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słowo wstępne
Witajcie, kochani Cenzurkowicze!
Jak mija Wam czas? Czy wędrując bajecznie oświetlonymi ulicami Wrocławia i widząc te wszystkie pyszności
wystawione w witrynach sklepów, myślicie już o spotkaniach w rodzinnym gronie? Czy nie możecie się już doczekać tych ponad dwóch tygodni wolnego od szkoły? A Nowy Rok? Planujecie już imprezę Sylwestrową?
Pewnie, że tak. Tak tylko się upewniam ;) Tymczasem, opowiem Wam co nowego w ,,Cenzurce”.
Od progu, przywita nas ,,Gra w skojarzenia” z Panią Edytą Cwynar. Nie zabraknie również relacji z życia szkoły. Oto bowiem obchodziliśmy Dzień Życzliwości, poznawaliśmy historię w ramach X Forum Historyczno – Patriotycznego, a klasa 3B miała okazję odwiedzić Konsulat Generalny Niemiec. Dowiemy się również jak przebiegła wymiana polsko –niemiecka, a także niesamowita wizyta, jaką uczniom zrobił Święty Mikołaj!
Mamy również przyjemność przedstawić Wam dzieła naszych młodych twórców, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim ,,O złoty Karton LO III”, a zwłaszcza Kacpra Rygałło, który otrzymał nagrodę za
wiersz o Wrocławiu. Nie zapominajmy o naszych szkolnych konkursach! W popularnym wśród uczniów LO XVII
konkursie ,,Creative Writing” zwyciężył Maciej Franków z 2C, którego pracę również możecie przeczytać
w ,,Cenzurce”.
Jak zawsze, nie zabraknie tu również recenzji książek, spektakli teatralnych, gier komputerowych i koncertu
,,Jak kamienie na szaniec…”. Pomożemy Wam również dobrać odpowiednią książkę na świąteczną przerwę, bo
przecież wolnego nie można spędzić bez dobrej książki! Będziemy mieli również okazję poznać Wasze opinie na
tematy życiowe. Oto mamy felieton "Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych" napisany przez
Aleksandrę Siudek i drugi odcinek ,,Nowych filozofii” Kacpra. Relacje sportowe zapewnią Wam Krystian i Michał. W Kąciku Sznajderki ,,Zimowy look”, czyli jak dobrze wyglądać zimą. Nie zapomnijcie również przeczytać
drugiej części opowiadania Weroniki!
Coś się kończy, coś się zaczyna, drodzy Cenzurkowicze. Święta tuż tuż, a i Nowy Rok za pasem, pragnę więc
życzyć Wam wszystkiego najlepszego, dużo ciepła każdego dnia i uśmiechu, nawet mimo trudności. I nigdy, ale to
absolutnie nigdy, nie przestawajcie marzyć!
Yennefer
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gra w skojarzenia

Pani Edyta Cwynar
- nauczycielka języka
ję
polskiego lubi, kiedy uczeń
ń wątpi,
w
pyta, poszukuje
Potrafię wybaczyć:
gorzej
ej z zapominaniem…
W szkole boję się:
ja…
rutyny. Ona zabija…
Praca:
powinna sprawiać przyjemność.
przyjemno
Ja swoją lubię!
Kiedy potrzebuję adrenaliny:
proszę męża,
a, by coś ugotował…
Jestem uzależniona od:
kawy i czytania
Rozśmieszają mnie
wiele rzeczy. Uwielbiam czarny humor
Wzrusza mnie
odkądd jestem mamą
mamą, mnóstwo rzeczy. I bardzo
łatwo…
Moje śniadanie:
kawa, długo, długo nic i … kawa
Niebo w gębie czuję
kawa z pomarańczową
ńczową nutą!
Miejsce we Wrocławiu
Park Grabiszyński.
ński. I jeden kasztanowiec…
Film, który mnie ostatnio zachwycił:
poruszył
oruszył (to lepsze określenie)
okre
„Plac
zbawiciela”
Aktualnie czytam:
Ta, którą nigdy nie byłam Majgull Axelsson
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój:
ostatnio Bruno Mars, moje odkrycie - idealny
do słuchania w samochodzie
Gdybym nie robiła tego co robię:
robi
zostałabym krawcową - bardzo lubię szyć,
choć nie zawsze mi wychodzi, to co było w
projekcie…
Najbardziej szalona rzecz w szkole:
lekcje
ekcje rozpoczynające się
si o 7:30. Dobrze, że
nie u nas!
Nigdy nie zrobiłabym:
tyle
yle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono…
Gdybym miała życzenie
yczenie do złotej rybki:
zdrowia dla wszystkich
ystkich!
Ostatnie zdanie:
„Nawet jeśli jesteśś na wła
właściwej drodze,
przegonią Cię,
ę, jeśli bę
będziesz tylko na niej
siedział”

Jestem:
optymistką
Moje dzieciństwo:
spokojne i radosne
Szkoła nauczyła mnie:
systematyczności
Autorytetem dla mnie są:
ludzie pokonujący swoje słabości,
ści, bariery
Utożsamiam się z:
miastem, w którym żyję.. Jestem lokaln
lokalną
patriotką
Lubię w sobie:
przekonanie, żee nie ma rzeczy niemo
niemożliwych
Zmieniłabym w szkole:
komputery na szybsze
W życiu szukam:
małych radości,
ci, wielkich wzruszeń
Wierzę w:
ludzi
Uczeń idealny:
myślący, trochę niepokorny, ale kulturalny
W szkole irytuje mnie:
biurokracja. Brak wyobraźni
Lubię kiedy uczeń:
wątpi, pyta, poszukuje
Rozważna czy romantyczna?
rozważnie romantyczna ☺ Nigdy nie gaśnie
ga
mi czerwona lampka hamująca
ąca porywy serca
Wymarzona podroż:
Rosja - ale jeszcze zbyt ryzykowna. Kuba może już niedługo...
Prawdziwe szczęście:
to móc uszczęśliwiać innych
Dzieci:
utrapienie i radość. Zmieniająą pogl
pogląd na
życie, uczą, co jest naprawdęę waż
ważne
Perfekcyjny dzień:
słońce. I to wystarczy!
Nigdy nie zapomnę:
zapachów dzieciństwa.
Kiedy jest mi źle:
męczę ciało ćwiczeniami. Zmęczenie
ęczenie fizyczne
uwalnia endorfiny
Przyjaciele:
wąskie grono, ale sprawdzeni

Opracował:
Krystian Dydyna, kl. 2G
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z życia szkoły

Dzień Życzliwości za nami
Dzień 21 listopada to światowy
wiatowy Dzień Ż
Życzliwości. Z tej okazji Samorząd Uczniowski ogłosił dwa konkursy:
konkursy
1) na szkolny kodeks życzliwości 2) na happening,
happening czyli różne
ne formy akcji odbywających
odbywają
się na przerwach.
Ponadto uczniowie klas pierwszych brali udział w projekcie Kulturalna Siedemnastka i za swoje działania zostali
zostal
ocenieni przez panią Marzenę Matschaj–Kacprzak.
Matschaj
Ze wszystkich kodeksów ułożonych
żonych
onych przez poszczególne klasy stworzono jeden wspólny Kodeks Życzliwości
Siedemnastki, który okazale zaprezentował się
si na tablicy głównej na parterze a tużż obok doł
dołączyły indywidualnie
wyróżnione kodeksy.
Klasy pierwsze, drugie oraz trzecie zmagały się
si w swoich rocznikach z najbardziej oryginaln
oryginalną formą okazania
życzliwości oraz uśmiechu
miechu spotkanym nauczycielom, pracownikom szkoły oraz swoim kolegom i kole
koleżankom.
Najciekawszym pomysłem wykazała się klasa 1C, która przygotowała babeczki, cukierki
ki w pięknych
pi
koszyczkach
oraz świecące
ce serduszka. Ponadto mieli tak
także poprzyklejane uśmiechy.
miechy. BRAWO!!! Klasa 1B i 1E przygotowały
karteczki z miłym zdaniem lub wierszykiem. Uczniowie klasy 1G
1G chodzili przebrani za misia po korytarzach
i przytulali nauczycieli w ramach obchodu Dnia Życzliwości.
Wśród klas drugich dało sięę zauważyć
żyć następujące klasy: 2E, 2G, 2A i 2D. Klasa 2E
E na słodko zdobyła szkolę
szkol
przepysznymi ciasteczkami upieczonymi własnoręcznie,
własnor cznie, którymi obdarowała naszych nauczycieli
nau
i uczniów oraz
wdzięcznymi
cznymi karteczkami. Klasa 2G wręczała
wrę
piękne
kne czerwone baloniki z cukiereczkiem w środku, częstowała
cukierkami i rozdawała karteczki z miłymi słowami. Wizytówką
Wizytówk klasy 2A był uroczy Albert, trzymający
trzymaj
w rękach
plakat z magicznym napisem FREE HUG, który bez limitu, w pakiecie BEZLIK, przytulał
przytulał nauczycieli i uczniów.
Ale było milo!!! Również klasa 2D wrę
wręczała wszystkim miłe karteczki.
W klasach trzecich Dzień Życzliwoś
Życzliwości ciepło i życzliwie potraktowała klasa 3D,
D, która przygotowała
przygot
ciasteczka
oraz karteczki z „chemicznymi reakcjami” na wesoło. Pomysł wyjątkowo
wyj tkowo dowcipny, za co klasie 3D należą się
słowa uznania.
W dniu 21.11 delegacja Samorządu
ądu Uczniowskiego udała si
się do Pana Dyrektora z życzeniami z okazji Dnia
Życzliwości.
i. Całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz uczniom serdecznie dziękujemy
dzi
za udział
w szkolnych obchodach Dnia Życzliwoś
Życzliwości.
Dziękujemy wszystkim klasom,, które podjęły
podj wyzwanie i włączyły się zarówno w stworzenie Kodeksu Życzliwości Siedemnastki,
mnastki, jak i zorganizowanie wspaniałych happeningów, które umiliły Dzień
Dzie Życzliwości. Szkoda,
że niektóre klasy nie wzięły
ły udziału w tych przedsięwzięciach.
przedsi
Alicja Olszewska, kl. 2E
- Skarbnik Samorządu
Samorz
Uczniowskiego

Kodeks Życzliwości
ci XVII Liceum Ogólnokszta
Ogólnokształcącego
im. Agnieszki Osieckiej
Życzliwość to przyjazny stosunek do innych ludzi. No
bo kto nie chce być miło, grzecznie i z uuśmiechem traktowany?
Nasz szkolny kodeks życzliwo
życzliwości opracowywała cała
społeczność uczniowska naszego liceum. Każda klasa
dostarczyła swoje propozycje Kodeksu do Samorządu
Samorz
Uczniowskiego – oczywiście
ście najlepsze zostały wyróżwyró
nione! Komisja w skład której wszedł Samorząd
Samorz oraz
paniee opiekunki, stworzyła spośród
spoś
wszystkich dostarczonych opracowań jeden wspólny dla wszystkich Kodeks Życzliwości XVII Liceum Ogólnokształcącego
Ogólnokształc
im.
Agnieszki Osieckiej.
Prezentujemy go obok i uważamy,
uważ
że każdy powinien
się z nim zapoznać i staraćć się stosować
stosowa jego rady na
co dzień.
Przewodnicząca
ąca Samorządu
Samorz
Uczniowskiego,
Magdalena Gajewska, kl. 2E

