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drodzy Cenzurkowicze!  

ę tego wstępniaka już po raz ostatni, ten rok szkolny zleci
ę zaszczycona, że mogę jeszcze jeden, ostatni raz zachęcić Was do przeczytania "Cenzurki". 
ę ę Paniom z Biblioteki za tę miłą propozycję.  

A oto lista tego, co mamy dla Was w ofercie: Gra w skojarzenia
Andrzejem Manastyrskim - sprawdźcie koniecznie dokąd odbyłby wymarzon
czym jest dla Pana Andrzeja prawdziwe szczęście. Z życia szkoły

Niemcami, ciekawe jakie wrażenia mają uczniowie z Siedemnastki z tego w
że wizyta księdza Isakowicza-Zaleskiego - byłam uczestnikiem tego spotkania

polecam przeczytać relację! Jakiś czas temu w naszej szkole, odbył si
zyku angielskim "Every pun is a source of fun" - zobaczcie sami, kto zwyci

 co kocham! Poezja to życie, to emocje przelane na papier - może i Wy z
eby tak było - musicie przeczytać wiersze. W Skrzypie regałów

 A także zaproszenie dla Was drodzy czytelnicy, na otwarcie biblioteki po remo
ą promującą czytelnictwo: "Jak nie czytam, jak czytam". Odbę

W recenzjach - a propos czytania - Staś przedstawia Wam swoj
Marcin, natomiast swoje wrażenia po obejrzeniu spektakl

ć, co przeczytać i obejrzeć w czasie wolnym.  
ż o trudach zawodu aktora - sprawdźcie sami, jakie tajemni

propozycje filmów, które warto obejrzeć. Ola natomiast przed
W tym numerze jest także sporo tekstów w języku angielskim – macie okazj

ciekawa propozycja na lato - tarta truskawkowa - Angieszki. Tak miło kojarzy si
żegnalne - moje i Marcina. 
ć, że praca nad tą gazetką przez całe trzy lata była dla mnie niezwykł
ła mnie swobodnej wymiany myśli, zwiększyła moją pewno

ywałam wiersze, wywiady z nauczycielami, przemyślenia i wstę
że mogłam być cząstką tej gazetki. Dziękuję serdecznie za każ

temat mojej pisarskiej pracy, za trzymanie za mnie kciuków! Dziękuję Paniom z Biblioteki - bo bez Pa
ki Paniom jest niezwykła! Trzy lata minęły jak jeden dzień, bardzo mi przykro, 

e przede mną nowe wyzwania. O Cenzurce nie zapomnę nigdy! Życzę
i pisania, wszystkiego dobrego wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły
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yłam uczestnikiem tego spotkania i gorąco 
 czas temu w naszej szkole, odbył się międzyszkolny kon-

e sami, kto zwyciężył! Następnie poezja, 
że i Wy zakochacie się w tych 

Skrzypie regałów: Uwaga! Nasze miasto - 
e zaproszenie dla Was drodzy czytelnicy, na otwarcie biblioteki po remon-

czytelnictwo: "Jak nie czytam, jak czytam". Odbędzie się to dnia 10 czerwca. 
a Wam swoją propozycję książko-
spektaklu teatralnego opisuje Zuza. 

cie sami, jakie tajemnice skrywa w sobie ta pięk-
. Ola natomiast przedstawia szóstą część swojego 

macie okazję podszlifować swoje 

o kojarzy się z wakacjami! 

 przez całe trzy lata była dla mnie niezwykłą przyjemnością, 
ą pewność siebie. Nie żałuję żad-
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gra w skojarzenia 

Pan Andrzej Manasterski
 

Jestem 
              Jeszcze przez chwilę z Wami
Moje dzieciństwo 
             Już nie wróci. A szkoda 
Szkoła nauczyła mnie 
             Nie szkoła, a nauczyciele. I tylko 
            niektórzy 
Autorytetem dla mnie są 
            Józef Piłsudski, Józef Mackiewicz, 
            Kornel Morawiecki 
Utożsamiam się  
            Z samym sobą 
Lubię  w sobie  
            A co się będę chwalił? 
Zmieniłabym w szkole 
           W tej? Też nic. 
W życiu szukam 
           „Szukam, szukania mi trzeba” (Wolna 
           Grupa Bukowina) 
Wierzę w  
           Wierzę. I to wystarczy 
Uczeń idealny 
           Zawsze można powiedzieć, że tacy to 
           dawno temu byli 
W szkole irytuje mnie 
           Biurokracja i papierologia 
Lubię kiedy uczeń 
           Wchodzi w rzeczową dyskusję
Rozważny czy romantyczny? 
           Kiedyś romantyczny, teraz rozwa
Wymarzona podróż 
           Już takiej nie będzie 
Prawdziwe szczęście  
           Rodzina 
Dzieci 
           Jest. Pewnie, że jest. A jakże. I do tego 
           córka! 
Perfekcyjny dzień 
           Co to znaczy? 
Nigdy nie zapomnę 
           Narodzin mojej córki 
Kiedy jest mi źle 
           Sięgam po książkę 
Przyjaciele 
           Już ich nie ma 
Potrafię wybaczyć 
          Chyba zbyt często 
W szkole boję się 
          Kolejnych reform „jedynie słusznych” 
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j Manasterski -  nauczyciel historii

 z Wami 

ie szkoła, a nauczyciele. I tylko  

Józef Piłsudski, Józef Mackiewicz,  

zukania mi trzeba” (Wolna  

ć, że tacy to  

 dyskusję 

 romantyczny, teraz rozważny 

że. I do tego  

Kolejnych reform „jedynie słusznych”  

              i ich    
             nawiedzonych      
             realizatorów 
Praca 
              Dobrze, jeśli jest
Kiedy potrzebuję 
adrenaliny 
              Sięgam po „Gazet
Jestem uzależniony od 
              Książek i przedmiotów „z dusz
Rozśmieszają mnie 
              Ostatnio KOD-
              demokracji” 
Wzrusza mnie 
              „Wyjazd z Polski” Michała Lorenca
Moje śniadanie 
              Niestety 
Niebo w gębie czuję 
              Zbyt często 
Miejsce we Wrocławiu 
              Dworzec Główny PKP
Film, który mnie ostatnio zachwycił
              Ostatnio nic, zawsze „Ostatni Cyganie” 
              Kusturicy oraz filmy S. Barei 
               i A. Kondratiuka
Aktualnie czytam 
              R. Loth „Na rogu 
              oności”. Rzecz o facecjoni
              Franciszku Fiszerze. Super!
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój
              Rock lat 70 i 80, m.
Gdybym nie robił tego co robi
             Mieszkałbym w Bieszczadach w 
             drewnianej chałupie z moimi ksi
             i bibelotami, zbierał korzenie i poro
             pisał artykuły z historii i etnografii, 
             wypasał owce, rą
Najbardziej szalona rzecz w szkole
             Uczniowie z IE 
Nigdy nie zrobiłbym 
             Nie wiem 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki
             Raczej nie wierzę
Ostatnie zdanie 
             „Jeszcze nigdy tak nie było
            było, żeby jakoś nie było” Józef Szwejk, 
            ordynans 11 kompanii marszowej
           91pułku piechoty z Czeskich Budziejowic

Przygotowała:
Agnieszka Baranowska i Amelia Kraso

historii  

      

śli jest 

gam po „Gazetę Wyborczą” 

ek i przedmiotów „z duszą"  

-owcy i tzw. „obrońcy  

„Wyjazd z Polski” Michała Lorenca 

 
Dworzec Główny PKP 

Film, który mnie ostatnio zachwycił 
Ostatnio nic, zawsze „Ostatni Cyganie”  
Kusturicy oraz filmy S. Barei  

Kondratiuka 

Loth „Na rogu świata i nieskończo- 
ci”. Rzecz o facecjoniście       

Franciszku Fiszerze. Super! 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój 

Rock lat 70 i 80, m. in. Slade 
Gdybym nie robił tego co robię 

Mieszkałbym w Bieszczadach w    
drewnianej chałupie z moimi książkami     
i bibelotami, zbierał korzenie i poroża,    
pisał artykuły z historii i etnografii,  
wypasał owce, rąbał drewno na opał 

Najbardziej szalona rzecz w szkole 
 

yczenie do złotej rybki 
Raczej nie wierzę w „złotą rybkę’  

„Jeszcze nigdy tak nie było, aby tak     
eby jakoś nie było” Józef Szwejk,   

ordynans 11 kompanii marszowej       
91pułku piechoty z Czeskich Budziejowic                                             

Przygotowała: 
Agnieszka Baranowska i Amelia Krasoń 



z życia szkoły 
 

Polsko-niemiecka  
wymiana szkolna 

 

W dniach od 3 do 10 kwietnia 2016 roku uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w wymianie z młodzieżą  

ze szkoły w Duisburgu. 
 
    Po całonocnej podróży dotarliśmy do szkoły Landschafts Gym-
nasium w Duisburgu, wszyscy byliśmy  zmęczeni, oszołomieni  
i mocno stremowani. Wcześniej utrzymywaliśmy kontakt z naszymi niemieckimi kolegami głównie przez pocztę mailową,  
a teraz przyszło nam stanąć z nimi twarzą w twarz.  
    Było bardzo  miło, po powitaniu i zjedzeniu śniadania odbyła się impreza integracyjna, na której m. in. musieliśmy brać 
udział w różnego rodzaju zabawach. Popołudnie mieliśmy wolne i nasi nowi znajomi zabrali nas do swoich domów. Następne-
go dnia odbył się spływ tratwami (rafting) po rzece Ruhr. Bardzo się bałam, że wpadnę do wody, a temperatura powietrza 
nie była zachęcająca do kąpieli, jednak wszystko skończyło się pomyślnie. Na szczęście nikt się nie wykąpał, więc zabawa 
była wyśmienita. Większość imprez odbywała się w późniejszych godzinach niż ósma rano, dlatego na jedną, dwie pierwsze 
lekcje chodziłam zawsze z moją Niemką. Byłam zaskoczona, jak inaczej wyglądają zajęcia lekcyjne w  ich szkole, uczestni-
czyłam w lekcji chemii i biologii, uczniowie brali czynny udział w lekcji, wyglądało to jak rozmowa na temat, a nie wysłucha-
nie pogadanki na dany temat. Bardzo mi się to podobało. Takich różnic było więcej, w rodzinie w której mieszkałam miałam  
możliwość porozmawiania z rodzicami mojej nowej koleżanki. Zauważyłam również, że Niemcy to naród bardzo oszczędny,  
a odzyskiwania pieniędzy można się od nich uczyć.  
    Kolejnego dnia zwiedzaliśmy tzw. gazometr. To miejsce podobne do naszych wież ciśnień, tylko w przeszłości wykorzy-
stywane do pomiaru gazu, a obecnie przerobione na rodzaj muzeum udostępnione do zwiedzania. Na dwóch niższych kondy-
gnacjach mieściło się muzeum o powstawaniu życia, a na trzecim piętrze podziwialiśmy piękny, bardzo duży hologram naszej 
planety. Przeszkloną windą można było wjechać na dziesiąte piętro i oglądać Ziemię z różnych wysokości i różnych miejsc. 
Byłam pod dużym wrażeniem tej wystawy. W gazometrze był także wspaniały punkt widokowy na dachu.  
    Niemieccy opiekunowie zadbali o to, by nam się nie nudziło i by jak najbardziej uatrakcyjnić nasz pobyt. Kolejnego dnia 
pojechaliśmy na wycieczkę do Kolonii, gdzie zwiedziliśmy katedrę i muzeum czekolady. Kolonia to bardzo piękne miasto.  
    W piątek poszliśmy do ZOO w Duisburgu. Miałam tam spotkanie „oko w oko” z tukanem, oglądaliśmy pokaz delfinów  
i spotkaliśmy pawia z pięknie rozłożonym ogonem. Wszystkim podobały się najbardziej misie koala.  
    Po południu odbyło się pożegnanie, na którym uczyliśmy naszych niemieckich znajomych tańczyć belgijkę. Tego samego 
dnia  pojechaliśmy bardzo późno na wycieczkę  do Landschaftspark Duisburg. Była to wyprawa do starej opuszczonej fa-

bryki z pochodniami 
w rękach. Wyprawa 
odbywała się w póź-
nych godzinach wie-
czornych, pobudzała 
nasz apetyt na przy-
gody, ja sama trochę 
się bałam, że mogę 
gdzieś zabłądzić. 
Ostatecznie wygrała 
chęć przeżycia czegoś 
wyjątkowego, co do 
końca zostanie w 
mojej pamięci. 
    W sobotę ostatnie-
go dnia pobytu mieli-
śmy zorganizowany 
dzień rodzinny, każdy 
z nas ze swoją nie-
miecką rodziną spę-
dził ten dzień inaczej  
Wieczorem wsiedli-

śmy do autobusu i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Wspominając pobyt na wymianie, stwierdzam z radością, że rodzi-
na do której trafiłam była miła i serdeczna, przyjęli mnie bardzo ciepło, za co bardzo im dziękuję. Mam nadzieję, że przyjazd 
Niemców do naszej szkoły w czerwcu okaże się równie ciekawy i przyczyni się do rozwoju przyjaźni, jakie tam zawarłam.   

