liść nie zastanawia się  
co z nim będzie. 

Odpadł przy silnym wietrze  
i opada. 
Powoli. 

Bardzo powoli. 
Nie wie, gdzie spadnie,  

ale czy to jest ważne. 
 

Ale jest ktoś taki jak nasz liść. 
Ktoś nierozważny. 

Ktoś dla kogo liczy się  
tu i teraz. 

Zabawa i radość. 
Szelest. 

Szybkie skoki. 
Wiewiórki. 

 

Kacper Rygałło, kl. 2e 

                                                           Daria 

 

Rys. Agnieszka Billewicz, kl. 2a 
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               Odcinek 4 – Japonia 
 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a także za morzami i za wieloma róż-
nymi narodami, była sobie wyspa Honsiu. Mieszkał tam naród, wyjątkowy naród, 

jaki utworzył w VII wieku przed naszą erą Kraj Wschodzącego Słońca, zwany w ich 
języku Nihon. Przez lata izolowany od reszty świata, rozwinął kultur ę wprost legen-
darną, inspiruj ącą w obecnych czasach ludzi każdego pokolenia ze wszystkich stron 
świata – zarówno niebagatelną mentalnością, jak i wszechogarniającą świat subkul-
tur ą mang i anime. Znani z szacunku do prawa, bezpiecznych ulic w miastach, dłu-
gowieczności i nietuzinkowego podejścia do życia, obywatele Kraju Wschodzącego 
Słońca to chyba najbardziej egzotyczni ludzie, o jakich człowiek Zachodu może sobie 
pomyśleć. 
    W dobie renesansu na kontynent europejski podróżnicy przynieśli nowe słowo określające z malajskiego owe 
zagadkowe, azjatyckie państwo. Słowo to w dzisiejszej postaci brzmi – Japonia.  
  O swojej ojczyźnie opowie nam 23-letnia Hitomi z miasta Kobe. 
 

Ja: Wydajesz się być bardzo uprzejmą osobą. Nie wiem, czy to po prostu ty jesteś taka miła, czy jest to cechą więk-
szości Japończyków? 
Hitomi:  Hah, to zależy od osoby. Ale wiesz, japońskie społeczeństwo jest bardzo praworządne – liczą się zasady, nie 
ludzie. Dlatego też liczba egoistycznych osób jest mała.  
Ja: Czy bierze się to z tej japońskiej tradycji, by zwracać na wszystko uwagę tak bardzo, jak jest to możliwe, ponie-
waż Japonia jest małym krajem? 
Hitomi:  Hm, częściowo to prawda, że ludzie żyją skupieni na zbiorowości z powodu niewielkich rozmiarów kraju. 
Ale wiąże się to też z jednolitością Japończyków. Społeczeństwo nie jest zbyt rozdarte etnicznie. 
Ja: To musi być kluczowym atutem. Ale zgaduję że obecnie w twoim kraju jest sporo osób z zagranicy? I jak to jest  
z tym pracoholizmem Japończyków, to prawda że wielu z Was umiera z powodu przepracowania? 
Hitomi:  Myślę, że Japonia to dobry kraj dla cudzoziemców. Dzięki zwracaniu takiej uwagi na zasady i dbanie  
o wszystkich, nasze państwo jest bardzo bezpieczne i czyste. Ale gdy żyjesz tu jako rdzenny Japończyk… jesteś nara-
żony na zbyt dużo stresów.  Cudzoziemców traktuje się z szacunkiem, ponieważ mamy świadomość, że są oni spoza 
kraju, więc trudniej im się tutaj odnaleźć. Rocznie około trzydzieści tysięcy osób umiera z powodu problemów zdro-
wotnych wynikających ze stresów spowodowanych sytuacją ekonomiczną. Pamiętaj też, że Japończyk musi dbać  
o innych, nie wolno mu być samolubem. 
Ja: Hm… czekaj, Hitomi to twoja ksywka…? 
Hitomi:  Nie, tak się nazywam. Moje imię znaczy: gościnny i ważny. Imiona japońskie są zapisane w Kanji, a każdy 
znak Kanji ma swoje znaczenie. Ciekawe jest też to, że na podstawie imienia możesz właściwie ocenić, w którym 
roku się kto urodził; w każdym roku jest szereg często nadawanych imion. Dziewczynki 23 lata temu często były na-
zywane Hitomi. 
