Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki O sieckiej we Wrocławiu
Nr 2/2012/2013 (31) Listopad

Rys. Karolina Świergalska, kl. 2a

►Dzień Agnieszki Osieckiej►Szkoła z poezją►
►Magia muzyki► Ślubowanie klas pierwszych►
►Dusza, osobowość, a wybór opłacalnego
kierunku studiów►Co to jest miłość?►
►Skrzyp regałów►Opowiadanie►
►Gra w skojarzenia►

słowo wstępne
Listopad to czas zadumy. Czas na przemyślenia. W pierwszych dniach odwiedzamy cmentarze, by powspominać i uczcić tych, co odeszli. W Cenzurce, jak zawsze, w melancholijny nastrój będą wprowadzać czytelników
wiersze naszych szkolnych poetów. Spadające liście mogą też nastrajać romantycznie, o czym w pięknym eseju
o miłości pisze Alex.
Całkiem niedawno zagościli w naszej szkole niecodzienni goście. W ramach projektu „Szkoła z poezją” odwiedziły naszą bibliotekę dwie poetki, pani Marta Podgórnik - relacja ze spotkania z nią w bieżącym numerze - oraz
pani Julia Fiedorczuk, z którą członkom Pogotowia Literackiego z naszej szkoły udało się przeprowadzić wcale
niekrótką rozmowę .
W pamięci wielu z nas pozostaje niezwykły film „Jesteś Bogiem”, który niedawno święcił triumfy w polskich
kinach. Nie przeszedł bez echa również w naszej szkole, o czym w bardzo solidnej recenzji Mateusza.
Przedstawiamy także relację z odbywającego się co roku w naszej szkole „Dnia Agnieszki Osieckiej”, podczas
którego pierwsze i drugie klasy rywalizują ze sobą, dzieląc się z kolegami i koleżankami wiedzą na temat naszej
patronki.
Opisujemy również udział czteroosobowej reprezentacji naszej szkoły w grze ulicznej z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, która odbywała się na wrocławskim rynku.
Dla fanów fantastyki też coś się znajdzie, mianowicie druga część opowiadania Down the Edge JuiceWolfa96.
Zapraszamy także do przeczytania eksperymentalnego opowiadanka Trzeba było umyć podłogę, które powstało w
niezwykły sposób, o czym pisze pomysłodawczyni tego ciekawego projektu – Agnieszka.
Na deser, a właściwie już na sąsiedniej stronie, mamy uwielbiane przez wszystkich skojarzenia. Tym razem udało nam się wyciągnąć na spytki panią Danutę Kowalczyk, której uczniom nie trzeba chyba przedstawiać.
Trzymajcie się ciepło i „zażywajcie rozkoszy intelektualnych”.
Agata Pomietło, kl. 3a
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Mądrości
Jestem jak jesień
Złota , szczera ,ciepła ,zimna
,zimna.
zimna.
Kocham jesień.
Kiedyś przysypie mnie liśćmi.
liśćmi.
Jestem jesienią...
jesienią...
Widzę, że przemijam.
przemijam.
Maria Jasnorzewska
Pawlikowska
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gra w skojarzenia

Nurkujemy z Panią
Danutą Kowalczyk – nauczycielką
chemii
Potrafię wybaczyć
Niewiele, ale bardzo się staram, aby to
zmienić.
W szkole boję się
Niczego się nie boję w szkole.
Praca
Lubię swoją pracę.
Kiedy potrzebuję adrenaliny
Nurkuję.
Jestem uzależniona od
Muzyki .
Rozśmieszają mnie
Prawie wszystko może mnie rozśmieszyć.
Wzrusza mnie
Dobroć ludzi.
Moje śniadanie
Kawa lub zielona herbata.
Niebo w gębie czuję
Jedząc owoce i warzywa.
Miejsce we Wrocławiu
ZOO.
Film, który mnie ostatnio zachwycił
„Biała Masajka”.
Aktualnie czytam
Przewodnik po Tajlandii.
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój
Aktualnie Arabic Chillout.
Gdybym nie robiła tego, co robię
Byłabym weterynarzem.
Najbardziej szalona rzecz w szkole
Ostatnia wycieczka nad morze z moją
klasą 3C.
Nigdy nie zrobiłabym
Czegoś niezgodnego z moimi
przekonaniami.
Gdybym miała życzenie do złotej rybki
Podróże, podróże, podróże.
Ostatnie zdanie
Lubię być nauczycielem. ☺

Jestem
Optymistką.
Moje dzieciństwo
Szczęśliwe i beztroskie.
Szkoła nauczyła mnie
Wyraźniej patrzeć na ludzi.
Autorytetem dla mnie są
Papież Jan Paweł II, królowa Elżbieta II.
Utożsamiam się z
Trudno mi znaleźć odpowiedź na to
pytanie.
Lubię w sobie
Poczucie humoru.
Zmieniłabym w szkole
Głośne dzwonki.
W życiu szukam
Spełnienia.
Wierzę w
Boga.
Uczeń idealny
Spotkałam w „Siedemnastce”.
W szkole irytuje mnie
Biurokracja.
Lubię kiedy uczeń
Ja ogólnie lubię uczniów.
Rozważna czy romantyczna?
Rozważna.
Wymarzona podróż
Australia.
Prawdziwe szczęście
Daje mi rodzina, przyjaciele i moja praca.
Dzieci
Nie mam.
Perfekcyjny dzień
Nad morzem, oceanem…
Nigdy nie zapomnę
Zapachu Afryki.
Kiedy jest mi źle
Płaczę, słucham muzyki, ktoś musi mnie
przytulić. ☺
Przyjaciele
Są bardzo ważni w moim życiu.

Opracowała:
Justyna Józwa, kl. 2b
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z życia szkoły

Dzień Agnieszki Osieckiej
Nie po to nasza szkoła ma patrona, by o nim zapomnieć.
Dlatego niedawno, 15 października, klasa II F
zorganizowała konkursy dla pierwszego rocznika z okazji
Dnia Agnieszki Osieckiej! Były piosenki, scenki, testy wiedzy,
ale co najważniejsze, dobra zabawa! Ale od początku...
Przygotowania trwały do ostatniej chwili - dosłownie. Gdy do auli
wchodzili pierwsi reprezentanci najmłodszych klas, właśnie kończyła
się próba generalna. I choć organizatorzy bali się, że nie wszystko pójdzie
po ich myśli, to już od
Kl. 2F wykonuje Małgośkę
początku entuzjazm pierwszych klas zaczął udzielać się wszystkim. Najpierw nasze koleżanki,
Martyna i Patrycja, przywitały wszystkich przemówieniem, a następnie
oddały głos dyrektorowi Romanowi Kowalczykowi. Po tym wszyscy
spodziewali się już pierwszych konkursów, ale zanim te nadeszły,
uczniowie klasy II F odśpiewali „Małgośkę” przy akompaniamencie
pana Krzysztofa Żesławskiego. W końcu nadszedł czas na pierwszą
konkurencję, która polegała na rozpoznaniu zdjęć osób otaczających
Jury
Agnieszkę Osiecką. Drugą konkurencją była anty-krzyżówka polegająca na wymyślaniu haseł do hasła głównego, którym było imię i nazwisko patronki naszego liceum.
Po anty-krzyżówce przyszedł czas na kalambury, przy których
wszyscy dobrze się bawili. Nasze sześcioosobowe grupy losowały
piosenki Osieckiej, które
po krótkim przygotowaniu miały odegrać,
a reszta zgadywała tytuły. Pojawiły się tam m.in.
„Czy te oczy mogą kłamać” czy „A Magda mówi”, lecz tylko jedna ze wszystkich piosenek
została odgadnięta. Kolejną konkurencją był test złożony z piętnastu
pytań, a zaraz po nim wszyscy uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością przy wymyślaniu słów piosenki, mając przed sobą krótki cytat.
Do ostatniej konkurencji uczniowie mogli przygotować się już
wcześniej. Była to własna interpretacja piosenki za pomocą scenki.
Tak więc klasa I A i I B zaprezentowały nam „Małgośkę”, I C „Okularników”, I D „Niech żyje bal”, I E „Nie ma to jak pompa”, a I F „Sing Sing”. Jednak przez drobne problemy
techniczne, niedomówienie z jedną z grup, nie wszystkie występy były takie, jakimi zostały zaplanowane, choć nie
można narzekać.
W końcu testy oraz występy zostały oddane pod ocenę jury, w którego skład wchodziły: pani Ewa Toporek-Niemczyk oraz nasze koleżanki
Edyta Kowalska, Marysia Lewandowska, Wiktoria Marecka, Paulina
Łopatka i Ewelina Olbert. Po burzy mózgów trzecie miejsce powędrowało do klasy I E, drugie do I A, a wygraną mogli nacieszyć się
uczniowie z klasy I F! Ich nagrodą był jeden dzień, w którym zostali
zwolnieni z odpowiedzi ustnych.
Wszyscy mamy nadzieję, że nikt z obecnych nie narzekał na to, że
źle się bawił podczas Dnia Agnieszki Osieckiej. Choć może nie wszyscy
zwracali uwagę na Bartka obsługującego elektronikę, czy Natalię
Zwycięzcy – klasa 1F
upamiętniającą całe wydarzenie na zdjęciach, którzy pilnie pracowali tuż
obok dziewczyn pomagającym grupom, to trzeba pamiętać, że podziękowania należą się dla całej klasy organizującej konkursy, jak i dla klas uczestniczących za wspaniałą atmosferę i zaangażowanie.
Zwycięska klasa 1F
niderly'
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Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 11 października roku pańskiego 2012 odbyła się uroczystość,
która w pełni już związała nas, uczniów klas pierwszych
z LO Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej!
Będąc od dnia tamtego pełnoprawnymi, dumnymi licealistami,
kroczymy wśród starych murów naszej szkoły.
Ślubowanie odbyło się w dwóch turach, ze względu na liczebność wszystkich sześciu klas, na godzinach lekcyjnych numer 4 i 5. W pierwszym rzucie
udział wzięły klasy A, B i C, a w drugim - D, E i F. Na początku głos przejęli
prowadzący, którzy w bardzo serdeczny sposób powitali zebranych. Następnie wkroczył poczet sztandarowy
i odśpiewaliśmy nasz polski hymn narodowy, wszystkie cztery zwrotki. Następnie pan dyrektor Roman Kowalczyk
przedstawił nam istotę sztandaru szkoły, na który ślubowaliśmy. „Sztandar jest rzeczą materialną (…), ale jego
symbolika odzwierciedla wszystkie najpiękniejsze tradycje naszego kraju (…). Polak i wolność to pojęcia nierozłączne”. Po uroczystym ślubowaniu, nadszedł czas na występy naszych szkolnych artystów - Gabriela Cybuch
w piosence „Chłopak z drewna”, Michał Zborowski wykonał znany wszystkim utwór Marka Grechuty „Będziesz
moją Panią”, Julia Bartnik w utworze „To wszystko z nudów” oraz Maja Dąbrowska, która zachwyciła swoim wykonaniem „Dobranoc, Panowie”. Michalina Nowicka, Linda Stefaniszyn i Karolina Oksiukowska w piosence „Damą
być” zachwyciły tak bardzo, że zostały dodatkowo wywołane na bis! Piosenki
i ich wykonanie było bardzo piękne i nie było opcji, aby nie nagrodzić ich
gromkimi brawami! Uroczystość była wydarzeniem wyjątkowym i mam nadzieję, że jeszcze długi czas będzie roztaczać wokół siebie aurę powagi
i szczęśliwego uniesienia. Za rok do murów naszej szkoły przybędą następne
klasy, chcące uczyć się w tej szkole i oby zastały tak magiczną atmosferę panującą wśród tych murów, jak my.
Kacper Rygałło, kl. 1e

