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Witajcie drodzy Czytelnicy Cenzurki!!! 
  
     Oto przed Wami specjalne wydanie naszej gazetki wypełnione od początku do końca  
Grą w skojarzenia z naszymi Siedemnastkowymi Nauczycielami. Okazja ku temu jest wyjątkowa, po-
nieważ 14. października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli tradycyjny Dzień Nauczyciela.  
Jako redakcja zawsze pamiętaliśmy o tym niezwykłym święcie i każdy pierwszy numer w nowym roku 
szkolnym był pełen ciepłych słów pod adresem naszych Belfrów. Tym razem również wszystkim Na-
uczycielom życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz kre-
atywnych uczniów z otwartymi głowami. 
    A teraz trochę historii… Pierwszy odcinek Gry w skojarzenia ukazał się we wrześniowo-październi- 
kowym numerze roku szkolnego 2009/2010, a pomysłodawczynią cyklu była Sylwia Malinowska  
z ówczesnej pierwszej klasy teatralnej… No, no, parę lat minęło… Policzyliśmy, przejrzeliśmy archiwal-
ne numery i okazało się, że tych wywiadów ukazało się całkiem sporo. Od początku cykl cieszy się 
ogromną popularnością, większość czytelników lekturę Cenzurki rozpoczyna właśnie od Gry… Nie ma 
się co dziwić. Dzięki skojarzeniom mamy okazję spojrzeć na naszych pedagogów inaczej, lepiej ich po-
znać, dowiedzieć się o ich zainteresowaniach, o życiu pozaszkolnym lub o tym, czy mają dystans do sie-
bie. Oczywiście na tyle, na ile sami nauczyciele pozwolą, udzielając odpowiedzi.     
     Bohaterką pierwszego odcinka była Pani Beata Multan, od niej też zaczniemy tym razem. Na następ-
nych stronach zamieszczamy Grę… w kolejności jej ukazywania się w Cenzurkach. Zdajemy sobie 
sprawę, że niektóre odpowiedzi mogły stać się nieaktualne (zwłaszcza te sprzed lat) lub nauczyciel zmie-
nił zdanie na jakiś temat, ale jak sama nazwa naszej zabawy wskazuje, są to skojarzenia, czyli myśli które 
przychodzą do głowy natychmiast.  
                  Zachęcając nauczycieli do podjęcia gry w skojarzenia w następnych numerach Cenzurki   

                                                               życzymy miłej zabawy podczas czytania!!! 
Redakcja 

 
  
 
 A oto dwa wierszyki dla nauczycieli, które znalazły się w starych numerach Cenzurki. 
 
 
 
Wskazawszy nam cel i kierunek 
Nie zostawiliście nas samych, 
Lecz co dzień ruszacie na ratunek 
Pośród rzeczy dla nas nieznanych. 
 
Każdego dnia, wciąż od nowa 
W zapale świat tłumaczycie 
I choć niełatwa to droga 
Uczycie nas, czym jest życie. 
 
Za to Wam chcemy dziękować, 
Choć trudno to ująć w słowa: 
Za trud, że wciąż chcecie próbować 
By pusta nie była ucznia głowa. 
 
                    Agnieszka Billewicz, kl.2A 
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Kochani nauczyciele! 
  

Praca wychowawcy to praca niełatwa,  
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.  

Kocha ona figle i chętnie się czubi,  
lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.  

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,  
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić.  

Ten, gdy dorośnie, dopiero zrozumie,  
jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.  

Za trudną pracę z nami i okazane serce  
chylimy głowy w ogromnej podzięce. 

 
Radek Małojło, kl. 3D 
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Pani Beata Multan – nauczycielka 
wychowania fizycznego  

 
 

Jestem… 
  osobą pogodną. 
Moje dzieciństwo… 

 było szczęśliwe. 
Szkoła nauczyła mnie… 
                        systematyczności. 
Autorytetem dla mnie jest… 
  moja Mama. 
Utożsamiam się z… 
  moją Mamą. 
Lubię w sobie… 
  cierpliwość. 
Zmieniłabym w szkole… 
  boisko szkolne. 
W życiu szukam… 
  szczęścia, radości. 
Wierzę w…  
  prawdę. 
Uczeń idealny… 
  poszukujący. 
W szkole irytuje mnie… 
  nie ma takiej rzeczy. 
                        Lubię swoją pracę. 
Lubię kiedy uczeń… 
  nie narzeka, że znowu musi  
                       ćwiczyć. 
Rozważny czy romantyczny? 
  dwa w jednym. 
Wymarzona podróż… 
  dookoła świata. 
Prawdziwe szczęście… 
  szczęśliwa rodzina. 
Dzieci… 
  wszystkie nasze są. 
Perfekcyjny dzień… 
  błogie lenistwo. 
Nigdy nie zapomnę… 
  pierwszego wyjazdu za granicę. 
Kiedy jest mi źle… 
  staram się myśleć o radosnych               
                        sprawach. 
Przyjaciele… 
  ważne, że są. 
Potrafię wybaczyć… 
  potrafię wybaczyć. 
W szkole boję się… 
  niczego się nie boję. 
 