                                                              
Ever 
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Česká návštěva 
 

Od 4 do 8 kwietnia 2016 roku byliśmy gospodarzami dla naszych czeskich rówieśników  
z  Gymnázium Mozartova z Pardubic w ramach II etapu wymiany polsko-czeskiej, który dotyczył  
tematyki społeczno-kulturalnej. Opiekę nad uczniami LO XVII sprawowały: pani Mariola Palce-
wicz i  Ewa Toporek-Niemczyk, zaś nad Czechami czuwały panie Vendula Lensmith i Veronika 
Ptáčková. Przedsięwzięciu temu patronowali Konsul Honorowy Republiki Czeskiej – pan Arka-

diusz Ignasiak oraz pani Agnieszka Goranin z Urzędu Marszałkowskiego; specjalistka w wydziale 
współpracy z zagranicą, która od wielu lat jest zaangażowana w program szkolnych  

wymian i aktywnie wspiera naszą szkołę. 
 

    W ciągu tych kilku dni razem z grupą czeską  zwiedziliśmy wrocławski rynek i jego okolice, z panem Piotrem Zołotajki-
nem w roli przewodnika, odbyliśmy wycieczkę do Dusznik, byliśmy w Muzeum papiernictwa i wzięliśmy udział w warszta-
tach czerpania papieru, byliśmy również w Kłodzku  oraz weszliśmy na punkt widokowy  
w Sky Towerze. Ponadto spotkaliśmy się w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z radnym województwa – panem Julia-
nem Golakiem.  
    W prezentacji multimedialnej przedstawiona została  administracja i jej struktury w Polsce oraz budżet Wrocławia i Dolne-
go Śląska, a także walory naszego województwa, w którym znajduje się najwięcej w Polsce zamków (101) i pałaców (478). 
Jako ciekawostkę należy wymienić fakt, że pan Golak znał osobiście prezydenta Republiki Czeskiej Václava Havla i wspólnie 
z nim działał w opozycji, która solidaryzowała Polskę i Czechosłowację.  
W dalszej części spotkania w Sejmiku omówiono współpracę Dolnego Śląska z czeskimi krajami („kraj” to odpowiednik 
województwa): Hradeckim, Ołomunieckim, Libereckim i Pardubickim. Są to szerokie  działania w zakresie wspierania uzdol-
nień młodzieży i wspierania kształcenia zawodowego, wymiany doświadczeń o polsko-czeskich projektach transgranicznych  
i informacji w edukacji. Wspomniano też o programie „Akcent@com”, który ma na celu zwalczanie stereotypów, rozwój 
kompetencji w zakresie znajomości języka sąsiada i edukację międzykulturową. Rezultatami jest wydanie Informatora polsko-
czeskiego oraz nieszablonowego Podręcznika komunikacji polsko-czeskiej i czesko-polskiej, zawierającego wyrażenia slango-
we, przysłowia, fałszywych przyjaciół (czyli wyraz, który brzmi identycznie lub podobnie, a ma inne znaczenie, np. „sklep” to 
po czesku piwnica) oraz wiele innych ciekawych elementów. Przedstawiono nam także projekt „Polsko-czeskich zawodowych 
drogowskazów”, mający poprawić sytuację młodzieży na rynku pracy. 
    Po wizycie w Sejmiku udaliśmy się z naszymi czeskimi rówieśnikami do Panoramy Racławickiej, gdzie obejrzeliśmy 
ogromny, zachwycający obraz namalowany pod koniec XIX wieku przez zespół malarzy pod kierownictwem Jana Styki  
i Wojciecha Kossaka. Ostatnim punktem programu było Muzeum Narodowe. Na zawiedzenie całego obiektu czasu nie  
starczyło – i nic dziwnego; zbiory tego miejsca są imponujące i niezwykle liczne. 
    Nazajutrz zebraliśmy się w sali nr 117 (wybór doskonały, gdyż komnata pani M. Matschaj posiada miłe dla oka dekoracje  
i jest dość odporna na dźwięk dzwonka szkolnego). Przedstawialiśmy prezentacje, będące częścią wspólnego projektu. Niektó-
re z nich po prostu nas rozbawiły, na przykład „Stereotypy na temat  przeciętnego Czecha”, inne zaś ukazały piękno czeskich 
zamków i pałaców. Pojawiły się także ciekawe informacje na temat współczesnego kina czeskiego, a nawet wspólnych przed-
sięwzięć kinematografii czeskiej i polskiej. Było też sporo ciekawostek, np. zwrot „polski film” oznacza dla Czechów film 
absurdalny z takąż grą aktorów, a w czeskim systemie edukacji szkoła podstawowa trwa 9 lat, zaś później zaczyna się 4-letnie 
gimnazjum. 
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Co się najbardziej Czechom podobało, co ich zaskoczyło bądź zniesmaczyło w Polsce? Aby się tego  
dowiedzieć, przeprowadziłem z każdym z nich (i z uczniami, i z opiekunkami) krótki, a rzeczowy wywiad. 

1) Co myślisz o Wrocławiu, co Ci się podo-
bało, a co nie? 

• Wrocław to przepiękne miasto, dużo większe  
i ładniejsze niż Pardubice 
• Podobny do niektórych dużych miast w Cze-
chach 
• Wrocław żyje nocą 
• Połączenie miasta historycznego z nowocze-
snością – ciekawy szok 
• Dworzec Główny jest bardzo ładny, wygląda 
jak zamek 
• Super widok ze Sky Towera, wycieczka na 
wieżę widokową budynku była dużą niespo-
dzianką 
• Smaczne jedzenie 
• Za dużo spalin 
• Kierowcy są bardzo grzeczni, bo stają przed 
przejściem dla pieszych 
• Piękne miasto, centrum, zadbana strefa dla 
pieszych 
• Restauracje i jedzenie wysokiej jakości – przyjemna obsługa, a czekolada z adwokatem, to najlepszy wyrób polskiego Wedla 

2) Jak było u goszczącej rodziny? 

• Mili ludzie, nie pozwoliliby umrzeć z głodu 
• Rodziny spełniały nasze życzenia i zaspokajały nasze potrzeby 
• Niespodzianka; trafiłam na czeską rodzinę 
• Jesteśmy bardzo zadowoleni 

3) Wrażenia z Panoramy Racławickiej 

• Strasznie oryginalna, wygląda jak zdjęcie 
• Z całego pobytu najładniejsza była Panorama 
• Piękna, wspaniała iluzja otoczenia. W Pradze też jest Panorama. 

4)  Język polski i czeski są dla ciebie podobne, czy nie za bardzo? 

• Pojedyncze słowa z polskiego są zrozumiałe, ale gdy ktoś mówi za 
szybko, to nie da się zrozumieć 
• Starsze pokolenia dobrze rozumie polski, młodsi potrafią się w 
pewnym stopniu skomunikować 

5)  Jak radzą sobie uczestnicy wymiany? (pytanie zadane pani 
Venduli Lensmith) 

• Nastąpił duży postęp u nieśmiałych uczniów, nie obawiają się już 
rozmawiać, okazują radość i zaangażowanie 
• Czeska i polska młodzież łatwo i dobrze się dogaduje 
 
 

6) Wrócisz kiedyś do Polski? 

• Chciałbym jak najszybciej, wrócę na wakacje 
• Nie chcę wracać do domu, na pewno jeszcze kiedyś tu przyjadę 
• Chętnie bym tu wróciła 
 

Wywiadów udzielili czescy uczniowie z wymiany: Kryštof Šimek, Kristýna Klabenešová,  
Michaela Kamarášová, Elena Hendrychová, Lucie Lydie Peterová, Alžbeta Popovičová, Eliss Sytko,  

Valentýna Klaboučníková oraz ich opiekunki: pani Vendula Lensmith i pani Veronika Ptáčková.                             
                                                                            

W 
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Spotkanie z księdzem Tadeuszem 
Isakowiczem-Zaleskim 

 

11 kwietnia 2016 roku gościł w naszym liceum polski 
Ormianin, kapłan katolicki obrz ądku ormiańskiego: 

ksiądz Isakowicz-Zaleski, znany z działalności antyko-
munistycznej, pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, 
propagowania wiedzy o kulturze i historii Ormian oraz 
dbania o pamięć ludobójstwa dokonanego na Kresach  
i na Ormianach, a także autor licznych publikacji, do-
tyczących tych tematów. Poprowadził on wykład na 

temat dziejów i kultury  narodu ormiańskiego.  
Ks. Isakowicz-Zaleski poruszył też kwestie obecnego 

położenia politycznego Armenii;  
m.in. jej konfliktu z Azerbejd żanem. 

 
    W czasie prezentacji zostały przedstawione symbole Armenii i kultury ormiańskiej – góra Ararat, klasztor chór Wirap oraz 
ozdobne kamienie-krzyże chaczkary. Następnie nasz gość omówił historię Ormian, opowiedział o misjonarzach, którzy w I w. 
n.e. przybyli do Armenii, i o chrzcie króla św. Grzegorza Oświeciciela oraz o walkach toczonych kolejno z Arabami, Persami, 
Bizancjum i z Turkami Seldżuckimi. Następnie mowa była o zajęciu Armenii przez Turków w średniowieczu. 
    W Turcji Osmańskiej Ormianie, mimo że nie byli prześladowani, nie mogli pełnić wyższych urzędów i płacili wyższe po-
datki. W efekcie znaczna część z nich (3/4) wyemigrowała do Europy (w tym do Polski), gdzie asymilowali się z lokalną lud-
nością i cieszyli się szacunkiem. Wreszcie pod koniec XIX wieku zaczynają być inicjowane masowe mordy na Ormianach, 
nasilają się w czasie I wojny światowej; ma miejsce wybijanie bronią białą, wieszanie i ścinanie oraz podrzucanie małych 
dzieci ormiańskich do rodzin tureckich. Ginie 1,5 miliona osób, reszta uciekła do Rosji i do Europy. Przed pogromem ocalała 
część Armenii, znajdująca się pod zaborem rosyjskim. 
    Po ukazaniu nam tych wyjątkowo ponurych kart z historii Ormian, ks. Isakowicz-Zaleski przeszedł do tego, co działo się 
później i obecnie; powiedział o wizycie w Armenii Jana Pawła II w 2001 roku i o działaniach mających utrwalić pamięć o 
ludobójstwie Ormian – corocznych milczących marszach pamięci i chaczkarach poświęconych w intencji zabitych. Symbolem 
pamięci o masakrze jest fioletowa niezapominajka, gdyż fioletowy jest kolorem pamięci w Armenii. 

 
Ks. Isakowicz-Zaleski odpowiedział też na kilka pytań: 

 
Relacje polsko-
ormiańskie: 
   Zawsze były pozytyw-
ne. Wielu Ormian przy-
jeżdża do Polski, a or-
miańskie dzieci uczą się 
o Polsce w szkołach. 
 
Podobieństwa Polaków 
i Ormian: 
    I Ormianie, i Polacy 
doświadczyli goryczy  
z utraty własnego kraju. 
Oba te narody doświad-
czyły też masowych 
rzezi, a także wyznają 
obecnie w większości 
chrześcijaństwo. 
 
 

 
Czy istnieją jakieś stereotypy o Ormianach? 
    Funkcjonuje obraz Ormianina, który jest sprytnym przedsiębiorcą, bądź rzemieślnikiem. Ma to pewne uwarunkowania hi-
storyczne, bo tym często zajmowali się Ormianie na emigracji. 
 
            W 
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bawimy się po angielsku 

 

Every Pun is a Source of Fun 
 

15 kwietnia 2016 odbył się finał konkursu „Every Pun is a Source of Fun” zorganizowanego  
przez  Samorząd Uczniowski  naszego  liceum. Wzięły w nim jeszcze udział  
dwie inne szkoły:  Technikum nr 16 oraz Elektroniczne Zakłady Naukowe.  

Każdą placówkę reprezentowały 2 czteroosobowe zespoły.  
 

    Naszymi przedstawicielami  była grupa złożona z uczennic 1E w skła-
dzie: Daria Biedrzyńska, Barbara Garbowska, Julia Maciuszek 

 i Paulina Szlachcic oraz grupa z 2A , w skład której wchodzili: Małgorza-
ta Lewińska, Michał Olejnik, Weronika Ranosz i Ziemowit Paszke. 