Ja: Jak w Japonii ma się sprawa z religią? Często widujesz na ulicach świątynie? Jakie wyznanie jest dominujące i jak 
ma się tolerancja religijna? 
Hitomi:  Na ulicach często widuje się świątynie buddyjskie, muzułmańskie, także chrześcijańskie. Japończycy abso-
lutnie nie robią sobie z tego żadnego problemu, przecież byłoby to kompletnie bez sensu! Osobiście nie wyznaję żad-
nej religii, uważam że jestem za młoda na myślenie o takich rzeczach, ale starsi ludzie istotnie zajmują się tymi spra-
wami. Preferują na ogół koncepcje buddyjskie i chrześcijańskie. Jeśli chodzi o religię w szkołach, na prywatnych 
uczelniach jest to możliwe, w szkołach publicznych religia nie jest uczona jako przedmiot. Japończycy często czerpią 
motywy z różnych religii na specjalne okazje, np. zawieranie małżeństw odbywa się po chrześcijańsku z powodu pa-
nującego nastroju, pięknych ubrań i tak dalej. 
Ja: Jakie jest japońskie podejście do seksualności, wyzywających strojów?  
Hitomi:  Odnośnie seksualności, dziewczyny chodzące w wyzywających strojach nie szokują, chociaż są to widoki 
zdecydowanie bardziej popularne w dużych miastach – dziewczęta na wsi nie lubią takich ubrań. Pornografia jest 
dostępna w normalnych sklepach i jest nabywana, choć niektórzy twierdzą, że jest to niestosowne. 
Ja: Czasem wydaje mi się, że dla Japończyków angielski musi być bardzo ważnym językiem. 
Hitomi:  Japończycy zasadniczo są dobrzy w pisaniu po angielsku, natomiast panuje ogromna psychoza odnośnie 
mówienia. Przeciętny mieszkaniec mojego kraju jest nieśmiały w tej kwestii, ponieważ boi się mówić z błędami. Ja 
osobiście zamierzam być nauczycielką tego języka – miałam okazję praktykować mowę, gdy byłam w Australii,  
w Melbourne, ale poza mną, fonetyka u Japończyków zdycha. 
Ja: Jakie jest wasze podejście do Cesarza? Czy jest on czczony jako syn boga? 
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Hitomi:  Cesarz jest symbolem Japonii. Może on też decydować o tym, czy państwo wyruszy na wojnę lub nie i jest to 
na pewno wyjątkowa osoba, ale nie oddaje się mu boskiej czci. 
Ja: Jednym z najważniejszych i najbardziej oczywistych symboli kultury japońskiej jest w dzisiejszych czasach man-
ga i anime. Jakie jest twoje podejście do tego potężnego nurtu? 
Hitomi:  W Japonii manga i anime to hobby. Podejście, że każdy Japończyk to „świr mangowy” jest na pewno błęd-
nym założeniem. Są ludzie, którzy kochają ten nurt, przejawia się to szczególnie w dużych miastach, jak Osaka albo 
Tokio. Duże aglomeracje słyną także z tego, że ludzie często ubierają się tam w kostiumy do cosplayu. To prawdziwe 
ostoje wielokulturowości. Oczywiście nikt nigdy nie zwraca uwagi na to, gdy się ubierasz dziwnie, nietypowo. Manga 
i anime są ważne, ale szkoda, że przyciemniają niektóre inne aspekty japońskiej kultury, które w końcu również są 
warte uwagi. Na przykład origami, samurajów… Aha, tak w ogóle, wiesz kim jest Kobe Bryant? 
Ja: Kobe Bryant? Nie, ale to imię brzmi tak samo jak miasto, w którym mieszkasz? 
Hitomi:  Tak. Jest to jeden z najsłynniejszych koszykarzy grający w NBA i jego imię ma związek z Japonią. Otóż  
w mojej miejscowości sprzedawana jest najdroższa i najbardziej renomowana wołowina na całym świecie, Wołowina 
z Kobe. Ojciec Kobego był jej ogromnym miłośnikiem i właśnie od tego dania wzięło się imię dla jego syna! 
Ja: Ciekawe! Ogromnie ci dziękuję za czas, który mi poświęciłaś. 
Hitomi:  Również dziękuję i cała przyjemność po mojej stronie! 