 
 
 

 
 
Praca… 
 bardzo   
          lubię swoją  
          pracę. 
Kiedy potrzebuję 
adrenaliny… 
 teraz  
          potrzebuję  
           spokoju. 
Jestem uzależniona od… 
  czekolady. 
Rozśmieszają mnie… 
  dobre dowcipy. 
Wzrusza mnie… 
  praktycznie wszystko. 
Moje śniadanie… 
  normalne. 
Niebo w gębie czuję… 
  jedząc lody. 
Miejsce we Wrocławiu.. 
  Rynek. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
  jeszcze przede mną. 
Aktualnie czytam… 
  gazety codzienne. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
  lekki jazz. 
Gdybym nie robiła tego, co robię… 
  robiłabym to, co robię. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
  „Przekręt”. 
Nigdy nie zrobiłabym… 
  nie chciałabym nikogo  
                        unieszczęśliwi ć. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
  rybko, rybko! Daj mi zdrowia. 
Ostatnie zdanie… 
  bardzo dużo pytań… 
  
 

Przygotowała: Sylwia Malinowska, kl. 1e 
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Jakie skojarzenia ma 
Pan Krzysztof Żesławski?

 
 
Jestem… 
 muzykiem. 
Moje dzieciństwo… 

wspaniałe. 
Szkoła nauczyła mnie… 
             zależy, która szkoła. 
Autorytetem dla mnie jest… 
 Pat Metheny, John Pizzarelli, Wojtek  
             Belon, Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z… 
 samym sobą. 
Lubię w sobie… 
 poczucie humoru.  
Zmieniłbym w szkole… 
 pewną panią portierkę. 
W życiu szukam… 
 większość już znalazłem. 
Wierzę w… 
 przeznaczenie. 
Uczeń idealny… 
 nie istnieje. 
W szkole irytuje mnie… 
 wulgarność uczniów. 
Lubię kiedy uczeń… 
 jest odpowiedzialny. 
Rozważny czy romantyczny? 
 romantyczny. 
Wymarzona podróż… 
 chętnie pojechałbym na północ Kanady  
             bądź Norwegii połowić pstrągi. 
Prawdziwe szczęście… 
 zdrowie. 
Dzieci… 
 kocham dzieci. 
Perfekcyjny dzień… 
 wolny, z przyjaciółmi. 
Nigdy nie zapomnę… 
 dnia, kiedy poznałem moją żonę. 
Kiedy jest mi źle… 
 słucham muzyki. 
Przyjaciele… 
 prawdziwych jest kilku, ale nie za dużo. 
Potrafię wybaczyć… 
 ale ciężko mi to przychodzi. 
W szkole boję się… 
 pewnej pani portierki. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
 nie potrzebuję mocnych wrażeń, mam ich    
            dużo w życiu.  
 
 

 
 
Praca… 
        uszlachetnia. 
Jestem uzależniony 
od… 
 grania na    
             gitarze, jazdy  
             na nartach i naprawdę wielu innych   
            przyjemności tego świata. 
Rozśmieszają mnie… 
 śmieszne historie. 
Wzrusza mnie… 
 prawda.  
Moje śniadanie… 
 szybkie. 
Niebo w gębie czuję… 
            ja w ogóle jestem smakoszem, lubię  
            smaczne posiłki, niesmacznych nie lubię,  
            sam dużo gotuję, a moja żona jest z tego  
            powodu bardzo szczęśliwa. 
Miejsce we Wrocławiu… 
 jest dużo fajnych miejsc nad Odrą poza  
             Wrocławiem ;P 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
 Amadeusz. 
Aktualnie czytam… 
 smsa od córki, kilka książek naraz. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
 dużo tego jest, wszystko Methenego. 
Gdybym nie robił tego co robię… 
 byłbym operatorem filmowym, fotografem  
             bądź malowałbym obrazy. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
 pewna portierka. 
Nigdy nie zrobiłbym… 
 komuś krzywdy. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki.. 
 chciałbym, żeby wszystkie rybki były       
             zdrowe. 
Ostatnie zdanie… 
 Życzę wszystkim pogody ducha. 
 
 

Przygotowały: 
Sylwia Malinowska i Dominika Chomicz, kl. 1e 
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Skojarzenia Pani wicedyrektor 
Małgorzaty Iwankiewicz 

 
 
 
Jestem… 
 gdyż jest mi to dane. 
Moje dzieciństwo… 

jest częścią mnie. 
Szkoła nauczyła mnie… 
           że sukces zależy w dużej mierze od nas      
           samych. 
Autorytetem dla mnie jest… 
           człowiek odważny, zdolny do wielkich   
           czynów. 
Utożsamiam się z… 
 miejscem, gdzie się urodziłam. 
Lubię w sobie… 
 wewnętrzny spokój. 
Zmieniłabym w szkol…e 
 ciągle coś zmieniamy. 
W życiu szukam… 
 pozytywnych rozwiązań. 
Wierzę w…  
 nieśmiertelność. 
Uczeń idealny… 
 można go spotkać w XVII LO. 
W szkole irytuje mnie… 
 że tak szybko płynie czas. 
Lubię kiedy uczeń… 
 zna się na żartach. 
Rozważny czy romantyczny? 
 romantycznie rozważny. 
Wymarzona podróż… 
 kończy się szczęśliwym powrotem do    
           domu. 
Prawdziwe szczęście… 
 jest często na wyciągnięcie ręki. 
Dzieci… 
 to prawdziwe szczęście. 
Perfekcyjny dzień… 
 zaczyna się radosnym porankiem. 
Nigdy nie zapomnę… 
 wspaniałych ludzi, których spotkałam. 
Kiedy jest mi źle… 
 czytam fragmenty ulubionych książek. 
Przyjaciele… 
            bez nich życie byłoby nieznośne.   
             