co we Wrocławiu piszczy…

Subiektywne rekomendacje kulturalne
•

•

•
•

•

W dniach od 13 do 18 listopada będziemy mieli okazję oglądać kolejną już odsłonę AFF (American Film Festival) w kinie Helios przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tegoroczne hasło to „wszystkie strony kina”. Nie jest to
tania impreza, gdyż karnety kosztują po 150 zł, ale zeszłoroczna odsłona pokazała, że warto zapoznawać się
z filmami amerykańskiego kina w kameralnym wydaniu. Program jest dostępny od 29 października na stronie
www.americanfilmfestival.pl.
Od 5 do 11 listopada rusza coroczne tourne T-mobile Nowe Horyzonty, podczas którego prezentowane są najciekawsze, wzbudzające największe emocje oraz nagradzane w konkursach filmy MFF T- Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Tym razem siedem filmów ruszy w podróż po Polsce: Holy Motors Léosa Caraxa,
Za wzgórzami Cristiana Mungiu, Sekret Przemysława Wojcieszka, Donoma Djinna Carrénarda, Post tenebras
lux Carlosa Reygadasa, Sąsiedzkie dźwięki Klebera Mendonçy Filho, Od czwartku do niedzieli Domingi Sotomayor Castillo. Wszystko to w kinie Helios przy ul. Kazimierza Wielkiego.
29 listopada w centrum Sztuki „IMPART” przy ulicy Mazowieckiej będzie pokazywany znany i lubiany spektakl baletowy Piotra Czajkowskiego pod tytułem „Jezioro Łabędzie”. Tym razem wykona go Russian National
Balet. Bilety do zakupienia na stronie eBilet.pl.
Od 29 listopada do 2 grudnia w Muzeum Architektury przy ulicy Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu będzie miała
miejsce niecodzienna gratka dla czytelników - Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Jest to jedna z trzech
(obok Targów Książki w Krakowie i Warszawskich Targów Książki) liczących się i wysoko ocenianych imprez krajowych o charakterze kiermaszowo-promocyjnym, której zadaniem jest propagowanie literatury o wysokich walorach literackich oraz artystycznych i typograficznych.
30 listopada w centrum sztuki „IMPART” przy Mazowieckiej wystąpi kabaret „Hrabi”. Hasło występu - „Gdy
powiesz: Tak”. Jest to jeden z najbardziej popularnych kabaretów w Polsce. Może umilić nam zimne jesienne
wieczory i pozostawić za sobą pełne śmiechu wspomnienia. Bilety w cenie 50 zł można nabyć na stronie
www.biletin.pl
Agata Pomietło, kl. 3a

projekt Szkoła z poezją

Marta Podgórnik zawitała w progi LO Nr XVII
18 października w LO Nr XVII mieliśmy zaszczyt gościć
kolejną znaną poetkę - Martę Podgórnik, która zawitała
do naszego liceum w ramach projektu „Szkoła z poezją”.
W czwartek, 18 października, w bibliotece szkolnej powitaliśmy
Martę Podgórnik, która przyszła na spotkanie z członkami Pogotowia
Literackiego w ramach „Szkoły z poezją”. Była to już druga wizyta
kolejnej poetki zgodnie z ideą tego projektu i, podobnie jak poprzednia,
przebiegła w miłej atmosferze.
Pani Marta dotarła w progi naszej szkoły kilka minut przed czasem. Tradycyjnie już przywitał naszego gościa dyrektor LO
Nr XVII, pan Roman Kowalczyk. – Rozpoczynamy kolejną odsłonę naszych
spotkań z pisarzami. Pragnę wyrazić z tego tytułu wielką radość i powiedzieć,
że jesteśmy szkołą imienia Agnieszki Osieckiej, co nas obliguje, by propagować
twórczość tej wybitnej poetki. Poezja zatem musi być dla nas chlebem powszednim i bardzo chętnie będziemy gościć kolejnych artystów. (…).
Na początku spotkania pani Marta przyznała, że jest zafascynowana twórczością Agnieszki Osieckiej, więc bardzo chętnie przybyła
do szkoły, której ta autorka wielu piosenek jest patronką.
Samo spotkanie składało się z dwóch części.
W pierwszej, bardziej oficjalnej, poetka przeczytała trzy
swoje wiersze z tomiku Nic o mnie nie wiesz (do wypożyczenia w naszej bibliotece), po czym młodzież zadawała jej pytania, m.in. o wulgaryzmy w
języku polskim, jej wspomnienia z lat szkolnych czy kontrowersyjność obecnych pisarzy.
W drugiej części natomiast członkowie Pogotowia Literackiego wspólnie z Martą
Podgórnik napisali wiersz. Było to dla nich ogromne zaskoczenie, a z inicjatywą wyszła
sama poetka. Ostatecznie, po niespełna 45 minutach, wiersz udało się utworzyć. Nosi on
tytuł „Animozja” i przypomina sonet włoski, z małą nadinterpretacją tego utworu przez
uczniów. Poniżej prezentuję wytwór naszej wspólnej pracy:

Animozja
Stojąc w deszczu, w szalu pereł
Patrzę w lustro i wciąż nie wiem
Kalejdoskop bladych pojęć
(wiatropylne ciastka)
Stoję sama już pod niebem
Boże, jestem i odchylam
Pas abażurowych baniek
I uciekła mi już chwila
Wciąż śniadanie mi przemija
Promień kapsla mnie dościga
Milion abstrakcyjnych pojęć
Słońce zimną książkę dźwiga
Nie wiem komu chleb dziś kroję
Wszystko moje…
Spotkanie zakończyło się punktualnie o godz. 12:35. Wówczas Marta Podgórnik wraz z Kamilą Pawluś, koordynującą cały projekt, opuściły gmachy LO Nr XVII. Było to drugie spotkanie w ramach „Szkoły z poezją” i drugie
tak samo udane. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne będą równie owocne.
Bartosz Adamski, kl.2f
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Julia Fiedorczuk: Trzeba być radosnym Syzyfem
Prezentujemy zapis rozmowy z Julią Fiedorczuk podczas spotkania, które odbyło
się 21 września 2012 r. w naszej szkole, w ramach projektu "Szkoła z poezją"
(o którym pisaliśmy w poprzednim numerze). Pani Julia opowiedziała nam m.in.
o Wisławie Szymborskiej, różnicach między prozą i poezją, czy o ekopoezji.
Pamięta pani swój pierwszy wiersz?
(dłuższa cisza) Nie. Naprawdę nie pamiętam tego
pierwszego. Nie przywiązuję się do swoich tekstów.
Zdarzyło mi się ostatnio, że ktoś podał mi tytuł jednego ze starszych wierszy, a ja nie miałam pojęcia,
o który chodzi. Poprosiłam o przesłanie tekstu, ale
nadal go nie poznawałam, jednak ta osoba przysięgała, że to moje dzieło (śmiech). Dopiero potem zlokalizowałam ten wiersz w książce. Nie czytam swoich
własnych tekstów, choć mocno je przeżywam, kiedy
powstają. Także moment publikacji wiąże się z
ogromnym stresem. Kiedy ukazuje się książka,
sprawdzam, czy da się ją przeczytać bez wstydu, ale
na tym koniec. Zdecydowanie wolę czytać teksty
napisane przez innych.
Pierwsze, co pani napisała, to była proza?
Tak, kiedy tylko nauczyłam się pisać. Było to opowiadanie "gotyckie", nosiło tytuł: "Duch starej piekarni". Zaginęło (śmiech). A potem zarzuciłam pisanie prozy na jakieś 30 lat.
Pisanie to praca czy przyjemność?
Jedno i drugie. Moim zdaniem te rzeczy nie wykluczają się nawzajem. Poza pisaniem miewam jeszcze
inne prace, na przykład - uczę na uniwersytecie. Ta
praca także bywa bardzo przyjemna, choć zdarzają
się rozmaite udręki, na przykład protokołowanie
obron doktorskich. Podobnie jest z pisaniem. Czasem
jest męczarnią, ale daje też mnóstwo przyjemności.
Radość pisania polega między innymi na tym, że
można się całkowicie zatracić.
Ostatnio można było dostrzec u pani głębsze zainteresowanie prozą. Choćby nie tak dawno napisała pani "Białą Ofelię". Można zatem mówić, że to
już jest stała zmiana, czy chce pani połączyć pisanie poezji i prozy?
Ostatnia moja książka to zbiór wierszy, to chyba
sporo wyjaśnia?
Ale wcześniej napisała pani również "Białą Ofelię", którą zalicza się do prozy.
Tak, "Biała Ofelia" to powieść. Ale nie wystąpiła
u mnie żadna radykalna przemiana. Nie porzuciłam
pisania poezji. Następna książka, nad którą powoli
zaczynam pracować, najprawdopodobniej będzie
kolejną powieścią. Niektóre treści domagają się obszerniejszej formy narracyjnej, inne – zwięzłej, lirycznej. […]
Ale co się pani pisze łatwiej?
To zależy od sytuacji. Jeżeli mam pomysł na prozę
i jest on w miarę klarowny, to jestem w stanie dosyć
szybko wejść w dość mozolny proces tworzenia narracji. Na napisanie powieści trzeba jednak bardzo