Aleksander Skiba, kl. 3b                      

 

a to ciekawe… 

 

Tajemnica płyt winylowych 
 
Zastanawiali Was może kiedyś ludzie, którzy z jakiegoś powodu wykazy-
wali dziwne zainteresowanie płytami winylowymi? Przypuśćmy, że wiel-
kie, czarne staromodne dyski odtwarzane w gramofonach, to po prostu 
monument dawnych lat, tak samo jak choćby stare samochody, monety, 

zabytkowe sztylety czy masa innych rzeczy możliwych do znalezienia  
na Allegro lub giełdzie staroci.  

Wartość takiego czegoś jest co najwyżej sentymentalna. 
A jednak jest coś bardzo przyciągającego uwagę w nagraniach  

winylowych. Coś, co odróżnia je od zwykłych staroci, do których chcą 
powracać tylko nieliczni, nawiedzeni fani muzycy. Co to takiego? 

     
     Pliki MP3 mają nad winylami mnóstwo ogromnych zalet. Po pierwsze, aby płyta gramofonowa była zdatna do 
użytku, musi być zawsze w dobrym stanie. Sterylnie przechowywana, nie rzucona byle jak o blat drewnianego 
biurka. Im gorszy stan krążka, tym wyraźnie ubywa na jakości nasza ukochana muzyka (oczywiście to samo do 
jakiegoś stopnia tyczy się płyt cyfrowych). Winyle posiadają również załamująco niską „pamięć”, którą można 
zagospodorać pod nagrywanie nań dźwięku w stosunku do nagrań na płytach CD; po około 26 minutach grania 
płytę należy przewrócić na drugą stronę. Wybieranie kolejnych utworów albumu nie odbywa się za pomocą naci-
skania przycisku strzałki do przodu i w tył, lecz poprzez nastrajanie igły zdzierającej płynnie obracający się czarny 
talerzyk. A to wszystko tylko po to, by słuchać muzyki na starym odtwarzaczu i poczuć klimat dawnych lat… zga-
dza się?  
     Nie. Otóż winyle mają nad dobrze znanymi nad CD-kami jedną zaletę, której nie każdy jest świadom. Na pewno 
kojarzycie mniej więcej jak wyglądają krzywe dźwięku oznaczające, jakiej tonacji i ubrawienia jest muzyka – 
można się z takimi obrazami spotkać na przykład w programach do obróbki audio, na uboczu interfejsu w Winam-
pie czy w niektórych, zwłaszcza starszych, teledyskach. Są to tak zwane fale dźwiękowe. Normalnie gdy uderza się 
w instrumenty, powstają takie właśnie fale, które pobudzają do drgań naczynka w naszych uszach i to je właśnie 
nasz mózg odbiera jako dźwięk. Jakość głośnika oceniana jest właśnie na podstawie tego jak bardzo zbliżone do 
fali dźwiękowej są wytwarzane przez niego drgania. A teraz pomyślcie o klockach Lego, o tym jak w dzieciństwie 
układaliśmy z nich rozmaite budowle oraz o tym, jak zawsze chcieliśmy mieć coś kulistego, lecz nigdy nie było to 
możliwe, ponieważ klocki po prostu nie mogą być w ten sposób ułożone. Ułożenie eskimoskiego domku nie było-
by w granicach możliwości za pomocą prostopadłościennych plastykowych bloczków – da się zbudować konstruk-
cję na planie dwudziesto-, czterdziesto- czy nawet stukąta, który bardzo będzie przypominać iglo, jednakże nigdy 
nie będzie on doskonale okrągły.  
       A teraz jak ma się to do muzyki oraz płyt winylowych. Jak wiemy dyski kompaktowe zapisują muzykę cyfro-
wo – dla mniej stechnologizowanych z nas spieszę już z wyjaśnieniem, iż po prostu oznacza to uwiecznianie in-
formacji na płycie za pomocą zer i jedynek, danych możliwych do odczytu przez komputer. Zapis cyfrowy to są 
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notabene właśnie te wyżej wspomniane klocki Lego, które budują nasze piosenki i z których tworzą się fale dźwię-
kowe. Później są one syntetyzowane przez nasze maszyny dzięki programom typu Windows Media Player ku na-
szej uciesze. Tymczasem na krążkach odtwarzanych w gramofonie muzyka zapisywana jest analogowo. Dane 
analogowe różnią się od cyfrowych tym, że w odróżnieniu od tamtych potrafią budować doskonałe krzywe dźwię-
ku, a nie proste składane po wiele tysięcy razy w celu utworzenia gładkiej linii. Ucho ludzkie jest właśnie analo-
gowe – gdy przysłuchujemy się drganiom jakiejś struny, instrumentu, słyszymy zawsze specyficzną i wyjątkową 
barwę danego dźwięku, tak zwany tembr, który jest czymś w rodzaju tekstury muzycznej; bardzo trudnej do odtwo-
rzenia. Winyle potrafią ten detal uwiecznić na swej powierzchni, zaś płyty cyfrowe nie. 
       Czy znaczy to od razu, że powinniśmy wywalić nasze MP3-ki, płyty kompaktowe i zrobić wielką inwazję na 
giełdę staroci, by spiesznie kupować sobie gramofony, jedyne media prawdziwie dobrej muzyki? Jasne że nie – dla 
codziennego użytku winyle bowiem są po prostu absurdalnie nieporęcznie i nie da się z tym nie zgodzić. Nikt też 
nie pofatyguje się, aby zrobić dla czarnych reliktów minionej epoki osobny odtwarzacz typu disc-man i nie zacznie 
tego sprzedawać go tylko po to, by można było łatwiej uzyskać dostęp do muzyki w wyjątkowej jakości w każdym 
miejscu. Mimo że już nigdy nie podbiją rynku, winyle są mniej więcej tym, czym obok listu elektronicznego jest 
list pisany ręcznie – ustępuje on zaletami, jest nieporęczny, wyraźnie traci na jakości po latach, ale niezależnie od 
tego posiada pewien charakterystyczny urok. Gdy dostajemy emaila, jest to coś zwyczajnego, codziennego; gdy zaś 
dostajemy list pisany ręcznie, czujemy się wyjątkowo, gdyż w obecnych czasach jest to rarytas – i prawdopodobnie 
podarowany od wyjątkowej osoby. 
  Nie ma co – warto szanować przeszłość. A w razie możliwości zawsze warto też pokusić się o nacieszenie ucha 
dźwiękiem gramofonu zamiast głośnika komputera. Dane cyfrowe z pewnością przetrwają wiele stuleci, ale nigdy 
nie będą mieć w sobie tej tajemniczej mocy i śladów użytkowania – a to jest część nas, naszej ludzkiej natury, z 
którą jesteśmy nierozłączni i która sprawia, że jesteśmy czymś więcej niż zimną materią. 
 

Tekst i rysunek: 
Aleksander Skiba, kl. 3b 

 

kącik inspiracji  
 

Okładki na zeszyty 
     Na początku każdego roku szkolnego, uczniowie muszą zmierzyć się ze żmudnym i trudnym zadaniem zakupu 
niezbędnych przedmiotów potrzebnych do poszerzania wiedzy. Są to piórniki, długopisy, ołówki, a także wiele 
innych rzeczy, które koniecznie powinny się znaleźć w posiadaniu każdego pilnego ucznia. Moim problemem było 
zawsze kupowanie zeszytów; bardzo rzadko udawało mi się znaleźć takie, które by mi się naprawdę podobały; bez 
głupich napisów czy dziwnych rysunków. Marzyłam by mieć takie zeszyty, jakich nie ma nikt inny i żeby przy tym 

nie kosztowały za wiele. Jakiś czas temu, zupełnym przy-
padkiem trafiłam w sklepie na folię samoprzylepną (do-
stępną w sklepach papierniczych), która pomogła mi roz-
wiązać ten problem. Rozwiązaniem pragnę się podzielić i 
zachęcić do tworzenia własnych – jedynych i niepowtarzal-
nych zeszytów. 
Potrzebne rzeczy: 
- zeszyty (nieważne ilu kartkowe) 
- rolka folii samoprzylepnej 
- klej do papieru 
- kolorowe kartki ( jeśli chcemy dodatkowo usztywnić 
okładkę zeszytu, to techniczne) 
- zdjęcia, wycinki, rysunki własne lub wszystko inne, co 
chcielibyśmy widzieć na okładce naszych zeszytów. 
 