Wizyta w Konsulacie Generalnym Niemiec
17 listopada 2014 r. uczniowie klasy 3B wraz z opiekunem – panią Katarzyną Zielińską, udali się
do Konsulatu Generalnego Niemiec na projekcję filmu dokumentalnego „Bis an die Grenze –
Der private Blick auf die Mauer”. W spotkaniu uczestniczyli również ich rówieśnicy
z LO Nr V i LO Nr XIII wraz z nauczycielami.
Na początku pani konsul generalna Elisabeth Wolbers powitała wszystkich przybyłych i krótko zapowiedziała
nowy film znanych niemieckich reżyserów – Clausa Oppermanna i Geralda Gröte. Został on nakręcony w 2012 r.
i spotkał się z dużym zainteresowaniem oraz uznaniem w Niemczech. Pani Elisabeth Wolbers życzyła nam miłego
odbioru i wielu wrażeń.
O godzinie 13.00 rozpoczęła się emisja filmu. Ten 99-minutowy dokument pokazał całą powojenną historię Niemiec. Uczniowie dowiedzieli się
na początku, że Niemcy zostały podzielone w 1949 r. na 4 strefy okupacyjne: amerykańską, angielską, francuską i radziecką. Następnie zobaczyli, jak
wyglądało życie w sektorze radzieckim i amerykańskim, utworzonym ze
strefy angielskiej, francuskiej i amerykańskiej. Obywatele z sektora wschodniego zaczęli uciekać na Zachód, co było przyczyną podjęcia 13.08.1961 r.
przez władze radzieckie decyzji o budowie Muru Berlińskiego, który miał na
długie lata podzielić społeczeństwo niemieckie. Zobaczyli, jak robotnicy
wschodnioniemieccy kamień po kamieniu wznosili tę budowlę dzielącą stolicę Niemiec na część wschodnią (Ostberlin) i zachodnią (Westberlin). Po obu stronach barykady stały podzielone na długie lata rodziny i ze łzami w
oczach machały do siebie chusteczkami. Zrozpaczeni Berlińczycy przynosili aparaty fotograficzne lub kamery
i nagrywali to, co rozgrywało się na ich oczach, a czego nie mogli do końca pojąć i zrozumieć. Właśnie na podstawie tych osobistych nagrań i zdjęć został nakręcony film „Bis an die Grenze”. Obrazy w filmie są bardzo przekonywujące i przemawiające do widza. Jest w nich ukryty wielki ładunek indywidualnych przeżyć emocjonalnych,
tj. wściekłość, zwątpienie, smutek, bezradność. Ten mur, to nie tylko budowla z kamienia i betonu, lecz również
historia opowiadająca o zniszczonym dzieciństwie i młodości, zaprzepaszczonych szansach i niespełnionych nadziejach wielu ludzi, którzy opowiadają własną historię życia w materiale filmowym. Dramat Berlińczyków trwał
28 lat. Film ukazał, jak rosło niezadowolenie obywateli we wschodniej części Berlina i jednocześnie dojrzewała ich
świadomość społeczna oraz polityczna. Doprowadziło to w końcu do upadku Muru Berlińskiego 9.11.1989 r.
Mieszkańcy Berlina Wschodniego mogli teraz bez przeszkód przejść do części zachodniej, gdzie byli przyjmowani
bardzo serdecznie przez swoich zachodnich braci. Film pokazał w sposób bardzo ciekawy problemy społeczne i
polityczne Niemiec od 1949 do 1989 r. Autorskie materiały archiwalne uczyniły ten
dokument bardziej autentycznym. Uczniowie z dużym zainteresowaniem śledzili
zjawiska, jakie miały miejsce na terenie Niemiec.
Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z pisarzem, poetą, prozaikiem, eseistą
i laureatem kilku prestiżowych nagród literackich – panem Utzem Rachowskim.
Jego życie splotło się z historiami opowiedzianymi w filmie, gdyż uczestniczył on
w tych wydarzeniach. Działał w opozycji politycznej i był represjonowany przez
władze wschodnie. Za założenie kółka filozoficznego został relegowany ze szkoły
i ze Związku Wolnej Młodzieży Niemieckiej. W swojej poezji prezentował w krytycznym świetle życie w byłej NRD. W 1979 r. został aresztowany i skazany na 27 miesięcy więzienia za uprawianie twórczości antypaństwowej. W 1980 r. został wykupiony przez władze RFN, gdzie studiował historię sztuki
i filozofię. W jego dorobku literackim są wiersze, opowiadania, eseje. Pan Utz Rachowski przedstawił młodzieży
w sposób bardzo ciekawy historię swojego życia i działalności literackiej.
Opowiedział o swoich kontaktach ze środowiskiem literackim w Polsce
i o swoich związkach z naszym krajem. O godzinie 15.00 wszyscy uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek przygotowany przez gospodarzy.
W kuluarach odbyła się też rozmowa na temat prezentowanego dokumentu,
który został nakręcony w 25. rocznicę obchodów zburzenia Muru Berlińskiego.
Myślę, że spotkanie było bardzo owocne dla uczniów. Z pewnością
poszerzyli oni swoją wiedzę na temat powojennej historii Niemiec. Mogli również udoskonalić umiejętność rozumienia tekstu w języku niemieckim, co dla uczniów z klasy z rozszerzonym j. niemieckim miało duże znaczenie.
Większość z nich była też po raz pierwszy w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu. Mam nadzieję, że
film „Bis an die Grenze” zaprezentowany zostanie jeszcze szerszej publiczności.
Katarzyna Zielińska
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X Forum Historyczno-Patriotyczne
W piątek, 14 listopada uczniowie siedemnastki wzięli udziału w dużej imprezie. W naszej szkole od 2004 roku
mamy zaszczyt gościć wiele znanych osób, które przekazują nam swoją wiedzę na różne tematy. Tegoroczne forum odbywało się pod hasłem: Drogi do niepodległości 1914-1918. Klasa 1b wraz z wychowawczynią, Małgorzatą Hajder oraz panem Robertem Pieńkowskim organizowali imprezę. O godzinie 9.50 krótkim przemówieniem
pana dyrektora - Romana Kowalczyka oraz pana Roberta Pieńkowskiego rozpoczęła się cała uroczstość. Pierwsze,
moim zdaniem najciekawsze i najbardziej wzruszające wspomnienia, wygłosił weteran wojenny, pan Feliks Trusiewicz. Temat przewodni wykładu to: Etos żołnierzy Legionów Polskich i II Rzeczpospolita w mojej pamięci.
Opowieść pana Feliksa, wywarła na mnie największe wrażenie, ponieważ opowiadał o tym, co sam przeżył, a nie
czego się nauczył. Przez kolejną godzinę wykładał prof. dr hab. pan Włodzimierz Suleja o Listopadowych refleksjach. Dr Piotr Galik był autorem kolejnego wykładu na temat: Wzorem przodków - młodzież polska w walce o
niepodległość i granice 1914-1920. Prowadzący nadmienił, że od dzieciństwa zbiera pocztówki o różnej tematyce,
ale przede wszystkim związane z tematem I wojny światowej. Ostatni wykład dotyczył Dróg do niepodległości
1914-1918, który poprowadził dr hab. Krzysztof Kawalec.
Wykładowcy zaimponowali nam dużą wiedzą historyczną, dlatego zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Wszyscy otrzymali symboliczną różę i dyplom. Uważam, że takie imprezy jak Forum Historyczno- Patriotyczne
powinny odbywać się częściej, ponieważ jest to żywa lekcja historii dla uczniów. Cieszę się, że brałam w nim
udział i z niecierpliwością czekam na kolejne.
Dominika Markiewicz, kl.1B

Miłe wspomnienia z wymiany polsko – niemieckiej
Wymiana polsko-niemiecka rozpoczęła się późnym popołudniem w niedzielę 26 października. Zjawiliśmy się na dworcu,
by odebrać naszych gości z Landfermann Gymnasium w Duisburgu. Pełni obaw i strachu, że się nie dogadamy, udaliśmy się
do domów na ciepły posiłek. W drodze rozmawialiśmy o podróży i o tym, co będziemy robić jeszcze tego dnia.
Późnym wieczorem spotkaliśmy się pod Iglicą i obejrzeliśmy pokazy Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. Był
to ostatni spektakl sezonu 2014. Wywarł na nas wszystkich ogromne wrażenie.
W poniedziałek, po serdecznym powitaniu gości przez pana
dyrektora Romana Kowalczyka odbyły się warsztaty integracyjne.
Działaliśmy w grupach, szukaliśmy tego, co nas łączy. Następnie
pani wicedyrektor Małgorzata Iwankiewicz opowiedziała o LO
Nr XVII, a ja i Ania Grodowska z 1B przybliżyłyśmy postać patronki szkoły Agnieszki Osieckiej.
Następnie spacerkiem, przy pięknej pogodzie, udaliśmy się na
49. piętro wieżowca Sky Tower, aby podziwiać panoramę miasta.
Niemcy byli zachwyceni. Potem mieliśmy już czas wolny. Część
uczestników wymiany, w tym ja i Lynn, udała się na wrocławski
Rynek, aby coś zjeść, a później było to, co dziewczyny lubią najbardziej, czyli zakupy :). Wieczorem wróciliśmy do szkoły, gdzie czekał nas Wieczór z Osiecką. Prowadzili go
Zuzia Pakulska i Maciek Stęchły z 2B . Wystąpili uczniowie klas teatralnych oraz pan dyrektor. Wszystkie występy
były świetne! Ci, którzy nie przyszli, mogą żałować! We wtorek spotkaliśmy się w szkole na wykładzie pt. Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016. Później poszliśmy do Panoramy Racławickiej, aby obejrzeć obraz, przedstawiający najsłynniejszą bitwę insurekcji kościuszkowskiej. Spod Panoramy odebrała nas pani przewodnik, która
oprowadziła grupę po Wrocławiu. Zobaczyliśmy m.in. Katedrę, Ostrów Tumski, Uniwersytet, Rynek.
W środę pojechaliśmy na wycieczkę do Sobótki. Zwiedziliśmy malowniczo położone miasteczko oraz Muzeum
Ślężańskie. Na górę Ślężę wchodziliśmy z przewodnikiem, który w interesujący sposób opowiadał o tym niezwykłym miejscu pełnym tajemnic, sięgającym czasów celtyckich. Na górze mieliśmy możliwość zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. W Dolinie Tąpadła czekało na nas ognisko i wspólne grillowanie.
W czwartek zwiedziliśmy wystawę „1000 lat Wrocławia” w Muzeum Miejskim oraz uczestniczyliśmy
w warsztatach podsumowujących projekt. Popołudnie należało do nas. Ada i Pola Konarskie wraz ze swoimi
Niemkami świętowały urodziny Michelle, inne dziewczyny biegały po polu kukurydzy, a my standardowo poszłyśmy na zakupy. W piątek, 31 października o godzinie 15 nadszedł czas pożegnania. Na szczęście, spotkamy się
niebawem, bo już w kwietniu!
Dominika Markiewicz, kl. 1B
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poezja

Pudełko z widokiem na…
W piątek 28 listopada 2014 r. odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O złoty Karton
III LO”. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało „Pudełko z widokiem na…”. Galę uświetniła
Daria Lisiecka - poetka i pisarka z Aleksandrowa Kujawskiego, która przeczytała fragmenty
swojej prozy poetyckiej.
W tym roku jury, w którym zasiedli wrocławscy poeci: Justyna Paluch, Elżbieta Kołodziejczyk, Jacek Bierut
i Przemysław Witkowski, miało trudne zadanie, ponieważ konkurs zyskał rangę ogólnopolskiego, co spowodowało, że zgłosiło się do niego ponad sześćdziesięciu uczestników.
Jak co roku i nasi uczniowie brali w nim
udział., a byli to: Daria Białobrzycka z kl. 3F,
Weronika Nowogórska z kl. 3C, Daria Musa
z kl. 2F, dziewczyny z kl. 1E Zuzanna Bocian,
Wiktoria Gajzler i Martyna Solska oraz Kacper
Rygałło z kl. 3E. Tak więc konkurencja była
duża. Jednak tradycja została podtrzymana,
ponieważ odkąd nasi szkolni poeci biorą udział
w tych poetyckich zmaganiach, zawsze odnoszą sukcesy. Tym razem w kategorii - Wiersz
o Wrocławiu został doceniony utwór Kacpra
zatytułowany Najlepszy widok w mieście.

Oto nagrodzony wiersz Kacpra:

Najlepszy widok w mieście
„Najlepszy widok w mieście”
Tak brzmi slogan reklamowy
Hotelu Sofia naprzeciw Dworca Głównego.
Żal mi, bo to takie okrutne kłamstwo!
Tylu ludzi cierpi w tym miejscu!
Znam bardzo dobrze ten ból rozłąki
Smutek przebijający się przez mimowolny uśmiech
Nieznaczne i bezwładne ruchy ręką na pożegnanie.
Pocałunki skradzione przez czas.
Ciepło ciał odebrane zimnym pogwizdywaniem.
Odjazd.
A wy się cieszcie „Najlepszym widokiem w mieście”.
Zapłakałem.
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Pożegnanie
Wczoraj się pożegnał ze mną,
nic mi nie rzekł, nie powiedział,
żadnego wytłumaczenia,
tak jakby sam nie wiedział.

***
Pudełko z widokiem na radość,
A w środku smutek...
Bo serce jest zatrute!
Najwspanialsza i niszcząca... miłość.

Odszedł nagle w jednej chwili,
"przepraszam" wydusił z siebie,
a mieliśmy być już razem,
miało być nam jak w niebie.

Niczego już nie pojmuję.
Tyś mi był całym światem!
Słowikiem, poezją i bratem...
A teraz... Tylko trochę żałuję

Nagła jego rezygnacja,
bardzo mocno mnie zdziwiła,
we wtorek jeszcze z entuzjazmem,
do miłości podchodziłam.

Jakże mam nie żałować?
Nigdy mój nie byłeś
Teraz wiem, że po prostu kpiłeś...
Cóż znaczą te dwa słowa?
Już nic mi nie odpowiadasz,
A z mych oczu słona kropelka spada...

Dziś niczego nie rozumiem.
Mam ogromny mętlik w głowie.
Czemu się pożegnał ze mną?
Może nigdy się nie dowiem.