    Prowadzącym, który na tę okazję przywdział kapelusz sombrero, był 
Kacper Nowakowski z 1A, a  pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli 
uczniowie klasy 2A: Magda Urbaniak, Agnieszka Sienko, Ala Dominas, 
Wiktoria Talar, oraz  Krzysztof Mindowicz i Stanisław Piłat. Za fotore-
lację odpowiadała Natalia Mrugała  z 2E.  
    Uczniowie wzięli udział w 4 konkurencjach, które sprawdziły ich umie-
jętności – nie tylko językowe, ale  i zdolność do improwizacji i szybkiego 
podejmowania decyzji. Nad wyzwaniami, jakie przed nimi postawiono,  musiałby nawet pogłówkować rodowity Anglik. 
 
    Pierwsze zadanie polegało na rozszyfrowaniu ukrytych haseł ze specjalnej karty, co nasi uczestniczy robili w pocie czoła, 
pochyleni nad arkuszami niczym mnisi nad manuskryptami.  
    Drugą konkurencją, podzieloną na 3 części, były kalambury , podczas których zawodnicy najpierw imitowali coś, co miało 
być bieganiem, lataniem, ninją, służbami bezpieczeństwa, spidermanem, graficiarzem czy aktorem (jak znalazł – to trafiło się 
dziewczynom z 1E). Potem rysowali ludziki w dziwnych relacjach, Al-Kabę (albo inne pudło), elementy anatomiczne, płynące 
torty, fale, chmury, palmy, wyspy (jeszcze tylko Robinsona Crusoe brakowało), fasolę i słońce (chyba). Na sam koniec mieli 
jednym słowem opisać tytuł filmu. Po tej konkurencji 2. drużyny odpadły, reszta zaś przeszła do kolejnego etapu, czyli do... 
    „Zgadnij, kim jesteś”  – w czasie tego zadania każda ostała przy życiu drużyna musiała poradzić sobie z jednym z zawod-
ników, który zyskiwał chwilowe wahania tożsamości i musiał zgadnąć, kim tak właściwie jest. Po zakończeniu tego fragmentu 
konkursu kolejne 2. ekipy zostały wyeliminowane. 
    I nadeszła pora na ostatnią konkurencję – Taboo. Zadanie polegało na przedstawieniu towarzyszom z drużyny hasła, ale bez 
używania „zakazanych słów”. Im więcej odgadniętych pozycji – tym więcej punktów. 

Po zakończeniu zmagań podliczono punkty oraz rozdano dyplomy. Tak oto wyglądało podium: 
 

I miejsce: LO XVII we Wrocławiu  w składzie:  
Małgorzata Lewińska, Michał Olejnik, Weronika Ranosz i Ziemowit Paszke 

II miejsce: Technikum nr 16 we Wrocławiu w składzie:  
Agata Jackiewicz, Mateusz Słodkowski, Oliwia Suchodolska i Rozalia Bielawska 

III miejsce: Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu w składzie:  
Bartosz Kobarniecki, Julia Zigouras, Marcin Bielak i Paulina Wawrzyniaczyk 

 

O wrażeniach z konkursu opowiedzieli nam: 

 

 

 
                                               
 
 
 

  
 

 

 

Jarosław Sekuła – opiekun uczniów z EZN: 
• wyzwanie i ostra rywalizacja 
• uczestnicy jak najbardziej dają radę 
• przyjemna atmosfera; bez nerwów, na luzie 

Iwona Grabalska – opiekunka uczniów Technikum nr 16: 
• ciekawie przeprowadzony konkurs; widać aktywność i inicjatywę uczniów 
• szansa dla młodzieży na wykazanie się 
• wspaniałe współzawodnictwo 
• nauka współpracy 
• widać w uczestnikach prawdziwą iskrę fascynacji 
• chęć rozwijania umiejętności z języka angielskiego 

       Samorząd Uczniowski 
    W 



 

poezja 

 

*** 
dałeś jej dotyk 
miłosnych słów dałeś 
jej całe ja 
które było na mą własność 
dałeś jej ciepły kąt 
serca 
wyrzucona z tego raju w zimowy wieczór 
sztyletem krzyku rozcinam 
chłodną skórę powietrza 
porzuciłam nadzieję na powrót 
przeszłości 
siadam wygodnie w ulubionym fotelu 
zakładam okulary 
pomarszczonymi dłońmi z namaszczeniem pieszczę
kartki papieru 
kiedyś będące pod Twym piórem 
czytając wiersze łzy kreślą 
fantazyjne wzory na twarzy 
jedyne ujście w bruzdach wieku znalazły 
wyblakły atrament 
porozmywany łzami na listach 
zranionej miłości 
zamykam zeszyt zgubnej nadziei 
lecz… może… 
gdybym przetarła swe okulary z kurzu wątpliwości
może… dostrzegłabym… 
Twą wciąż gorącą miłość młodzieńczą 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                Ela SkoczkowskaEla SkoczkowskaEla SkoczkowskaEla Skoczkowska
    

DeszczDeszczDeszczDeszcz 
 

Deszcz pada z nieba 
Obija się o gałęzie 
Gdy wsłuchasz się w niego 
Usłyszysz melodie 
Deszczową piosenkę 
Raz w takt 
Do tańca się rwie 
Wciąż zmienia swój rytm 
przyśpiesz lub zwalnia 
STOP 
STOP 
I martwa cisza 

 

                                                                                                                                                                                                    Oliwia BudrewiczOliwia BudrewiczOliwia BudrewiczOliwia Budrewicz
    

Raki*Raki*Raki*Raki*    
    

Szczęście jest chwilą nie wiekiem,
Zawiłości ludźmi nie lekiem leczmy.

Istność kwaśnym nie słodkim mlekiem.
Codzienność usłana chaosem nie różami.
Kochamy kamieniem nie serca czułością,

Brzemiennością ciężką nie lekką przyjemnością.
Podziwem moneta nie cuda człowieka.
Ranek budzi gniew nie słońca powieka,
Dzień usypia płacz nie muzyki melodia.

 

                                                                                                                                        Patrycja ZygadłoPatrycja ZygadłoPatrycja ZygadłoPatrycja Zygadło
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pomarszczonymi dłońmi z namaszczeniem pieszczę 

gdybym przetarła swe okulary z kurzu wątpliwości 

Ela SkoczkowskaEla SkoczkowskaEla SkoczkowskaEla Skoczkowska    

Oliwia BudrewiczOliwia BudrewiczOliwia BudrewiczOliwia Budrewicz 

Szczęście jest chwilą nie wiekiem, 
Zawiłości ludźmi nie lekiem leczmy. 

Istność kwaśnym nie słodkim mlekiem. 
Codzienność usłana chaosem nie różami. 
Kochamy kamieniem nie serca czułością, 

Brzemiennością ciężką nie lekką przyjemnością. 
Podziwem moneta nie cuda człowieka. 
Ranek budzi gniew nie słońca powieka, 
Dzień usypia płacz nie muzyki melodia. 

Patrycja ZygadłoPatrycja ZygadłoPatrycja ZygadłoPatrycja Zygadło    

PoniePoniePoniePonie

Poniedziałek - czyż to nie cudowne?

Poniedziałek jak roślinka jest, co rozkwita
Poniedziałek jest rosiczką, a my muchami

Poniedziałek to rybka, 
która lekko pływa

Poniedziałek to rekin, kim są ofiary? Cóż...
Poniedziałek - ot, taki żywioł niespęta

Poniedziałek - oto ogień, w którym spłoniemy

Poniedziałku... Ciebie ni Dante, ni sam Carnasiel
      by nie wymyślił...

                                                                                                                                                

Raj pRaj pRaj pRaj piekielnyiekielnyiekielnyiekielny

Piekłem się stałeś, mimo że byłeś Rajem
Od początku świata imię nosisz
Bóg zdecydował, że Alfą będzie

Gdy żebra wyrywał dla kobiecego ciała
Już wiedział, że będziesz jak gwiazda

Jesteś człowiekiem zbyt pozytywistycznym
By moja romantyczna dusza mogła pojąć

A tak bardzo pragnę szepnąć twe imię
Gdy rano zbudzą mnie trąby anioła

Tyle, że Ciebie mi brak

Jesteś niczym jabłko dla Ewy
Wężem, pomimo że boskie nosisz brzemię

Dlaczego akurat mnie dotknąłeś
W tańcu układając sny mojego życia?

Dlaczego akurat ze mną zacząłeś
Wtedy poszerzać granice swego ciała?

Jakbym miała wybór
Niczym Matka szatanowi głowę bym zdeptała

Lecz serce by zapłonęło
Czy będziesz mi Rajem czy Piekłem raczej?

Niczym biblijny twój imiennik
Sprowadzasz apokalipsę na moje zmysły
Piekłem się stałeś, mimo że byłeś Rajem

                                                                                                                                                                    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

Rys. Paulina  
Duczkowska 

PoniePoniePoniePoniedziałekdziałekdziałekdziałek    
 

czyż to nie cudowne? 

Poniedziałek jak roślinka jest, co rozkwita 
Poniedziałek jest rosiczką, a my muchami 

Poniedziałek to rybka,  
która lekko pływa 

in, kim są ofiary? Cóż... 
ot, taki żywioł niespętany 

oto ogień, w którym spłoniemy 

Poniedziałku... Ciebie ni Dante, ni sam Carnasiel 
by nie wymyślił...    

                                                                                                                                                WWWW    

iekielnyiekielnyiekielnyiekielny 
 

Piekłem się stałeś, mimo że byłeś Rajem 
Od początku świata imię nosisz 

dował, że Alfą będzie 
Gdy żebra wyrywał dla kobiecego ciała 
Już wiedział, że będziesz jak gwiazda 

 
Jesteś człowiekiem zbyt pozytywistycznym 

By moja romantyczna dusza mogła pojąć 
A tak bardzo pragnę szepnąć twe imię 

Gdy rano zbudzą mnie trąby anioła 
e Ciebie mi brak 

 
Jesteś niczym jabłko dla Ewy 

Wężem, pomimo że boskie nosisz brzemię 
 

Dlaczego akurat mnie dotknąłeś 
W tańcu układając sny mojego życia? 

Dlaczego akurat ze mną zacząłeś 
Wtedy poszerzać granice swego ciała? 

 
Jakbym miała wybór 

szatanowi głowę bym zdeptała 
Lecz serce by zapłonęło 

Czy będziesz mi Rajem czy Piekłem raczej? 
 

Niczym biblijny twój imiennik 
Sprowadzasz apokalipsę na moje zmysły 
Piekłem się stałeś, mimo że byłeś Rajem 

 

                                                                                                                                                                    Zuzanna BoZuzanna BoZuzanna BoZuzanna Bociancianciancian    
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Tekst: 
Justyna Mierzwiak 

Cisza Cisza Cisza Cisza     
 
Nawet nie mogę za Tobą tęsknić!  
No bo jak to tak? Niepoprawnie…  
Gdy wszystko było wyzwolone 
Ciche szeptem słowa wyjaśnienia 
Były kolcami wbijanymi w moje ciało 
I mówię dobrze, dobrze mówię 
 
No bo jak mam powiedzieć… inaczej?  
Sny układają mi z puzzli Ciebie 
Tylko po co, skoro…  
Nawet nie mogę za Tobą tęsknić? 
 
                                                                                                                        Zuzanna BocianZuzanna BocianZuzanna BocianZuzanna Bocian    

MożeMożeMożeMoże    
 

nie podchodź zbyt blisko  
bo we mnie ciemno jest  

i  dół głęboko jest jak w oceanie, wiesz?  
powierzchnia jego tylko faluje, ja w głębi dryfuję 

zachłystuję się wolnością  
nie unoszę się na wodzie  

nie mam powietrza  
kiedy tylko się położę  

od razu tonę  
pyk 

 
                                                                                                                                                                                                                                        XylotetXylotetXylotetXylotet    

 

filmoteka 
 

                                  Filmy, które każdy kinoman  
                        powinien obejrzeć 
 
 1. Scena ciszy. The Look of Silence. Reżyseria: Joshua Oppenheimer, 2014.  
 
    Dokument, który bardzo mocno wpływa na ludzką psychikę, szokując 
zarówno treścią, jak i autentycznością. Z pełną świadomością mogę powie-
dzieć że jest to film, który powinien zobaczyć każdy. Obraz człowieka, który 

ma w sobie tyle sprzeczności, gdy jego usta mówią zupełnie co innego niż oczy. 
Tytułowa scena ciszy, dająca tak wiele do myślenia, przyprawia o dreszcze.  
    Reżyser przenosi nas do Indonezji, ówczesnych czasów, gdzie codzienne 

życie obywateli przeszyte jest echem zdarzeń  sprzed ponad 50 lat, gdy zostało dokonane ludobójstwo na 
1,5 mln  ludzi. Rodziny ofiar zamordowanych muszą pogodzić się z tym, że mordercy ich dzieci, sąsia-
dów, znajomych żyją na wolności, nie poczuwając się do odpowiedzialności za wyrządzone zło.  
    Główny bohater filmu jest bratem jednego z zamordowanych, postanawia on spotkać się z oprawcami 
i zapytać ich,  co dokładnie się wydarzyło w tamtym czasie, co nimi kierowało i jak dziś patrzą na świat 
świadomi mniej lub bardziej swojego brzemienia. Zaskakujący jest spokój, z jakim odkrywa on straszną 
prawdę.  
 