Sposób wykonania: 
Przygotowujemy nową okładkę: wybieramy ,,tło” (kolorową kartkę), przycinamy ją na wymiar zeszytu i przykle-
jamy do ,,starej” okładki klejem. Następnie wybieramy obiekty (zdjęcia, rysunki) które chcemy umieścić na okład-
ce, przycinamy je i przyklejamy na gotowym tle, w ułożeniu jakie tylko sobie wybierzemy. Na koniec, przycinamy 
folię samoprzylepną do rozmiaru zeszytu (z nadmiarem z każdej strony o ok. 2cm, które zaklejamy pod spodem 
okładki, aby jej brzegi nie strzępiły się) i stopniowo przyklejamy. Proponuję przykleić najpierw pół okładki, potem 
grzbiet, a na koniec drugą połowę, tak, aby móc wyrównywać folię i zaklejać pęcherzyki powietrza. 
                                                                                Powodzenia! 

                                                                                                                                              Agnieszka Billewicz, kl. 2a 

Moje kocie zeszyty, zrobione z powycinanych  
z gazet zdjęć kotów :) 
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Nie ma takiego głupstwa i nikczemności, które, 
byle stale powtarzane, nie zostały wreszcie przyjęte  
i przestały razić jako głupstwo i nikczemność.  
                                                                             Sławomir Mrożek 
 

     W sierpniu tego roku w Nicei zmarł  
Sławomir Mro żek - polski dramatopisarz, prozaik oraz rysownik. 
Autor wielu satyrycznych opowiadań i utworów dramatycznych  
o tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicz-
nej, jako dramaturg zaliczany do nurtu teatru absurdu. Zadebiuto-
wał w 1950 r. jako rysownik, publikował cykle rysunków w Prze-
kroju. Jego pierwszą sztuką teatralną był dramat Policja, wydany 
w 1958 r. Dramat Tango z 1964 r. przyniósł Mrożkowi światową 
sławę. 
     W bibliotece można obejrzeć wystawę poświęconą twórcy, na 
której prezentujemy m. in. jego rysunki oraz dzieła dostępne  
w naszych zbiorach. 

 

recenzje filmów 
 

Sierpniowe niebo. 63 dni chwały: Reż. i scen. Ireneusz Dobrowolski. wyst. Krzysztof Kolberger, Łukasz Ko-
nopka, Aleksander Mikołajczak i in. Prod. Polska, 2013. 

 

     Po tym, jak wróciliśmy z seansu Sierpniowego nieba. 63 dni chwały padło stwier-
dzenie, że gdyby nie wyjście klasowe, to nikt z nas nie poszedłby na ten film do kina. 
Niestety, nie pozostaje mi nic innego, jak w pełni się z tym zgodzić.  Polska kinemato-
grafia historyczna nie cieszy się zbytnią, jeśli jakąkolwiek, popularnością wśród mło-
dzieży. Moim zdaniem winę ponoszą tu sami twórcy, którzy nie robią absolutnie nic, by 
uczynić swoje twory choć odrobinę atrakcyjniejszymi dla młodych ludzi. Jak pod tym 
względem wypada Sierpniowe niebo…, promowane przecież utworem z gatunku mu-
zycznego, który, zdaniem niektórych, już z samej definicji jest młodzieżowy, czyli ra-
pem? 
     Akcja produkcji Ireneusza Dobrowolskiego rozgrywa się na dwóch płaszczyznach 
czasowych – we współczesności oraz w retrospekcjach z Powstania Warszawskiego. Ta 
pierwsza opowiada o pracowniku budowy, który odkopuje szczątki wraz z pamiętni-
kiem z tego okresu. Sytuacja ta jest dość ciekawa i gdyby ten wątek został lepiej po-
prowadzony, sam w sobie mógłby być materiałem na świetną fabułę. Niestety, nienatu-
ralne dialogi i sztuczne aktorstwo nie pozwoliły mi utożsamić się z postaciami. Drugi plan czasowy stoi na podob-
nym poziomie, a górnolotne, płomienne przemowy wygłaszane przez powstańców potęgują wrażenie nieauten-
tyczności i przesadnego patosu. Ciekawym pomysłem jest wplecenie w akcję archiwalnych ujęć, a jednocześnie 
uwypukla to realizacyjną słabość filmowych inscenizacji walk – sceny nakręcone na potrzeby filmu wypadają bla-
do przy zapisie prawdziwych zdarzeń. 
     Ścieżka dźwiękowa zapewne miała być różnorodna, jednak efekt jest raczej niespójny. Nie potrafię znaleźć 
innego wytłumaczenia obecności rapu, niż tania próba przyciągnięcia nastolatków. Warto nadmienić, że rola 
członków grupy Hemp Gru nie ogranicza się tylko do wykonania muzyki, ale są oni również drugoplanowymi 
bohaterami. Ich wątek wydaje się wciśnięty na siłę, a ich umiejętności aktorskie i dykcja przywodzą na myśl na-
turszczyków z programów paradokumentalnych emitowanych czasem w telewizji. 
     Celem reżysera miało być stworzenie poruszającego, a zarazem nowoczesnego obrazu dla każdego, jednak efekt 
jest do tego stopnia nieudany, że nie wiem, komu mógłbym go polecić. Sierpniowe niebo... ma za małą wartość 
edukacyjną i niewystarczająco zagłębia się w temat, by być wartościową lekcją historii dla uczniów, jest zbyt na-
iwne i patetyczne dla dorosłych, a osoby starsze może zniechęcić dobór muzyki. W praktyce jest to film dla nikogo  
i pozostaje nam mieć nadzieję, że potencjał Powstania Warszawskiego zostanie w pełni wykorzystany w jakimś 
innym filmie na ten temat.  
                                                                                                                                              Mateusz Litwin, kl. 2a 
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K-PAX. Reż. Iain Softley. Prod. USA/Niemcy, 2001. 
 