 

 
 
Potrafię wybaczyć… 
 wiele, ale  
           nie     
         wielokrotnie. 
W szkole boję się… 
 w szkole nie  
            odczuwam 
            lęku. 
Praca… 
          tylko wtedy ma sens, gdy jest użyteczna. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
 oglądam wyścigi konne lub żużlowe. 
Jestem uzależniona od… 
 rzeczy, na które nie mam wpływu. 
Rozśmieszają mnie… 
 gagi Jasia Fasoli. 
Wzrusza mnie… 
 „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Moje śniadanie… 
 to mój ulubiony posiłek. 
Niebo w gębie czuję… 
 kiedy jem sernik mojej mamy. 
Miejsce we Wrocławiu… 
 Tęczowa 60. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
 ostatnio filmy raczej mnie zadziwiają. 
Aktualnie czytam… 
 „Cień jaskółki”. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
 symfonie wielkich mistrzów. 
Gdybym nie robiła tego co robię… 
 inna byłaby historia mojego życia. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
 rozpoczęcie roku szkolnego. 
Nigdy nie zrobiłabym… 
 „Nigdy nie mów nigdy!”. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
 zaprosiłabym rybkę do naszej szkoły. 
Ostatnie zdanie… 
 Serdecznie pozdrawiam wszystkich    
           czytelników „Cenzurki”. 
  
 

Przygotowały: 

Sylwia Malinowska 
Dominika Chomicz, kl. 1e 
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Pani Angela Pluta – katechetka 
- gra z nami w skojarzenia 

 
 
 
Jestem… 
              ambitna. 
Moje dzieciństwo… 

  było wspaniałe. 
Szkoła nauczyła mnie… 

niesprawiedliwości. 
Autorytetem dla mnie jest… 
   Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z… 
   Jezusem. 
Lubię w sobie… 
   poczucie humoru. 
Zmieniłabym w szkole… 
   program nauczania. 
W życiu szukam… 
   dobra. 
Wierzę w…  
   Boga. 
Uczeń idealny… 
   otwarty. 
W szkole irytuje mnie… 
   lenistwo uczniów  
                                   i narzekanie nauczycieli. 
Lubię kiedy uczeń… 
   jest dynamiczny. 
Rozważny czy romantyczny? 
   Romantyczny. 
Wymarzona podróż… 
   Asyż. 
Prawdziwe szczęście… 
   być blisko Boga. 
Dzieci… 
   radość życia. 
Perfekcyjny dzień… 
   niezaplanowany. 
Nigdy nie zapomnę… 
   śmierci babci. 
Kiedy jest mi źle… 
   płaczę. 
Przyjaciele… 
   na zawsze. 
Potrafię wybaczyć… 
   każdemu. 
 
 
 
 

 
W szkole boję się… 
 niczego,    
           czuję się     
         bezpiecznie.   
Praca… 
 satysfak-  
            cjonująca. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
  idę w góry. 
Jestem uzależniona od… 
  jestem wolna od nałogów. 
Rozśmieszają mnie… 
  odpowiedzi przedszkolaków. 
Wzrusza mnie… 
  wszystko :). 
Moje śniadanie… 
  obfite. 
Niebo w gębie czuję… 
             jedząc tiramisu. 
Miejsce we Wrocławiu… 
  Ostrów Tumski wieczorem. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
  „Ania z Zielonego Wzgórza”,               
                         uwielbiam ten film. 
Aktualnie czytam… 
  „Łzy Racheli” - polecam. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
  relaksująca. 
Gdybym nie robiła tego co robię… 
  pojechałabym na misje. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
  przygotowanie do „Przekrętu”. 
Nigdy nie zrobiłabym… 
  świadomie krzywdy                 
                        człowiekowi. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
  prosiłabym o więcej wrażliwości               
                        w ludziach. 
Ostatnie zdanie… 
  by uczniowie tej szkoły nauczyli     
                        się kochać i twórczo działać. 
  

Sylwia Malinowska i Rozalia Kasprzak, kl. 1e 
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Artystyczne skojarzenia 