dużo czasu, wielu godzin,
dni, tygodni miesięcy.
Ten czas trzeba ukraść
życiu, trzeba czasem odsunąć na bok wszystkie
inne zajęcia. Trzeba również wzbudzić w sobie wiarę, że to żmudne działanie
ma sens, że dokądś prowadzi. Ten problem nie dotyczy wierszy. Pisanie wierszy to w moim przypadku
jest proces błyskawiczny: uda się albo nie, nie ma się
nad czym rozwodzić. […]
Skąd wzięło się u pani w ogóle zamiłowanie do
poezji?
Cóż, to się zaczęło w liceum, jak zwykle (śmiech).
Wydaję mi się, że warto od razu powiedzieć, iż czytanie i pisanie poezji to czynności bardzo do siebie
zbliżone. Wiersze trzeba czytać bardzo uważnie,
czasem wiąże się to z wysiłkiem, ale na tym polega
działanie sztuki poetyckiej. Ona nie ma być łatwa,
nie jest przeznaczona do szybkiej konsumpcji, jak
większość produktów popkultury. Poezja chce stanowić wyzwanie dla uważności, wrażliwości i intelektu, zaprasza czytelników do intensywniejszego
przeżywania – na przykład słów i ich znaczeń. W
moim przypadku, pewnie tak, jak w wielu innych,
pisanie wierszy zaczęło się właśnie od czytania. Kiedy tylko zaczęłam czytać jako-tako świadomie, kiedy
przeżyłam pierwsze lekturowe wzruszenia, zaczęłam
pisać, co oczywiście było dość konsternujące,
zwłaszcza, że byłam w klasie matematycznofizycznej. To dziwny pomysł, prawda? Pisać wiersze.
Jest w tym jakaś niedorzeczność. Najpierw przez
dłuższy czas nie przyznawałam się do tego, dopiero
znacznie później zaczęłam nieśmiało pokazywać
swoje poetyckie próby nauczycielom. Potem poszłam
na studia, gdzie spotkałam wspaniałych ludzi, którzy
okazali mi wielkie wsparcie – także w trudnym procesie debiutowania, który u mnie przeszedł w miarę
bezboleśnie. Tak to się zaczęło. […]
Jest pani krytykiem literackim czy krytyczką?
Krytyczką. Bywam, rzadko, ale zdarza mi się.
Jak z perspektywy świata wygląda Wrocław?
Jest najpiękniejszym miastem w Polsce. Właściwie to
przeszkadza mi tylko fakt, że do Warszawy jedzie się
stąd pociągiem bite siedem godzin. Niemniej jednak
uwielbiam stolicę Dolnego Śląska i cieszę się na
każdą okazję, żeby tu przyjechać.
Jeśli powiem: "Wisława Szymborska", to jakie są
pani pierwsze skojarzenia?
(śmiech) Zwykle to pytanie bywa formułowane inaczej: "bywa pani porównywana do Wisławy Szym7

szkoły, spotykam się z uczniami, moje zadanie polega na tym, żeby odpowiedzieć na ich oczekiwania,
sprawić, aby to spotkanie było możliwie jak najbardziej interesujące i dla nich, i dla mnie. O niczym
innym w tej chwili nie myślę. Staram się po prostu
godzina po godzinie i dzień po dniu wypełniać swoje
zadania. […] Trzeba być radosnym Syzyfem. To
wszystko.
Spotkałam się w pani twórczości z pojęciem "ekopoezja". Jest to łatka, którą pani przypięli krytycy, czy może sama pani do tego dążyła?
Jest jeszcze inaczej. To ja wprowadziłam pojęcie
"ekopoezji" do języka polskiego literaturoznawstwa.
Tyle, że bez najmniejszej intencji przykładania tego
pojęcia do mojego własnego pisania. Oczywiście,
"łatka" natychmiast została przyklejona – nie przeszkadza mi to za bardzo, ale zainteresowanie ekopoezją i ekokrytyką to w moim przypadku kwestie akademickie. […] Amerykańska ekopoezja "bierze na
warsztat" rozmaite wątki wypływające z przyrodopisarstwa. Mój pomysł polegał na tym, żeby transplanotować pojęcia angloamerykańskiej ekokrytyki na
grunt literatury polskiej i sprawdzić, co z tego wyniknie - przyjrzeć się poezji polskiej pod kątem tego,
co ona nam mówi o relacjach pomiędzy istotami
ludzkimi, a innymi bytami, w konkretnych przyrodniczych lokalizacjach, albo ogólniej. Taki rodzaj
namysłu krytycznoliterackiego był u nas wcześniej
nieobecny, ale aktualnie, z tego, co mi wiadomo,
dynamicznie się rozwija, właściwie już bez mojego
bardzo aktywnego udziału. To dobrze: uważam, że
poezja od zawsze zawierała intuicje, które można
określić jako "proto-ekologiczne". […]
Jakby mogła pani powiedzieć jeszcze na koniec
kilka słów o postaciach, których dzieła pani tłumaczyła – Laurie Anderson oraz Laurze (Riding)
Jackson.
To są trzy tomy, które się ukazały w zeszłym roku.
Dwutomowy wybór z pism Laury (Riding) Jackson,
amerykańskiej modernistki, i wybór tekstów piosenek Laurie Anderson, która jest znaną postacią związaną z nowojorską awangardą muzyczną i, poniekąd,
plastyczną. W latach 80. Anderson była postacią
kultową, teraz jest nieco mniej znana, ale jeszcze
wspanialsza, dojrzalsza niż kiedykolwiek. Jej twórczość jest ciekawa i muzycznie, i tekstowo. Teksty
piosenek Anderson są lekkie, często żartobliwe, a
zarazem głęboko filozoficzne. […] Natomiast o Laurze Riding-Jackson ciężko opowiedzieć w kilku zdaniach. Była poetką awangardową, trudną, bezkompromisową i w swoim czasie uwielbianą, jednak porzuciła pisanie wierszy, żeby zająć się rozważaniami
dotyczącymi samych fundamentów języka i związków języka z ludzkim byciem. Opowiedzieć o jej
niezwykle ambitnym i kontrowersyjnym przedsięwzięciu – to byłby temat na całe kolejne spotkanie.