Dasza
Życie

Do spotkania miało dojść,
data była wyznaczona,
ale dziś, właśnie dziś,
ta historia jest skończona.
Wczoraj wysłał mi wiadomość,
krótką, ale bardzo ważną,
że ta miłość się nie zdarzy,
nie ma na to żadnej szansy.
Wszystko miał przemyślane,
bo tak właśnie mi napisał,
ale nie wiem na sto procent,
czy szczerze wtedy pisał.
Może swoje przykre zdanie,
przykre zdanie jednak zmieni.
Dzieli mnie od miłości,
tylko jeden krok mnie dzieli.
Trochę mi namieszał w głowie,
sugerował zakochanie.
Właśnie wczoraj, w przykre wczoraj,
oznajmił pożegnanie.
Daria Musa, kl.2F

Żyjesz, oddychasz, jesz, pracujesz.
Normalne życie normalnego człowieka.
Problemy od czasu do czasu
i niepewność o jutro.
Czy wystarczy pieniędzy do pierwszego?
Czy będę miał co jeść?
Czy opłacę czynsz?
Czasem jednak zdarza się tragedia,
przy której zapominasz o czymkolwiek innym.
Nie możesz się pozbierać.
Łzy bezwiednie płyną po policzkach.
Masz ochotę zasnąć i się nie obudzić.
Jednak podnosisz się i walczysz.
Na przekór siebie,
na przekór innym.
Pokazujesz na co Cię stać.
Nie poddajesz się.
Wracają Ci siły.
Jesteś silniejszy na przyszłość.
Oczywiście do następnego razu.
W końcu jesteś po prostu zmęczony.
Zmęczony życiem, problemami.
Rezygnujesz z niego.
Na rzecz czego?
Ciemności?
Samotności?
Przynajmniej bez problemów.
Bez troski o jutro.
Bez troski o cokolwiek...
Draco Dormiens

Rys. Agnieszka Baranowska, kl. 1F

Pudełko z widokiem na...
Horyzontem malować będę moje krajobrazy
Aby przekraczając granicę mojej wyobraźni
Móc przegrać wolność oddając to co najważniejsze
Ale cisza przemówi do mnie jedynym szeptem
Który utuli mnie do najsłodszego snu
Patrzącym cieniem po ścianach mi wymaluje
Obrazy szarością i krwią spisane na kartkach
Do tych czasów za prawdę walczących istnień
I rozbrzmią śpiewy, słuchając parady
Gdzie hołdem będziemy wielbić imię władcy
Pudełeczka otworzę ze zdjęciami rozmytymi
By móc na stare twarze spojrzeć
Ułożyć od nowa historię nieczystą
Gdzie dla kraju, walczących za ojczystą
Ziemią było zbyt dużo naszych przodków
Bo skalana honorem jest nasza barwa czerwieni
Przeglądając wizerunków niezapomnianych mnóstwo
Wspomnij na zawołanie swoich
najukochańszych bohaterów
Bo dzisiaj już, nie, Bóg, honor, Ojczyzna.
I tylko pudełeczko na szafce z czasów PRL-u stoi
Chowając widok na bohaterów tamtych lat.
Shirley

Rys. Karolina Birnabaum, kl. 3C

Okno na świat
Codziennie siadali razem w oknie,
Przy ich małej szybce,
Która po przyłożeniu dziecięcych dłoni,
Zmieniała się w cudowne lustro na świat.
Słońce przechodziło przez nią, jak najdelikatniejszy
dotyk.
Powoli.
Stopniowo.
Bez pośpiechu przypominając o swojej obecności,
Bo mieli przecież czas.
Rośli.
Rośli oni, a okno malało.
Siadali dalej razem,
Mimo, że speszeni już swoją świadomością.
Ona i on. On i ona.
Coraz piękniejsi w ciepłych, świeżych promieniach
południa.
Zaróżowione policzki, biały uśmiech.
Patrzyli nieustannie, pochylając się,
Aby lepiej widzieć to, co tak trudno było dostrzec
innym.

***
Moje pudełko...
Moje pudełko jest duże i blaszane
Ma ściany, sufit, podłogę i...
Kilka kół, na których mknie po szybach.
Moje pudełko z widokiem...
Z widokiem przesz szklane szyby
Ustawione jedna przy drugiej i...
Jak twarze do nich przylepione.
Moje pudełko z widokiem na...
Z widokiem na uciekający krajobraz
Na rynek, Halę Stulecia, Sky Tower i...
Na ludzi, jak mrówki pędzących.

Jej dłonie były już zniszczone i naznaczone bruzdami,
Gdy jego ciepłego uścisku zabrakło.
Okienko prawie całkiem znikło, przynajmniej
dla staruszki.
Było jak zielone szkło zbitej butelki...
Nieprzydatne i bezwartościowe dla innych,
Ale przypominające właścicielowi,
O tym, co przed chwilą stracił.

Moje pudełko przemierza kilometry dziennie
Niezauważalnie wplatając się w Wasze życie
Niezauważalnie, gdy jest i ...
Wyklinane, gdy znika na czas nieokreślony.
Pudełko jednak przyjeżdża codziennie
Jazda. Stop. Jazda? Stop!
Przewozi historie Waszego życia i...
Nie przestanie do ostatniego dnia świata.

Patrzyła w nie przez dekady,
Ale słońce tym bardziej teraz nie gasło.
Przez wszystkie lata zbierało gorące wiadomości.
Oślepiało przezroczyste oczy,
Chcąc dać namiastkę siły, która już nie wróci.

Pudełko.
Moje pudełko.
Moje pudełko z widokiem.
Moje pudełko z widokiem na.

Martyna Solska, kl. 1E

Wiktoria Gajzler, kl. 1E
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Dla większości z nas Święta Bożego Narodzenia to czas wytchnienia od codziennych
obowiązków. Świąteczne wieczory sprzyjają leniwemu relaksowi z dobrym filmem bądź
książką w ręce, bez pośpiechu, w domowym zaciszu, w blasku choinki, w „towarzystwie”
pysznych wypieków. Tuż przed tą przyjemną celebracją warto zaopatrzyć się w dobrą
i wciągającą lekturę, która podtrzyma ten wyjątkowy klimat i pomoże nam
Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu
inspirująco i ciekawie wypocząć przez tych kilka dni.
wojennego w Polsce w czytelni prezenOto kilka tytułów, które polecamy, ale pamiętajcie, że w naszej bibliotowane są książki, albumy oraz dokutece znajdziecie wiele ciekawych książek do czytania na co dzień, nie tylko
menty źródłowe z tek edukacyjnych IPN.
od święta.

recenzja książki
Ahern Cecelia: Podarunek. Warszawa: Świat Książki, 2010.

Przyjemna, ciepła opowieść w sam raz do czytania pod choinką
Lou Suffern ma wszystko, co człowiek może sobie wymarzyć – piękną żonę, udane dzieci,
świetnie płatną pracę, ogromną willę, sportowy samochód i mnóstwo innych luksusowych rzeczy.
Ale mężczyzna zdaje się nie dostrzegać jak ogromne spotkało go szczęście, bo w ferworze codziennej bieganiny i piętrzących się obowiązków nie zwraca uwagi na nic, co nie jest związane
z zarabianiem pieniędzy. W domu myśli tylko o zadaniach czekających go w biurze, rodzinę traktując jako marudzący dodatek, który zawsze czegoś od niego chce. W firmie stara się wykonywać
jednocześnie kilka czynności, żeby przypadkiem ktoś inny nie okazał się od niego lepszy, bystrzejszy i bardziej oddany pracy. Pewnego grudniowego poranka Lou dostrzega bezdomnego koczującego przed
wejściem do jego eleganckiego biura. Nie zastanawiając się długo podchodzi do nieznajomego mężczyzny i dzieli
się z nim kubkiem gorącej, aromatycznej kawy. W ten sposób poznaje Gabe’a – niezwykłą osobę, która podaruje
Lou coś najcenniejszego na świecie.
W czasie Świąt Bożego Narodzenia i tuż przed Nowym Rokiem szukam ciepłych, optymistycznych historii
z przesłaniem, pomagających budować uroczysty nastrój i przypominających, że tych kilka grudniowych dni powinno się spędzić inaczej niż resztę roku. Powieść Cecelii Ahern całkowicie spełniła moje oczekiwania, a przy tym
nie wymagała przymknięcia oka na uproszczenia fabularne czy cukierkowe zakończenie. Pisarce udało się uniknąć
banalnego schematu, według którego zatwardziały pracoholik nagle powraca na łono rodziny. Podarunek to bardziej skomplikowana historia, chociaż również zawiera czytelny morał i należy ją traktować w kategoriach pouczającej opowieści wigilijnej. Nazwanie Podarunku powieścią szkatułkową byłoby pewnym nadużyciem, ale czytelnicy poznają losy Lou Sufferna dzięki relacji jednego z bohaterów, więc w pewien sposób otrzymujemy dwie, łączące się ze sobą fabuły. Na początku trochę zdziwił mnie ten zabieg, jednak z perspektywy ukończonej lektury,
stwierdzam, że był to dobry pomysł. Dzięki takiemu zapośredniczeniu miałam wrażenie jakbym słuchała gawędy
kogoś, kto chce mi przypomnieć o istotnych sprawach i dopilnować, żebym w codziennym pędzie znalazła chwilę
dla najbliższych mi osób. Przesłanie tej książki nie jest specjalnie odkrywcze, ale moim zdaniem to w niczym nie
przeszkadza. Dopóki ludzie nie przestaną zaniedbywać rodzin i bezsensownie gonić za pracą tylko po to, żeby poczuć chwilę chwały, a potem znów wrócić do kieratu, to takie historie będą potrzebne.
Kilka lat temu czytałam wychwalane wszem i wobec PS. Kocham Cię! tej autorki. Niby książka mi się podobała, ale o pisarce zapomniałam na długo i dopiero po lekturze Podarunku nabrałam ochoty na poznanie całej twórczości Ahern. Ku mojemu zaskoczeniu, momentalnie wsiąkłam w historie o majętnym biznesmenie, któremu życie
nagle zaczęło wymykać się spod kontroli. Traciłam poczucie czasu za każdym razem, gdy brałam tę książkę do

ręki i zaczynałam czytać. Gawędziarski, lekki styl połączony z krótkimi rozdziałami i dopracowaną charakterystyką głównego bohatera sprawił, że pochłaniałam stronę za stroną. Autorka pozwoliła dobrze poznać Lou Sufferna
poprzez ukazanie jego stosunku do żony, dzieci i dalszej rodziny oraz opisanie priorytetów, którymi mężczyzna
kieruje się w życiu. Na szczęście żadna z wykreowanych postaci nie jest jednoznaczna. Lou ma swoje gorsze
i lepsze momenty. Czasami bez żalu odwołuje kolejne spotkanie z przyjaciółmi czy odwleka powrót do domu na
rzecz wypadu z kontrahentem do pubu i flirtowania z nowopoznanymi kobietami, ale zdarzają się też momenty
refleksji. Takie przebłyski świadczące o tym, że gdzieś w głębi serca mężczyzna wie, co jest naprawdę ważne. Te
jego zmienne nastroje i decyzje utrzymywały moją ciekawość, ponieważ nigdy nie mogłam mieć pewności jak Lou
zachowa się w danej chwili. Niejednoznaczny jest również tajemniczy Gabe. Bezdomny mężczyzna ni z tego, ni
z owego wkracza w poukładane życie biznesmena i wywraca je do góry nogami. Cieszę się, że Ahern przez długi
czas nie zdradza, kim jest Gabe i do jakiego celu dąży. Zamiast tego przez większą cześć powieści zostawia dwuznacznie wskazówki. Raz sugeruje, że to pozytywny bohater, ale za chwilę zmienia perspektywę i nagle bezdomny
jawi się jako bezduszny spryciarz i cwaniak. Na końcu oczywiście wszystko się wyjaśnia, ale zanim to nastąpi
czytelnik może poczuć się niemal tak samo zdezorientowany jak Lou.
Finał nieco mnie zaskoczył. Happy end jest, ale przewrotny. Ahern nie stworzyła opowieści z ociekającym
lukrem zakończeniem, rozkazując wszystkim bohaterom żyć długo i szczęśliwie. Zamiast tego irlandzka pisarka
pokazała, że na pewne sprawy człowiek nie ma wpływu. Kilkanaście ostatnich stron może wywołać łzy wzruszenia, ale jednocześnie niesie pozytywne przesłanie, o którym nikt nie powinien zapominać. Myślę, że Podarunek to
uniwersalna historia o odnajdywaniu sensu życia, nabieraniu właściwej perspektywy i szansie na naprawienie błędów oraz złych uczynków. Koniecznie przeczytajcie, jeśli lubicie opowieści z pierwiastkiem magii i wyczuwalną
atmosferą nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Weronika Behm, kl. 1F

recenzja spektaklu
Sprawa Dantona. Reż. Jan Klata. Wrocław, Teatr Polski, premiera 2008.