Pani Małgorzaty Szeptyckiej 
 
Jestem… 
              matką, dopiero później aktorką. 
Moje dzieciństwo… 
              było niezłe. 
Szkoła nauczyła mnie… 
              pracowitości i systematyczności. 
Autorytetem dla mnie jest… 
 Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z… 
 nikim, ale niektórzy ludzie mnie   
             inspirują. 
Lubię w sobie… 
 pogodę ducha, wierność    
             wszystkiemu i wszystkim. 
Zmieniłabym w szkole… 
 biurokrację. 
W życiu szukam… 
 zawsze miłości i akceptacji. 
Wierzę w…  
 Boga. 
Uczeń idealny… 
 to taki, który potrafi czerpać  
             z życia pełnymi garściami. 
W szkole irytuje mnie… 
 nonszalancja niektórych ludzi,   
             brak pokory dla wiedzy. 
Lubię kiedy uczeń… 
 jest zaangażowany w pracę, ale nie   
             nadskakuje nauczycielowi. 
Rozważny czy romantyczny? 
 Romantyczny, ale to zależy od      
             sytuacji i mojego nastroju. 
Wymarzona podróż… 
             nie mam, ale w ogóle lubię podróżować.  
             Aktualnie chcę zwiedzić całą Polskę            
             szczególnie wschodnie rubieże – Zamość,    
             Dolinę Roztocza, spłynąć Czarną                           
             Hańczą. 
Prawdziwe szczęście… 
 rodzina – ze wszystkimi troskami,  
             niepokojami i radościami. 
Dzieci… 
 kocham je nad życie. 
Perfekcyjny dzień 
            sen nie za długi, śniadanie z rodziną,        
            wyjazd do lasu, po południe w domu  
            na wsi. 
Nigdy nie zapomnę… 
             Berty i Loli. 
Kiedy jest mi źle… 
 tulę się do mojego męża i dzieci. 
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Przyjaciele… 
 mam ich      
            niewielu, ale     
            prawdziwych. 
Potrafię wybaczyć… 
           wszystko. 
W szkole boję się… 
 Braku  autorytetu. 
Praca… 
              trochę za bardzo mnie pochłania,   
              poświęcam jej za dużo czasu, najczęściej   
              jest nieopłacalna. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
 wsiadam z moim mężem do samochodu. 
Jestem uzależniona od… 
 niczego. 
Rozśmieszają mnie… 
 rozśmiesza mnie mój syn. 
Wzrusza mnie… 
 ludzkie nieszczęście, ludzka niedola. 
Moje śniadanie… 
 zwykle go nie jem. 
Niebo w gębie czuję 
 jak jem, uwielbiam jeść smaczne rzeczy,    
             jestem łakomczuchem. 
Miejsce we Wrocławiu… 
 mój ogród na Biskupinie, ciągle  
             nieuporządkowany. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
             ostatnio filmy mnie nie zachwycają, a mój    
             ulubiony to „Dawno temu w Ameryce”.   
             Takiego kina już się nie robi. 
Aktualnie czytam… 
             dużo rzeczy równolegle. Przede    
             wszystkim rzeczy potrzebne mi do pracy,        
             merytoryczne – scenariusze i zgłębiam  
             wiedzę dotyczącą wymowy. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
 muzyka barokowa – Vivalldi i stare  
             przeboje lat 60. i 70. 
Gdybym nie robiła tego, co robię… 
 byłabym nieszczęśliwa. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole 
 klasy teatralne. Młodzież w klasach  
             teatralnych to szaleńcy. 
Nigdy nie zrobiłabym… 
 na pewno nigdy nie zabiłabym. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
 zdrowia dla wszystkich, mądrości dla  
             rządzących światem. 
Ostatnie zdanie 
 Dziękuję Bogu za moje życie. 
 

 Przygotowały: Sylwia Malinowska  
i Rozalia Kasprzak, kl. 2e 



Krótko, zwi ęźle i na temat 
- skojarzenia Pana Tomasza Sztonyka  

 
 
 
Jestem… 
  facetem. 
Moje dzieciństwo… 

 dawno temu. 
Szkoła nauczyła mnie… 
                        niewiele. 
Autorytetem dla mnie jest… 
  tradycja chrześcijańska. 
Utożsamiam się z… 
             niczym. 
Lubię w sobie… 
  lenia. 
Zmieniłbym w szkole… 
  ilość osób w grupie na zajęciach. 
W życiu szukam… 
  odpoczynku. 
Wierzę w…  
  Boga. 
Uczeń idealny… 
  pracowity, z inwencją. 
W szkole irytuje mnie… 
  mało czasu na pracę. 
Lubię kiedy uczeń… 
  sam chce. 
Rozważny czy romantyczny? 
  Rozważny. 
Wymarzona podróż… 
  Sycylia. 
Prawdziwe szczęście… 
  z rodziną. 
Dzieci… 
  dwoje. 
Perfekcyjny dzień… 
  wstanie, kawa, gazeta, spanie.    
                        Wstanie, kawa, gazeta, spanie.  
                        Wstanie, kawa, gazeta, spanie. 
Nigdy nie zapomnę… 
  narodzin córki. 
Kiedy jest mi źle… 
  dostaję furii. 
Przyjaciele… 
  trzech i wystarczy. 
Potrafię wybaczyć… 
  tak. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W szkole boję się…                               
                 nieumiejętności  
              przekazania tego,  
                   co umiem. 
Praca… 
             lubię     
                        ciężką. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
             biorę sobie zadanie nie do            
                        wykonania. 
Jestem uzależniony od… 
  pracy. 
Rozśmieszają mnie… 
  abstrakcyjne sytuacje. 
Wzruszają mnie… 
  córki. 
Moje śniadanie… 
  kawa. 
Niebo w gębie czuję… 
  uwielbiam jeść. 
Miejsce we Wrocławiu… 
  dom. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
  „Slumdog milioner z ulicy”. 
Aktualnie czytam.. 
  3 książki naraz. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
  klasyczna - Bach. 
Gdybym nie robił tego, co robię… 
  muszę robić to, co robię. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
  nie ma... ja jestem najbardziej! 
Nigdy nie zrobiłbym… 
  nie donosiłbym, nie zawiódłbym  
                        zaufania. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki… 
  żeby dała mi już emeryturę...                 
                         chociaż w sumie nie    
                         wytrzymałbym na tej   
             emeryturze. 
Ostatnie zdanie 
  Jestem nienormalny. 
 