borskiej, co pani na to?". Przypuszczam, że oczywiście do tego pan dążył. Moja pierwsza reakcja to
onieśmielone zaskoczenie, bo w żadnym razie nie
zasługuję na takie porównanie. Szymborska jest mi
bardzo bliska, chociaż nie jest moją ulubiona poetką.
Niektóre wiersze bardzo cenię, choć to nie twórczość
Szymborskiej najbardziej mną wstrząsnęła. Natomiast jej ludzka postawa jest niebywale godna podziwu. To kobieta, która nigdy w życiu się nie skarżyła. Była postacią wielkiej klasy, co widać także
w poezji. Nie była typem autorki, która pisałaby
o swoim bólu, w jej wierszach nie ma narzekania.
Nie interesowała się samą sobą tylko tym, co dookoła. […] Jest mi zatem ogromnie miło, że ktoś wpadł
na pomysł, żeby porównać mnie do Szymborskiej.
To wielki komplement.
Bierze pani w ogóle pod uwagę to, że może być
pani równie popularna, jak Wisława Szymborska?
No chciałabym, ale...(śmiech). […]
Ma pani czasem tak, że bierze pani swoją książkę
do ręki, patrzy na cenę i mówi pani do siebie:
"ona powinna być droższa, nie doceniają mnie"?
Absolutnie nie.
Jakie to jest uczucie wejść do księgarni i zobaczyć
na półce własną książkę?
Wywołujące paniczną chęć ucieczki (śmiech). A tak
mówiąc szczerze, to właściwie żadne...
A nie odczuwa pani jakiejś wewnętrznej dumy
wówczas?
Przysięgam, że nigdy w życiu nie pomyślałam o dumie. To jest po prostu praca, taka, jak każda inna. W
pracy pisarza występuje etap polegający na tym, że
książka idzie do druku, potem następuje dystrybucja
do księgarni. […]
Jeżeli czyta pani kolejny raz swój tekst, znajduje
pani jego inne znaczenie?
Tak. Miewam różne odczucia po przeczytaniu swoich
tekstów kolejny raz. Czasem myślę: "O, rany! Jak
można było palnąć tak fatalną gafę?!", ale czasem
zdarza się, że stwierdzam: "Kurczę, jakim cudem
udało mi się wykombinować coś tak zaskakującego?!". Bywa, że coś, co napisałam, jest dla mnie samej niespodzianką, czasami, rzadko, przyjemną: stare
teksty pisał przecież ktoś inny. Najczęściej jednak,
jeśli muszę wracać do starszych rzeczy, odnoszę
przykre wrażenie, że są już dla mnie zbyt przejrzyste,
oczywiste, czytelne.
Wyznaczyła sobie pani jakiś cel w literaturze, do
którego pani uparcie dąży?
(chwilowa cisza) Chyba nie. W ogóle nie bardzo
wierzę w cele. Niebezpieczne jest postrzeganie życia,
czy jakiegokolwiek pojedynczego działania, przez
pryzmat jakiegoś celu, wtedy można tak bardzo zapatrzeć się w przyszłość, że umyka wszystko to, co
wydarza się po drodze. O wiele ważniejsze jest bycie
tu i teraz, praca, którą aktualnie ma się na warsztacie.
Na przykład dzisiaj: przychodzę do tej wspaniałej
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poezja
Kruk – anioł stróż o czarnych skrzydłach
Stróżu mój o czarnych skrzydłach,
ścierwojadzie i padlinożerco,
czemuż tkwisz w tak okrutnym miejscu?
Dobrze Ci tu, czy takżeś uwięziony?
Żerujesz na naszym cierpieniu za dnia
i drwisz nocą…
Robisz to tylko dlatego żeś smutny,
bo znasz nasz ból straty i samotności.
Byłeś młody i głupi, gdy w komorze gazowej
swe gniazdo zbudowałeś, aż śmierć przyszła…
Więc się cicho modlisz siedząc na gałęzi
wśród krzyków duszących się ludzi
i kraczesz na cześć zmarłych,
na wróżbę młodym i nieświadomym.
Żal i smutek znajdują wreszcie ujście,
bo kula złota przeszyła na wylot twe ciało.
Leżysz, lecz żyjesz i w ręce Cię biorę,
tulę do własnej piersi.
Zobacz, do mnie też strzelali…
Odchodzimy razem.
Kacper Rygałło, kl. 1e
Listy
Słodkie słowa
na żółtych kartkach
Piszą wszyscy!
Matka z córką
Córka z matką
piszą wszyscy Listy!
Czy z uchodźstwa
czy podróży
Listy, Listy, Listy, Listy!
Wzdychające, piękne dziewki,
bo od niego!
„Ja Ci z wojny ślę buziaka
ma cudowna ukochana”
Ona na to, tak wzruszona
„Też Cię kocham”
Tak uboga w słowach kartka
skarbem jest dla adresata
Listy, Listy, Listy, Listy!
Kacper Rygałło, kl. 1e

Rys. Kacper Rygałło, kl. 1e

***
Znów ten film
Wyświetlany co dnia
Ubrany we wspomnienia
Staje przed oczami
Chwila i go nie ma
Zostaje pustka
Uczucie opuszczenia
Mijają dni
Lecz to nic nie zmienia
Znaku od ciebie
Jak nie było
Tak nie ma
A ja tęsknię
Mogę krzywdzić
Bez wyrzutów sumienia
Jedyne co się liczy
To kilometrowe marzenia
Audrey

***
Nie jest posłańcem, choć spokój ma w oczach
Nie jest wygnańcem, choć w sercu ma ranę
On woli noce i światło księżyca
On woli walkę, i skrwawioną polanę
Czy jest on strażnikiem?
Pilnuje mnie za dnia
A w nocy szepce do ust słowa wieczne
W kapturze, na wzgórzu, przy blasku księżyca
Odwraca ku mnie zmęczone swe lica
I znika bezgłośnie, w promieniach księżyca
Kirke
***
Dla Ciebie zmyślam, bajam i wróżę
Dla Ciebie znikam, kocham i tańczę
Dla Ciebie martwą wciąż całuję różę
Dla Ciebie pędzę przez zielone morze
Dla Ciebie chowam się wciąż w starej szafie
Tylko jedną gwiazdę dziś widzę na niebie
I wciąż czuję zapach słodkich latem gruszek
I tylko żyć i umrzeć nie umiem bez Ciebie …
Kirke

ODA DO CZEKOLADY

aromat cudny Twój wdychająca.
I aby poznać Twą słodkość kojącą,
muszę się wgryźć w Twoją duszę nęcącą
i czuć Twe istnienie w mym spragnionym ciele.
Słodkości największa! Mój ciemny Aniele!
dawaj mi rozkosz we wtorki, w niedziele,
przez całe życie, czy pokój czy wojna,
boś Ty mym szczęściem, Pralino wyborna.

Słodkości największa! Mój ciemny Aniele!
co wiecznie się na Twój widok weselę,
bądź moją rozkoszą, nawiedzaj me usta
spragnione Ciebie, kalorio pusta!
Och, jakże tęsknię i płacze po Tobie
gdy mi wróg obcy wykupi Cię w zmowie.
Och, jakże czekam na widok Twej szaty,
która się mieni jak srebrne brokaty.
Jak przeogromne jest moje wzruszenie,
gdy zrzucam z Ciebie to właśnie odzienie,
wiem tylko ja przed Tobą stojąca,

Zelda Lenter

Rys. Paula Podemska, kl. 3d

kij w mrowisko

Magia muzyki
Gdy słuchamy jakiegoś dobrego, naprawdę odpowiadającego
nam utworu muzycznego, ciężko nie zgodzić się, że muzyka potrafi być niczym afrodyzjak, potrafi poruszyć duszę bardziej niż
cokolwiek innego. Wsłuchując się w coś wybitnie przyjemnego
dla ucha jesteśmy skłonni obiecywać sobie, że będziemy słuchać
tego właśnie utworu czy zespołu muzycznego przez jeszcze długi
czas, a jeśli będzie to możliwe – nie będziemy już więcej zażywać
„śmieciowej muzyki”, której słuchamy z nudów lub braku czegokolwiek innego.
Teraz wystarczy tylko ustawić odbiornik radiowy na pierwszą
lepszą stację i przekonać się, jak ogromny jest popyt na muzykę
dokładnie odwrotną do tej, o której mowa jest powyżej.
Cokolwiek
mającego
pozytywny
wpływ
dźwiękowy
na umysł
człowieka towarzyszy mu tak naprawdę od zarania
dziejów. Zawsze szukano czegoś, co potrafiłoby pocieszyć, wzruszyć – grajkowie komponowali lepszą
lub gorszą muzykę, ale najczęściej taką, która odbijała się na ich aktualnym stanie emocjonalnym; czy to
tymczasowym, czy może bardziej permanentnym.
W czasach, gdy komercja była jedynie czymś, o
czym żądne pieniędzy umysły mogły tylko pomarzyć, ludzie dobrego serca tworzyli wszystko dla
samospełnienia i radości w metafizycznym ujęciu,
w tym także kojące serce dźwięki. Dopiero rozwój
cywilizacyjny i coraz większa pogoń za pieniądzem
spowodowały wypieranie muzyki tworzonej z pasją

przez niezwykle liniowe i niewymagające żadnej
uwagi piosenki, tak uwielbiane przez szaraków.
Nie oszukujmy się w kwestii definicji muzyki – jest
pewien rzadko stosowany związek frazeologiczny
mówiący o tym, że czyjeś słowa brzmią dla kogoś
niczym muzyka. To stare porzekadło klarownie objaśnia, iż melodie to coś zdecydowanie bardziej pozytywnego niż złego. Tak więc raczej niemądrym jest
twierdzenie, że gdy słuchamy czegoś wywołującego
u nas agresję czy złe samopoczucie, to słuchamy złej
muzyki. Nie, wówczas słuchamy chłamu, a nie złej
muzyki, ponieważ z jej definicji jasno wynika, iż nie
może być zła. Niestety w praktyce społeczeństwo nie
zwraca na tę różnicę najmniejszej uwagi, zaś chłam
jest pasywnie przez nas trawiony, docierając za pośrednictwem mainstreamowych rozgłośni radiowych,
promujących „muzykę” na tak niskim poziomie, że z
powodu niskiej popularności prawdziwie wartościowych dźwięków, zanika ta jakże pierwotna ludzka
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potrzeba zaspokajania się słuchowego. To z kolei
czyni nas de facto niewolnikami topornej, wszechdostępnej pseudomuzyki tworzonej nie z pasji, nie z
powołania, ale ze zwykłej, bezczelnej chciwości.
Zauważyliście, że przeboje muzyczne komponowane
dla komercji, a nie dla ludzi, są kochane przez
wszystkich? Czy zauważyliście, że ludziom na ogół
nie przeszkadza, gdy w radiu leci jakiś tandetny pop,
niskopoziomowe disco polo czy mało wyrafinowane
techno? A dlaczego? Atoli dlatego, że żądne pieniędzy wytwórnie muzyczne coraz skuteczniej zalewają
całe populacje swoją antymuzyką szerzącą się na
świecie jak plaga, na widok której Bethoveen, Mozart, Haydn, Bach i Elvis Presley przewracają się
w swoich grobach.
Muzyka ma poruszać. Nasi afrykańscy protoplaści
żyjący miliard lat wstecz nadali jej funkcję narzędzia
mającego wprowadzać duszę ludzką w błogostan i
tak samo, jak człowiek potrzebuje w życiu drugiej
połówki, tak samo duch człowieka musi żywić się
muzyką. To pożądanie można trzymać na dystans,
można je wprowadzać w stan wegetacji, ale za nic
w świecie nie da się go wyłączyć, tak samo jak nie
można przestać jeść, pić albo oddychać. Co prowadziło młodych mężczyzn w bój i skłaniało ich do
poświęceń na wojnach? Co powaliło mury niezdobytego Jerycha w Księdze Jozuego w Starym