Sprawa Dantona – trochę inne spojrzenie na klasykę
Sprawa Dantona to napisana w 1929 roku pięcioaktowa sztuka Stanisławy Przybyszewskiej. Dramat osadzony jest w czasach rewolucji francuskiej, a dokładnie opowiada o zdarzeniach z marca i kwietnia 1794 roku. Na scenie poznajemy dramatyczną historię Dantona i dantonistów, którzy zostają skazani na śmierć przez rewolucjonistę
Robespierre’a. Z pozoru tragiczna i bardzo przygnębiająca opowieść pod okiem Jana
Klaty zamienia się w komedio-dramat.
Lekka i przyjemna sztuka, to naprawdę świetny pomysł, aby oddać czasy rewolucji
francuskiej widzom Teatru Polskiego. Na Sprawie Dantona byliśmy w środę 26 listopada o godz. 19. 00 w ramach projektu Mały Magiel Sztuk. Byłam bardzo podekscytowana tym, że zobaczę tak wspaniałą scenę. Zaskoczyła mnie jeszcze bardziej, niż się spodziewałam. Ogromna
sala, cudowna scena, naprawdę byłam zadowolona. Zasiadłam więc na swoim miejscu i czekałam. Przedstawienie
zaczęło się od mocnej muzyki, na początku nie sądziłam, że to już, a jednak.
Tak jak przy mojej ostatniej recenzji przedstawię plusy i minusy spektaklu, jednak będzie to odmienna recenzja
od poprzedniej, ponieważ spektakl w przeciwieństwie do Miasta 44 oceniam pozytywnie. Ma zdecydowanie więcej
zalet niż wad, ale nie ma słońca bez ciemności.
Po pierwsze i chyba najważniejsze, aktorzy wspaniale odegrali swoje role. Według mnie najlepiej swoją rolę
odegrał Bartosz Porczyk, który wcielił się, gościnnie, w bardzo zabawnego, roztrzepanego i dość kobiecego poetę,
pisarza, przyjaciela Dantona – Desmoulins. To najlepsza postać w całym spektaklu, naprawdę umilała chwile spędzone na sali. Nie można jednak pominąć bardzo trudnej do zagrania roli, w którą wcieliła się Anna Ilczuk – żony
Dantona. Charakter tej postaci był niesamowicie trudny, z sekundy na sekundę pani Danton zmieniała się z niezależnej kobiety w bardzo przestraszoną dziewczynkę. To naprawdę ciężka do odegrania rola. Aktorka opowiadała
o niej i o swojej pracy następnego dnia, na bardzo ciekawym spotkaniu w Teatrze Polskim.
Kolejne co było wspaniałe – stroje. Bardzo mi się podobały, musiały być szyte z ogromna precyzją. Pewnie też
kosztowały swoje. Cała sceneria była bardzo dobrze zrobiona, ale elementy współczesności lekko ją psuły. Już się
czuło ten klimat rewolucji, kiedy nagle wjeżdża na scenę zdalnie sterowany czołg… Czy piły mechaniczne. Rozu11

miem, że miało to nadać zabawności
ści spektaklowi
spektaklowi, ale z mojej
jej strony było to niepotrzebne i tak był wspaniałą
wspaniał komedią. Oczywiście takżee muzyka była śświetnie dobrana, pomimo że współczesna, dobrze grała z klimatem rewolurewol
cji. Także elementy tańca były świetnie dostosowane chociażby
chocia
do Children of the Revolution.
Revolution To jest ogromny
plus tego przedstawienia.
Minus jednak jest. Po wyjściu
ściu ze spektaklu uznałam, żee Polacy, jak to Polacy, wsadzą niedługo elementy seksualności
ci człowieka i stosunków płciowych nawet do bajek dla dzieci. Niestety w prze
przedstawieniu
dstawieniu była ona jednym
z głównych elementów, co dosyćć mnie odrzuciło. Có
Cóż, jeśli ktoś nie lubi scen seksualnych lepiej niech nie idzie na
Sprawę Dantona.
Pomimo wszystko spektakl bardzo mi się
si podobał i jeśli mogłabym go ocenićć dostałby u mnie 3 na 5 gwiaz-

dek właśnie z powodu wyżej
żej wspomnianych scen. Gorąco polecam odwiedzićć Teatr Polski.
Shirley

recenzja koncertu
Jak kamienie na szaniec. Reż.
ż. Małgorzata Szeptycka, Tomasz Sztonyk. Aranżacja
Aranżacja i kierownictwo muzyczne
Krzysztof Żesławski.
esławski. Wrocław, Impart, 2014.

Jak kamienie na szaniec od kuchni, czyli jak zostaćć powstańcem....
powsta
"Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą
nios oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!... "
O spektakluu Jak kamienie na szaniec dowiedziałam się
w dniu przesłuchań do niego. Było już
ju więc za późno, aby
móc się załapać do niego, nawet z jakąś
jak najmniejszą rólką.
Niestety, trzeba było znaćć wszystkie teksty z płyty Lao
Che – Powstanie Warszawskie,, a ja
j płytkę tę słyszałam
tylko raz w życiu.
yciu. Załamana wię
więc usiadłam z boku przyglądając się razem z resztąą mojej klasy
klasy, jak nasi starsi
koledzy rozpoczynają utwór "1939 – Przed Burzą". Patrząc na nich ze sceny
ny auli bardzo chciałam do nich dołączyć
doł
przy słowach "Niech żyje Polska!". Widzicie, dla
mnie historia, a szczególnie Powstanie Warszawskie i okres Harcerstwa Polskiego jest najwspanialszym czasem
w dziejach Polski. Uważam, że rodzili się wtedy najdzielniejsi i najlepsi ludzie. Pomimo wojny, chciałabym żyć
w tamtym okresie. "Aby godnie żżyćć i umierać".
umiera Dlatego też bardzo zależało
ało mi na roli w tym przedstawieniu.
Kiedy pani Małgosia Szeptycka spytała,
spytała czy jest jakaś osoba na sali, która chce dołączyć do spektaklu i która
obiecuje, że nauczy sie tekstów na poniedziałek na próbę,
prób od razu wystrzeliła mi ręka
ęka w gór
górę, nawet o tym nie pomyślałam, to był impuls. Za mnąą poszło jeszcze kilka osób. Tym sposobem zaczęły
zaczę sięę dla nas próby do pierwsz
pierwszego w moim życiu tak dużego przedsięwzię
ęwzięcia. Tak, wydaje mi się, wielkiego.
lkiego. Nauczyłam się
si trochę tekstu pierwszej piosenki już na samej próbie. Był to ogromny chaos i wielkie emocje. Z ka
każdym
żdym nowym krokiem układu cz
czułam się bardziej zagubiona w tym wszystkim. Doznałam wra
wrażenia, żee nie dam sobie rady, pomimo wszystko. N
Nawet jeśli tak bardzo mi zależy, jużż po pierwszej piosence mam zadyszkę,
zadyszk a przecieżż jest ich dziesi
dziesięć.
Po zakończeniu próby dostaliśmy
śmy
my rozkaz: "Poniedziałek, ósma rano, aula". A przez weekend mieli
mieliśmy nauczyć
się dokładnie wszystkich tekstów. Jeszcze nigd
nigdyy tak długo nie słuchałam jednej płyty, nawet mojego ulubionego
zespołu. Wydawało mi się to niemożliwe,
żliwe, żeby nauczyć się tych wszystkich tekstów tylko w dwa dni, szczególnie,
żee jeszcze do nauki była chemia, biologia i kilka innych rzeczy (niestety poniedz
poniedziałek
iałek to najcięższy
najci
dzień w tygodniu). Po kilku godzinach słuchania tej płyty śpiewałam piosenki dosłownie każdemu,
demu, byleby je tylko
tyl umieć. Znajomy miał mnie dość, kiedy chodząc
ąc po cmentarzu śpiewałam mu: "Dostępu
pu do włazu my żżądamy!". Nie sądziłam,
że mi się uda, cóż – udało się. Oprócz „Barykady”
„
znałam praktycznie każdy
dy tekst. Nie były one dokładnie dopr
dopracowane, ale w poniedziałek na próbie już mogłam lepiej pracować. Czułam się w tym coraz lepiej. Chocia
Chociaż
wszystko było dla mnie nowe, to z próby na próbę
prób było coraz lepiej, coraz bardziej czułam klimat tego spektaklu.
s
Jakkolwiek to brzmi: czułam chęć
ęć walki z Niemcami. Byłam gotowa bi
bić Szkopów, mścić
ścić braci. Takie wcielanie się
w postać naprawdę oddziałuje
uje na psychikę,
psychikę ja czułam, widziałam i cierpiałam oczami powstańca,
powsta
starałam się jak
najlepiej to oddać. Nauczyłam sięę mdleć na zawołanie. To chyba było najciekawsze,, kiedy słyszę
słysz koło swojego
ucha: "Teraz będziemy padać,, rzucaj się jak najdalej". Zanim przeanalizowałam wypowied
wypowiedź, poczułam jak tłum
ludzi na mnie leci. Dzięki czemuśś takiemu, naprawd
naprawdę czułam, żee jestem w tym powstaniu, że ja też walczę za Pol12

skę. Choć w tak niewielkim stopniu
niu chciałam złożyć hołd bohaterom powstania i nie tylko! Zadba
Zadbać o pamięć Macieja Aleksa Dawidowskiego, mojego bohatera, który zginąłł w 1943 roku podczas Akcji pod Arsenałem, a także
tak
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
skiego, wspaniałego polskiego poety, poległego czwartego
czwartego dnia powstania w Pałacu
Blanka.
a. I wielu innych, którzy na to zasłużyli.
zasłuż
Mam nadzieję, że patrzącc z nieba byli wdzię
wdzięczni, nie tylko mi, ale
wszystkim, którzy włożyli
yli wkład w to przedstawienie,
przedstawienie za pamięć.
Próba generalna z zespołem była bardzo ciężka.
ci
Jest różnica między muzykąą z płyty, a muzyką
muzyk na żywo. Jednak
daliśmy
my z siebie wszystko, po prostu czułam to powstanie i opłaciło się być w to zaangaż
zaangażowanym. Nawet zostałam
publicznie doceniona.
a. Wtedy poczułam się najwspanialej na świecie. Być docenionym w czymś,
czym co się kocha.
W dwóch rzeczach, które kocham – teatr i historia Polski.
Spektakl mieliśmy grać dwa razy 13. listopada w Imparcie. O 10:30 i o 13.00. Co prawda głównie dla szkół
wrocławskich, ale jednak był to stres. Pierwszy raz grałam na takiej scenie, w takim miejscu,
miejscu dla tylu osób. Nawet
garderobę mieliśmy! Małą bo małą,
ą, ale garderoba
garderoba! No i oczywiście jedzonko
ko z bufetu. Pierwsza próba, trochę
troch nie
wychodzi, dostrajanie się, nagłośnienie,
śnienie, światła,
ś
ogromna sala. Serce bije coraz szybciej z każdą
ka
minutą, która zbliża do spektaklu.
u. Wchodzi organizator, pyta czy jesteśmy
jeste
gotowi i zaczyna się. Światła, scena, akcja. Wychodzi
narrator, mówi. Muzyka. Wchodzimy. Stres odlatuje tak szybko jak przyszedł, w tym momencie jestem powstańpowsta
cem warszawskim i zaczynam walkęę o mury miasta. Znika pu
publiczność,, jestem tylko ja i moja piękna
pi
Warszawa,
której muszę bronić. Z dumą zakładam
am biało-czerwona
biało
opaskę i noszę ją na ramieniu w Batalionie "Miotła".
Z prawdziwym przerażeniem wchodzę do barykady, z nadzieją czekam na zrzuty od anglików. Ogromny ból spraspr
wia mi rozkaz Morro o zdjęciu
ciu opasek i przej
przejściu, jako oddział niemiecki do Śródmieścia.
ścia. Prawdziwy strach i ro
rozpacz ogarniają mnie, kiedy Polacy do nas strzelają,
strzelaj a my krzyczymy: "Tu Zośka
ka nie strzelać!".
strzelać Smutek topi moje
serce, gdy
dy płaczemy w Czerniakowie, bo czerwoni
czerwoni nie przyszli. Zdradzili nas. Nienawiścią pałam do hitlerowców,
którzy strzelają nam w plecy, czujęę ból kuli, która wbija mi si
się w kręgosłup, ale sięę nie poddaj
poddaję. "Tylko świnie
siedzą w kinie" – krzyczę z prawdziwąą nienawi
nienawiścią w stronę Hitlera. Umieram i proszę, aby anioły mnie zabrały.
Aż w końcu pokazuję, że pomimo przegranej
granej i tak nikt nie pokona naszej pięknej
pi knej Polski. "Jes
"Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy,
yjemy, co nam obca przemoc wzi
wzięła, szablą odbierzemy!".
I nagle brawa i wracam do rzeczywisto
wistości, a usta same rozciągają mi się w uśmiechu,
śmiechu, gdy kłaniam sie i dos
dostaję
owacje. Udało nam się.. A widowni się podobało. Byłam zachwycona, dałam z siebie wszystko. Opłaciło się.
si Jeszcze nigdy nie czułam się tak dobrze jak wtedy, dostając
dostaj te brawa. Będąc docenionąą za mój występ.
wyst Następny spektakl, to był już pikuś, bez stresu,
u, wszystko się
si udało.
Kolejny teżż taki bę
będzie, dlatego zapraszam na wszystkie nasze spektakle!
Shirley

recenzja gry
Europa Universalis IV:: Grand Strategy Game. Producent: Paradox Interactive, 2013.
2013
Ahh, Paradox – firma słynąca
ąca z gier o niezdarnych czarodziejach, skomplikowanych
plikowanych gier strategicznych oraz niesamowitych ilościach płatnego contentu do ściągnięcia.
ścią
Oczywiście,
nieważne
ne jak bardzo chciałbym wam przedstawić
przedstawi wyłącznie
bardzo ciekawy przykład tego drugiego, nie mogę
mog niestety
wspomnieć o grach Paradoxu bez mówienia o DLC...
Europa Universalis IV to grand strategy game (strategia
głównie opierająca się na zarządzaniu
ądzaniu pań
państwem i planowaniu,
bez większego
kszego wpływu na bitwy) przedstawiająca
przedstawiaj
wydarzenia
od 11 listopada 1444 – na dzieńń po bitwie pod Warn
Warną do roku
1820. Celem gracza jest w ciągu
gu tych 400 lat zrobienie ze sw
swojego państwa największej światowej
towej potęgi.
potę A jest tu z czego
wybierać,, bo do dyspozycji mamy cały glob – amerykańskie i afrykańskie
skie plemiona, imperia dalekiego wschodu,
stepowi nomadzi... Jednak, oczywiście,
ście, najbardziej interesująca
interesuj ca jest Europa. Portugalia i Kastylia, gdzie gra opiera
się głównie na kolonizacji, potężne
ężne Francja i Imperium Osma
Osmańskie, rozdrobnione Święte
te Cesarstwo Rzymskie
Narodu Niemieckiego pod rządami
ądami austriackiego imperatora (podzielone na 50 różnych
żnych państw),
pań
Unia Kalmarska,
13