     Mamy rok 2001. Na ekrany kin wchodzi nowy film o trailerze dosyć typowym dla 
dzieł z podgatunku „coś inspirującego”. To, co się pierwsze rzuca w oczy, to enigma-
tyczny, absolutnie z niczym nie kojarzący się tytuł, czyli K-PAX. Po krótce z zapowie-
dzi dowiadujemy się, że będzie to historia świra orzekającego pochodzenie z innej pla-
nety, obdarzonego nieprzeciętną wiedzą na temat kosmosu, wzbudzającego kontrower-
sję swoim specyficznym zachowaniem typu jedzenie bananów razem ze skórką, a na 
domiar tego inspirującego innych ludzi pewną filozoficzną inteligencją. 
  Banał, czyż nie? 
     Nie przemawiają do mnie inspirujące filmy. Może jestem człowiekiem oziębłym, 
pozbawionym wrażliwości na różne postawy i wartości prezentowane w odsłonach 
kinowych. Przyznaję się, iż patrzę z dużą dozą sceptycyzmu na wszystkie hiperproduk-
cje mające mnie w jakiś sposób przekonać do zmiany mojej postawy życiowej. Nie 
żebym był bez wad, ale uważam, że do takich rzeczy człowiek musi dojść sam, a nie zostać wyedukowanym przez 
jakiś gotowy obraz, swoistego filmowego kaznodzieję, jaki obdarzy mnie nową, wspaniałą wizją ulepszonego 
mnie, który więcej czasu spędza na dworze, jest milszy dla ludzi, wcina mniej słodyczy oraz częściej się uśmiecha.  
     Pewnego wieczora, pięć lat temu, po jakimś interesującym filmie w TVN-ie, mniej więcej o jedenastej, pojawiła 
się zapowiedź filmu K-PAX. Teaser mnie zainteresował, szczególnie humorystyczna, wyżej opisana scena o głów-
nym bohaterze jedzącym banana bez uprzedniego obierania go. O czym jednak może naprawdę mówić opowieść 
chorego psychicznie mężczyzny, granego przez Kevina Spacey, oświadczającego że nie jest z Ziemi, a z planety o 
nazwie K-PAX, oddalonej tysiąc lat świetlnych od Układu Słonecznego? Odpowiedź na to pytanie musiała mnie 
chyba wtenczas skłonić do obejrzenia filmu o rzekomym kosmicie, jak też i to, że nie sprawiał on wrażenie nicze-
go, co by miało mnie jakoś przekonywać do zmiany samego siebie. 
     Mamy bliżej nieokreśloną współczesność, schyłek czerwca. Historia zaczyna się na dworcu kolejowym Grand 
Central na Manhattanie, gdzie policjanci odnajdują świadka małego incydentu z udziałem dwóch zbirów i jednego 
czarnoskórego żebraka. Mężczyzna zostaje zabrany na złożenie zeznań, przy których, po udzieleniu kilku niejed-
noznacznych odpowiedzi, zostaje wysłany na wizytę do instytutu psychiatrycznego. Opiekę nad nim przejmuje tam 
doktor Mark Powell. Pacjent przedstawia się jako prot (pisany małą literą). W odróżnieniu od innych chorych, prot 
odznacza się w swym zachowaniu niebywałą inteligencją, spokojem i harmonicznością we wszystkim, co robi. 
Wszystkie dawane przez niego odpowiedzi są spójne, na każde pytanie odpowiada rozsądnie, przekonywująco, 
prawdziwie. Opisuje z grubsza strukturę społeczną panującą w swojej ojczyźnie, gdzie nie ma rodzin, a każdy jest 
wychowywany przez każdego; groteskowo opisuje przebieg prokreacji; pokazuje klarownie oczywiste błędy, na 
których oparta jest ludzka cywilizacja. Każdemu swojemu słowu obcy nadaje takiej mocy, jakiej mógłby pozazdro-
ścić niejeden mówca. Przekonywujący sposób wyrażania się prota wywołuje na doktorze Powellu gigantyczne 
wrażenie, podobnie jak i na pozostałych mieszkańcach instytutu, wśród których szybko tworzy się zbiorowa histe-
ria na punkcie przybysza głoszącego, że odchodząc z Ziemi będzie mógł zabrać ze sobą jednego z obecnych cho-
rych. Zabrany do centrum astronomicznego, prot szkicuje na tablecie układ planety K-PAX, dwóch okrążających 
jej słońc i innych ciał niebieskich położonych w konstelacji Liry. Dane te, wklepane do komputerów, dają zgroma-
dzonym w pomieszczeniu doktorom zaskakujące wyniki, spójne i doskonale obrazujące położenie odległego ukła-
du planetarnego. Naukowcy zostają ogarnięci nieskrywanym podziwem dla tego, co oglądają. Mimo tego, Mark 
Powell wyczuwa za tarczą nienaturalnie mądrego prota pewne bardzo ludzkie i pełne cierpienia wołanie o pomoc i 
postanawia mu pomóc zanim nastanie 27. lipca – dzień, kiedy mężczyzna ma opuścić świat. 
     Sposób postępowania głównego bohatera, jego domniemana umiejętność zrozumienia zwierząt, trzeźwe i nie-
bagatelne spojrzenie na wszystko, co go otacza wokół, a przede wszystkim obojętność, spokój i radość, z jaką spę-
dza swój czas w psychiatryku, wywołują w widzu skrajne emocje, które swój bardzo wyrazisty szczyt osiągają z 
chwilą, gdy doktor Powell odkrywa prawdziwą tożsamość prota podczas podróży do Nowego Meksyku i poznaje 
przerażającą prawdę stojącą za stoickim kosmitą. Na pytanie, czy protagonista faktycznie pochodzi z innej planety, 
czy też jest osobą wypaloną do cna swej duszy, nie uzyskujemy ostatecznie jednoznacznej odpowiedzi, mając sze-
rokie pole do popisu i rozważań w tej kwestii. Jest to jeden z największych atutów tej opowieści, gdyż dzięki nie-
mu możemy dowolnie interpretować naturę ukazanych tam scen – innymi słowy, w postaci prota można się w ten 
sposób łatwo odnaleźć, niezależnie czy jest się skłonnym do pragmatycznej wiary w obcych wśród nas, czy też 
traktuje się oddalony od Ziemi świat jako bardzo złożoną i na pewno niełatwą metaforę. Czy na Ziemi mieszkają 
przybysze z odległych światów, czy też każdy z nas teoretycznie ma prawo do takiego miana aspirować poprzez 
swoje czyny, zależy więc tylko i wyłącznie od nas samych. 
     Znakomita gra aktorska, sceneria, a przede wszystkim wzruszająca ścieżka dźwiękowa, stworzyły wraz z ge-
nialnym scenariuszem jeden z najpiękniejszych współczesnych filmów filozoficznych z pogranicza science fiction.  
Przewodni motyw, choć z pewnością uniwersalny, według mnie przemówi bardziej do młodych odbiorców niż do 
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ludzi w średnim wieku, ustatkowanych, zbyt zajętych swoimi żywotami, by móc rozważać problemy poruszane w 
K-PAXie, chwilami za bardzo metafizyczne. Tak czy inaczej, lektury tak głębokiego filmu z pewnością nie pożału-
je na pewno nikt. 
 