Testamencie? W jaki sposób Orfeusz wyperswadował na bogach podziemi, aby oddali mu jego najukochańszą Eurydykę? W żadnym z tych przypadków
nie występuje cokolwiek powiązanego z muzyką
pojmowaną z dzisiejszych czasach. Może więc zamiast słuchać czegokolwiek, co wpadnie w ucho,
powinniśmy rozważyć naśladowanie wzorców z
przeszłości, religii i sztuki, gdzie muzyka dodawała
ludziom skrzydeł zamiast ich nużyć albo nie wpływać na nich wcale?
Weźmy jeden prosty przykład – Madonna. Piosenkarka amerykańska tworząca od lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. Spójrzmy prawdzie w oczy, czy
większość jej fanów zna w całości chociażby jeden
jej album? Czy większość z nich jest aż tak poruszana twórczością swojej idolki, że wiedzą o niej cokolwiek więcej, poza tym jak wykrzywiać głowę
w rytm dźwięków? Czy interesują ich w ogóle teksty
piosenek, czy wystarczy, jeśli muzyka będzie lekka,
łatwa i przyjemna? A co, jeżeli Madonna zaśpiewałaby w jednej ze swoich piosenek coś, co dla przeciętnego Polaka mogłoby być obraźliwe? Dalej w
błogiej nieświadomości byłoby to nucone przez jej
przeciętnych polskich fanów? Gdzie się, przepraszam, podziała jakakolwiek świadomość tego, co się
słucha? Czy kogoś to w ogóle obchodzi? Nie; muzyka ma być; nieważne, jaka jest.

Owszem, jestem metalem. I nie mam się czego wstydzić, nienawidząc dziewięćdziesięciu procent tego, co jest
puszczane w radiach typu Eska, Radiostacja i im podobnych. Nie dlatego, że metal jest super i wszystko inne przy
nim to chłam, ale dlatego, że wiem, co lubię. Ludzie akceptujący cokolwiek, co im zostanie podane, to po prostu
szaraki pozbawione gustu muzycznego – w muzyce zawsze jedne rzeczy lubi się bardziej od innych. Niektórych
ewentualnie się nie cierpi. Ale najzwyczajniej w świecie nie można kochać wszystkiego. Jak wspominałem nie
chcę przez to powiedzieć, że heavy metal to najlepsza muzyka na świecie i każdy tylko jej powinien słuchać. Każdy ma swoje gusta muzyczne – nie mam nic przeciwko ludziom świadomie lubiącym chociażby Justina Biebera.
Jeżeli dana osoba dobrze się bawi przy tym, czego słucha i nie wpływa to nią negatywnie – niech tego słucha aż do
znudzenia. Natomiast jeżeli to, czym karmimy nasze uszy, jest w nas obecne tak dogłębnie, że nie zrobiłoby nam
różnicy, gdyby tego nie było – wówczas „wiedzmy, że coś się dzieje”; i najlepiej zacznijmy szukać dobrej muzyki.
A ludzie, którym jest to kompletnie obojętne, niech dalej cieszą się ze swojego upośledzonego zmysłu muzycznego, podczas gdy mnie minuta słuchania ulubionego zespołu porusza bardziej, niż szarych ludzi porusza rok słuchania mainstreamowego badziewia.
Aleksander „Polishchuk” Skiba, 2b

Mądrości
Pielęgnuj swoje
swoje marzenia.
marzenia. Trzymaj
Trzymaj się swoich ideałów.
Maszeruj
Maszeruj śmiało według muzyki,
muzyki, którą tylko
tylko
ty słyszysz. Wielkie
Wielkie biogra
biografie
rafie powstają
powstają z ruchu
do przodu,
przodu, a nie oglądania
oglądania się do tyłu.
Paulo Coelho
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Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Wrocławski Oddział
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich zorganizował wielką imprezę na rynku wrocławskim. Reprezentacja naszej szkoły z klasy 2D w składzie:
Ewelina Duszkiewicz, Bartosz Ratusznik, Mateusz
Szumiński oraz niżej podpisana - Maria Szwaj pod
opieką pani Justyny Hełminiak-Nowak, wzięła udział w grze ulicznej - „Śladami
bibliotek”. Pokonywaliśmy spore przestrzenie, rozwiązywaliśmy zagadki, odpowiadaliśmy na pytania, biegaliśmy od jednej biblioteki do drugiej. Zwiedziliśmy: Uniwersytet
Wrocławski, Bibliotekę Uniwersytecką, Wojewódzka
Bibliotekę Publiczną, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa, Ossolineum. W grze wzięło udział 27 szkół,
w tym szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea. Zadaniem
każdej grupy było znalezienie wskazanego miejsca, poprzez rozszyfrowanie zagadki i jak najszybsze dotarcie do
mety. Oto jedna z zagadek:
„Naprzeciw Szermierza i Gmachu Głównego małe, brązowe drzwi prowadzą
do Instytutu tego. Kształci się tam bibliotekarzy,
którym kariera z książkami się marzy.”
Pogoda nie popsuła nam zabawy. Mimo iż cały dzień padał deszcz, bawiliśmy się świetnie. Na koniec zwiedziliśmy Muzeum Pana Tadeusza i zobaczyliśmy wystawę prac nauczycieli-bibliotekarzy.
Maria Szwaj, kl.2d

recenzja filmu
Jesteś Bogiem:. Reż. Leszek Dawid. Scen. Maciej Pisuk. Wyst.: Marcin Kowalczyk, Tomasz Schuchardt,
Dawid Ogrodnik i in. Prod.: Polska, 2012.
Już na samym wstępie zaznaczam, że nigdy specjalnie nie interesowałem się ani twórczością, ani życiem osób
wchodzących w skład Paktofoniki. Co prawda znam podstawowe informacje dotyczące ich życiorysów, a także
słuchałem kilku wykonanych przez nich utworów, ale wciąż mój stosunek do nich pozostawał raczej neutralny.
W związku z tym film Leszka Dawida pt. "Jesteś Bogiem" w chwili swojej premiery zbytnio mnie nie zaciekawił
i pewnie nigdy bym go nie obejrzał, gdyby nie zrządzenie losu w postaci wyjścia klasowego, dzięki któremu zobaczyłem tę produkcję na wielkim ekranie i jestem teraz w stanie podzielić się z wami moimi przemyśleniami.
Film opowiada o życiu i działalności członków słynnej grupy hip-hopowej Paktofonika i jest luźno oparty na
faktach. W "Jesteś Bogiem" śledzimy losy Piotra Łuszcza "Magika", Sebastiana Salberta "Rahima" i Wojciecha
Alszera "Fokusa" - trójki mieszkających na Śląsku młodych ludzi, których losy splatają się, gdy postanawiają założyć własną grupę hip-hopową. Ich droga nie jest usłana różami i wielokrotnie napotykają na niej różne trudności,
zarówno te w życiu prywatnym, jak i w swojej karierze muzycznej.
Film pod względem technicznym, jak na polskie warunki, prezentuje niezwykle wysoki poziom. Montaż jest
efektowny i dopracowany, a niektóre ujęcia ocierają się niemal o piękno. Dźwięk, będący zazwyczaj największą
bolączką rodzimych produkcji, tu akurat został naprawdę starannie przygotowany wszystkie dialogi dobrze słychać, a poziom ich głośności jest wyrównany z odgłosami otoczenia i muzyką.
Pod względem aktorskim "Jesteś Bogiem" również nie zawodzi. Aktorzy wcielający się w role trójki głównych bohaterów sprawili się bardzo dobrze, szczególnie
Marcin Kowalczyk w roli Magika, który mimo, że był to jego debiut, zagrał swoją
postać naprawdę autentycznie i przekonywująco. Bohaterom drugoplanowym również nie mam nic do zarzucenia.
Natomiast w przypadku fabuły już nie jest tak idealnie, ale wciąż dobrze. Realia
ówczesnej Polski są ukazane prawdziwie. Nie rzuciły mi się też w oczy żadne anachronizmy, wręcz przeciwnie - byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak twórcy zadbali, by wszystko wyglądało rzeczywiście jak w czasach, które przedstawia film.
Większość postaci sprawia wrażenie całkiem naturalnych pod względem swoich
uczuć oraz zachowań, dzięki czemu nie ma problemu z utożsamianiem się z nimi.
Niestety, o ile film sprawdza się świetnie w roli dramatu społecznego, o tyle jako
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biografia, nawet z zamierzenia tak luźna, pozostawia wiele do życzenia. Oprócz tego, że zdaniem wielu moich
bardziej obeznanych z tematem znajomych w wielu sprawach mija się on z prawdą lub mocno ją koloryzuje, to
wiele tematów nie jest należycie wyeksploatowanych. Mnie osobiście najbardziej brakowało większego wgłębienia
się w problemy Magika i skupienia się na tym, co popchnęło go do odebrania sobie życia. Owszem, jego problemy
są wyraźnie podkreślone, jestem także świadomy, że twórcy musieli zmieścić się w ograniczonym czasie, ale mimo
to nie jestem w stanie pozbyć się wrażenia, że czegoś tu zabrakło. Oprócz tego jego relacje z żoną również wydały
mi się nieco płytkie i raziły pewnym niedopracowaniem ze strony scenarzysty.
Podsumowując, mimo paru wad, "Jesteś Bogiem" to sprawnie przedstawiona, poruszająca historia, która powinna przypaść do gustu nie tylko fanom Paktofoniki, ale też innym osobom, które lubią dobre, osadzone w polskiej rzeczywistości dramaty.
Mateusz Litwin, kl. 1a