resztki Bizancjum, czy walczące o stworzenie Rosji Moskwa i Nowogród to jedynie kilka z ciekawszych przykłaprzykł
dów tego, czym można zagraćć na naszym kontynencie.
A jest too jedynie opis sytuacji z 1444. A jak wśród tego wszystkiego ma się Polska? W momencie rozpoczęcia
rozpocz
gry straciła ona unię personalnąą nad Litwą i Węgrami, po jednej stronie państwa
stwa Cesarstwa Niemieckiego, z kt
którymi wojna może zakończyć sięę ingerencją cesarza, Zakon Krzyżacki blokujący drogęę do Bałtyku, W
Węgry, które
z niewiadomego powodu lubiąą ustawiać Polskę jako rywala,, oraz Osmani na południu i rosnące
rosn
w siłę Księstwo
Moskiewskie za Litwą.. W tej sytuacji jedynym pewnym przyjacielem jest Litwa, z któr
którą za pomocą jednej decyzji
można utworzyć unię i zmiażdżyć
ż ć zakony w Prusach i Inflantach, sta
stać się środkowoeuropejsk
rodkowoeuropejską, ba – światową potęgą i nie dopuścić do ewentualnych rozbiorów... lub wr
wręcz przeciwnie, zagrać sąsiadują
ąsiadującąą Rosją lub Brandenburgią z aspiracjami na stworzenie Prus i spowodowa
spowodować sytuację podobną do historycznej.
Gra od wydania była bardzo rozbudowana, a w ostatnim czasie, po wydaniu łatki 1.8, dodającej
ącej między
mię
innymi masę nowych
prowincji można ją pewnie uznaćć za jedn
jedną z najbardziej złożonych strategii dostępnych
pnych w tej chwili. Pa
Państwem można władać
w każdym aspekcie i chociaż można
żna zwracać
zwraca więcej uwagi na
jedne, a mniej na inne, nie branie pod uwagę
uwag pozostałych aspektów zazwyczaj kończy się fatalnie.
Opisanie wszystkich mechanik gry zajęłoby
zaj
mi co najmniej 4
strony, poza tym, sam do końca
ńca nie wiem, czy po około 0,5 roku
grania w pełni zrozumiałem i opanowałem
panowałem wszystkie mechanimechan
zmy. Niemal wszystko – technologiczny rozwój, stabilność
stabilno państwa, tłumienie buntów, tworzenie rdzennych prowincji czy wyw
bór nowych idei zależyy od punktów mocy, dzielących
dziel
się na administracyjne, militarne oraz dyplomatyczne. Ich
wzajemny wpływ oraz wielofunkcyjność powodują, że trzeba naprawdę uważać,
ć, jak się z nich korzysta – nieprzyjemną sytuacją jest brak punktów dyplomacji, gdy chcesz sko
skończyć wojnę,, bo akurat postanowiło si
się podwyższyć
poziom technologii dyplomatycznej.
Gra skupia się najbardziej
ej na walce, znajdowaniu powodów do wojny (wymaganych, jeżeli
jeż chcesz utrzymać
dobre relacje z innymi państwami,
stwami, oraz stabilność
stabilno swojego państwa
stwa przy wypowiadaniu wojny) oraz obmy
obmyślaniu
strategii. Armiom można przydzielaćć generałów, których statystyki opierają sięę na tradycji armii oraz zwykłym
losowaniu. Oczywiście, są równieżż historyczni generałowie, a rolę
rol generała można
żna przypisać
przypisa również swojemu
władcy. Jest to jednak dosyć niebezpieczne, szczególnie gdy król ma niepełnoletniego potomka, bądź
b
w ogóle go
nie ma – w pierwszym przypadku dojdzie do regencji, w czasie której nie można
mo na wypowiadać
wypowiada wojen, drugi może
się nawet skończyć wpadnięciem
ciem pod unię
unię. Jednostki dzielą się na piechotę, jazdęę i zdobywan
zdobywaną przy 7. poziomie
militarnym artylerię. Jednak nawet przy budowaniu wojsk trzeba uważać
uwa
– należy
ży pamiętać
pamię ć o limicie wojsk w swoim państwie (podnieść go można
żna za pomocą
pomoc podboju bądź specjalnych idei) i sile ludzkiej, która niesamowicie
szybko spada w czasie wojny, a bez niej gracz będzie
b
zmuszony zrezygnować z regularnej armii na rzecz znacznie
droższych
szych najemników. W czasie wojny nale
należy również pamiętać o terenie – atakowanie armii wroga w Tyrolu
może skończyć się fatalnie, nawet, jeśli
śli ma si
się przewagę liczebną i silniejszego generała.
Niestety – tak bardzo złożona
ona gra nie może
mo obejść się bez wad. Historycznych purystów zdenerwuje znaczna
umowność granic (kształ i położenie
żenie
enie prowincji Memel nie jest NICZYM uzasadniony), wię
większość
wi
graczy będzie
przeklinać głupie bugi występujące
ące tu i tam,
ta sztuczna inteligencja też potrafi dopiec. Kolejnym problemem produkprodu
cji jest jej skupienie na militariach – opcji dyplomatycznych i intryg jest zdecydowanie za mało, zupełna odwrotodwro
ność Crusader Kings,, które skupiało się niemal wyłącznie na dyplomatycznym knuciu.
Jednak tym, za co Paradox będą
ę ą przeklina
przeklinać pokolenia można zmieścić w trzech literach – DLC, czyli Downloadable Content. Nikomu raczej nie przeszkadzają
przeszkadzaj paczki z muzyką i skórkami dla żołnierzy w danych pa
państwach,
jednak firma poszła o krok dalej – z okazji większych
wi
patchy wydaje DLC, dające
ące nowe mo
możliwości posiadaczom,
niektóre niemal niezbędne
dne w danej wersji gry. Niestety, właśnie
wła
z tego słynie Paradox – należy się jedynie cieszyć,
że nie zrobili powtórki z Crusader Kings,
Kings gdzie płatna zawartość dawała dodatkowe połacie terenu i historyczne
„bookmarki”.
Europa Universalis IV zdecydowanie nie jest dla każdego
ka
– nauczenie się jej podstaw zajmuje bardzo dużo
du
czasu, gra nie jest też zapełniona akcją. Jeśli
Jeś jednak interesuje Was historia nowożytna
żytna i/lub alternatywna, lubicie
siedzieć przy ekranie, obmyślając
ą każdy
żdy swój następny
nast
ruch lub po prostu macie bardzo dużo
du wolnego czasu i nie
wiecie jak go zapełnić – polecam spróbować
spróbowa swoich sił z EUIV, szczególnie, żee jak na grand strategy, jej zasad
zasady są
dosyć proste.
Zdj.: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=19202
online.pl/S016.asp?ID=19202

Marcin „Pietrek” Piotrowski,
Piotrowski kl.2A
14

felieton

Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
W początkowej fazie moich rozważań trzeba sobie zadać następujące pytanie: Czym tak w ogóle dla mojego
pokolenia są mass media? Ja, jak i moi rówieśnicy spędzamy większość swojego wolnego czasu w świecie
wirtualnym. Coraz częściej małe dzieci zatracają się bez pamięci w grach komputerowych
czy telewizji i nie ukrywajmy, że bariera wieku będzie się jeszcze obniżała.
Co więc takiego atrakcyjnego dają nam środki masowego przekazu?
Między innymi to, że możemy pokazać siebie w kreatywny sposób, mamy pewnego rodzaju wolność, możemy publikować swoje zdjęcia, dodawać posty, po części jest to rozrywka, takie oderwanie od rzeczywistości. Lecz to wszystko to
tylko pierwszy stopień na Mount Everest, chodzi tu o coś innego, głębszego, przede wszystkim o to, że w internecie
jesteśmy inną osobą, na Facebooku możemy poczuć się kimś innym, co w pewien sposób nas dowartościowuje, stajemy
się bardziej pewni siebie. W wirtualnym świecie, młodzi ludzie przede wszystkim szukają akceptacji i zrozumienia, bo
często ze strony bliskich nie mogą na nią liczyć. Sama znam wiele osób, które internet podtrzymuje przy życiu, są zagubione, samotne i świadomość poznania innych wirtualnych przyjaciół, nawet krótka rozmowa są ukojeniem i dają im
przeświadczenie, że mają po co żyć. Rzeczą oczywistą jest, że w internecie można poznawać innych ludzi, często z innego kraju czy kontynentu, niesie to jednak za sobą pewnego rodzaju ryzyko, że osoba za którą się podaje nie zawsze
jest prawdziwa. Wiele dziewczyn zaślepionych wizją bogatego księcia z bajki decydują się na spotkanie i konfrontację,
często ich wybranek okazuje się mężczyzną w podeszłym wieku, który chce je wykorzystać seksualnie. Jednak jeśli w
mądry i przemyślany sposób korzystamy z mediów społecznościowych, to możemy spełniać swoje marzenia czy też
realizować życiowe pasje. Sama często oglądam blogi różnych szafiarek czy też blogi o charakterze podróżniczym czy
kulinarnym. Blog jest to dobry sposób na przedstawienie swoich zainteresowań w ciekawy sposób.
Internet może też pełnić rolę edukacyjną dla mojego pokolenia, młodzież czerpie dużo informacji w sieci, ale tu też
byłabym ostrożna, co do prawdziwości wszystkich tych informacji. Co często wychodzi na jaw dopiero w momencie
konfrontacji z nauczycielem podczas zajęć lekcyjnych. Ale skąd ta moda na wykorzystywania mass mediów w prawie
wszystkich czynnościach życia codziennego u młodego człowieka? Może dlatego, że współczesny młody człowiek żyje
w ciągle zmieniającym się świecie nowoczesnych technologii. Mamy wszystko, czego potrzebujemy: telefon najczęściej
z dostępem do internetu, komputer, telewizor oraz inne atrakcyjne gadżety. Młodzież w XXI w. żyje zupełnie inaczej,
niż ich rodzice czy nawet starsze rodzeństwo, są już od podszewki związani ze światem nowych odkryć informatycznych. Coraz częściej możemy się spotkać z niedojrzałymi osobami w sieci, dla nich priorytetem jest jak największa ilość
polubień pod zdjęciami na Facebooku czy Instagramie. To wszystko jest bardzo infantylne, ale tak niestety jest, kilkunastoletnie osoby robią wszystko, aby w internecie stać się popularne, bo często nie są lubiane w świecie rzeczywistym.
Bardzo ważnym zagadnieniem jest także cyberprzemoc czyli agresja elektroniczna, która objawia się stosowaniem
przemocy poprzez nękanie, zastraszanie oraz wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem przede wszystkim internetu,
ale także wiadomości sms. Jest to bardzo powszechna forma przemocy, często anonimowa. Groźby internetowe mają
często charakter fizyczny, jak i emocjonalny, który powoduje trwały uszczerbek na samoocenie osoby poniżanej. Często
zastraszane są niewinne osoby, które potem mają problemy z psychiką, a one w wielu wypadkach prowadzą do samobójstwa. Z biegiem lat, gdy do sieci wchodzą coraz to młodsze osoby, liczba przemocy internetowej wzrasta.
Internet to jednak nie tylko fora społecznościowe. YouTube jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron przez młodych ludzi. Filmiki, z którymi się stykamy mają charakter przerażający, treść niektórych z nich ma często charakter destrukcyjny czy obśmiewający wartości, którymi powinien się kierować dorastający człowiek. Youtube to platforma mająca na celu publikację różnych gatunków muzyki, filmów, seriali itp. tak, aby urozmaicić nasze życie.
Zarówno w telewizji, jak i w internecie powstaje ogromna ilość seriali paradokumentalnych takich, jak np. : Pamiętniki z wakacji, Trudne sprawy czy Dlaczego ja?, których tematyka trafia najczęściej do prostych ludzi, przybliżając
problemy życia codziennego, jednocześnie ukazując aktorów-amatorów w krzywym zwierciadle, ponieważ ich aktorstwo jest na bardzo niskim poziomie. Młodą cześć telewidzów programy tego typu bawią i wprowadzają w dobry nastrój.
Dzięki mediom społecznościowym nastolatkowie, przede wszystkim damska część internautek, jest na bieżąco
z plotkami o swoich idolach, tworzą się fankluby oraz mają miejsce zloty fanów w świecie rzeczywistym.
W świecie wirtualnym młodzież posługuje się także odrębnym językiem czyli slangiem, panuje moda na duże naleciałości z języka angielskiego lub też skróty wyrazowe, dla osoby która na co dzień nie jest bywalcem sieci ten język jest
niezrozumiały.
Media społecznościowe dają nam ogromne szanse na rozwój, realizację lub też po prostu dają chwilę przyjemności i wytchnienia od problemów życia codziennego. Internet oraz nowe technologie, to przyszłość naszego społeczeństwa. Wszystko jest dla ludzi, tym bardziej dla młodych ludzi, ważne aby umieli oni w mądry sposób korzystać z mediów społecznościowych.
Aleksandra Siudek, kl. 2G
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opowiadanie