 

Przygotowały:  
Sylwia Malinowska i Patrycja Belczyk, kl. 2e 
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Melancholijnie patrząc za okno,  
na nasze pytania odpowiedział  

nauczyciel historii, 
a zarazem Rzecznik Praw Ucznia 

– Pan Piotr Zołotajkin 
 
Jestem…  
                                 człowiekiem.  
Moje dzieciństwo…  
                                 fajne.  
Szkoła nauczyła mnie … 
                               szerokiego patrzenia na świat.  
Autorytetem dla mnie jest…  
                              dobrzy, mądrzy ludzie.  
Utożsamiam się z… 
                              z mądrymi ludźmi.  
Lubię w sobie…  
                             poczucie humoru.  
Zmieniłbym w szkole… 
                           przywróciłbym 4 – letnie liceum.  
W życiu szukam…  
                            nowych rzeczy.  
Wierzę w…  
                            Boga.  
Uczeń idealny…  
                            nie ma takiego.  
W szkole irytuje mnie…  
                           biurokratyzacja.  
Lubię kiedy uczeń … 
                           zadaje pytania.  
Rozważny czy romantyczny?  
                           bardziej romantyczny.  
Wymarzona podróż…  
                           nie ma, za dużo tego.  
Prawdziwe szczęście...  
                           a jest takie?  
Dzieci…  
                          troje.  
Perfekcyjny dzień…  
                         kiedy nie zmarnuję ani minuty.  
Nigdy nie zapomnę…  
                        młodości.  
Kiedy jest mi źle…  
                        wiem, że będzie kiedyś lepiej.  
Przyjaciele…  
                       niewielu.  
Potrafię wybaczyć…  
                        raczej.  
W szkole boję się…  
                       ewentualnego braku pracy w niej  
                      w przyszłości.  

 
Praca…  
                  lubię.  
Kiedy potrzebuję adrenaliny…  
                 staram się   
                 nie nakręcać.  
Jestem uzależniony od … 
                nie wiem – nie piję, nie palę, kawę  
                popijam raz na jakiś czas. Staram się      
               nie popadać w schematy.  
Rozśmieszają mnie…  
               mądre dowcipy.  
Wzrusza mnie…  
               dobre postępowanie ludzi.  
Moje śniadanie…  
               zazwyczaj 2 kromki + 2 zielone herbaty.  
Niebo w gębie czuję…  
               gdy jem czekoladę.  
Miejsce we Wrocławiu…  
              Sępolno.  
Film, który mnie ostatnio zachwycił…  
              „Wszystko jest iluminacją”.  
Aktualnie czytam…  
              historię kina we Wrocławiu  
             na przełomie XIX i XX wieku.  
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój…  
             The Doors.  
Gdybym nie robił tego co robię…  
             to robiłbym coś innego.  
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
             lekcje z 2e :P.  
Nigdy nie zrobiłbym…  
             nie wiem co, ale nie chciałbym znaleźć  
            się w ekstremalnej sytuacji.  
            Gdybym miał życzenie do złotej rybki  
             żeby na świecie dominowali mądrzy  
             ludzie.  
Ostatnie zdanie  
           Dziękuję.  
 

Przygotowała: Sylwia Malinowska, kl. 2e 
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Poważnie, ale z nutą uśmiechu chowającą się 
gdzieś w kąciku ust, na pytania odpowiedział  

    Pan dyrektor – Roman Kowalczyk  
 
Jestem… 
             Polakiem, człowiekiem                           
                      „Solidarności”. 
Moje dzieciństwo… 

           wiejska sielanka. 
Szkoła nauczyła mnie… 
                       wytrwałości. 
Autorytetem dla mnie jest.. 
             Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z… 
            etosem „Solidarności”. 
Lubię w sobie… 
            codzienne pragnienie   
                       śpiewania. 
Zmieniłbym w szkole… 
             boisko. 
W życiu szukam… 
  prawdy.  
Wierzę w…  
  prawdziwą miłość. 
Uczeń idealny… 
  ma odwagę myśleć (Sapere             
                        aude - Horacy). 
W szkole irytuje mnie… 
  ciągłe reformy. 
Lubię kiedy uczeń… 
  ma swoje zdanie. 
Rozważny czy romantyczny? 
                       jak każdy Roman -   
                       romantyczny! 
Wymarzona podróż… 
  na Kresy. 
Prawdziwe szczęście… 
  spełnienie. 
Dzieci… 
  trudna nagroda od życia. 
Perfekcyjny dzień… 
  załatwiona lista spraw. 
Nigdy nie zapomnę… 
  pierwszego pocałunku. 
Kiedy jest mi źle… 
  gram na gitarze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjaciele… 
 oparcie w trudnych  
           chwilach. 
Potrafię wybaczyć… 
 jak dotąd. 
W szkole boję się… 
 niczego się nie boję. 
Praca… 
 lubię. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
 koncertuję. 
Jestem uzależniony od… 
 aktywności w życiu publicznym. 
Rozśmieszają mnie… 
 niektóre tłumaczenia młodzieży. 
Wzrusza mnie… 
 poezja. 
Moje śniadanie.. 
 rzadko kiedy, o różnych porach.                       
Niebo w gębie czuję… 
 jedząc czereśnie. 
Miejsce we Wrocławiu… 
 wrocławska Pergola. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
            „Niepokonani”. 
Aktualnie czytam… 
 „Warszawa 1920”. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
  ballady Aloszy Awdiejewa. 
Gdybym nie robił tego co robię… 
  zostałbym prawnikiem albo   
             dziennikarzem. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
 „Przekręt”. 
Nigdy nie zrobiłbym… 
  świństwa. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki… 
  zażyczyłbym zdrowia. 
Ostatnie zdanie… 
  Bardzo Was lubię! 
 