2.  Pokój. Room. Reżyseria: Lenny Abrahamson, 2015.  

     
    Historia porwanej dziewczyny, która zostaje uwięziona i w tych makabrycznych warunkach rodzi 
dziecko. Wychowuje je w szopie, która staje się ich domem. Psychologiczny obraz pozwalający uświa-
domić widzowi, jak wielu rzeczy nie dostrzegamy w codziennym życiu, zbyt zatraceni w doczesności. 
Dzieje się to za sprawą Jack'a, który mając pięć lat pierwszy raz ma styczność ze światem i przedstawia 
swoje refleksje na jego temat.  
    Ciekawie poprowadzona jest również postać matki chłopca, która zostaje wyrwana ze świata, będąc 
nastolatką i musi stanąć naprzeciw wszystkim problemom, uwalniając się z niewoli porywacza. Nieba-
nalna kompozycja filmu w momencie, gdy widz spodziewałby się zakończenia, zaskakuje i ujawnia 
realia, z jakimi muszą zmierzyć się ofiary porywacza po ucieczce. 
 
 

3. Smażone zielone pomidory. Fried Green Tomatoes .  Reżyseria: Jon Avnet, 1991. 
 
    Film, który motywuje widza do działania, tak jak główną bohaterkę motywuje opowieść staruszki, 
którą poznaje w szpitalu. Słuchając historii pani Threadgoode odbiorca razem z kreacją Evelyn prze-
nosi się do Alabamy lat 30. XX wieku i znajduje się w centrum wydarzeń, jakie dotykają dwie przyja-
ciółki, które walczą ze stereotypami, rasizmem i wielkim kryzysem dotykającym Amerykę. Poznając 
ich perypetie Evelyn szybko odzyskuje wiarę w siebie i przestaje być zależna od swoich dawnych 
przekonań. 



 

 
Otwarcie remontowanego  
pomieszczenia biblioteki 
 
    Z ogromną przyjemnością 
 informujemy, że10 czerwca odbędzie się otwa
cie wyremontowanego pomieszczenia biblioteki 
szkolnej. Uroczystość zostanie połączona z ogó
nopolską akcją promującą czytelnictwo pod h
słem:  ”Jak nie czytam, jak czytam”.  
 Uczniowie z całej Polski zbiorą się w swoich 
szkołach lub poza nimi i będą wspólnie czytać
ustanawiając rekord czytania w jednym mome
cie. Ponieważ celem akcji jest promocja czytania 
i książek wśród młodzieży oraz inicjowanie 
dy na czytanie, nasza szkoła oczywiście dołą
do tego wydarzenia. 
Wszystkich czytających zapraszamy więc do 
udziału  w tym happeningu  - spotykamy się
parkingu przed szkołą –  
                 10 czerwca o godz. 10.00. 
Wspólnie pokażmy że czytaniem można i nale

Remont biblioteki to niezwykły obywatelski projekt, który został zrealizowany dzi
 

 
  Wrocław został Światową Stolicą Książ
 
  23 kwietnia 2016 roku w Międzynarodowym Dniu Ksi
UNESCO. Tytułu tego nasze miasto będzie mogło u
tych którzy lubią książki i przenoszenie się w 
niechętnie sięgają po książkę i  nie przepadają
różnienie to pozwala na zaistnienie miasta w mi
nie kontaktów z miastami, które wcześniej brały udział w tym przedsi
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oraz inicjowanie mo-
ście dołączy 
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spotykamy się na 

żna i należy się chwalić. 
 

Remont biblioteki to niezwykły obywatelski projekt, który został zrealizowany dzięki wspaniałym sponsorom:

ą Książki UNESCO 

dzynarodowym Dniu Książki i Praw Autorskich Wrocław został Ś
ędzie mogło używać przez cały rok. Program obchodów skierowany 

ki i przenoszenie się w świat niezwykły, zupełnie inny od tego nas otaczają
nie przepadają za jej specyficznym zapachem. Równolegle z Europejsk

o pozwala na zaistnienie miasta w międzynarodowej dyskusji na temat książki i czytelnictwa, pozwala na nawi
śniej brały udział w tym przedsięwzięciu.  

    W dniu 23 kwietnia we Wrocławiu odbyło si
wiele ciekawych imprez, na które tłumnie przybyli 
wrocławianie. Wszystko rozpocz
gdzie w kamienicy Pod Złotym Sło
otwarte Muzeum Pana Tadeusza. Nast
się specjalna edycja Europejskiej Nocy Literatury. 
Atrakcji było  wiele, a jest jeszc
wanych na cały rok – zach
się tym ciekawym programem. Mam równie
prośbę do naszych nauczycieli: czy nie dałoby rady 
odwiedzić muzeum Pana Tadeusza, które niew
pliwie pozwoliłoby nam lepiej zrozumie
epopei narodowej i spojrze
tywy.  

                                                                                                                                                                                

ęki wspaniałym sponsorom: 

Wrocław został Światową Stolicą Książki 
skierowany jest do wszystkich: 

d tego nas otaczającego oraz  tych, którzy raczej 
 za jej specyficznym zapachem. Równolegle z Europejską Stolicą Kultury wy-

czytelnictwa, pozwala na nawiąza-

W dniu 23 kwietnia we Wrocławiu odbyło się 
ez, na które tłumnie przybyli 

wrocławianie. Wszystko rozpoczęło się  na rynku, 
gdzie w kamienicy Pod Złotym Słońcem zostało 
otwarte Muzeum Pana Tadeusza. Następnie odbyła 

 specjalna edycja Europejskiej Nocy Literatury. 
Atrakcji było  wiele, a jest jeszcze więcej przygoto-

zachęcam  do zainteresowania 
 tym ciekawym programem. Mam również cichą 

 do naszych nauczycieli: czy nie dałoby rady 
 muzeum Pana Tadeusza, które niewąt-

pliwie pozwoliłoby nam lepiej zrozumieć przekaz 
epopei narodowej i spojrzeć na nią z innej perspek-

                                                                                                      Ever 
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recenzja książki 

 

Neil Gaiman i Terry Pratchett: Dobry omen. Warszawa, Prószyński i S-ka, 1992. 
 
    Piekło i Niebo od zawsze walczyły o władzę nad światem śmiertelników. Wreszcie, niemal 2000 lat od spisania Apokalipsy 
Św. Jana, Szatan postanowił wcielić w życie swój ostateczny plan. Wysłał przeto swojego agenta – Crowleya, ażeby ten doko-
nał podmiany w pewnym szpitalu, którego personel stanowiły siostry - satanistki. A kogo zamieniono? Otóż w miejsce pewne-
go zwykłego noworodka podstawiono samego Antychrysta, który ma przygotować świat na przybycie Jeźdźców Apokalipsy 
i na nastanie wieku ciemności i rządów Wielkiego Adwersarza. 
    Po kilku latach Szatański Pomiot jest już gotowy, a zgodnie z proroctwem Agnes Nutter – jedynej naprawdę wiarygodnej 
wróżki – świat skończy się w sobotę. Dokładnie mówiąc: w najbliższą sobotę. Jeszcze dokładniej: zaraz po kolacji. A wieczo-

rem zerwą się armie Nieba i Piekła. Zapłoną morza ognia. Koniec świata nie jest jednak na rękę 
niebu ani też samemu Crowleyowi, gdyż temu bardzo się na Ziemi podoba. Doprowadza to do poza-
ramowego sojuszu diabła Crowleya z aniołem Azirafalem. Celem jest zabicie Antychrysta. Kłopot 
w tym, że ma on dopiero 11 lat, kocha swego piekielnego ogara, posiada grono przyjaciółi jest mi-
łym chłopcem, z którego rodzice mogą być dumni. 
    „Dobry Omen” to powieść humorystyczno-fantastyczna, której autorami są Neil Gaiman i Terry 
Pratchett. Korzystając z wielu elementów biblijnych i demonologicznych oraz parodiując serię słyn-
nych filmów „Omen”, Pratchett i Gaiman stworzyli książkę z wielowątkową fabułą oraz z licznymi 
bohaterami o różnych charakterach i celach. Ponadto nie sposób zliczyć całego zawartego w tym 
utworze dowcipu, no chyba że jest się „tam z góry”, „tam z dołu” bądź ma się zbyt dużo wolnego 
czasu. Ja jednak, zamiast tracić czas na żmudne zliczanie całego humoru, polecam raczej wykorzy-
stać potencjał „Dobrego Omenu” i po prostu go przeczytać, czerpiąc przy tym jak najwięcej – wręcz 
grzesznej – przyjemności. 

 

                                                                                                                                                                  W 
recenzja spektaklu 
 

Ja, Piotr Riviere skorom już zaszlachtował siekierom swoją matkę, swojego ojca, siostry swoje, brata swojego  
i wszystkich sąsiadów swoich... Reż. Agata Duda-Gracz. Capitol, 06.05.2016 r.  
 