Czy to może być sen?
Część 2
Kochany Pamiętniku!
Minęło już kilka tygodni odkąd spotykam się z Austinem. Szczerze? Jest niesamowicie. Codziennie przychodzi po
mnie rano, czasami jedziemy, ale raczej chodzimy pieszo. Moja mama nie bardzo go lubi. Kiedy przychodzi do
mnie, spogląda na niego badawczym wzrokiem, a potem bez słowa wychodzi z pokoju. Chciałam z nią
porozmawiać na ten temat, niestety unika tego jak ognia. Niestety, czuję jak się od siebie oddalamy. Mijamy się, nie
ma jej teoretycznie cały czas w domu. Jeremy nie zwraca na to w ogóle uwagi, w zasadzie jego to nic nie obchodzi.
Co robić Pamiętniku? Z jednej strony nie chcę stracić kogoś, kogo kocham, a z drugiej strony... nie chcę stracić
własnej rodziny! Wracając do osoby Austina. Jest coś w nim, czego nie rozumiem. Zawsze, kiedy jesteśmy sami, cóż
on tak jakby próbował ochronić mnie swoim ciałem. Nie zapytałam go, dlaczego się tak zachowuje, jednak jest to
naprawdę zastanawiające. Tak w ogóle to dzisiaj jest bal Halloweenowy. Jestem w totalnej rozsypce. Nie wiem, co
na siebie ubrać. Zostały mi niecałe 3h, zanim Austin po mnie przyjedzie, mamy znowu w domu nie ma, kogo mam
się poradzić!? Jak wrócę, to opiszę jak było. Chociaż już przypuszczam, że licealne bale są... beznadziejne.
Ale może w tym roku będzie inaczej. Zobaczymy. Jak na razie trzeba tylko trzymać kciuki.
Odkładam pamiętnik z westchnieniem. Czas
zacząć się szykować. Powolnym krokiem zmierzam
w stronę łazienki. Podchodzę do lustra i patrzę na
siebie krytycznym wzrokiem. Zastanawia mnie to, co
takiego widzi we mnie Austin. Pofalowane blond
włosy, błękitne oczy. Zwykła, prosta dziewczyna.
Z rozmyślań wyrywa mnie dźwięk przychodzącej
wiadomości SMS. Uśmiecham się pod nosem,
domyślając się kto do mnie pisze. Moja
najlepsza przyjaciółka, która od ponad
5. godzin szykuje się na bal...
- Koszmar! Nie umiem ułożyć
właściwie pasującej fryzury! /E.
- Serio? Ja nawet nie zaczęłam się
szykować. / L.
- Kobieto, chcę zauważyć, że masz tylko
1,5h, chyba że zapomniałaś, że Austin
przyjeżdża po ciebie wcześniej. /E.
Zamieram. Jasne, że zapomniałam...
- Wiesz, chyba jednak się ruszę.
Rys. Karolina
Birnbaum, kl. 3C
Do zobaczenia. /L
- Ha ha, już widzę twoją spanikowaną minę a'la „nie
wyrobię się!”. Pa! /E.
A tak serio, to Elizabeth ma rację, nie wyrobię się.
Cud musi jakiś nastąpić.
Stoję przed szafą. Mam straszny dylemat. Czy mam
założyć krwistoczerwoną, długą do ziemi suknię
wiązaną za szyją, czy szmaragdową do ziemi bez
ramion... uch. W końcu decyduję się na
krwistoczerwoną. Włosy upinam z tyłu, tak, aby
falami spływały po plecach, z boku wplatam
czerwono-krwistą wstążkę. Podkreślam oczy czarną
kredką i usta czerwona szminką. Spoglądam na siebie
krytycznym wzrokiem. Nie jest najgorzej.
Rozlega się dzwonek do drzwi. Zakładam szpilki,
chwytam torebkę i ostrożnie zbiegam na dół.
Otwieram drzwi, a moim oczom ukazuje się mój
anioł. Ubrany jest w czarny garnitur, białą koszulkę
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i czerwony krawat. W ręce trzyma czerwoną różę.
- Dla ciebie, moja piękna.
Uśmiecham się do niego i biorę od niego kwiat, przez
nieuwagę kolec wbija się w opuszek mojego palca.
Syczę cicho z bólu. Na palcu pojawia się kropla krwi.
Czuję jak Austin koło mnie staje się spięty.
Spoglądam na niego, jednak idealnie maskuje swoje
emocje.
- Idź lepiej przemyć ranę, zaraz musimy iść - mówi
cicho pod nosem, odwracając się w stronę podwórka.
Nieco zmieszana wkładam różę do wazonu,
przemywam palec. Zamykam drzwi i ruszam
w stronę auta. Jednak samochód jest zamknięty.
Czuję jak silne i umięśnione ramiona oplatają mnie
w talii.
- Przepraszam - Austin mruczy mi do ucha, by zaraz
przenieść się na moją szyję. Czuję jego oddech, ta
jego słodka woń....
- Austin, chyba powinniśmy już jechać, nie sądzisz?
- Racja, przepraszam. Poniosło mnie - odpowiada
zmieszany. Odwracam się w jego stronę i składam
delikatny pocałunek na jego ustach.
- Za dużo przepraszasz. Mnie nie musisz za nic
przepraszać. Po prostu bądź.
Uśmiecha się do mnie i pomaga wsiąść mi do
samochodu. Przez całą drogę spogląda na drogę
widocznie zamyślony, próbuję odszukać jego wzrok,
jednak po kilku minutach daję za wygraną. Cisza
między nami robi się nieznośna. Naprawdę,
nienawidzę tych jego zmian nastroju.
Do szkoły dojeżdżamy chwilę przed rozpoczęciem balu. Sala gimnastyczna jest pełna ludzi.
Światła z reflektorów oświetlają połowę
pomieszczenia, reszta ginie w półmroku. Austin
splata palce z moimi, znów przybiera pozycję
obronną, rozgląda się po całym pomieszczeniu.
Wzdycham cicho, główkując nad tym, jak mam to
zrozumieć. Dyrektor oficjalnie otwiera bal, czas

rozpocząć pierwszy taniec. Mój chłopak patrzy na
mnie pytająco i wyciąga dłoń. Chwytam ją
niepewnie, jestem kiepskim tancerzem. Jednak, kiedy
znajduję się na środku sali, w jego objęciach,
w końcu czuję, gdzie jest moje miejsce. Kładę mu
głowę na ramieniu, a on przyciąga mnie jeszcze
bliżej, czuję jego słodki zapach, który otumania moje
zmysły. W pewnym momencie czuję jak drgnął
i usłyszałam jego głos przy uchu.
- Chcesz coś do picia?
Kiwam głową i uśmiecham się do niego z czułością.
On w odpowiedzi całuje mój policzek i nurkuje
w tłum. Podchodzę do najbliższego wolnego stolika
i siadam, by poczekać na Austina. Kątem oka rejestruję, jak szeryf Mason, który miał pilnować porządku razem z nauczycielami podchodzi do dyrektora i coś mówi. Dyrektor bladnie na twarzy i rusza
w kierunku sceny. Muzyka milknie. Mężczyzna
podchodzi do mikrofonu i lekko drżącym głosem
mówi:
- Jeśli na sali znajduje się teraz Lily Watson, proszę
ją, aby na chwilę podeszła obok sceny.
Wstaję z miejsca i niepewnym krokiem idę w stronę
pana Clarka. Jego mina nie świadczy o niczym
dobrym.
- Panno Watson, pani matka... - głos mu się załamuje.
- Co się jej stało? - pytam przerażona. Czego mogę
oczekiwać?
Dyrektor bierze głęboki oddech i zdobywa się na
odwagę.
- Lily, twoja matka nie żyje. Została zamordowana
w swoim gabinecie, w szpitalu.
Czuję jak cała krew odpływa z moich kończyn.
Tracę panowanie nad swoim ciałem. Oczy zachodzą
mi mgłą. Słyszę tylko krzyk Austina, ktoś chwyta
mnie w ramiona. Tuli mnie, kiedy ja płaczę.
Mamo, kocham cię. Wróć do mnie.

wmawiałeś, że się zmienisz, a ja, głupia, wierzyłam
ci. Okłamywałeś mnie, z każdą możliwa okazją.
Cierpiałam i nadal cierpię przez ciebie, więcej niż
możesz sobie to wyobrazić. Myśli huczą mi w głowie. Wpatruję się w ciebie z taką nienawiścią, na jaką
mnie tylko stać. Po tobie to jednak spływa, nadal
uśmiechasz się, jak skończony debil. Wbrew mojej
woli łzy pociekły z kącików moich oczu. Machinalnie wyciągasz do mnie rękę, w geście troski, chociaż
i tak zaraz mnie zabijesz. Widzę w twoich oczach jak
próbujesz mnie uspokoić:
"Cii, kochanie, zaraz cię zabiję, będzie po wszystkim,
nawet niczego nie poczujesz."Pochylasz głowę i spoglądasz na mnie tak, jak kiedyś. Delikatnym ruchem
palców ocierasz łzę z mojego zmarzniętego policzka.
Z twoich ust wydobywa się szept, którego nie jestem
w stanie zrozumieć. I oto nagle padam na ziemię,
miotając się w we wszystkie strony, próbując uciec
od niewidzialnych ostrzy, które atakują moje wnętrzności.
Ból.
Pusta.
Rozpacz.
I znów ból...
Czuję, jak niewidzialne ostrze wbija się w moje żebra, łamiąc je na drobne kawałeczki. Ty zaczynasz krzyczeć, nie jestem w stanie usłyszeć, co. Słyszę tylko dziki rytm mojego serca, które galopując,
ucieka przed bólem.
W jednej chwili wszystko ustaje. Leżę na śniegu,
twarzą do ziemi. Próbuję wziąć głęboki oddech, aby
się uspokoić. Na darmo. Próbujesz mnie podnieść,
jednak wyrywam się z twoich objęć.
- Zostaw! - krzyczę.
Twoi ludzie gdzieś zniknęli, czyżby był to twój rozkaz, chcesz mnie wykończyć ... osobiście?
- Lily! Pozwól sobie pomóc.
- Nigdy! Zostaw mnie w spokoju.
- Jesteś ranna, potrzebujesz pomocy.
- Austin, zrób to od razu, albo walcz!
- Co!? Z kim? Z tobą!?
- Walcz, tchórzu.
Jednak trafiłam w twój czuły punkt. Twoja ręka zadrżała, robisz powolny ruch w stronę miecza.
- Nie, nie mogę. Nie z tobą.
Rzucam spojrzenie w twoją stronę. Sięgam po moje
kochane ostrze i mówię:
- A jednak. Jesteś tchórzem.
Budzę się z krzykiem. Trzęsącymi się rękoma odgarniam włosy ze spoconej twarzy. Co się ze mną
dzieje? I co miał oznaczać ten sen? Kim ja jestem?
Idę do łazienki, ocierając łzy z policzków, w domu
panuje cisza. Staję przed lustrem i nagle do mojej
świadomości docierają wydarzenia z minionego wieczoru. Bezwiednie osuwam się na zimne kafelki.
- Mamo... - szepczę i ogarnia mnie niewyobrażalna
rozpacz.
Weronika Behm, 1F

***
Świszczący oddech na moim karku. Ciarki przechodzą przez całe moje ciało. Nie jestem w stanie
poruszyć żadną częścią ciała. Wokół mnie w ciasnym
okręgu stoją postacie w czarnych pelerynach z kapturami na głowie i zasłoniętymi twarzami. W moich
oczach odbija się strach, kolana zaczynają drżeć.
Nagle ciężki oddech potwora za mną cichnie, uwalnia mnie z paraliżu. W końcu mogę kącikiem oczu
określić moje położenie. Jestem zamknięta w okręgu,
a czuję się jak zamknięta w klatce. Powoli tracę kontrolę nad moimi ruchami, jednak muszę być twarda.
Postacie przede mną rozstępują się, wpuszczając do
okręgu promień ostrego, zimowego słońca, które
boleśnie odbija się od mojej twarzy, powodując
okropny ból. Podchodzisz do mnie, twoje oczy, zimne jak otaczająca nas zima, spoglądają na mnie bez
wyrazu, tylko ten szyderczy uśmiech na twojej twarzy. Nie potrafię zrozumieć, jak mogłam kiedykolwiek pokochać takiego potwora, jak ty. Tyle razy
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kącik Sznajderki

Zimowy look
Witajcie kochani ! Coraz bliżej
żej Ś
Święta Już niedługo ubieranie choinki, pieczenie ciast i pierniczków,
uwielbiam tę świąteczną
ś
atmosferę, myślę że Wy również..
Życzę Wam radosnych, spokojnych, pełnych miło
miłości Świąt Bożego
żego Narodzenia!
Makijaż
Na wyrazisty makijaż powiększający
ący oko, postawił w tym sezonie m.in Gucci.
Kosmetyczny niezbędnik
- brązowy lub szary cień do powiek
- czarny eyeliner,
- biała, miękka kredka do oczu,
- czarna maskara.
Sposób wykonania:
1.Na górną i dolną powiekę nałóżż brązowy
ązowy lub szary cień.
cie
2.Narysuj kreskę na górnej powiece, a nast
następnie delikatnie rozetrzyj ją cieniem.
3.Biała kredka ma wypełnić miejsce
ejsce przy samych rzęsach.
rz
4.Na samym końcu użyj maskary.
Paznokcie
Niestety, jesteśmy zmuszeni pożegnać
ż
ć letnie pomara
pomarańcze, żółcie, mięty i róże.
e. Delikatnym wspomnieniem ciepłych
miesięcy będzie
dzie jedynie biel. W nadchodz
nadchodzącym sezonie skupiamy się na barwach
ch typu bordo, brąz,
br czerń, szmaragdowa zieleń, czerwień,, czy odcieniach szarości,
szaro
perły i metalicznych, kolor niebieski, złoty (ale tylko jako dodadod
tek np. w formie paska w nowej wersji french manicure).
manicure To nie wszystko, modny będzie
ędzie także
tak lakier... bezbarwny!
Włosy
Obojętnie, czy zdecydujesz sięę na delikatne fale, nadal modne warkoczyki, czy wyprostujesz włosy. W główn
główną
rolę odgrywa... przedziałek! Może
ż byćć centralny lub asymetryczny - to już zależy
ży od twojego humoru. Ważne,
Wa
żeby był zaznaczony, nawet gdy zdecydujesz się
si na niedopracowaną fryzurę.
Moda
Koniec sztywnych zasad. Zima nie będzie
ędzie ani monotonna, ani nudna. Choć nie zabraknie szaro
szarości, tuż obok niej
pojawiają się zmysłowe odcienie czerwieni. Projektanci si
sięgnęli takżee po pełne słodyczy cukierkowe
cukie
odcienie,
prezentującc swoje kreacje w kolorach waty cukrowej, lodów pistacjowych i landrynek. W opozycji do lekkich i
uroczych pasteli stoją intensywne, nasycone barwy łłączące się ze swoimi kontrastującymi
ącymi odpowiednikami. MetaMet
liczny blask zadomowił się na dobre.