 
 

Opracowała: 
Sylwia Malinowska, kl. 2e 
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Niby sprawnie, sportowo, ale gdzieś z głębi  
tajemniczo i sentymentalnie na pytania  
odpowiadała Pani Anna Folta-Pisarczuk 

 
 
Jestem… 
  kobietą. 
Moje dzieciństwo… 

 miłe wspomnienie. 
Szkoła nauczyła mnie… 
                         samodzielności. 
Autorytetem dla mnie jest… 
  zawsze rodzice. 
Utożsamiam się z… 
  samą sobą. 
Lubię w sobie… 
  cierpliwość. 
Zmieniłabym w szkole… 
  nasza szkoła nie jest doskonała,      
                       ale wystarczająco dobra. 
W życiu szukam… 
  spokoju. 
Wierzę w…  
  Boga i ludzi. 
Uczeń idealny… 
  chyba nie ma takiego. 
W szkole irytuje mnie… 
  za głośne dzwonki. 
Lubię kiedy uczeń… 
  uśmiecha się. 
Rozważna czy romantyczna? 
  romantyczna. 
Wymarzona podróż… 
  dookoła świata. 
Prawdziwe szczęście… 
  mam w domu rodzinnym. 
Dzieci… 
  są największą wartością. 
Perfekcyjny dzień… 
  takiego jeszcze nie było. 
Nigdy nie zapomnę… 
  bukietu konwalii... 
Kiedy jest mi źle… 
  parzę kawę, biorę dobrą książkę. 
Przyjaciele… 
            mam ze szkolnej ławki,            
                       sprawdzonych, którzy są   
                       niezawodni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Potrafię wybaczyć… 

coraz czę-
ściej. 

W szkole boję się… 
  przemocy. 
Praca… 
  teraz miły dodatek do życia. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
  ruszam się. 
Jestem uzależniona od… 
  kawy. 
Rozśmieszają mnie… 
  różne żarty moich dzieci. 
Wzrusza mnie… 
  zawsze hymn Polski. 
Moje śniadanie… 
  nigdy o nim nie zapominam,         
                         codziennie mam na nie czas. 
Niebo w gębie czuję… 
  przy lodach waniliowych. 
Miejsce we Wrocławiu… 
  nie mam szczególnego miejsca,     
                          wszystkie są miłe. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
  nie miałam czasu na obejrzenie          
                         takiego, który zachwyciłby mnie. 
Aktualnie czytam… 
  „Zbyt dumna, zbyt krucha”   
                       Powieść o Marii Callas. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
  polscy wykonawcy. 
Gdybym nie robiła tego co robię… 
  na pewno robiłabym to, co robię. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
  impreza „przekrętowa”, ale ta        
                        sprzed lat. 
Nigdy nie zrobiłabym… 
  nic wbrew sobie, nic co sprawiłoby   
                         przykrość innym. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
  miałabym, ale to moja tajemnica. 
Ostatnie zdanie… 
  Dziękuję, że do mnie przyszłaś. 
 
 

Przygotowała: Sylwia Malinowska kl. 3e 
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Życiowo, w lekkiej zadumie na pytania 
odpowiadał Pan Marek Popowczak 

 

 
Jestem… 

           nauczycielem wychowania  
fizycznego. 

Moje dzieciństwo… 
 zamiłowanie do sportu. 

Szkoła nauczyła mnie… 
  jak postępować w życiu dorosłym. 
Autorytetem dla mnie są… 
  rodzice. 
Utożsamiam się z… 
   najlepszym opiekunem, trenerem       
                        koszykówki. 
Lubię w sobie… 
  dyscyplinę. 
Zmieniłbym w szkole… 
  chciałbym, aby nauczyciele zajęli    
                        się uczniem, a nie dokumentacją. 
W życiu szukam… 
  spokoju. 
Wierzę w…  

wypełnianie swojej roli, przezna-
czenie. 

Uczeń idealny… 
  radzący sobie w różnorodnych  
                       sytuacjach życiowych. 
W szkole irytuje mnie… 

dążenie przez młodzież do mini-
mum. 

Lubię, kiedy uczeń… 
  jest zaangażowany i kreatywny  
                       na zajęciach oraz kiedy ma na  
                      twarzy serdeczny uśmiech. 
Rozważny czy romantyczny? 
  rozważny. 
Wymarzona podróż… 
  bez względu na miejsce, ale ze  
                       swoimi najbliższymi. 
Prawdziwe szczęście… 
  rodzina. 
Dzieci… 
  miłość. 
Perfekcyjny dzień… 
  nieosiągalny. 
Nigdy nie zapomnę… 
  dzieciństwa. 
Kiedy jest mi źle… 
  potrzebuję chwili spokoju. 
  

Przyjaciele… 
 mam z nimi    
            bardzo rzadki 
           kontakt. 
Potrafię wybaczyć… 
 jak każdy człowiek powinienem tego  
           dokonywać. 
W szkole boję się… 
 niezadowolenia. 
Praca… 
 trudne wyzwanie. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
 nie dążę do takich sytuacji. 
Jestem uzależniony od… 
 pracy. 
Rozśmieszają mnie… 
 niezręczne sytuacje. 
Wzrusza mnie… 
 krzywda. 
Moje śniadanie… 
 lekkie, systematyczne i zawsze o jednej  
            porze. 
Niebo w gębie czuję… 
 dobre napoje. 
Miejsce we Wrocławiu… 
 Rynek. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
 nie widziałem ostatnio takiego filmu. 
Aktualnie czytam… 
           literaturę naukową o koordynacji.  
           ruchowej. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
           muzyka elektroniczna. 
Gdybym nie robił tego, co robię… 
           odpoczywałbym. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 

sądzę, że wszystko jest jeszcze  
w granicach rozsądku. 