    Spektakl Agaty Dudy-Gracz noszący tytuł “Ja, Piotr 
Riviere (...)” samą swoją nazwą narzuca nam pewne 
spojrzenie na to dzieło. Można się łatwo domyślić, że 
spektakl będzie opowiadał o zbrodniarzu, będzie poru-
szał trudne sprawy moralne, do tego na pewno nie bę-
dzie to zwyczajny spektakl, skoro bilety nie mają nume-
racji miejsc.  
    Jest to przedstawienie teatralne, które zaskakuje od 
samego początku i nie mówię tutaj, że zaskakuje jedynie 
pozytywnie, bo bardzo często oglądając tę sztukę odczuwałam obrzydzenie. Zacznijmy może jednak od tego, co w ogóle “Ja, 
Piotr Riviere…” jest. Spektakl ten opowiada o tym, że tytułowy Piotr  zamordował około trzydzieści parę osób, konkretniej 
posiekał ich w drobny mak. Przenosimy się więc na salę rozpraw, gdzie każda z ofiar (!!!)  opowiada swoją wersję zdarzeń, na 
końcu oczywiście przesłuchiwany jest sam Riviere. Kiedy wchodzi się na salę, a raczej na scenę, bo to właśnie tam sadzany 
jest widz, przechodzi się przez ciemny tunel, a jedna osoba z obsługi wita widza słowami: “Proszę państwa, wejdziecie pań-
stwo teraz do prosektorium. Uprzedzam, że nie każdy z państwa może wrócić, tym którym jednak się uda, przypominam, aby 
zabrać wszystkie swoje rzeczy osobiste, ponieważ możecie nie powrócić na swoje poprzednie miejsca”. Przechodząc przez 
tunel, czułam się niczym w filmie akcji albo jak to określił mój ojciec “niczym Adamek przed walką”. Wchodzi się na miejsce 
rozprawy. To aktorzy prowadzą nas na miejsca, co jest dużym plusem. Oczywiście wszyscy już są w swojej roli. Niektórzy 
mieli tak puste oczy, że można było się przestraszyć. Każdy sektor jest nazwany. Są “ Świadkowie obrony”, “Lekarze”, 
“Oskarżyciele”. Mi przypadło na pierwszej części siedzieć pod napisem “Podejrzani”  (miło). Przyznam, że miejsce troszecz-
kę słabe, bo nie widziałam przez całą pierwszą część głównej postaci, ale podobno tylko i wyłącznie siedziała.  
    Nie będę opowiadać całego spektaklu, bo ciężko to w ogóle opisać słowami, to trzeba zobaczyć. Jest już trzeci dzień po tym 
widowisku, a ja nadal nie poukładałam sobie w głowie co dokładnie o nim myślę. Naprawdę trudno ocenić taki nowatorski 
spektakl. W pierwszym momencie powiedziałam, że kompletnie mi się nie podoba, ale zaczęłam się nad nim zastanawiać  
i dochodzić do wniosku, że pokazał coś, czego inne teatry mogły by się nie podjąć. W mocny sposób, momentami za mocny. 
Jak to określiła moja koleżanka: “Nie p…lą się z widzem”.  
    Może zacznijmy od tego co mi się podobało. Moją uwagę przykuły trzy postacie, a to naprawdę duże osiągnięcie, bo na 
scenie wciąż się coś działo, aktorzy grali praktycznie non stop. Ale, było kilku, którzy się wyróżniali. Zacznę od mojej ulubie-
nicy, czyli od pani Justyny Szafran, która tym razem wcieliła się w panią Riviere, matkę Piotra. Muszę przyznać, że rola była 
odegrana idealnie. Kilkakrotnie miałam okazję w tym przedstawieniu zobaczyć Szafran z bliska. Emocje malujące się na jej 
twarzy, w jej oczach, były powalające. Niesamowite jest to, jak aktor potrafi zatracić się w swojej postaci. Ogromne podobała 
mi się jej kreacja.  
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    Kolejną osobą, która przyciągnęła moją uwagę była Helena Sujecka, odgrywająca rolę Victorii , siostry Riviere’a. Zagrała 
kobietę o lekkich obyczajach, pełną temperamentu. Już od jej pierwszego wejścia, wiedziałam, że to bardzo dobra aktorka. 
Emocje, głos. Niesamowite było to, jaką ta kobieta miała dobrą artykulację i emisję. Była chyba jedyna postacią, której słowa 
zawsze do mnie docierały, a niestety u reszty był z tym problem.  
    Kończąc zachwyt postaciami, powiem jeszcze o genialnej, ale to naprawdę, GENIALNEJ, roli w jaką wcielił się Krzysztof 
Wach. Mianowicie zagrał on upośledzonego mężczyznę - Prospera, który zatrzymał się w rozwoju jakoś w wieku sześciu lat. 
Od szóstego maja to mój mistrz aktorski. Świetnie wykreowana rola, wyobrażam sobie, ile czasu musiał na nią poświęcić. 
Można było uwierzyć, że naprawdę ma coś nie tak z głową.  
    Kolejnym ciekawym aspektem jest sama forma spektaklu, która opiera się na tym, że widz jest prawie momentalnie wcią-
gany w akcję. Siedzimy na scenie, obserwujemy zdarzenia z bliska, czujemy się jakbyśmy faktycznie przez chwilę znajdowali 
się na sali rozpraw. Aktorzy nie wychodzą ze swoich ról, dzięki czemu naprawdę można się wkręcić głęboko w historię rodzi-
ny Rivierów.  
    Na tym skończę zachwalać capitolskie dzieci. Odrażająca dla mnie w spektaklu była nagość. Zastanawiałam się nad nią 
bardzo długo. Co ma symbolizować? Co ma udowodnić widzowi? Że opinia publiczna potrafi nas obedrzeć ze skóry? Że drugi 
człowiek może obnażyć nasze najgorsze lęki, fobie, upośledzenia? Tak, zgadzam się z tą teorią i nagość na pewną ją przekaza-
ła. Ale do dziś zastanawiam się, czy nie była ona zbyt przesadzona, władowana na siłę, aby zaszokować widza. A może do-
kładnie o to chodziło? Aby widz poczuł się niesmacznie, bo taki w końcu był temat spektaklu? Mocno odrzucający?  
    Bardziej przyziemną sprawą była kwestia nagłośnienia. Muzyka grała o wiele za głośno. Nie słyszałam słów piosenki 
wprowadzającej w przedstawienie, a sądząc po minie aktorki, która ją wykonywała była ona bardzo ważna. Zdarzyło się to 
kilka razy podczas spektaklu. Poza tym na scenie bardzo dużo się działo, a dwa razy byłam usadzona w takim miejscu, że mój 
wzrok niestety nie był w stanie objąć całej scenografii. Często gubiłam się w akcji, nie wiedziałam, który aktor się odezwał 
albo co się w danym momencie dzieje. Wiele razy także zdarzyła się sytuacja, że nie widziałam nic, bo zasłaniał mi stos mebli. 
Niestety…  
    I tu kończy się moja krytyka. Nie wiem co myśleć o tym spektaklu. Nie umiem go ocenić. Zastanawiam się nad nim już od 
kilku dni, a chyba dokładnie o to chodziło, więc nie mogę powiedzieć, że był zły. Z całą pewnością był drastyczny, odrzucają-
cy, w pewnym momentach nawet odrażający. Pierwszy raz w życiu miałam ochotę wyjść z teatru, ale prawda jest taka, że 
spektakl taki miał być. Pokazał najgorsze ludzkie możliwe zachowania, upośledzenia czy uzależnienia. Dokładnie ukazał 
ludzką naturę w zwykłych trzech godzinach. Może to właśnie dlatego podświadomie nie chcę powiedzieć o nim dobrego 
słowa, może dlatego, że obnaża prawdy także o mnie samej? W końcu wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny.  
A przyznajmy szczerze, kto z nas nie ma w sobie choć cząstki psychopaty?  
 

Zuzanna Bocian  
 

recenzja filmu 
 

Powrót do przyszłości.  Reżyseria: Robert Zemeckis; zdjęcia: Dean Cundey; muzyka: Alan Silvestri. USA, 
1985, 1989, 1990.  
 
    Dwudziestego pierwszego października zeszłego roku starły się dwa światy - nasza rze-
czywistość, oraz liczący sobie 30 lat wytwór wyobraźni Roberta Zemeckisa. Dokładnie tego 
dnia, według Powrotu do przyszłości DeLorean Emmetta Browna wylądował w Hill Valley. 
Niestety, w rezultacie tej „kolizji” nie dostaliśmy deskolotek ani samozawiązujących się 
butów, ale przynajmniej nasza moda nie stała się nagle okropna i niepraktyczna! Gdybym 
mógł napisać ten tekst do poprzedniego numeru, w tym miejscu napisałbym, że „30. lecie 
tej serii jest idealnym momentem na odświeżenie jej sobie”, jednak skoro nie dałem rady 
napisać wtedy niczego, mogę jedynie zapytać – czy każda okazja nie jest dobra na odświe-
żenie sobie Powrotu do przyszłości? 
    Back to the Future opowiada historię Marty’ego McFly’a – zwykłego amerykańskiego 
licealisty z lat 80. – jeździ na deskorolce, gra na gitarze, pije dietetyczną pepsi, ma na pień-
ku z nauczycielami i... zna szalonego naukowca, który przerobił swój samochód na wehikuł 
czasu? Rzeczony naukowiec, Emmett „Doc” Brown pokazuje swój wynalazek Marty’emu, 
jednak prezentację tę przerywają mu libijscy terroryści, którym ukradł pluton niezbędny do 
zasilenia swojej maszyny. Libijczycy zabijają Browna, a Marty przypadkiem cofa się do 
roku 1955, gdzie decyduje się zmienić przyszłość tak, by uratować doktora. Przy okazji 
spotyka swoich rodziców: jego ojciec okazuje się być totalnym frajerem, a mama Mar-
ty’ego zakochuje się w samym Martym. 
 Powrót do przyszłości jest, obok Gwiezdnych wojen, jednym z największych propagatorów science fiction w kulturze maso-
wej. Nic dziwnego – film jest wręcz przepełniony lokowaniem produktów (Pepsi, Calvin Klein, Nike...) i żartami nawiązują-
cymi do rzeczywistości, jak na przykład sequele Szczęk, które w tamtych latach wydawały się wychodzić niemal cały czas (coś 
jak Piła, której kolejne 6 części wychodziło co roku... dobra, Szczęki nie robiły tego na aż taką skalę). Marty, w czasie swojego 
pobytu w przyszłości (A.D. 2015) przechodzi obok kina, nad którego wejściem widzi wielki napis: Szczęki 19, z którego wyła-
nia się hologram gigantycznego rekina. Trylogia jest pełna różnego rodzaju humoru, wprawdzie niektóre żarty, szczególnie te 
związane z technologią, mocno się dziś zestarzały, jednak filmy nadal w wielu momentach bawią bez potrzeby pytania się 
dziadka, o co chodzi. 
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Tekst: 
Zuzanna Bocian 

    Kolejnym plusem filmu jest muzyka. Oprócz legendarnego już głównego motywu (który swoją drogą tak niesamowicie 
wpada w ucho, że nie wyjdzie Wam z głowy przez cały dzień!) mamy tu takie perełki, jak The Power of Love i Back in Time 
Hueya Lewisa, czy Johnny B. Goode Chucka Berry’ego. 
    Wad film nie ma wiele, jednak są to wady dość znaczne. Jak niemal każdy film, którego fabuła opiera się na podróżowaniu 
w czasie, jest tu pełno dziur fabularnych – dlaczego na zdjęciu siebie i rodzeństwa Marty znika jako ostatni? Czemu wydarze-
nia w latach 50.  nie wpływają na pamięć McFly’a, gdy wraca do swojej teraźniejszości? Dlaczego zmienili aktorkę grającą 
Jennifer Parker?!  Mógłbym tak wymieniać przez kolejne dwie strony. Dodatkowo, szczególnie w drugiej części, gdy widzimy 
„przyszłość”, filmy są wręcz przesiąknięte amerykańską propagandą sukcesu i kultem rządu Reagana. Ameryka w 2015 r. 
widziana była przez reżysera, jako kapitalistyczna utopia pełna nowoczesnych technologii, takich jak latające samochody i 
deski, mikrofalówki natychmiastowo przygotowujące jedzenie, czy buty Nike, które same się zawiązują. Oczywiście, 2015 r. 
Zemeckisa nie przewidział takich cudeniek jak internet, a stary Marty nadal używa faxu. Trzeba jednak przyznać, że całe to 
pozytywne spojrzenie na przyszłość jest nawet odświeżające, szczególnie mając na uwadze oklepane dystopie z Terminatora, 
Łowcy Androidów czy Robocopa (którym bynajmniej nie zarzucam bycia złymi filmami!). 
    Podsumowując, Powrót do przyszłości to świetna trylogia. Oczywiście, ludzie bardziej czepialscy znajdą w niej wiele błę-
dów i niedopowiedzeń (po te zapraszam tu: http://bit.ly/1PKhS9u), jednak świetne aktorstwo, genialna muzyka, humor  oraz 
to, jak bardzo filmy te wpłynęły na kino, sprawiają, że łatwo można wybaczyć BttF wszystkie jego błędy. Jeżeli jesteś fanem 
kina sci-fi, czy nawet zwykłym amatorem komedii i z jakiegoś powodu jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć Back to the Future – 
jest to pozycja obowiązkowa! 

Marcin „Pietrek” Piotrowski 
kącik motywująco-zwierzeniowy 

 

 Być aktorem, ach, być… trupem?  
 

Aktor jest dwa razy nieszczęśliwy w życiu – kiedy gra i kiedy nie gra. To zawód  
potwornie niesprawiedliwy. Nic w nim się nikomu nie należy. (...) Są wśród nas tacy, 

którzy potrafią walczyć, i tacy, którzy tego nie umieją. 
 

    Aktor.  Z tym słowem kojarzy nam się sława, pieniądze, fani i scena czy tam kamery. Jak kto 
woli. Dla każdego z nas bycie taką osoba jest czymś niezwykłym, pięknym. W końcu ma się 
dużo hajsu, łatwą pracę i ogólnie życie wtedy jest piękne. Tylko, że to trochę tak nie wygląda. 
Niestety.  
    Nie powiem o sobie aktorka, o zdecydowanie nie zasługuję nawet na określenie aktorzyna, 
jestem amatorem, amatorem sztuki jaką jest teatr, jaką jest przede wszystkim pantomima. Wi-
dzicie, żadna ze mnie świetna aktorka, robię to co lubię, jednak przez ostatnie dni (Przekręt, 
premiera i wyjazd na Arlekinadę) mogłam się poczuć profesjonalnie. Szczególnie profesjonalne 
było moje zmęczenie.  
 

Praca aktora jest wymagająca, nie zawsze się o tym mówi.  
Z drugiej strony bywa również wyjątkowa i ekscytująca. 

 
    Ostatnie dwa tygodnie przed Przekrętem żyłam w ciągłym stresie. Czy się uda? Czy ozdoby są dobre? Czy zdążymy  
z Igraszkami? Do tego dochodziła jeszcze premiera w Teatrze Pod Kolumnami i wyjazd na festiwal teatralny do Inowrocła-
wia? Dzień w dzień wracałam po 21, nie mogąc zjeść normalnego obiadu, biegając na trzy próby, często odbywające się  
w podobnych godzinach. Zaczęłam rozumieć, dlaczego wszyscy aktorzy mają taką dobrą kondycję. Sama przez to całe biega-
nie trochę sobie ją poprawiłam, no i zdecydowanie schudłam. W końcu o normalnym obiedzie mogłam sobie pomarzyć. 
Widzicie, taki tryb życia nie jest prosty, jest mega wymagający i trzeba też z wielu rzeczy zrezygnować. Przez miesiąc nie 
miałam czasu, żeby wyjść z kimkolwiek gdziekolwiek, nie miała czasu nawet, żeby wrócić do siebie do domu rodzinnego. 
Cały czas siedziałam we Wrocławiu, powtarzając sceny, szukając odpowiednich zachowań i starając się zdrzemnąć w każdym 
możliwym momencie. Dochodziło nawet do sytuacji, że przysypiałam podczas prób albo jakichś ważniejszy lekcji (a to zdarza 
mi się, ale rzadko!).  
    I w końcu nadszedł ten czas. Tydzień - chyba najbardziej intensywny w moim życiu - w którym miały odbyć się wszystkie 
imprezy, do których tak bardzo się przygotowywałam. Tylko tydzień, tak wiele pracy, a tak mało tego wspaniałego czasu. Ale 
to co się działo w tym tygodniu przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Przekręt od tej drugiej strony to wcale nie jest taka 
fajna zabawa. Tu coś odpadnie, tutaj trzeba coś dokleić, ogarnąć światła dla jakiejś grupy, szatnię, gości, klasy… a jeszcze 
wystąpić i dobrze zagrać. I to trzy razy! Przynajmniej dzięki temu wszystkiemu stres gdzieś zniknął, bo nawet nie było na 
niego czasu. Zresztą, czym miałam się stresować? Wnoszeniem kurczaka na scenę na Igraszkach z diabłem. Chyba każdy debil 
potrafi to zrobić, serio. Tyle, że taca była dość ciężka.  
    Niee, to nie był stres. Stres zaczął się w środę rano, dokładnie rzecz biorąc o 7.00, kiedy zaczęłam ustawiać scenę dla moje-
go teatru pantomimy. To dopiero był stres. Pierwszy raz graliśmy na tej scenie, próby na przejścia prawie nie było, dobrze, że 
mieliśmy pomoc ze światłami (dziękuję).  
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Stres to mój naj-gor-szy wróg. Obezwła-dnia i zapie-ra dech, po-wodu-je bez-silność, której niena-widzę. Jed-nak 
nie pod-dam się bez wal-ki, stanę z nim twarzą w twarz. 