Na koniec coś
co specjalnego... świąteczne pierniczki!
Produkty:
*1 łyżeczka kakao
* 1/2 kg mąki
* 200g miodu
*1 opakowanie przyprawy do pierników
* 200g cukry pudru
* lukier
* 120g masła
* nasza wyobraźnia
nia do dekorowania naszych
* 1 jajko
smakołyków : )
* 1 łyżeczka proszku do pieczenia
To przygotowujemy!
1. Podgrzej miód z cukrem pudrem i przyprawami.
2. Ostudź.
3. Przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao, dodaj ostudzony miód, cukier puder i przyprawy oraz jajko
i masło.
4. Wyrób ciasto, uformuj kulęę i odstaw do lodówki na 30 minut.
5. Ciasto rozwałkuj na grubość
ść ok.1/2 centymetra i wykrawaj foremkami kształty pierniczków.
6. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 15 minut.
7. Gdy ostygną udekoruj je lukrem.
I gotowe :) SMACZNEGO !
Sylwia Sznajder, kl. 1F

mówimy po angielsku

CREATIVE WRITING
Jak co roku konkurs CREATIVE WRITING przyciągnął sporą grupę uczestników. Bardzo
trudnym zadaniem było wybranie zwycięzców, ponieważ wszyscy młodzi pisarze starali się
jak najlepiej i najciekawiej podejść do wybranego tematu.
Oto tematy, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie:

1. Your school building used to be a haunted place. Imagine yourself in there and invent a story.
2. At the garage sale Lucy buys an antique urn , which she thinks will look nice decorating her bookcase.
But when she gets home, she realizes there are someone1s ashes in it…
3. A horoscope, make up, a missing tooth … Invent a story with all the three expressions.
Pomysł i oryginalność były kluczem do wyboru zwycięskich prac. Organizatorkami konkursu były nauczycielki
języka angielskiego, panie: Ewa Toporek-Niemczyk i Wioletta Ejlak-Borowiak
Autorem poniższej pracy, jest Maciej Franków (temat pierwszy), uczeń kl. 2C,
zdobywca I miejsca w konkursie Creative Writing 2014
,,It’s full moon, maybe we shouldn’t go in there tonight?”. That was Michael Frey`s only thought as he cut the last
piece of barbed wire wrapped around the gate.
~~~~
John pushed him out of the way and pulled it open. Although it was huge and rusty, it didn’t make a sound.
,,Weird” Frey exclaimed quietly staring at the crazy looking symbols covering the school windows as he stepped in
the frontyard. The school building seemed abandoned .Michael could swear that he had seen something out of the
corner of his eye close to what seemed to be the entrance to the basement. Something wasn’t right, they were being
watched.
~~~~
Frey felt really uneasy as John simply forced him into the main building. As they wandered in, they’d been immediately intoxicated by a horrible stench. The stench of rotten flesh mixed with the smell of the humongous amounts
of fungus surrounding and successfully spreading through most of the walls, ceilings and floors. Michael could feel
the metallic scent deep in his throat, almost like he had been swallowing blood. It was supposed to be a fun trip to
an abandoned place. Being unable to breathe without feeling sick was not quite the way he would describe as
,,fun”.
~~~~
,,Come on John, there’s nothing in here, let’s go!”. Frey tried to persuade him to leave. But his fidus Achates
(= faithful friend) wouldn’t give up that easy. He grabbed Michael by the arm and dragged him to the nearest
room. ,,It’s amazing! Look at all this!”. At this point, John was almost screaming with excitement, flopping his
arms around, trying to point out all the mysterious things – from the greenish, blob-like fungus surrounding them,
to some ritual symbols, some carved on the walls, some painted with a deep red paint, that seemed a bit too thick.
,,Alright man, I think I’ve seen enough” Michael stuttered as he fixed his eyes on a mysterious little doll lying in
the corner. As he insisted on leaving, they heard it. ,,Comme onn Johhnn”. It sounded almost like Michael, but the
voice had hardly any cadence. They both stood completely frozen and visibly shaken. And then they heard a cackle
as something huge and hairy moving on all fours rapidly crawled along the corridor. And it peeked inside.
~~~~
Michael was leaning against the gate, trying to catch his breath. He bolted out the window an
d ran like there was no tomorrow leaving blood drips and John behind him. Frey didn’t stop when he saw as the
awful-looking creature pounced at his dearest friend. He didn’t stop, when he heard John screaming in agony,
trying to fight that thing. He stopped when he got out of t the gate, only because he couldn’t breathe anymore. And
then he heard the cackle. Frey looked over the school front door and he saw it. Its fur coated in blood, standing on
all fours, unnaturally gigantic limbs And its face. Its goddamn face. It was John’s face. And it looked right back at
him. It tilted its head back and Michael heard his own voice, but horribly twisted. ,,Thherrree’ss nnnotthingg in
hhereee, commme onnn”, and the thing let out a final tremendous screech as Michael Frey ran into the night. And
that was how he met a skin walker.
Maciej Franków, kl. 2C
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nowe filozofie

Coś o uczuciach i genialnej gumce
Nie lubię okazywać smutku. On oczywiście jest i odczuwam go bardzo mocno. Smutek kojarzy nam
się z cierpieniem, niedoborem czegoś lub kogoś. Smutek często siedzi mi w głowie, ale jak już napisałem
wcześniej, ja się uśmiecham. To taka moja mimowolna maska, której raczej nie chcę się pozbywać.
Człowiek dąży do szczęścia, do stanu catharsis i powinniśmy sobie na to pozwolić.
Nie zaprzątajmy sobie głowy smutkiem. Oczywiście!
Są miejsca i okoliczności, gdzie wręcz wskazane
jest być załamanym. Strata kogoś to cios… Nie tyle
fizyczny, co psychiczny. Nasz umysł próbuje wyładować negatywną energię. Ogólnie, jak już pisałem
wcześniej, teraz po prostu rozwijam ten wątek, człowiek dąży do szczęścia. Podświadomość zrobi
wszystko by pozbyć się zbędnych czy szkodzących
nam elementów. Smutek nie jest takim elementem,
on jest działaniem naszego wnętrza, mające na celu
pozbycie się bólu.
Jest dużo działań, które nasza podświadomość
uaktywnia, gdy nasz organizm chce się pozbyć szkód
na naszym szczęściu. Jedną z takich metod, według
mnie też najniebezpieczniejszą ze względu na skutki
uboczne jest zapomnienie. Człowiek po wyniszczających przeżyciach jest w stanie wrócić do pseudonormalności. Wypadek powoduje „uśpienie” organizmu, co daje znowu sposobność podświadomości do
działania. Malując obraz popełniamy błąd, w celu
poprawy tegoż błędu, nakładamy na niego inną farbę,
która zakrywa niedoskonałość. Jednak błąd tam jest,
on nie zdematerializował się. Na płótnie powstaje
nierówność, która uwypukla się w danym miejscu
z pewnego punktu widzenia. Może dojść nawet do
zmian w farbie, która miała unieszkodliwić błąd.
Farba zmienia kolor, zmieniając też cały obraz. Mam
nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ponieważ
nie mogę jakoś ubrać tego w słowa. Najważniejsze
jest to, że błąd mimo tego, że jest zasłonięty, wciąż
oddziałuje na człowieka i jego świadomość. Zmienia
nasze wspomnienia i czasem nawet nasz charakter.
Dlatego zapominanie, a raczej zamazywanie jest
niebezpieczne.
Nie wszystko układa się po naszej myśli. Wręcz
przeciwnie! Człowiek jest rzucony w straszną pustkę,
z której próbuje uciec i… nic mu to nie daje. Życie
ma dziwny kształt. To sinusoida, która wzrasta
i znów opada. Po każdym wzlocie jest sromotny upadek na samo dno. Nic tego nie zmieni! Nie ma człowieka idealnego… To nawet nie muszą być nasze
decyzje, które zmieniają nasze losy. Czy wierzę
w przeznaczenie, jakiś rodzaj nadrzędnej siły, która
nami porusza? Tak. To naprawdę wiele tłumaczy.
Ludzie nie spotykają się po latach, bo tak! To
wszystko jest ustalone i niezmienne. Każdy krok jest

ustalony. Poruszamy się po wyznaczonych torach.
Możemy to wszystko porównać do moskiewskiego
metra. Jesteśmy pociągiem, który rozpoczyna podróż
w punkcie A i kończy w punkcie B. Po drodze przecinamy kilka innych linii i zdajmy sobie z tego sprawę, to wszystko jest ustalone! Wielki budowniczy
stworzył sieć o wiele bardziej rozbudowaną niż zwykłe moskiewskie metro! Mam nadzieję, że to w miarę
logiczne, ponieważ jest to wytłumaczone bardzo
łopatologicznie.
Nie wierzę w przypadkowość rzeczy, bo zbyt
często spotykałem się z myślami „co by było, gdyby…” Nie ma możliwości zmienienia przeszłości.
Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy! I broń was Boże czy
cokolwiek w co wierzycie, zaakceptujcie siebie! Jesteście najlepszym, czym mogliście się stać i zawsze
macie szansę stać się czymś jeszcze lepszym. Człowiek jest potwornie skomplikowaną maszyną, debilną w swej prostocie użytku. Nie ma do nas instrukcji.
Dajemy sobie radę bez niej. Zapisujemy mądre
książki o naszym ciele, umyśle, nawet próbujemy
zgłębić te nasze niematerialne atrybuty. Tak czy siak,
człowiek to dzieło sztuki, cudowne, nawet gdy niedoskonałe. Wszystko co się stało, dobre czy złe przeżycia wpłynęło na to, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy i z
kim. Nie możemy wracać do tych wszystkich źle
podjętych decyzji, bo gdyby nie one, być może nie
podjęlibyśmy tych właściwych. Popatrz na siebie
z boku. Pokażę to na swoim przykładzie.
W swoim krótkim życiu stawałem przed niezliczoną liczbą decyzji. Sprawiałem, że ludzie cierpieli,
ale dzięki temu potem nauczyłem się sprawiać ludziom radość. Gdybym nie potknął się tak wiele razy,
to dalej nie rozumiałbym, że stawiać kroki trzeba
pewnie. Uważam, że moje życie to ciągła nauka i nie
mówię tu o szkole. Ta instytucja uczy nas rzeczy
teoretycznych, natomiast wszystko, co nas otacza
daje nam nieźle popalić. Każdy poranek to początek
następnego dnia, który obsypie nas gruzem zmartwień i drobnymi upominkami. Nie chciałbym za nic
w świecie nic zmieniać w swojej przeszłości, bo być
może nie byłbym tym, kim jestem.