                                                                                                                                                  Aleksander Skiba, kl. 3b 
 
recenzja serialu 
 

Doctor Who: serial telewizyjny science fiction. Prod. Wielka Brytania, 1963-1989, 1996, 2005-. 
 

     Przygody kosmity z dwoma sercami podróżującego po czasie i przestrzeni niebieską budką policyjną razem z 
człowiekiem (najczęściej płci pięknej) ratującego świat. Proszę państwa – oto najdłużej transmitowany serial sci-fi  
w historii! 
     Doctor Who to brytyjski serial wypuszczony w 1963 roku. Opo-
wiada o Doktorze – kosmicie, Władcy Czasu, który za pomocą swo-
jej TARDIS - statku, który jest większy w środku,  może podróżo-
wać gdzie chce i kiedy chce. Doktor jest  długowieczny, a jeżeli jego 
ciało jest bliskie śmierci, może się zregenerować, jednak jego wy-
gląd i charakter zmienią się, a 13. inkarnacja powinna być jego 
ostatnią. Serial przestano emitować w 1989 roku, w tym czasie Dok-
tora zagrało 7. aktorów. 16 lat i jeden średni film telewizyjny, póź-
niej BBC postanowiło wskrzesić starą serię. Pierwsza seria opowia-
da o Rose Tyler, zwykłej londyńskiej dziewczynie, która przypad-

kiem poznaje Doktora. Jest to jego 
9. inkarnacja – tajemniczy i trochę ponury mężczyzna, jednakże niepozbawiony  
uczucia szczęścia i troski. Zachowanie Dziewiątego można tłumaczyć Wojną 
Czasu – konfliktem odbywającym się poza czasem, wielką wojną Władców Cza-
su i Daleków – istot pozbawionych wszelkich uczuć, stworzonych jedynie, by 
eksterminować „gorsze od siebie” rasy. Obie strony konfliktu zostały wybite co 
do jednego, prócz Doktora, który od tamtego czasu nie mógł sobie wybaczyć, że 
tylko on przeżył. 
     Serial może i nie zachwyca efektami specjalnymi, które (de facto specjalnie) 
wyglądają, jakby były wyjęte ze średniej klasy filmu z drugiej połowy lat 90’, 
jednak wszystko inne jest na najwyższym możliwym poziomie – fabuła, kreacja 
postaci i kosmitów, 
muzyka – wszystko 
jest fantastyczne.      
     Dobrymi przykła-
dami mogłyby być 
Płaczące Anioły – 
kosmici, którzy za-
mieniają się w ka-
mień, gdy się na nie 
patrzy, jednak gdy 
tylko odwróci się od 
nich, zmieniają się  

w bardzo szybkie stworzenia, mogące dotykiem prze-
nieść człowieka w dowolne miejsce w historii. Innym ciekawym wrogiem Doktora jest Cisza – tajemnicza organi-
zacja, której „członkowie” są niezauważalni dla zwykłych, gdyż kiedy spuści się z nich wzrok, zapomni się  
o nich i o wszystkim, co jest z nimi związane. 
     Doctor Who obchodzi w tym roku 50. urodziny, z tej okazji BBC wypuszcza specjalny odcinek, w którym po-
jawią się niemal wszyscy nadal żyjący aktorzy odgrywajacy rolę Doktora. Przez te 50 lat w rolę tytułowego bohate-
ra wcieliło się 11. aktorów, znany jest już dwunasty. Ktoś mógłby zapytać – ile można drążyć temat podróży w 
czasie? Odpowiedź – długo. Nie dość, że nawet po 50. latach emisji w historii świata nadal jest wiele wątków, któ-
re twórcy mogą podjąć, jest jeszcze fragment z przyszłością, która pozostawia nieograniczone pole do popisu kre-
atywności reżyserów.  Serial ma za sobą pół wieku i życzę mu drugie tyle. To jest pozycja obowiązkowa dla każ-
dego, kto uważa się za fana science-fiction. Geronimo! 