 
    Stres to wróg chyba każdego aktora. Ja od dawna go nie czułam wychodząc na scenę, a tamtego dnia? Obezwładniał mnie, 
myślałam, że nie wytrzymam stojąc za kurtyną i wpatrując się w tłum ludzi, jaki wchodził na salę. A najgorsze było oczekiwa-
nie na swoje wejście, scena przed moją dłużyła mi sie niemiłosiernie, choć w rzeczywistości trwa może… minutę? Dla mnie 
wtedy, to była wieczność. I nagle zaczęło się. Muzyka, światła, wchodzę. Stres zniknął, momentalnie, bo zniknęłam też na 
dobrą sprawę ja. Graliśmy to wtedy po raz pierwszy, można powiedzieć, że była to premiera. Najpiękniejsze było to, że wczu-
łam się jak nigdy wcześniej, chyba tylko w Jak kamienie na szaniec, czułam się kompletnie inną osobą w tamtym momencie.  
Czterdzieści pięć minut minęło jak dziesięć sekund. Oklaski, brawa, nawet wtedy jeszcze nie mogłam wyjść z postaci. Dopie-
ro, gdy do garderoby zaczęli wchodzić ludzie i jurorzy, zrozumiałam, że to już koniec. Koniec czegoś naprawdę niesamowite-
go. Życzę takiej energii i wczucia każdemu młodemu aktorowi, takiego zaangażowania, jakie mnie wtedy dopadło na tej sce-
nie, szesnastego marca. Zebraliśmy mnóstwo gratulacji i pochwał. Tak szczerze napiszę, że nie sądziłam, że w ogóle ktoś ten 
spektakl zrozumie albo polubi. Pantomima to jednak trudna sztuka, zarówno w przekazie, jak i w odbiorze. A tutaj taki 
szok. Tak samo było na premierze, nie mogłam w to uwierzyć. Swoją drogą premiera minęła mi jeszcze szybciej niż Przekręt.  
Nadszedł dzień wyjazdu na Arlekinadę do Inowrocławia. To był mój pierwszy taki wyjazd z teatrem i wiązało się z nim bardzo 
wiele przeżyć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Można było wtedy poczuć, jakie jest prawdziwe życie aktora - na 
walizkach, w hotelach, w biegu, w pociągu. Perspektywa takiego życia jest okropnie smutna, a z drugiej strony… stać na sce-
nie, grać, oddawać siebie - bezcenne, przynajmniej dla mnie, bo nie każdy miałby do tego siłę.  

 

Aktor jest jak dziwka. Z tą różnicą, że dziwka za pieniądze sprzedaje miłość, a aktor za miłość sprzedaje siebie.  
 

    Scena Arlekinady była podobnych rozmiarów jak w Imparcie we Wrocławiu, ale to co robiliśmy w Imparcie pod względem 
emocjonalnym nie umywało się ani trochę do tego co pokazaliśmy w Inowrocławiu. Po pierwsze była nas tylko ósemka na 
scenie, a nie czterdziestka, to dawało pole do popisu każdemu, a poza tym, forma sztuki jaką jest pantomima wymaga napraw-
dę dużego nakładu emocjonalnego i fizycznego. Zakwasy miałam cały następny tydzień.  
    Najpiękniejszy momentem tamtego tygodnia było odbieranie nagrody od Młodzieżowego Jury Arlekinady dla Najlepszego 
Teatru. I to wcale nie dlatego, że zdobyliśmy główną nagrodę, bo wcale nią nie była, tylko ładnie brzmiała. Ale dlatego, że 
pantomima, sztuka ogromnie trudna, nudna dla większości ludzi, została doceniona przez młodych! Nie przez doświadczonych 
aktorów, którzy w swoim życiu widzieli już wszystko, ale przez ludzi, którzy mają lat tyle co ja, czy moi koledzy “aktorzy”. 
Nawet nie możecie sobie wyobrazić, jak ogromna była to radość i jak ogromne było świętowanie.  
    Ale wszystko ma swój kres, więc i wspaniały wyjazd się skończył, tak samo jak najważniejszy tydzień w moim życiu. Jeden 
z najpiękniejszych, szczególnie ze względu na możliwość grania, pokazania się, robienia tego co kocham. Było ciężko, strasz-
nie. Nadszarpnęłam wiele znajomości i przyjaźni przez ostatni miesiąc, ale zdobyłam coś, czego nie stracę już nigdy - do-
świadczenie. A na dodatek… już tęsknię za codziennymi próbami :)  
               
PS. Zapraszam do polubienia strony Teatr Pod Kolumnami na facebook’u!  

 
opowiadanie 

 

Tylko sen? (6) 
 

    Obudziłam się, bo mój kochany gargulec Casimir opluł 
mi twarz. Casimir wyglądał jak pomieszanie psa z chomi-
kiem, bykiem i nietoperzem - małe cielsko, wielkie oczy, 
wielkie zęby i rogi oraz wielkie nietoperzowate skrzydła. 
Siedział na krawędzi parapetu nad moją  głową, przechylił 
głowę i popatrzył na mnie z zaciekawieniem. 
- Czyżbym ci się przyśnił? - spytał. 
- Tak - odparłam - Śniłam, że zostawiłam cię hen daleko 
ode mnie. 
- Ej, to było niemiłe - powiedział ze smutkiem. 
Zignorowałam go i myślałam nad swoim snem. Podróż w 
przeszłość, księżna Daisy - to wydarzyło się naprawdę. 
Ale ten chłopak o szmaragdowym spojrzeniu nie dawał mi 
spokoju. Byłam w Lipie z rodzicami. I czułam tam coś - 
tajemnicę, przywiązanie, ale w następnej minucie to uczu-
cie zniknęło. 
- Kamila! - krzyknęła mama z kuchni  - Wstawaj, czas do 
szkoły. 
Zwlokłam się z łóżka i poczłapałam do kuchni, w której 
siedzieli moi rodzice. 

- Cześć - powiedziałam do rodziców i usiadłam na krześle 
pod oknem. 
- Coś się stało? - spytała mama, podając jajecznicę na mój 
talerz. 
Zreflektowałam się. 
- Czemu miało by się coś stać? - spytałam zdziwiona. 
- Masz taki przestraszony wzrok - odparł tato. 
- Serio? 
Oboje pokiwali głowami. Poszłam do łazienki i spojrzałam  
w lustro. Faktycznie, miałam rozszerzone źrenice, blade 
policzki i ciemne wory pod oczami. Puściłam zimną wodę 
i ochlapałam nią twarz, by trochę się rozbudzić. 
Ten sen miał znaczenie. Czułam to. Ale nie wiedziałam, 
jakie. Muszę się dowiedzieć. 
 

                         *** 
- Wzięłam wszystkie senniki, jakie miałam w domu -
powiedziała Jula. 
Zadzwoniłam do niej rano, prosząc o pomoc. Ona była 
bardziej dociekliwa ode mnie i miała szare komórki  
w lepszym stanie niż ja w tamtej chwili. 
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Zamknęłyśmy się w toalecie. Teraz mieliśmy historię, 
więc mogłyśmy się zwolnić. Nauczyciel i tak zaznaczy 
nam obecność, bo jest mało ogarnięty. Przetarłam oczy ze 
zmęczenia. Na klapie deski siedział Casimir i majtał no-
gami. Nadal był obrażony za to, co mu powiedziałam rano. 
Mimo, iż przepraszałam go z milion razy. 
- Casimir, przepraszam. 
- Foch - odparł. 
- Przecież wiesz, że mam bardzo sarkastyczne poczucie 
humoru. 
- Wiem.- powiedział - Przebywanie z tobą to balans mię-
dzy popełnieniem samobójstwa i zamordowaniem ciebie. 
Zaśmiałam się. 
- Zgoda? - spytałam uradowana. 
- Nie - powiedział. 
Tak więc, od rana gargulec nie powiedział nic. Nawet nie 
skomentował ubioru mojej przyjaciółki, a robił to zawsze, 
gdy tylko ją zobaczył. Nie były to zbyt miłe uwagi, więc 
nic nie mówiłam Julce. Wiedziała, że gargulec jest z nami. 
Informowałam ją, ale niektóre rzeczy lepiej przemilczeć.  
- Pamiętasz cokolwiek, co jest z nim związane? - spytała. 
- Ma zielone oczy, ziemia, zamek, tajemnica… tyle pamię-
tam  - powiedziałam. 
Zapisała moje spostrzeżenia w zeszycie na ostatniej stro-
nie. Następnie wzięła najbliższy sennik i zaczęła szukać. 
Spojrzałam  na Casimira i przypomniałam sobie, jak się 
poznaliśmy. 
    Razem z moją poprzednią klasą pojechaliśmy do Pragi 
na dwudniową wycieczkę. Robiłam zdjęcie katedry świę-
tego Wita, kiedy zobaczyłam, że coś się porusza. Zdziwi-
łam się, ale nic nie mówiłam nikomu. Stworzenie mi wte-
dy nie znane zaczęło stroić głupie miny za przewodniczką 
i dawać jakieś zabawne komentarze. Starałam się nie za-
śmiać, ale w pewnym momencie wybuchłam. Wszyscy 
patrzyli się na mnie, jak na wariatkę, ale gdy Julka spojrza-
ła mi w oczy, wiedziała, że widzę coś dla nich nieuchwyt-
nego. Również zaczęła się śmiać jak obłąkana. 
Jak tu jej nie kochać? 
Istota spojrzała na mnie i złapaliśmy kontakt wzrokowy. 
Ze mnie można było czytać jak z książki. Zobaczyłam, jak 
jego oczy rozjaśniają się ze szczęścia i podleciał do mnie. 
- Widzisz mnie? - spytał. 
Przestraszyłam się, nie wiem dlaczego. Nie odzywałam się 
do niego, ignorowałam przez cały pobyt w katedrze. 
- Jesteś pierwszą osobą z którą mogę pogadać od ponad 
trzystu lat - powiedział smutno. 
- Jak masz na imię? - spytałam cicho. 
Uradował się. 
- Mam na imię Casimir - przedstawił się - A ty? 
- Kamila. 
- Miło mi poznać. 
- Czemu nie mówisz po czesku? - spytałam szeptem. 
- Jestem uniwersalny w sprawach językowych. Już trochę 
żyję. 
- Wolę nie wiedzieć, ile masz lat - wyszeptałam. 
- Spoko. 
I tak zaczęła się nasz znajomość. 
- A co ty tak się dziwnie uśmiechasz, jak głupia do sera? 
- Przypomniałam sobie, jak się poznaliśmy - odparłam 
ciepło. 
Uśmiechnął się pod swoim nochalem. 
- Też pamiętam. 
- Zgoda? - spytałam. 

- Niech ci będzie - powiedział i podleciał do mnie,  przytu-
lając się 
- Wiesz – zaczął - nie potrafię się na ciebie długo gniewać. 
- Ja na ciebie też - powiedziałam. 
- Dobrze, nie przytulaj tu powietrza – powiedziała Julka,  
a Casimir spojrzał na nią groźnie - Według mojego senni-
ka, zielone oczy to przestroga przed fałszem i nieszczery-
mi intencjami. Czasem sen zapowiada niezwykłe zdarze-
nie. 
- To by się zgadzało w sumie – powiedziałam - A ziemia? 
Dziewczyna westchnęła. 
- Ma kilka znaczeń, zależy co było z tą ziemią. Tajemnica 
oznacza, że poszukujesz jakiejś drogi do zrozumienia 
jakiejś prawdy. 
- Racja, nie wiem, dlaczego mam dar widzenia poza na-
szym wymiarem - zastanowiłam się chwilę - A zamek? 
- A w jakim był stanie? 
- Ruiny. A co? 
- Ruiny zamku oznaczają zdradzoną miłość. 
 