recenzja koncertu
Kocert zespołu Arkona: Klub Firlej, 14.10.12 r.
Jako fanatyk folk metalu nie mogę nacieszyć się taką różnorodnością zespołów, jak ma się to w przypadku równoległych tej muzyce gatunków. Muzyka ta, komponująca mocne brzmienia gitar
basowych i perkusji z dźwiękami lutni, fletów, mandolin i gitar
akustycznych, jest zdecydowanie mniej popularna na tle nie tyle
innych odłamów heavy metalu, co muzyki w ogóle. Nie mogę sobie
też pozwalać na wyjazdy do innych krajów czy odległych miejscowości, aby zobaczyć na własne oczy muzyków, przy których utworach czuję, jak moja dusza wyrywa się ze mnie. Ale gdy dowiedziałem się, że Arkona – zespół najbliższy mojemu sercu ze wszystkich,
wykonujący muzykę z pogranicza folk i pagan metalu – zawita we
wrocławskim klubie Firlej 14 października, odjęło mi mowę. Nie spodziewałem się ich tutaj, jeszcze tuż obok mojej szkoły! Po prostu zahipnotyzowany pomaszerowałem do Empiku i powiedziałem „Bilet. Na Arkonę”.
Impreza rozpoczęła się około godziny 19:10. Zanim ujrzałem Arkonę, miałem też przyjemność przeżywać grę
dwóch innych zespołów – Darkest Ery oraz Dalriady. Ich muzyka była znakomita, lecz przecież nie po to tutaj
przyszedłem. Wreszcie minęły dwie godziny i zaczęło się oczekiwanie. Po kilku minutach pojawił się duży statyw,
z którego spuszczono sukno z nowym, ogromnym logiem Arkony. Chwilę potem pojawił się także drugi taki statyw. Później zorientowałem się, że na perkusji nie ma już logo Dalriady – zastąpiło je nowe logo, to na które czekałem. Przyniesiono kilka wysokich podstawek ze zwisającymi miskami, z których – jak się domyślałem – miał
później płonąć ogień. Długo jeszcze nic się nie działo i wreszcie publiczność, której tak duża ilość spowodowała,
że wszyscy się prawie dusili, zaczęła sylabicznie wrzeszczeć „AR-KO-NA! AR-KO-NA! AR-KO-NA!”. Na
dźwięk tych słów przeszły mnie ciarki i oczywiście nie wahałem się, aby wrzeszczeć najgłośniej ze wszystkich.
Minęło kilka minut i nagle rozległ się Аз (Az) – cover song z albumu Слово (Slovo). Nasze podniecenie rosło z
każdą sekundą grania tego openingu. Byłem co prawda już bardzo zmęczony szaleństwem przy Darkest Erze, lecz
wciąż miałem siły na mój ukochany zespół. Wreszcie pojawił się grający na flecie Volk, któremu zgotowano niesamowitą owację, podobnie jak Kniaziowi i Lazarowi – gitarzystom. Apogeum ekscytacji jednak osiągnęliśmy,
gdy Аз dochodził do końca i na scenę wyszła Ona – Masza Archipowa, ukochana przez wszystkich fanów Arkony
wokalistka o mocarnym głosie.
To, co się działo później, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. O takich chwilach najczęściej w życiu się
tylko marzy i myśli, jakby to było, gdyby istotnie miało miejsce. Jednym z najciekawszych momentów było, gdy
Masza zaczęła lać na nas wodę z butelki, którą później cisnęła gdzieś w tłum. Jej komentarze, wzruszenie ze śpiewania przy akompaniamencie swoich braci, było po prostu nie do opisania. Domyślałem się, że śpiewa zawsze od
serca – czuć to, gdy słucha się muzyki Arkony, ale nie sądziłem, że aż tak wyraziście będzie widać, jak wokalistka
nieprawdopodobnie wzrusza się przy śpiewaniu. Ewidentnie widać było, jaki ogrom serca wkłada w to, co robi. Co
więcej, jestem przekonany, że w jednej chwili nawet spotkaliśmy się ze sobą wzrokiem.
Nigdy w życiu chyba się tyle nie naklaskałem, nie naskakałem i nie nawrzeszczałem, co w czasie tego występu
– przynajmniej na miarę tego, jak byłem już zmęczony poprzednimi zespołami. Masza po każdej piosence ujmująco nazywała nas „braćmi Słowianami” i krzyczała „я вас люблю” (kocham was). Poczułem się prawdziwie spełniony w tym momencie, bo przecież te słowa skierowane są na ogół do tych, którzy mają swój największy wkład
w tworzenie szumu na parkiecie – a więc zdecydowanie do mnie. Teraz nie mam już najmniejszej wątpliwości, że
koncerty warte są o wiele więcej niż pieniądze, które trzeba zapłacić za wstęp.
HÄJ! \m/
Aleksander „Polishchuk” Skiba, 2b
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felieton
Prezentujemy polemikę do artykułu, który ukazał się w poprzednim numerze Cenzurki,
Ach, te nauki przyrodnicze Aleksandra „Polishchuka” Skiby z kl. 2b.

Dusza, osobowość, a wybór opłacalnego kierunku studiów
Liceum – czas dorastania, podejmowania ważnych decyzji. Czas wzmożonej pracy umysłu - lecz
mimo to - błogiej sielanki. Czas przyjaźni. Co wspólnego mają ze sobą te trzy kluczowe
elementy mojego artykułu?
Nasza osobowość, podstawowe cechy charakteru,
takie jak na przykład konsekwencja, zawziętość
w dążeniu do celu, systematyczność – określają siłę
jednostki. Dzięki tym przymiotom, człowiek ma utorowaną drogę do kariery zawodowej. Właśnie. Kariery zawodowej?
W liceum jesteśmy podzieleni na klasy o różnych
profilach. Biologiczne, humanistyczne, matematyczne, językowe itd. Powszechnie wiadomo, że kierunki
ścisłe w żaden sposób nie mogą równać się z humanistycznymi. I vice versa. Ale… Zastanówmy się.
Czy osoba chodząca do klasy matematycznej - teraz ma ukierunkowane całe życie w zakresie logarytmów, całek bądź trygonometrii? Oczywiście że nie.
Wybierając profil pod koniec gimnazjum byliśmy
zbyt niedojrzali i nierozgarnięci, aby montować sobie
przyszłość. Wiadomo – jeśli po skończeniu klasy
ścisłej pójdę na studia humanistyczne - będzie dużo
ciężej, ponieważ nie będę miała odpowiedniego obycia z wiadomościami rozszerzonymi wykładanymi
w szkole średniej. Jednak z odpowiednim samozaparciem – nie jest to niemożliwe.
Skoro już wiem, co chcę robić, to co dalej? Politechnika, uniwersytet może szkoła artystyczna? Rzeczą oczywistą jest fakt, że politechnika ma szeroki
wybór kierunków matematycznych i jej pochodnych.
Nie powinniśmy być oburzeni lub zdruzgotani,
że podczas spaceru w „piękny, sierpniowy dzień”
możemy spotkać plakaty rozwieszone na jej terenie
polecające studia na takowych kierunkach. Jeśli chcę
kupić gazetę, nie idę do lekarza. Mamy dość spory
wybór uczelni. Każda jest dobra w jakiejś dziedzinie.
Wszystko zależy od naszych zainteresowań. Wedle
statystki na 400 tys. studentów kończących naukę z
pozytywnym wynikiem – tylko 10% z nich to ścisłowcy.
Reszta – humaniści. Kolejny dowód. Na stronie
tvp.pl możemy zapoznać się z artykułem K. Pawlina
(z dnia 23.10.2012 r.), który bezpośrednio pisze o
realiach: „(…) W Polsce jest za dużo humanistów,
dlatego też studenci tych właśnie kierunków mają
problemy ze znalezieniem pracy (…)”. Wnioskując,
również z przytoczonego cytatu –ścisłowców jest za
mało, dlatego też wszelkiego rodzaju uczelnie, artykuły w prasie, a nawet codzienne wiadomości namawiają do pogłębiania omawianego profilu. Oczywistym jest też, że człowiek z wykształceniem innym