                                                                                                                    Marcin „Pietrek” Piotrowski, kl. 1a 
                                                                                                                         Zdj. http://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_Who 
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kij w mrowisko  

 

Kucyki są dla małych dziewczynek 
czyli słów kilka o bezwstydnym afiszu My Little Pony: Friendship is Magic. 

 

Witajcie!  
      

Ci, którzy znają mnie i moje materiały do Cenzurki, mogą być lekko zaskoczeni, bowiem poniższy artykuł nie 
będzie typowym. Nie jest to stricte wiadomość przeznaczona do osób, którym w jakiś sposób nie podoba się pewna 
związana ze mną rzecz. Poniższy tekst nie jest tak naprawdę skierowany do nikogo – są to po prostu moje pewne 
przemyślenia w kwestii mojego „zachowania” oraz odpowiedzi na stawiane mi często pytania w związku z moją, 
jakże nikczemną i żałosną miłością do kucyków. Jak wspominałem, nie jest to przekaz do osób, którym coś się we 
mnie nie podoba. To, co owe osoby mniemają o mnie, niestety nie leży w kręgu materii, która by w jakiś sposób 
wpływała na moje samopoczucie czy mój sposób patrzenia na świat.  

                             Tyle wstępu, możemy zaczynać. 
 

     Tak. To ja jestem tym gościem, który nosi w szkole koszulki z kucy-
kami. To ja jestem tym gościem, który chodzi przeważnie w skórze, gla-
nach i kreuje szorstki wizerunek samego siebie, kontrastując mocno z 
dziwnym zainteresowaniem kreskówką zasadniczo przeznaczoną dla ma-
łych dziewczynek. Zapewne większość z Was fascynuje, skąd się wziął 
ów ciekawy kontrast w moim wizerunku. Cóż, odpowiedź jest prosta.  
A jednocześnie bardzo zawiła. 
     Zanim przystąpimy do właściwej analizy tego całego idiotyzmu i hip-

sterstwa, jakie jest mi zarzucane, chciałbym byście właśnie w tej chwili, gdy to czytacie, zwrócili uwagę na to, jak 
jesteście ubrani. Co macie na sobie? Coś ciemnego, jasnego? Jakie nosicie buty? Jaką macie akurat fryzurę? To 
wszystko to elementy składające się na całokształt Waszego wizerunku oraz tego, w jaki sposób jesteście postrze-
gani przez otoczenie. W ten sposób pokazujemy, tak czy inaczej, coś o sobie – wiadomo, energiczne i sangwini-
styczne persony lubią zakładać kolorowe, niekiedy wyzywające rzeczy, rzucające się w oczy, preferują ciepłe kolo-
ry. Każda barwa sugeruje nam coś innego, tak działa nasza ludzka psychika, ba – tak działa nasze poczucie estety-
ki, notabene, dużo ważniejsze jeśli chodzi  
o modę i ubiór. Zgadza się? To teraz pomyślcie, że są osoby noszące koszulki ze swoimi ulubionymi zespołami 
muzycznymi. Są osoby noszące t-shirty z nadrukami z pieskami mówiącymi „Hey, what's up?”, są osoby lubiące 
koszulki z postaciami z Simpsonów, memami internetowymi czy też różnymi różnościami nie posiadającymi jakie-
gokolwiek podłoża w kulturze masowej. Ale czepiamy się kucyków, nie wyżej wymienionych motywów. Znako-
micie. I w tej chwili chciałbym Wam wszystkim uświadomić, że na wielu koszulkach, jakie możemy znaleźć w 
sklepach, znajdują się rzeczy o niebo bardziej kontrowersyjne od żółtej Fluttershy z chmurką „Yay” – żeby wy-
mienić chociażby popularne owego czasu koszulki Croppa z czerwonym napisem na czarnym tle. Przyglądaliście 
się kiedyś, co tam było napisane? W kalce z angielskiego, można tam było wyczytać „Nie chciałabyś, aby twój 
chłopak był tak ostry jak ja”, była też wersja dla dziewczyn. Ten sam sklep promował w swoich witrynach w tym 
samym okresie wszech i wobec napisy pokroju „For Evil!”, co by znaczyło „Dla Zła!”. Inny przykład – dość uni-
wersalne i znane jeszcze trochę koszulki z napisem „FCUK”. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Innym razem wi-
działem też koszulkę opatrzonej z jednej strony napisem „Lubię twojego chłopaka” i małym druczkeim „a on lubi 
mnie!” z drugiej. Potrzeba komuś, przepraszam, więcej? 
     Owe przykłady przytaczam w formie argumentów na moją pierwszą tezę – mianowicie, naprawdę są rzeczy  
o wiele straszniejsze, mroczniejsze i bardziej zboczone od postaci z My Little Pony: Friendship is Magic i jeśli 
jesteś aż takim nazistą w kwestii ubiorów, to może wybierzesz się na krucjatę przeciwko innym przejawom złego 
zachowania pod postacią niestosownych koszulek? 
     Czego by jednak nie dowiodły poprzednie uzasadnienia, koronnym tematem tego całego artykułu jest w ogóle 
ludzki stosunek do ludzi o odmiennych poglądach, prezentujących swoje przekonania za pomocą na przykład mo-
dy. Możemy mieć złe mniemanie o chłopaku noszącym dresy i ogolonym na łyso, ale dopóki nas nie obłoży pałką  
i nie zabierze portfela, trochę niestosownym się wydaje odgórne ocenianie go. Podobnie chłopaki z długimi wło-
sami i w koszulkach Metalliki, Megadeth czy innych zespołów, choć o metalach akurat nie ma aż tak dużego nega-
tywnego rozgłosu. Tak samo jak cała reszta przekroju społeczeństwa chodzą oni do szkoły, uczą się, pracują i nie 
robią nikomu niczego złego jeśli nie są prowokowani. Mojego serialu czy też, jak kto woli, „bajki”, zapewne nie 
widziało jakieś 90% osób chodzących do naszego liceum. Cała reszta zaś to najprawdopodobniej bardzo oczytane 
w internecie osoby. Analogicznie do naszego przykładu z subkulturami, czy jest się w stanie ocenić osobowość 
człowieka lub zrozumieć pobudki, dla których zakłada on na siebie koszulkę z kucykiem, dopóki nie poddamy się 