*** 
    Po dzwonku podeszłyśmy pod salę, gdzie miałyśmy 
mieć język polski. Gdy rozbrzmiał dzwonek, weszłyśmy 
do sali i zajęłyśmy swoje miejsca, czyli druga ławka  
w pierwszym rzędzie od strony okien. 
Wyciągnęłam podręcznik i zeszyt. Casimir usiadł obok 
mnie na parapecie i patrzył się na klasę. 
- Boże - mówił - jak ty możesz zadawać się z taką bandą 
idiotów? 
Też się nad tym zastanawiałam. 
Nagle, gdy moja wychowawczyni odczytywała listę obec-
ności, do klasy wpadł… chłopak z mojego snu. Wytrzesz-
czyłam oczy i przyglądałam się jego twarzy - szmaragdo-
we oczy, szatyn o atletycznej budowie ciała. 
- To on - wyszeptałam. 
- O ja cię… ale ciacho. Czemu mi się tacy nie śnią? -
wyszeptała Julka 
Moja wychowawczyni wstała. 
- Do naszej klasy, jak widzicie doszedł nowy uczeń. Ma na 
imię Piotrek. A teraz usiądź gdzieś, gdzie jest wolne miej-
sce. 
Nie zgadniecie, gdzie było miejsce wolne. Tak, za mną. Ja 
to zawsze mam szczęście. Zanim usiadł posłał mi uśmiech. 
Casimir spojrzał na niego podejrzliwie. 
- Nie mów mi tylko, że ci się spodobał - powiedział scep-
tycznie. 
Pokręciłam głową lekko. 
- Uff, kamień spadł mi z serca. 
Do końca lekcji czułam na plecach jego zielone spojrzenie. 
Gdy zadzwonił dzwonek, szybko spakowałam rzeczy, 
rzuciłam Julii „Do zobaczenia!” i wyszłam z sali. Chłopak 
dogonił mnie na schodach. 
- Cześć, Piotrek, miło mi - powiedział. 
- Hejka, Kamila, witam cię w progach naszej kochanej 
szkoły. 
- Mogłabyś mnie oprowadzić? 
Casimir splunął na koszulę chłopaka. 
- A tylko spróbuj mi jej tknąć, to przepuszczę na ciebie 
ślinowy atak - zagroził mu. 
- Jasne  - powiedziałam. 
                                              

cdn…                                                                                    
 

  Aleksandra Kopala 
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mówimy po angielsku 
 

Phyrric Victory 
by Małgorzata Mikołajczak from class 2D 

 
    The gob looked at the book on the shelf of the great bookshelf and sighed. It's beautiful, glossy, 
hardcover spine in turn, winked at him from its perch, daring him to come closer. Encyclopedia Bri-
tannica was toying with him. It must have been having the time of its life right about now. 
    Gob, an aptly named gob (the one and only) assessed the situation. The great bookshelf was three meters tall. He himself 
stood at a proud thirty... but two units down the scale. If he hopped with all his might, he would reach half of a meter. That still 
left two and a half to go. 
    Scurrying away from the bookshelf, the little creature scanned its surroundings pensively, his big gob ears twitching all the 
while. Nothing but other bookshelves. And books. An occasional folder, perhaps. How to get to his precious encyclopedia with 
only books at his disposal? Did one of them contain an answer to the problem? 
    Then a wonderful idea popped into his mind. One did not. Fifty, on the other hand... 

    Half of an hour later, he stood tall and proud, precariously balanced on top of the world's ricketiest book tower. The book 
was in front of his face, perfectly docile in the face of his imminent win. 
    He reached out a paw and ran a tiny claw along the upper edge of the spine, shivering with anticipation. Oh, what new 
words and phrases will he learn from its pages? His hold tightening, Gob tugged at the book with all of his might, the binding 
sliding out from the hold of the great bookshelf. As it landed in his grasp, the gob let out a little victory chirp, using the full 
extent of his strength to raise it above his head in triumph. 
    That tickled the book tower in the worst way. Which he realized when the world suddenly and inexplicably descended into 
total chaos.  
    Before the little, three tenth of a meter tall creature had a chance to wonder what was going on, his paperback column had 
collapsed underneath his tootsies, with Gob himself plunging headfirst towards the ground, still attached by the paws to the 
great, heavy Encyclopedia Britannica. He reached the ground first, colliding against it with a very squeaky noise, before the 
rest of the books caught up with him and entombed him in a very neat pile. 
    For a long moment, everything was quiet, only a bookmark or two still in the air. Then the pile moved. Gob rose shakily 
from its depths, daring a timid peek around him before tugging an open book off his ears. He rubbed at the bump forming on 
top of his head. Ow. It hurt. 
    Still, he couldn't let himself wallow just yet. The Encyclopedia Britannica was in his grasp. Brushing away the mist from his 
eyes and making himself more comfortable in the pile, the gob opened it on a random page, hoping to cheer himself up a little 
bit with the power of knowledge. 

Pyrrhic victory, he read at last. A victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat. 

Poniżej prezentujemy opowiadanie Pawła Horbanowicza z kl. 2A, który zajął 3. miejsce 
w 11. edycji międzyszkolnego konkursu na małą formę literacką w języku angielskim  

„Being… Agatha Christie” organizowanego przez LO Nr III. 
 

Numismatics 
 
"What a waste of time." 
 
    A black cab was parked in front of the Numismatics Museum. Zac Dukes stepped into the car, once again checking the 
messages on his BlackBerry phone. Nothing new. 
 "Calver  Street, please." He motioned at the driver with a hand, not taking his eyes away from the phone.  
He's  been asked to investigate the case of a stolen collection of silver coins, borrowed to the museum about a month ago. Du-
kes has just finished a long, dull and pointless conversation with the curator. The old man had told him less than he already 
knew from the newspapers. Three days ago, someone employed as a security guard replaced the historical coins with worthless 
forgeries during his night shift, and later disappeared. The swap was discovered only yesterday, and the whole thing turned 
into another catchy story for the press. 
The museum desperately needed a new security guard, after the last one was fired for being drunk at work (which resulted in a 
number of aggressive remarks in the direction of the visitors). Documents which the thief submitted were later found to also be 
forgeries.  
This guy isn't an amateur. He seems to have taken advantage of the confusion caused by the previous guard, thought Zac Du-
kes. He's been working as an investigator for the London police for the last two years, most of the time dealing with minor 
thefts and frauds. This was his chance to shine.  
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Tekst: 
Daria Musa 
 

 
***  
 

    The next few hours were filled with research, reviewing evidence, and even more research. Dukes' desk could soon collapse 
under the weight of unfinished reports, old newspapers and empty coffee cups, yet somehow, he seemed to have a perfect 
understanding of where everything is.  
"Here's another one." Molly, Zac's assistant, tossed something new onto the pile of papers. The Daily Telegraph. Dukes skim-
med through the headlines: Theft at the Numismatics Museum. The police are in a fix. Curator blamed for incompetence. Next 
one: New report of the United Nations High Commissioner shows... 
"Nothing  worth notice. I will take a walk." He grabbed his coat and looked through the office window. A giant cloud over 
London made everything seem grey. A few minutes later he was sitting at a table in a tiny coffee shop by the police station, 
thinking about his case. The place was always empty during his work hours, so he could easily concentrate.  
Something didn't make sense here. Why go through all this trouble just to steal a couple of coins, he thought. The overall value 
of them wasn't even as high as the other collections in the museum. The whole story seemed rather ridiculous.  
And what could've been his motive? If profit, there are easier and more lucrative ways to get it for someone with such skills.  
"Unless..." 
Zac Dukes stormed out of the shop. He was back at his office less than a minute later. "Molly! What was the name of the guy 
who donated the coins in the first place?" 
"Uhm..." She searched through a bunch of documents, before giving him an answer. "The name's Richard Collins. Business-
man, philanthropist..." 
"I need you to check something else." 
 
***  
 

"Mr. Collins?" 
 

    The doors opened with a quiet creak, and the head of a short, middle-aged man showed up. He stared his visitor down with a 
slight frown on his face.  
"I don't want to buy anything, thank you." He wanted to close the door, but Zac Dukes stopped him. 
"Mr. Collins, I'm working for the London police. Do you mind if I ask you some questions?" The investigator could swear, that 
he had seen a glimpse of fear on the businessman's face at that moment, but it quickly changed into a forced smile.  
"Ahm. Well, of course. What brings you to my apartment, Mr..." 
"Inspector Zac Dukes." 
"Ah, yes. I think I've heard about you in the news. Please, enter." He moved away to let Dukes in. The place was very spa-
cious, yet quite poorly furnished and decorated. He led the inspector to the kitchen and filled an empty glass with water.  
"How's your business going, Mr. Collins?"  
The businessman raised his eyebrow and took a sip of the water. "Good. Quite good, why?" 
"Perhaps because a week ago you filed for bankruptcy." 
"Well. Maybe we have some troubles, but it's nothing we can't get out of. What is this about anyway, if I may ask?" 
"Mr. Collins... do you recognize this?" Dukes reached into his pocket and took out a silver coin. At least 200 years old, by the 
looks of it.  
"That's one of the coins I borrowed to the Numismatics Museum! Have you found that wretched thief yet?" A single drop of 
sweat appeared on his forehead.  
"We've tracked him down, sir. And he told us everything. We have also found out about the conveniently high amount of mo-
ney you insured the coins for a year ago. You're being arrested for insurance fraud and participation in theft. The police car is 
waiting for you outside, so please, don't do anything stupid." 
 
And this way, the case was closed.  
 

na do widzenia… 
 

Bóg ma dla nas dobry plan... 
 

Gdy już znajdziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej odwagę popełniać błędy.  
Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg,  

by wskazać nam właściwą drogę.  
Paulo Coelho 

 
     Trzy lata temu we wrześniu, gdy szłam po raz pierwszy do Siedemnastki, byłam przestra-
szona, a jednocześnie bardzo szczęśliwa, bowiem zaczynał się nowy rozdział mojego życia. 
W LO Nr XVII powoli zaczynało kształtować się moje dorosłe życie, od jeszcze nieco dzie-

cinnej szesnastolatki, po myślącą w poważny sposób dziewiętnastolatkę. Zawsze strasznie bałam się mate-
matyki, bałam się brać udział w różnych przedsięwzięciach, a tak naprawdę strach był moim narzędziem 
mobilizacji, to dzięki niemu szłam do przodu. Strach, choć paraliżujący - nie sparaliżował mnie. Przeciwnie - 
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matematykę, która zawsze była moją zmorą, zdawałam bez poprawek, odważyłam się ukazywać na światło dzienne moje wier-
sze, brałam udział w konkursach poetyckich, pisałam w gazetce szkolnej, chociaż wcześniej, w gimnazjum nie miałam do tego 
odwagi. Ta cała walka w szkole, różne porażki, zmęczenie, dziś mówię - opłacało się. Opłacał się nawał pracy, by z trójkowej 
średniej w pierwszej klasie, podwyższyć ją w drugiej, a w trzeciej mieć na koniec 4,12. Porażka, rozczarowanie, sprawiło, że 
dziś jestem już po maturze, że mam wakacje, że doszłam do tego miejsca, w którym jestem obecnie, a teraz myślę o studiach.  
    Tak sobie myślę, że Pan Bóg ma dla nas zawsze dobry plan. I to, co wydaje nam się początkowo katastrofą, za moment 
zmienia się w wygraną, w zwycięstwo. Każda porażka za chwilę może zmienić się w zysk. Każdy z nas ma jakąś rolę do ode-
grania w życiu, drogę, którą tylko ta osoba może przejść. Wiem, że nigdy nie można się poddawać, nie można rozpaczać, bo za 
jakiś czas przytrafia nam się coś miłego, niespodzianka od losu i zapominamy o chwilach smutku. Wraca radość. Musimy 
wierzyć, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu - dzieje się z jakiegoś powodu. Życie wcale nie jest złe. Porażka to klucz 
do sukcesu. Czasem to, co wydaje się być naszą właściwą drogą, wcale nią nie jest. Wtedy dostajemy np. słabszy wynik, by 
już za chwilę otrzymać bardzo dobry. Uważam, że jest to po to, by nas uchronić przed popełnieniem błędu, jest to dar od Boga, 
wskazanie drogi, która jest dla nas najwłaściwsza. Zawsze będziemy odczuwali strach, ale ten strach nie może nas sparaliżo-
wać! Nigdy! Ma być motywacją, ma być siłą i podporą na drodze życia. Bo jak powiedział Paulo Coelho: "To możliwość speł-
niania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.". Umiejmy otwierać się na nowe przygody, doceniajmy porażki, bo one 
są drogą do prawdziwego szczęścia. Wszystko dzieje się po coś, Bóg ma dla nas dobry plan :)  

 
 

Coś się kończy, coś się zaczyna 
 

Wszystko kiedyś się kończy. Trudno jednak wyobrazić sobie koniec czegoś, z czym     
   miało się do czynienia przez trzy czwarte dotychczasowego życia. Dwanaście lat –  
     tyle trwała moja nauka. Nie będę kłamał, że minęło mi to szybko, nie powiem  
            nawet, że każdy moment uczęszczania do szkoły zapamiętam dobrze.  
 