Kacper Rygałło, kl. 3E
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Piłkarski świat staje na głowie
Gdyby piłka nożna nie była sportem, w którym w ciągu minuty można
odwrócić losy całego meczu, a dzięki jednemu podaniu, jednej akcji można
do końca życia cieszyć się ze zdobytego pucharu, nikt by jej nie kochał. Na
całe szczęście zdarzają się takie spotkania, w których często dochodzi do
niespodzianek, a dotychczas takie wydarzenia nosiły nazwę "incydentów"
i nie pojawiały się one zbyt często. W ostatnim czasie mamy jednak wysyp
zdarzeń elektryzujących cały piłkarski świat, od amatorskich drużyn po
profesjonalne ekipy. Co ciekawe, "rewolucja" nie dotyczy tylko i wyłącznie
polskiej reprezentacji.

www.przegladsportowy.pl

San Marino, Wyspy Owcze... czyli popularni "kelnerzy"
Narodowe drużyny losowane z ostatniego koszyka w eliminacjach do wielkich imprez są wyłącznie dodatkiem.
Ich znaczenie jest tak nikłe, że w przypadku tabeli drużyn awansujących z miejsc barażowych, nie bierze się pod
uwagę wyników z nimi. Są to zespoły, które zazwyczaj dostają od rywali po kilka, a nawet kilkanaście bramek.
Stąd mówi się o nich, że są "kelnerami", czyli niezwiązanymi profesjonalnie z piłką ludźmi, posiadającymi własne
zawody i grającymi wyłącznie na poziomie amatorskim. Pracują oni często w restauracjach, bankach, urzędach itp.
Właśnie z takim zespołem mierzył się Lech Poznań w III rundzie eliminacji Ligi Europy.
Zawodnicy islandzkiego klubu Stjarnan FC, aby dotrzeć do Poznania i rozegrać tam mecz musieli... wziąć wolne z pracy, gdyż mecz był rozgrywany w czwartek. Takie sensacje najbardziej pobudzają media i wywracają piłkarski świat do góry nogami. Do największej sensacji doszło jednak w eliminacjach Euro 2016, a dokładnie w grupie E. San Marino na własnym stadionie zremisowało bezbramkowo z Estonią. Tym samym gospodarze przerwali
passę - 61 porażek (!) z rzędu. Punkt zdobyty w tym meczu był pierwszym, jaki San Marino wywalczyło w eliminacjach mistrzostw Europy w historii. Amatorzy z niewielkiego państewka we Włoszech zrównali się poziomem
m.in. z Henrikiem Ojamaą (występującym do niedawna w Legii Warszawa) i Konstantinem Wasilijewem (piłkarzem Piasta Gliwice). Co więcej, następny chłopiec do bicia, Wyspy Owcze wygrały 1:0 z byłymi mistrzami Starego Kontynentu - Grecją. Mają rozmach...
Odmieniona polska kadra
Adam Nawałka sprawdził w reprezentacji już ponad 70. zawodników. Jeszcze dwa miesiące temu był za to krytykowany, a dziennikarze tylko szukali pretekstów, aby wyrazić negatywną opinię o pracy selekcjonera. Powołania
dla dawnych zawodników Górnika, których prowadził Nawałka? Kolesiostwo. Za duże rotacje w składzie? Ci zawodnicy się nie zgrają. Można tak wymieniać w kółko i w kółko, lecz historyczne zwycięstwo z Niemcami pozbawiło prasę i "pismaków" wszelkich wątpliwości, co do umiejętności zarówno trenera, jak i piłkarzy polskiej kadry.
Dobry wynik ze Szkocją, później wygrana z Gruzją. Po czterech meczach Polacy nadal nie doznali porażki i mają
najwięcej zdobytych goli w całych eliminacjach. Dziś słowo "piłkarz" brzmi dumnie, a kibice mogą choć troszeczkę porównać podopiecznych Adama Nawałki do siatkarzy, czy nawet żużlowców. Dziś mamy być z czego dumni,
co w polskiej piłce zdarza się chyba raz na stulecie.
Wielkie zespoły złapały zadyszkę?
Czy wygrana Polaków z Niemcami to wypadek przy pracy? Podobnie jak w przypadku "kelnerów", tak i europejscy potentaci zaskakują. Trzeci zespół świata, czyli Holendrzy są na tę chwilę na trzecim miejscu i ustępują
o wiele słabszym Czechom oraz Islandczykom. W czterech spotkaniach zaledwie dwa zwycięstwa i dwie porażki.
Przegrane Holendrów, zasiliły konto Czechów, a także Islandczyków i powiększyły dystans, gdyż to po pojedynkach z nimi "Oranje" wracali na tarczy. Sąsiedzi Holendrów, Belgowie również nie mają za wesoło. "Czerwone
Diabły" napakowane gwiazdami angielskiej Premier League nie potrafili pokonać Bośni, która jest pod kontrolą
mafii i w dodatku ma jedynie dwa punkty. A Niemcy? W meczu z Gibraltarem zostali wygwizdani na własnym
stadionie! Po bolesnej porażce z polską kadrą liczyli na wsparcie swoich kibiców, a tymczasem w Norymberdze po
kiepskim widowisku żegnali się ze swoimi sympatykami w napiętej atmosferze. Niemiecka prasa nie kryła rozczarowania i stwierdziła, że kadra Joachima Loewa po raz kolejny zawiodła. Skąd my to znamy?
Wschód dorównuje Zachodowi
Spoglądam na tabelę grup Ligi Mistrzów. Gdzie jest w niej najbardziej utytułowany angielski klub, Manchester
United? Bije się ze średniakami w lidze i sam powoli się nim staje. Zamiast drużyny Louisa van Gaala oglądamy
m.in. Manchester City, który ulega CSKA Moskwie. Zespół z Rosji pojechał do Anglii, wbił "The Citizens" dwie
bramki i wywiózł z ciężkiego terenu trzy punkty. Kolejny zespół z Rosji, Zenit Sankt-Petersburg również włącza
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się do walki o najlepszą "16" turnieju. Co prawda z Bayerem Leverkusen poniósł dwie porażki, z Benficą Lizbona
i Monaco nie jest już tak ciężko. Warto wspomnieć o ukraińskiej drużynie z Doniecka. Shakhtar bije się na równi
z portugalskim potentatem FC Porto i pewnie zmierza w kierunku awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Może wyniki nie są powalające, ale widać, że w końcu coś ruszyło. Nie widać już tak ogromnej różnicy między zespołami
zza wschodniej granicy dawnej żelaznej kurtyny.
Czyżby nadchodziła rewolucja? Czyżby słabsi okazali się mocniejsi? Czyżby Dawid zdobywał przewagę nad
Goliatem? Póki co, to tylko pytania retoryczne, lecz kto wie... piłka nożna to sport rozwijający się niemal
z roku na rok. Nowa technologia, nowe sposoby treningów i co rusz to nowe, dziwaczne taktyki sprawiają,
że w tej chwili indywidualne umiejętności poszczególnych piłkarzy są jedynie maleńką cząstką wielkiego,
złożonego systemu futbolowego.
Michał Perzanowski, kl. 3F

Real - nowa „maszyna” Ancelottiego
Jeszcze przed obecnym sezonem, po zakończeniu letniego okienka transferowego, większość ludzi wróżyło Realowi klęskę. Przypomnijmy, iż klub przed rozpoczęciem rozgrywek dość niespodziewanie opuścił Argentyńczyk
i „mózg zespołu” Angel Di Maria, który przeniósł się do Manchesteru United. Zespół ze stolicy Hiszpanii wolał
postawić na Jamesa Rodrigueza, który został królem strzelców podczas
tegorocznych Mistrzostw Świata w Brazylii oraz wsławił się najpiękniejszym trafieniem na tejże imprezie. Ponadto klub opuścił również Xabi
Alonso, którego zastąpił mistrz świata Toni Kroos z Bayernu Monachium.
Najmniejszym zmartwieniem dla Ancelottiego były przenosiny Diego Lopeza (bramkarza) do A.C. Milanu, który został zastąpiony przez Keylora
Navasa. Jednak, ku zdziwieniu wszystkich Real gra dobrą, szybką i ofensywną grę. Prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy i pobił (swój własny)
rekord 15. wygranych z rzędu. Nowi zawodnicy idealnie wpasowali się
w styl i myśl trenerską, a inni wydają się być w szczytowej formie.
www.sport..pl
Rolę „pierwszych skrzypiec” odgrywa Cristiano Ronaldo, który w niesamowitym wręcz stylu i na „zamówienie” zdobywa swoje kolejne gole, przy których asystują mu zazwyczaj Karim Benzema i Gareth Bale. Świetnie spisuje się również skreślany w zeszłym sezonie Hiszpan Isco, który zaczął
być wprowadzany do pierwszej 11-stki zespołu. Młody talent idealnie wykorzystuje swoją szansę za każdym razem
i to sprawiło że Carlo Ancelotti zaczął stawiać bardziej na niego niż na Garetha Bale’a. W najważniejszym sprawdzianie - tzw. El Classico, podopieczni Ancelottiego wygrali z FC Barceloną 3-1 . Wielkość siły Real potwierdza
nie tylko w lidze, ale również w Lidze Mistrzów, gdzie wygrał wszystkie dotychczasowe mecze a w 10. kolejkach
zdobył aż 12 goli, tracąc przy tym zaledwie 2. Teraz zostaje tylko czekać na drugą część sezonu, która w wykonaniu Realu ma być jeszcze bardziej „galaktyczna” niż pierwsza.

Krystian Dydyna, kl. 2G
soczysta akcja

Polskie jabłko na dzień dobry
W piątek, 28 listopada w naszej szkole odbyła sie akcja
"Polskie jabłko na dzień dobry"! W związku z tym, wszyscy
uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz pozostali pracownicy
naszej "siedemnastki" częstowani byli pysznymi jabłkami
z jednego spod wrocławskich sadów.
Po co taka akcja?
Akcja "polskie jabłko" miała na celu propagowanie jedzenia
owoców i warzyw, które, bogate w wiele witamin są szczególnie
zalecane do spożycia w obecnej, chłodnej, porze roku.
Dlaczego jabłko?
"Tak też mówił król nasz Chrobry - polskie jabłko na dzień dobry!". A tak serio to jabłka m.in.: neutralizują toksyczne substancje w organizmie, obniżają poziom "złego" cholesterolu, wzmacniają układ odpornościowy.
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Jak przebiegła akcja?
Jabłka rozdawane były podczas 4. i 5. lekcji w całej szkole.
Wszyscy obdarowani uznali 'jabłkową kampanię' za świetny
pomysł. Już na następnej przerwie wszystkie kubły zapełniły
się ogryzkami, a uczniowie zamiast kupować niezdrowe słodycze, zajadali się świeżymi owocami.
Kto za tym stoi?
Inspiracje i pomysł dla tego przedsięwzięcia zawdzięczamy
paniom: Elżbiecie Lisiak, Anecie Popiołek i Ewie ToporekNiemczyk, które wraz z uczniami z klasy 2F i przy pomocy
samorządu uczniowskiego zorganizowały tę "soczystą kampanię".
Jakub Burzyński, kl. 2F
Zdjęcia: Paulina Abulewicz, kl.2E
Mikołajki

Byliśmy grzeczni
6 grudnia, jak każdy wie, to niezwykły dzień. Tego dnia obchodzimy imieniny
Mikołaja. Świętego Mikołaja. Czy wszyscy wiedzą, skąd pochodzi ten termin?
Mikołaj z Miry - znany również jako Mikołaj z Bari – święty katolicki i prawosławny. Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry w Licji, wsławił
się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. W ciągu wieku stał się jednym
z najczęściej czczonych świętych na Zachodzie i Wchodzie. Najbardziej znane
sanktuarium św. Mikołaja znajduje się we włoskim Bari. Współcześnie baśniowa
postać wzorowana na świętym Mikołaju jest wykorzystywana w masowej kulturze
przy okazji Mikołajek i Bożego Narodzenia. To tyle jeśli chodzi o krótką historię.
Wszyscy wiemy, że
Siedemnastka dba o mikołajkową tradycję Aby
umilić ten dzień uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji
Samorząd Uczniowski zaprosił Mikołaja i dwie Śnieżynki.
Mikołaj Jeremi i jego wdzięczne asystentki Śnieżynki,
Magda i Zuzia odwiedzali klasy na lekcjach i po wspólnym zaśpiewaniu kolęd rozdawali symboliczne cukierki.
Na przerwach rozlegały się świąteczne songi, np. Last
Christmas. Z okazji Mikołajek, również wiele klas obdarowywało się wzajemnie prezentami. Widzieliśmy na korytarzu pewną tajemniczą dziewczynę z wielkim pluszowym misiem. Jaki uroczy prezent!
Coraz bliżej święta! Z tej okazji życzę wszystkim wesołych, zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz radości i spokoju ducha.. oraz tego, aby każdy zdał semestr!

Dominika Markiewicz, kl. 1B
Zdjęcia: Paulina Abulewicz, kl.2E
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Święta, święta…

Rys. Wiktoria Gajzler, kl.1E

od redakcji
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
ętnych do współtworzenia Cenzurki. Je
Jeżeli
eli chcecie dzielić się z rówieśnikami swoją
twórczością, spostrzeżeniami, myślami,
ślami, zaangażujcie
zaanga
się w pracę nad naszą gazetką. Ciekawe teksty chętnie
ch
wydrukujemy.
Możecie je dostarczyćć do biblioteki szkolnej lub przesłać
przesła 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:
Agnieszka Billewicz, kl. 3A; Kacper Rygałło, kl. 3E; Daria Białobrzycka, kl. 3F; Michał Perzanowski, kl. 3F;
Mateusz Litwin, kl. 3A (logo Cenzurki);
Cenzurki) Weronika Nowogórska, kl. 3C; Karolina Birnbaum,
um, kl. 3C; Daria Musa, kl. 2F;
2F
Krystian Dydyna, kl. 2G; Marcin Piotrowski, kl. 2A; Magdalena Gajewska, kl.2E; Alicja Olszewska, kl. 2G;
Aleksandra Siudek, kl. 2G; Jakub Burzyński,
ński,
ski, kl.2F; Dominika Markiewicz, kl. 1B; Zuzanna Bocian, kl. 1E; Wiktoria Gajzler, kl. 1E;
Agnieszka Baranowska, kl. 1F; Weronika Behm, kl. 1F; Sylwia Sznajder, kl.1F; Martyna Solska, kl. 1E
1
Opiekę nad całościąą prac sprawują
sprawuj nauczyciele: Jolanta Nogaj i Lucyna Grochocka – bibliotekarki,
współpraca: Justyna Hełminiak - polonistka i Margerita Niwelt – anglistka.
Cenzurka dostępna
dost
jest w bibliotece szkolnej
oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła→
Szkoła→Gazetka szkolna.

Aby wszystko było jasne…
Treści
ci prezentowane w gazetce ssą wyrazem indywidualnych przekonań
ń autorów, opiekunowie
ingerują jedynie w przypadku poważniejszych
powa
naruszeń zasad ortografii, gramatyki i dobrych obyczajów.
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