Nigdy nie zrobiłbym… 
 skoku na bungee. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki… 

chciałbym, żeby wszyscy byli wyrozu- 
miali dla innych. 

Ostatnie zdanie… 
            Pracuję z młodzieżą –  
            jestem ciągle aktywny. 
 

Przygotowała: Sylwia Malinowska, kl. 3e 
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Nieuleczalna optymistka – Pani Zofia Kuź  
 - nauczycielka historii  

 i wiedzy o społeczeństwie 
 
Jestem:   
          nieuleczalną optymistką. 
Moje dzieciństwo:  
          beztroskie. 
Szkoła nauczyła mnie:   
          Odpowiedzialności. 
Autorytetem dla mnie są:   
          nie będę oryginalna: Józef Piłsudski  
          i Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z: 
          konserwatywną prawicą. 
Lubię w sobie:  
          to, że szybko zapominam złe  
          wiadomości. 
Zmieniłabym w szkole: 
          głośne dzwonki. 
W życiu szukam:  
          spokoju i bezpieczeństwa. 
Wierzę w:  
          Boga. 
Uczeń idealny: 
          interesujący się historią średniowiecza. 
W szkole irytują mnie:  
          głośne dzwonki. 
Lubię kiedy uczeń:  
          jest przygotowany do lekcji. 
Rozważna czy romantyczna?  
          hmm… jednak romantyczna. 
Wymarzona podróż:  
          ciągle do Rzymu, który zwiedziłam już     
          dwa razy. 
Prawdziwe szczęście:  
          słońce, zielona trawa, miłe towarzystwo  
          i moje dwa pieski. 
Dzieci: 
          niestety, tylko jedno. 
Perfekcyjny dzień:  
           to wtedy, gdy posprzątam, sprawdzę  
           klasówki i jeszcze coś poczytam. 
Nigdy nie zapomnę:  
           moje j pie rwszej wychowawczej klasy  
           w XVII LO. 
Kiedy jest mi źle:  
            słucham na MP3 audiobooki – skan-      
            dynawskie kryminały. 
 
Cenzurka Nr 5 2011/2012 

Przyjaciele:  
                  to dziwne,  
              ale mam ich     
             coraz więcej. 
Potrafię wybaczyć:  
                  ale trwa to dość długo. 
W szkole boję się:  
                  niczego się nie boję.  
Praca:  
                   z młodzieżą daje mi satysfakcję. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny: 
                    nie potrzebuję jej.  
Jestem uzależniona od:  
                    Książek. 
Rozśmieszają mnie:  
                   dowcipy pana dyrektora. 
Wzrusza mnie:  
                    przywiązanie moje j znalezionej  
                    w lesie Sisi. 
Moje śniadanie:  
                   kawa i kromka ciemnego chleba. 
Niebo w gębie czuję:  
                  gdy jem lody - sorbety owocowe. 
Miejsce we Wrocławiu:  
                  Park Wschodni. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił:  
                  dawno już takiego nie oglądałam. 
Aktualnie czytam:  
                  „Stanisława Augusta” autora  
                    S. Mackiewicza oraz „Wieszanie”  
                    J. Rymkiewicza. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój:    
                    Leonard Cohen.  
Gdybym nie robiła tego co robię: 
                    to pracowałabym w bibliotece   
                    i czytałabym tylko nowości. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole: 
                 „Przekr ęt”. 
Nigdy nie zrobiłabym:  
                  trudnego zadania z matematyki. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki:  
                  dużo zdrowia dla najbliższych. 
Ostatnie zdanie:  
                  Warto uczyć się historii!!! 
 

Przygotowała:  
Justyna Józwa, kl. 1b



 

Pan Stanisław Skotny – nauczyciel 
języka polskiego - wieczny optymista  

 
Jestem:  

optymistą, skorpionem. 
Moje dzieciństwo: 

sielskie, anielskie. 
Szkoła nauczyła mnie: 

byłem uczniem, jestem nauczycielem… 
„Co to za nauka”. 

Autorytetem jest dla mnie: 
moja rodzina, wielopokoleniowa z wioski 
pod Lwowem… 

Utożsamiam się z: 
chciałbym ze św. Augustynem. 

Lubię w sobie: 
wieczny optymizm nie wymagający uza-
sadnienia. 

Zmieniłbym w szkole: 
nic, nie ma szans. 

W życiu szukam: 
nie szukam, znalazłem. 

Wierzę w: 
boską opatrzność. 

Uczeń idealny: 
… chyba każdy, albo… 

W szkole irytują mnie: 
biurokracja i uzasadnienie jej występo-
wania. 

Lubię kiedy uczeń: 
generalnie - lubię uczniów. 

Rozważny czy romantyczny? 
a czy moja żona będzie to czytać? 

Wymarzona podróż: 
do Szczecina. 

Prawdziwe szczęście: 
przyjdzie kiedy indziej… 

Dzieci: 
dorosłe, normalne, udane. 