    Przyznam jednak, że ten nagły koniec mną wstrząsnął. Nawet w tej chwili trudnym jest dla 
mnie oswojenie się z myślą, że nie muszę już chodzić do szkoły. Możliwe, że spowodowane jest 
to charakterem matur – pisaliśmy je po rozdaniu świadectw, na wyniki czekamy do lipca, a ucze-
nie ostatniego egzaminu ustnego pozostawiło u mnie jedną myśl: „... to tyle?”. 
    Sądzę, że głównym problemem jest przyswojenie sobie szkoły – jak już mówiłem, spędziłem w 
niej kawał swojego życia! Teraz, gdy już uczniem nie jestem, nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić. 
Czy mam znaleźć sobie pracę? Wyrobić prawo jazdy? Odpocząć te parę miesięcy? Przygotować 
się do studiów? Zaskoczyła mnie zmiana, której wyczekiwałem od lat. 
    Co dała mi szkoła? Cóż, z pewnością dała mi szeroko pojętą wiedzę - dowiedziałem się z czego 

jestem dobry, a z czym nie radzę sobie wystarczająco, by wiązać z tym przyszłość. Nie sądzę jednak, 
że nauczenie mnie tabliczki mnożenia i imion wszystkich władców Polski od chrztu po rozbiory jest 
tym, za co najbardziej jestem wdzięczny szkole. Zabrzmi to sztampowo, jednak największym jej 

darem są przyjaciele. Szkoła dała mi okazję poznać setki ludzi, których w innym wypadku prawdopodobnie nigdy bym nie 
spotkał. Wielu znajomych gdzieś zniknęło, jednak nadal są ludzie, z którymi trzymam kontakt  po tych trzech, sześciu, a nawet 
dziewięciu latach. Wszystkie te wspólne wspomnienia – zielone szkoły, wycieczki, szkolne dyskoteki, czy w końcu Przekręty, 
na zawsze pozostaną w mojej pamięci, wiele bym oddał, by przeżyć podstawówkową podróż do Barda, coroczny wyjazd do 
Sulistrowiczek z gimnazjum, czy długo wyczekiwaną wycieczkę do Międzygórza z liceum raz jeszcze. 
    Głównym zadaniem nauczyciela obok uczenia jest wychowanie – przy tylu godzinach wspólnego przebywania wpływa on 
na dziecko niemal tak samo jak rodzice. Z tej racji chcę podziękować wszystkim moim nauczycielom, a w szczególności: 

• Nauczycielom historii i angielskiego od czwartej klasy podstawówki do końca nauki – za wpajanie we mnie miłości i 
pasji do tych dwóch przedmiotów, jak i rozwijanie mojej wiedzy na ich temat. 

• Panu Stanisławowi Skotnemu i Pani Elżbiecie Lisiak, moim nauczycielom języka polskiego w liceum – za niezliczo-
ne godziny dyskusji na temat lektur i kultury. 

• Dyrekcji naszego liceum. Paniom Barbarze Bartnik oraz Małgorzacie Iwankiewicz, a przede wszystkim Panu Roma-
nowi Kowalczykowi – życzę Panu owocnej kariery, Panie Kuratorze! 

• Moim wychowawcom przez lata: Joannie Szwagrzyk – za przeprowadzenie mnie przez pierwsze lata nauki; Panu 
Gajewskiemu, za poświęcenie, jakie szło w parze z opiekowaniem się tym małym potworkiem Frankensteina, jakim 
była klasa C; Pani Edycie Morskiej – za cierpliwość i umiejętność dogadania się z ludźmi przechodzącymi przez ten 
najcięższy fragment okresu dojrzewania; Pani Beacie Multan – za to, że była z nami, gdy kończyliśmy ten etap na-
szego życia. 

• Oraz, jakbym mógł zapomnieć – Paniom Bibliotekarkom, Lucynie Grochockiej i Jolancie Nogaj, jak i Redaktorom 
naszej wspaniałej Cenzurki ☺ 

    Coś się kończy, coś się zaczyna. Wprawdzie szkołę mam już za sobą, jednak za kilka miesięcy będę musiał ponownie przy-
siąść do nauki – tym razem w postaci studiów. Nie powiem żegnaj szkoło, gdyż oznaczałoby to, że już się w niej nie pokażę. 
Oczywiście, że przekroczę jeszcze progi Naszego Liceum... gdzieś w końcu trzeba sprzedać te wszystkie podręczniki. ;-) 

 
Powodzenia i pozdrowienia 

Tekst: 
Marcin Piotrowski 
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zrób to sam

Twórczość Malinowej 
Beadingowa bransoletka 

 
1. Potrzebne materiały: 
- koraliki (np. toho round, w dowolnym rozmiarze,  
najłatwiej zacząć od rozm. 8)  
- cienkie szydełko (np. 1,25)     - kordonek 
- nożyczki                                  - kombinerki 
- zapięcie i ogniwka 
- metalowe końcówki pasujące do średnicy bransoletki 
- klej (np. kropelka) 
- długa cienka igła ułatwi nawlekanie koralików, 
ale nie jest konieczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nawlekamy koraliki, możemy użyć jednego, lub kilku 
kolorów, nawlekać naprzemiennie, w różnej kolejności, 
można pobrać specjalny, darmowy program, który ułatwi 
zaprojektowanie wzorów. 
Ilość koralików (długość) jaką musimy nawlec,  
można policzyć ze wzoru; ilość koralików w rz ędzie x 
obwód nadgarstka - otrzymany wynik to potrzebna dłu-
gość. Po nawleczeniu odpowiedniej ilości koralików  
NIE ODCINAMY KORDONKA 
 

 
 
 
 
 
 
3. Zaczynamy od zrobienia pętelki zaciskowej. 
Wkładamy w nią szydełko, zaciskamy. 
 

 
 
4. Sznurek z koralikami trzymamy w jednej ręce  
szydełko w drugiej. 
 

 
 
5. Przysuwamy jeden koralik bliżej, zahaczamy nad 
nim szydełko, przeciągamy przez pętelkę. 
Powtarzamy tę czynność kilkukrotnie, w zależności od 
tego ile chcemy koralików w rzędzie. 
Możemy użyć np. 6 

 
 
 

Tekst i zdj.: 
Jagoda Wojnarowicz 



 

6. Teraz, przekładamy szydełko przez oczka od pier
szego koralika (pod nim), zahaczamy  i przeci
przez obie pętelki. 

7. Otrzymaliśmy „kółeczko” , teraz wbijamy szydełko 
pod koralik, który znajduje się najbliżej sz
znajdują się na nim dwa „oczka”. 
Przesuwamy koralik na prawą stronę, tak żeby le
płasko, przysuwamy koralik ze sznurka, zahaczamy nad 
nim szydełko, przeciągamy przez oba oczka.
Czynności te wykonujemy po kolei na każdym koraliku.
Po zrobieniu kilku rzędów praca będzie duż
 
 
Jeśli masz jakieś pytania możesz do mnie napisa

tworczosc_malinowej@wp.pl

kącik kulinarny 

Fajne pomysły na smaczne posiłki
Za oknami piękna wiosna – słońce i pogodne niebo

wakacji. A na naszych stołach zaczynaj
Dlatego moja dzisiejsza propozycja dla Was to

Wakacyjna tarta z truskawkami
 

Składniki na ciasto: 
1,5 szklanki mąki 
100 g masła 
1 żółtko 
2 łyżki cukru (może 
być trzcinowy) 
1 łyżka kwaśnej  
śmietany 

 
Przygotowanie : 

 
Z podanych składników zagnieść kruche ciasto
(można zagnieść ręcznie lub w robocie kuchennym).
Kulę owinąć w folię i włożyć do  lodówki na 1 godz
Po wyjęciu ciasto rozwałkować  i ułożyć w formie do tarty
(wcześniej formę smarujemy masłem).  
Piec przez 15 minut w 180°C. 
Śmietanę kremówkę ubić, dodać cukier puder 
Wszystko razem wymieszać, aż krem będzie gładki
Na ostudzone ciasto nałożyć  krem i udekorowa

Smacznego! 
 

Kolejne propozycje ju
WSPANIAŁYCH, NIEZAPOMNIANYCH, PEŁNYCH BŁOGIEGO LENISTWA 

                                            

Składniki na krem:
1 śmietana kremowa 30% 
1 serek mascarpone
2 łyżka cukru pudru
+ oczywiście truskawki
(opcjonalnie mogą
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Teraz, przekładamy szydełko przez oczka od pierw-
i przeciągamy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, teraz wbijamy szydełko 
żej szydełka, teraz 

ę, tak żeby leżał na 
zahaczamy nad 

gamy przez oba oczka. 
żdym koraliku. 

ędzie dużo łatwiejsza. 

esz do mnie napisać: 
tworczosc_malinowej@wp.pl 

8. Na koniec robimy dwa rzą
my szydełko w oczka nad koralikami, przewlekamy 
kordonek. Wyciągamy szydełko, odcinamy szn
przeciągamy przez pętelkę. Zako
wklejamy do końcówek. Montujemy z
 

 
 
 

Inne propozycje: 

 

Fajne pomysły na smaczne posiłki
 

ńce i pogodne niebo. Wszystko kwitnie. Coraz bliż
A na naszych stołach zaczynają gościć cudownie świeże, pachnące i słodkie 

Dlatego moja dzisiejsza propozycja dla Was to 
 

Wakacyjna tarta z truskawkami  

 kruche ciasto, tworząc kulę 
cznie lub w robocie kuchennym). 

 do  lodówki na 1 godzinę. 
w formie do tarty 

 cukier puder  i mascarpone. 
ędzie gładki. 

  krem i udekorować truskawkami. 

Kolejne propozycje już po wakacjach. A wszystkim smakoszom życzę
NIEZAPOMNIANYCH, PEŁNYCH BŁOGIEGO LENISTWA 

                                            WAKACJI 

Składniki na krem:  
mietana kremowa 30%  (200 g) 

pone ( 250g ) 
ka cukru pudru 

ruskawki (0,5 kg lub więcej) 
(opcjonalnie mogą być też inne owoce ) 

Agnieszka Baranowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Na koniec robimy dwa rządki bez koralików (wbija-
my szydełko w oczka nad koralikami, przewlekamy 

szydełko, odcinamy sznurek, 
Zakończoną bransoletkę 

wek. Montujemy zapięcia.  

Fajne pomysły na smaczne posiłki 
. Coraz bliżej do upragnionych  

ące i słodkie truskawki.  

życzę   
NIEZAPOMNIANYCH, PEŁNYCH BŁOGIEGO LENISTWA  

Agnieszka Baranowska  



 

ogólnopolska akcja czytelnicza
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Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współtworzenia Cenzurki. Je
 twórczością, spostrzeżeniami, myślami, zaanga

Możecie je dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesła
Czekamy na Was i Wasze pomysły codziennie w bibl

Autorzy tekstów i rysunków w aktualnej
Daria Musa, kl. 3F; Roksana Hreczuch, kl. 3E;

Amelia Krasoń, 2G;Agnieszka Baranowska, kl. 2F
Aleksandra Kopala, kl. 1A; Paulina Duczkowska, kl. 1B; 

 Patrycja Zygadło, kl. 1F; Stanisław Wo

Opiekę nad całością prac sprawuj
współpraca: Margerita Niwelt  i Ewa Toporek

Cenzurka dost
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła

 

Treści prezentowane w gazetce s
ingerują jedynie w przypadku powa 22 

cza 

 

ętnych do współtworzenia Cenzurki. Jeżeli chcecie dzielić
ślami, zaangażujcie się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe teksty ch
ć 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: 

Roksana Hreczuch, kl. 3E; Marcin Piotrowski, kl. 3A;Zuzanna Bocian, kl. 2E;
Agnieszka Baranowska, kl. 2F; Ela Skoczkowska, kl. 2F; Oliwia Budrewicz, kl. 2G; 
. 1A; Paulina Duczkowska, kl. 1B; Jagoda Wojnarowicz, kl. 1F; Agata Walczyk, kl. 1F;

Patrycja Zygadło, kl. 1F; Stanisław Woźniak, kl. 1E. 
 

ą prac sprawują nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka 
współpraca: Margerita Niwelt  i Ewa Toporek-Niemczyk – anglistki. 

 
Cenzurka dostępna jest w bibliotece szkolnej  

oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→

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

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

w LO Nr XVII 
na parkingu szkolnym
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