17 

 

większej wnikliwości? Warto do tego zauważyć, że aby pokazywać światu, co się lubi, wymagana jest odwaga, 
pewność siebie, a przede wszystkim – szczera wiara w to, że to, co się promuje, jest chwalebne i godne polecenia, 
poszanowania.  
     A teraz prosto i rzeczowo – My Little Pony jest wyrąbiste. To najlepsza flashowa kreskówka, jaką w życiu wi-
działem i argumenty na to przytoczyłem pół roku temu w wiosennym wydaniu Cenzurki i każdego mogę bez par-
donu obłożyć w dyskusji w każdej chwili, gdy mnie o to zapyta na przerwie w szkole.  
     W bajce są ciekawe postacie, mnóstwo znakomitego i wyrafinowanego humoru, lepszego od tego, co leci przez 
większość czasu w telewizji. Są to notabene postacie o wyjątkowo bogatej osobowości – dlaczego w internecie są 
miliony ludzi należących do fandomu My Little Pony? Są mocno stuknięci w głowę? Nie, to zwyczajni ludzie, któ-
rym serial ten przypadł do gustu tak samo jak milionom ludzi kultowe, dobre filmy i którzy potrafią sobie uzmy-
słowić, że kucyki nie mają nic wspólnego z byciem homoseksualistą. Skąd się wziął taki stereotyp, nie wiem i na 
pewno nie ciekawi mnie to – w moim życiu naprawdę jest dostatecznie dużo idiotów i bezpodstawnych stereoty-
pów, na które normalny człowiek o dużym poczuciu własnej wartości nie zwraca uwagi. Uwielbiam Mojego Małe-
go Kucyka, to po prostu genialny serial i moja sympatia do wszystkiego, co jest z nim związane, nijak nie koliduje 
z tym, że w dalszym ciągu mój design składa się przede wszystkim z czarnych ubrań, skórzanej kurtki, ciężkich 
butów i pieszczotek. Każdy, kto z tego powodu sądzi, że jestem idiotą, jest po prostu ignorantem. 
     Z mojej strony i na temat mojej miłości do kucyków, to chyba tyle. Uniwersalność mojego stanowiska jest spora 
i na pewno wielu z Was, których dręczą rozterki na temat tego, czy nie powinni się wstydzić sympatii do czegoś 
powszechnie uznawanego za absurdalne, odnajdzie siebie w tym, co napisałem. Nas, „dziwolągów”, jest mnóstwo, 
ale bynajmniej nie jesteśmy gorsi od kogokolwiek innego. To właśnie tacy ludzie jak my, odważni w tym, co robią, 
obalają stare systemy i zaprowadzają nowe porządki, na których wspólnie buduje się lepszy i bardziej tolerancyjny 
świat. To my wsadzamy kij w mrowisko i dokonujemy rewolucji, z których najpierw się wszyscy śmieją, a do któ-
rych potem każdy przystaje. To my stworzymy przyszłość, jeśli nie poddamy się ogłuszającemu zgrzytowi zębów 
tych, którym ciągle coś w nas nie pasuje. 
                                                                                                              Trzymajcie się ciepło! 

                                                                                                                       

                Tekst i zdjęcie Aleksander Skiba, kl. 3b 

 dzień Agnieszki Osieckiej 
 

Konkurs na wiersz komiksem 
 

W ramach obchodów dnia Agnieszki Osieckiej - 9 października - w rocznicę jej urodzin, w naszej szkole  
został rozstrzygnięty konkurs na ilustrację plastyczną lub komiksową utworu poetki.  

 

Pierwsze miejsce zajął Marcin Przybyła z kl. 1G, który stworzył komiks, inspiruj ąc się  
utworem „Mały 

wiersz”. 
 

 
 

 
Mały wiersz 

 

Mały wiersz,  
wierszyk w prasie 

codziennej,  
jest jak list gończy.  

W tygodniku -  
jak upomnienie.  

Ale tom?  
Tomik?  

Cała książka?  
To są już tylko  

pretensje zebrane. 
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urok jesieni  

 

 

od redakcji 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić się z rówieśnikami 

swoją twórczością, spostrzeżeniami, myślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką.  
Ciekawe teksty chętnie wydrukujemy.  

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

Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej Cenzurce: 
Aleksander Skiba, kl. 3b; Karolina Świergalska, kl. 3a; Justyna Józwa, kl. 3b; Agnieszka Billewicz, kl. 2a;  

Mateusz Litwin, kl. 2a (logo Cenzurki); Kacper Rygałło, kl. 2e; Daria Białobrzycka, kl. 2f; Filip Słowiński, kl.2f; 
Marcin Piotrowski, kl. 1a; Magdalena Frydrych, kl. 1b; Daria Musa, kl. 1f;  
Karolina Krynicka, kl. 1f; Jakub Lepianka, kl.1f; Daniel Karpowicz, kl. 2c. 

Opiekę nad całością prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki, 
współpraca: Justyna Hełminiak - polonistka i Margerita Niwelt – anglistka. 

Cenzurka dostępna jest w bibliotece szkolnej  
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka szkolna. 

 

Aby wszystko było jasne… 
Treści prezentowane w gazetce są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, opiekunowie   

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