niż ścisłe, jest tak samo wartościowy. Nie ma podziałów na lepszy i gorszy, bo chodzi o wnętrze, duszę –
prawda? Naturalnie, nie wszyscy się z tym zgadzają.
Niektórzy uważają, że ludzie kształcący się w sferach
cyferek i wszelakich wzorów potrzebują pomocnej
rączki, gdyż – bez humanistów (patrz: myślicieli)
„nie wynaleźliby chociażby koła garncarskiego”. To
fakt, czy bajka? Obalając powyższe mylne domniemanie, uważam że myślenie jest wpisane w rozwój
homo sapiens i to nie podlega żadnej dyskusji.
„Tępy humanista” i „smagła, inteligentna, pełna
werwy osoba” studiująca na Politechnice mogą przejawiać zamiłowania do tych samych spraw.
W ostateczności może się okazać, że więcej ich łączy niż dzieli. Nie jest zasadą, że lingwista nie może
być świetnym matematykiem. Powtarzam - jako
przedmiot wiodący wybieramy ten, którym się interesujemy.
Przemyślmy jeszcze jeden punkt. Czym kierujemy
się przy wyborze studiów? Jakie czynniki bierzemy
pod uwagę? W tej kwestii chciałam przedstawić podział grup początkujących studentów i ich tok myślenia w tej sprawie. Do pierwszej grupy możemy zaliczyć osoby, które po prostu chcą robić w przyszłości
to, co kochają i względem tego będą wybierać kierunek nauczania. Z jednej strony mają rację, gdyż mając przed sobą perspektywę pracy do 67. roku życia,
mogliby zwariować wykonując „papierkową robotę”,
gdy ich ambicje sięgają na przykład kariery aktorskiej. Jednak czy to jest w 100% dobre wyjście? Jeśli
co druga osoba będzie chciała w przyszłości pracować jako stomatolog - ponieważ w tym czuje się
najlepiej - na rynku będzie ich przesyt.
I w tym momencie wkraczamy na drugi poziom
moich rozważań. Pewną część młodzieży interesuje
tylko chęć wysokich zysków. Pochłaniają informacje
o deficytach zawodowych i dopasowują do nich swoje aspiracje. Kalkulują czy się im to opłaci. Podane
wyżej grupy są zazwyczaj mniejszością, która już
posiada mglistą wizję swojego bytu. Co z resztą?
Otóż… Cała reszta - czyli dość znacząca liczba rozważa wszystkie możliwe opcje. Osobiste zainteresowania, uzdolnienia, ofertę programową, perspektywy zatrudnienia oraz łatwość znalezienia pracy
zgodnej z wykształceniem itp. … W 99% połączenie
wszystkich podanych czynników jest nierealne. Taka
praca byłaby pracą idealną. Pojęcie pracy idealnej zaś
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- nie istnieje. W każdej rzeczy znajdziemy wadę, jaka
by dobra nie była. I zostaje nam masa ludzi, której
zadając pytanie „Gdzie wybierasz się po liceum?”
odpowie „Nie wiem.”.
Sztuką jest wybrać mądrze. Sztuką jest myśleć
wnikliwie i manipulować rzeczywistością, dopasowując ją do różnych scenariuszy wyreżyserowanych
w naszych umysłach. W ten sposób zmniejszamy

ryzyko przegranych trafień. Co za tym idzie redukujemy liczbę ewentualnych rozczarowań.
Niesprawiedliwe jest pomijanie mniejszości
wszechstronnie uzdolnionych osób i wypowiadanie
się na tematy „niedoczytane”. Niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, będą potrzebni ludzie wspierający się nawzajem. Nie zmieni się to nawet, jeśli nasze miejsce na świecie zajmą… na przykład roboty.

P.S.
Może warto jest czasem zrezygnować z „uporczywego sarkazmu” i napisać coś bardziej obiektywnego. Pozdrowienia dla kolegi Skiby z klasy 2b, którego artykuł był dla mnie prawdziwym natchnieniem i inspiracją.
Karolina Darulewska, kl. 3c

esej

Co to jest miłość?
Miłość – pragnienie szczęścia dla drugiej osoby,
emocje z nią związane i więź między osobami
darzącymi się tym uczuciem.
Powyżej przedstawiona jest ogólna definicja miłości, ale słowo „miłość” może odnosić się do wielu
różnorodnych uczuć, stanów i postaw, poczynając od
ogólnego zadowolenia, a kończąc na silnej więzi
międzyludzkiej. Rozmaitość uczuć i znaczeń połączona z ich zawiłością oraz postaw składających się
na miłość powoduje, że miłość jest niespotykanie
trudna do zdefiniowania, nawet w porównaniu do
innych stanów emocjonalnych.
Patrząc na miłość, która w różnych epokach miała
inne znaczenie wyróżniamy, począwszy od starożytności, miłość platoniczną, wolną od seksu i zmysłowości, miłość do samego siebie, miłość erotyczną,
kreatywną lub romantyczną, w której główną rolę
odgrywa miłość i tęsknota.
W średniowieczu głównymi rodzajami miłości
była miłość do bliźniego, bezinteresowna, opierająca
się altruizmie i duchowej więzi, miłość dworska,
która w literaturze była miłością idealną, lecz małżonkowie, w czasach średniowiecza tak naprawdę,
utrzymywali dystans między sobą, gdyż czułości,
które mogły między nimi zaistnieć były przedmiotem
kpin.
Czasy nowożytne charakteryzowała miłość romantyczna, czyli wielkie i wspaniałe uniesienia serca, odrywające od rzeczywistości świata, uczucia
piękne i głębokie.
W czasach najnowszych, XX wieku, miłość stała
się przyczyną zakładania rodzin i wstępowania w
związek małżeński, co nie było obecne np. w średniowieczu, gdzie małżeństwo było instytucją powstałą „z rozsądku”. Wprawdzie były one bardzo
trwałe, ale polegały one na umacnianiu związków
między rodzinami, a nie darzeniu drugiej osoby

prawdziwym
uczuciem,
przez co np.
mężczyźni
zaspokajali
swoje popędy
seksualne w
łożu z inną
Rys. Natalia Łaskarzewska, kl.2c
kobietą a nie
z własną żoną.
Pod koniec
XX w. a na
początku XXI wieku ujawnił się nowy „typ” miłości
między dwoma osobami tej samej płci - homoseksualizm. Polega on na trwałym zaangażowaniu psychoemocjonalnym i pociągu do drugiej osoby (kobiety
do kobiety, mężczyzny do mężczyzny). Może występować również miłość biseksualna polegająca na
odczuwaniu popędu płciowego lub emocjonalnego
do osobników obu płci. Oczywiście homoseksualizm
i biseksualizm występowały już wcześniej, w starożytności, jednak ludzie kryli się ze swoją orientacją
seksualną, bojąc się reakcji reszty społeczeństwa.
Moim zdaniem, miłość jest to pragnienie szczęścia i dobra dla drugiej osoby. Uczucie to składa się
z wielu innych działań i emocji tj. intymność (bliskość), namiętność (pasja) i zaangażowanie. Jeżeli
występują wszystkie te trzy składniki, mamy do czynienia z miłością doskonałą, która jest najprawdziwszym i najtrwalszym uczuciem, które może wystąpić
u każdego człowieka, nie bacząc na jego preferencje
seksualne.
Alex, kl. 2d
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opowiadanie

Down the Edge (2)
„Gdy tylko Cię zobaczyłem,
Wiedziałem, że jesteś wyjątkowa.
Skąd mogłem wiedzieć,
Że przekroczę ostatnią granicę
Między dobrem a złem?!
- Masz może cukier? - Liam stał w drzwiach
z uroczą miną, tak naprawdę nie potrzebował wcale słodkiego substratu, po prostu
chciał mieć pretekst do zobaczenia ślicznej
sąsiadki. Lilian uśmiechnęła się i wpuściła
chłopaka do mieszkania.
Minęło pół roku odkąd poznali się na
chodniku przed kamienicą. Stali się bardzo
bliskimi przyjaciółmi. Daniel, Liam, Lilian
i jej współlokatorka - Rebecka, która była
pełnym energii dynamitem, mogącym wybuchnąć w
każdej chwili. Po bliższym poznaniu zauważało się jej
lojalność, oddanie i bezinteresowność, ale i wrodzone
wścibstwo. Rebecka akurat wyszła, więc było całkiem
cicho w mieszkaniu. Lili, bo tak pozwoliła do siebie
mówić, poszła do kuchni, zostawiając sąsiada w salonie.
Liam rozglądnął się po pomieszczeniu i zauważył coś,
czego jeszcze przed dwoma dniami nie było. Przyjrzał
się postaciom na zdjęciu. Obok Lilian stał chłopak bardzo podobny do niej.
- To mój brat, ma na imię Sebastian - oznajmiła dziewczyna.
- Nie mówiłaś, że masz rodzeństwo. Często cię odwiedza???
- Nie, jest… - zawahała się na chwilę. - … bardzo zajęty. Chociaż jak z nim ostatnio gadałam to powiedział,
że przyleci w tym tygodniu - mimowolnie się uśmiechnęła na myśl o miłym spotkaniu.
- Przyleci? Pracuje gdzieś za granicą? - Liam nie ustępował. Lilian zamarła na chwilę, ponieważ zdała sobie
sprawę, jaką gafę popełniła, lecz odzyskała zimną krew
i odpowiedziała twierdząco.
×
Liam był akurat w sklepie, gdy padło na niego czyjeś palące spojrzenie. Spokojnie się odwrócił i wzrokiem przeczesał pomieszczenie. Był jedynym klientem i
nawet kasjerka widząc, że interes średnio się kręci,
wyszła na zaplecze zrobić sobie kawę. Ten, kto go obserwował był poza sklepem, ale wciąż świdrował wzrokiem demona. Chłopak odwrócił się, by powrócić do
przerwanych zakupów i próbował się skupić tylko na tej
jedynej czynności. W tej chwili jego największym
zmartwieniem było pytanie, jakie wino lubi Lilian, ale
ten palący wzrok nie dawał mu spokoju. Tym gorzej, że
spojrzenie na pewno nie należało do człowieka i było
tak naturalne, jak sam demon wśród sklepowych półek.
Miał pewność, że ktoś się na niego czai.
××
Lilian siedziała na schodkach przed kamienicą
i płakała. Kolana miała podkulone, aż pod samą brodę.
Ktoś stanął przed nią i podał jej chusteczkę. Wzięła ją

Rys. Kacper Rygałło, kl. 1e

i wytarła czerwony nos. Nagle poczuła, że ktoś ją podniósł i niesie tak, jak się zwykle nosi panny młode.
Objęła Liama za szyję. Trochę się dziwiła, że ma tak
dużo siły, skąd mogła wiedzieć, że podtrzymuje ją też
zmaterializowany przez demona cień. Weszli do jego
mieszkania, a chłopak położył Lili na zielonej kanapie.
Dziewczyna usiadła, podkurczyła nogi jak wcześniej
i zaczęła chlipać.
- Co się stało? - zapytał wreszcie, rozpakowując zakupy. Jego głos wydał się jej w tej chwili najpiękniejszym
dźwiękiem świata. Wytarła oczy i zaczęła opowiadać
łamiącym się głosem, o tym, że dziś przyjechał jej brat,
ale gdy przyszła z wykładów, on namiętnie całował się
z Rebecką i nawet nie zauważył siostry. Lilian znów
miała zacząć płakać, gdy Liam podniósł jej głowę
i popatrzył głęboko w błękitne oczęta ze szczerym pocieszającym uśmiechem, po czym wręczył jej lampkę
wina.
×××
W salonie było półciemno. Na stoliku, obok pustej już
butelki wina, paliły się jeszcze małe świeczki. Leżeli
oboje na zielonej kanapie, mocno przytuleni do siebie.
Lilian spała jak zabita po ciężkim dniu, a Liam gładził
ją po włosach. Cieszył się, że mógł chociaż trochę poprawić jej humor. Dobrze, że Daniel pojechał do rodziców, pomyślał.
Dotknął delikatnie jej ramion, gdy nagle spostrzegł coś
na łopatkach dziewczyny. Już miał się śmiać, że w życiu nie posądziłby świętej Lilian, o coś tak szalonego
jak tatuaż, ale wpierw ogarnęła go panika. Chciał jak
najszybciej odskoczyć od niej, ale wiedział, że wtedy
obudziłaby się, a to wcale nie poprawiłoby sytuacji.
Leżał więc spokojnie, ale jego oddech był nierówny,
szybszy i płytszy niż zwykle. W jego umyśle trwała
wojna i wcale się nie dziwił. Po jednej stronie stał
zdrowy rozsądek uzbrojony w prastare zasady oraz
tradycje wpojone mu w młodości, a z drugiej - część
Liama, która była bezgranicznie zakochana w Lilian.
Nie było porozumienia między tymi dwoma obozami.
Bitwa była krwawa i nietuzinkowa.

Chłopaka uderzyło nagle straszliwe zmęczenie, a
jego powieki stały się ciężkie. Walka w jego głowie
ucichła. Jego głowa stała się zupełnie pusta. Przycisnął
do siebie dziewczynę i uśmiechnął się do siebie smutno,

ponieważ w jego umyśle narodziła się myśl: Taki demon, jak ja, nie zasługuje na to, by zasnąć w ramionach
anioła, którym jest Lilian.
JuiceWolf96’

radosna twórczość uczniowska
Pisanie opowiadań jest ciekawą formą twórczości: procesem stawiania pytań i szukania na
nie odpowiedzi. Pytania mogą być różne: Kto? Gdzie? Kiedy? Z kim? Po co? Dlaczego? Jest to
wyzwanie dla każdego, kto podejmie się na nie odpowiedzieć. Nigdy nie wiadomo, co może powstać z takich odpowiedzi, zwłaszcza, jeśli jest ich kilka i pozornie zupełnie do siebie nie pasują. Byłam bardzo ciekawa, jak może zakończyć się wspólne odpowiadanie na twórcze pytania,
więc zapytałam kilkoro uczniów. Z ich odpowiedzi powstała opowieść, przy czym należy zaznaczyć, że żadne z nich nie znało odpowiedzi poprzednika. Pozwoliłam sobie skleić z nich w miarę
spójną całość, którą przedstawiam poniżej. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na dwie rzeczy:
- twórczość jest sposobem na wyrażenie siebie, dostępnym dla każdego,
Rys. Klaudyna Szydełko, kl. 3d
- ludzie pracując wspólnie, mogą wytworzyć naprawdę ciekawe rzeczy.
Musimy uświadomić sobie, że nie tylko ci sławni, których imiona widnieją na milionach okładek są zdolni
do stworzenia wielkich rzeczy, że każdy z nas może to zrobić. Musi tylko spróbować, dać porwać się przygodzie, którą jest tworzenie. Zachęcam więc do twórczości;)
Agnieszka Billewicz, kl. 1a

Trzeba było umyć podłogę…
Zdarzyło się to pewnej mroźnej, sylwestrowej nocy.
Z cienia wielkiego gmachu Łódzkiej Szkoły Filmowej
wyszedł ubrany na biało mężczyzna. W ręce trzymał
puste opakowanie po keczupie. Niedaleko, w puszystym śniegu pokrywającym chodnik, leżało ciało kobiety.
,,Trzeba było umyć podłogę” pomyślał mężczyzna,
przechodząc przez ulicę. ,,To przecież nic wielkiego
umyć podłogę…” Przypomniał sobie tamten wieczór.
Wrócił zmęczony z pracy, otworzył drzwi, a mieszkanie
było puste. Nic by nie zauważył, gdyby nie podłoga. Ta
sama podłoga, po której chodził każdego dnia, podłoga,
która… była niewiarygodnie brudna. ,,Gdzie ona jest”
pomyślał wtedy. ,,Coraz częściej nie ma jej w domu, nie
dba o mieszkanie, nie myje podłogi… Co się dzieje?”
Usiadł w swoim ulubionym fotelu i czekał. Po kilku
minutach wróciła. Wytrząsnęła z włosów kilka płatków
śniegu.
- Gdzie byłaś? - zapytał.
- W sklepie…
- Jak to w sklepie?! Codziennie, tak na kilka godzin
chodzisz do sklepu? Co się dzieje, nie dbasz o dom,
zapominasz o mnie…
- To nie tak…
- A jak?
- No bo to chodzi o to… Nazywa się Marek.
- Marek?!
- Poznałam go w sklepie warzywniczym, jest naprawdę
uroczy…
- Uroczy?!
- Ładnie pachnie…
- A ja to co?!
Kobieta zmierzyła go dziwnym wzrokiem.
- A ty nie. Ty to ty - odpowiedziała. Od tego momentu
już ze sobą nie rozmawiali, źli na siebie. Mimo to, ko-

bieta zaczęła częściej przebywać w domu i dbać o niego
ze szczególną starannością. Jej obsesją stało się gotowanie, a właściwie robienie domowych kotletów mielonych. Własnoręcznie mieliła mięso i smażyła kotlety.
Mężczyzna z kolei stał się pedantem czystości: zakupił
pół tuzina żelów pod prysznic i około dwudziestu dezodorantów, których używał prawie cały czas, a zwłaszcza wtedy, gdy się denerwował. Czyli w sumie cały
czas.
Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do nocy sylwestrowej, kiedy poszli na zabawę do znajomych. Udawali, że wszystko jest w porządku. O północy tradycyjnie
złożyli sobie życzenia, a potem wracali do domu w
świetle sztucznych ogni.
- Głodna jestem - powiedziała kobieta.
- Nic dzisiaj nie zjadłaś?
- Nie, no wiesz, musiałam zmieścić się w sukienkę…
- Mam tylko keczup - odparł jej na to, wyjmując słoiczek z kieszeni. Wyrwała mu go i zachłannie zjadła
całą zawartość. Dookoła nich rozbrzmiewał huk wystrzeliwanych fajerwerków. Na niebie rozsypywały się
wstęgi różnokolorowych iskierek. Nagle kobieta powiedziała:
- Pogódźmy się! Przecież możemy być jeszcze szczęśliwi razem! Proszę, kocham cię…
- Kochasz mnie? - zapytał dziwnym tonem.
- Kocham…
Nagle znieruchomiała, a jej ciało upadło na śnieg. Mężczyzna podszedł do niej, popatrzył przez chwilę i odszedł. Minął jedną ulicę, drugą. ,,To nie tak miało być”
pomyślał mężczyzna, czując płynące po policzkach łzy.
,,Przecież on… Przecież ona… Ona mnie nie… „
Była noc pierwszego stycznia. Keczup był zatruty.
Mężczyzna idący ulicą był rzeźnikiem.
Zebrała: Agnieszka Billewicz, kl.1a
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listopadowe klimaty…

Rys. Karolina Świergalska, kl. 2a

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:
Agata Pomietło, kl. 3a; Klaudyna Szydełko, kl. 3d; Paula Podemska, kl.3d; Karolina Darulewska, kl. 3c;
Justyna Józwa, kl. 2b; Aleksander Skiba, kl. 2b; Maria Szwaj, kl.2d; Bartosz Adamski, kl.2f;
Karolina Świergalska, kl. 2f; Natalia Łaskarzewska, kl.2c; Agnieszka Billewicz, kl. 1a;
Mateusz Litwin, kl. 1a; Kacper Rygałło, kl. 1e.
Opiekę nad całością prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki,
współpraca Justyna Hełminiak - polonistka i Margerita Niwelt – anglistka.
Cenzurka dostępna jest w bibliotece szkolnej
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→Gazetka szkolna.
Aby wszystko było jasne…
Treści prezentowane przez gazetkę są wyrazem indywidualnych przekonań autorów, opiekunowie
ingerują jedynie w przypadku poważniejszych naruszeń zasad ortografii,
gramatyki i dobrych obyczajów.