Perfekcyjny dzień: 
„… pewnego dnia w październiku…” 

Nigdy nie zapomnę: 
… tego dnia Ewa Demarczyk zaśpiewała 
„Groszki”. 

Kiedy jest mi źle: 
nie jest mi źle! 

Przyjaciele: 
sprawdzeni. 

Potrafię wybaczyć: 
…albo zapomnieć. 

W szkole boję się: 
brudnych korytarzy, ciemnych klas. 

 
Praca: 
           lubię pracę… 
Kiedy potrzebuję 
adrenaliny: 

biorę moto-
lotnię. 

Jestem uzależniony od: 
nie powiem. 

Rozśmieszają mnie: 
łatwo mnie rozśmieszyć 

Wzrusza mnie: 
… i wzruszyć.  

Moje śniadanie: 
cokolwiek + czytanie. 

Niebo w gębie czuję: 
codziennie. Jak to w niebie. 

Miejsce we Wrocławiu: 
dworzec Nadodrze. 

Film, który mnie ostatnio zachwycił: 
„Misja” i „Dzika Banda”. 

Aktualnie czytam: 
diagnozy, wypracowania i z 5 książek  
o powstaniu średniowiecza w Europie. 
Biografię J. Kraszewskiego. Wszystko, 
dużo i coraz wolniej. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój: 
każda z dobrym tekstem. No i oczywiście 
francuski barok, tj. Couperin, Rameau. 

Gdybym nie robił tego co robię: 
nie, nie… robiłbym. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole: 
nie powiem, bo to byłoby wtedy szaleń-
stwo. 

Nigdy nie zrobiłbym: 
nie wiem, jeszcze nie musiałem. Reszta 
kwestią przyzwoitości. 

Gdybym miał życzenie do złotej rybki: 
miałem. Spełniła. 

Ostatnie zdanie:  
To jeszcze nie koniec… 
 

Opracowała:  
Justyna Józwa, kl. 2b 
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Nurkujemy z Panią  
Danutą Kowalczyk –  
nauczycielką chemii 

 
Jestem… 
 optymistką. 
Moje dzieciństwo… 
 szczęśliwe i beztroskie. 
Szkoła nauczyła mnie… 
 wyraźniej patrzeć na ludzi. 
Autorytetem dla mnie są… 
           papież Jan Paweł II, królowa Elżbieta II. 
Utożsamiam się z… 
            trudno mi znaleźć odpowiedź na to    
            pytanie. 
Lubię w sobie…   
 poczucie humoru. 
Zmieniłabym w szkole…  
 głośne dzwonki. 
W życiu szukam…  
           spełnienia. 
Wierzę w…    
 Boga. 
Uczeń idealny…   
 spotkałam w „Siedemnastce”. 
W szkole irytuje mnie…   
 biurokracja. 
Lubię kiedy uczeń…   
 ja ogólnie lubię uczniów. 
Rozważna czy romantyczna?   
 rozważna. 
Wymarzona podróż…   
 Australia. 
Prawdziwe szczęście…   
 Daje mi rodzina, przyjaciele i moja     
           praca. 
Dzieci…   
 nie mam. 
Perfekcyjny dzień…   
            nad morzem, oceanem… 
Nigdy nie zapomnę… 
           zapachu Afryki.   
Kiedy jest mi źle… 
           płaczę, słucham muzyki, ktoś musi mnie   
           przytulić ☺☺☺☺.    
Przyjaciele… 
          Są bardzo ważni w moim życiu.   
 

Potrafię wy-
baczyć… 
              niewiele, ale bardzo się staram, aby to   
               zmienić.     
W szkole boję się… 
              niczego się nie boję w szkole.  
Praca… 

lubię swoją pracę.   
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 

nurkuję.   
Jestem uzależniona od… 

muzyki.   
Rozśmieszają mnie… 

 prawie wszystko może mnie rozśmie-
szyć. 

Wzrusza mnie…  
dobroć ludzi. 

Moje śniadanie… 
             kawa lub zielona herbata.   
Niebo w gębie czuję… 
             jedząc owoce i warzywa.   
Miejsce we Wrocławiu… 

ZOO. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 

 „Biała Masajka”. 
Aktualnie czytam… 
             przewodnik po Tajlandii.  
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
             aktualnie Arabic Chillout.    
Gdybym nie robiła tego, co robię… 

byłabym weterynarzem.  
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
            ostatnia wycieczka nad morze z moją  
            klasą 3C. 
Nigdy nie zrobiłabym… 

 czegoś niezgodnego z moimi     
 przekonaniami.  

Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
             podróże, podróże, podróże.  
Ostatnie zdanie… 

Lubię być nauczycielem ☺☺☺☺ . 
 

            Opracowała: Justyna Józwa, kl. 2b 
 

Cenzurka Nr 2 2012/2013 



Żeglujemy z Panem Andrzejem Krukiem  
- nauczycielem fizyki

 
 
Jestem… 

  realistycznym skorpionem. 
Moje dzieciństwo… 

  szczęśliwe i bezpieczne. 
Szkoła nauczyła mnie… 
              zasad ortografii i logicznego myślenia 
Autorytetem dla mnie jest… 
              Ojciec święty Jan Paweł II. 
Utożsamiam się z… 
              raczej z nikim się nie utożsamiam,  ale       
              bliska jest mi postać Mariusza  
              Zaruskiego. 
Lubię w sobie…   

 dystans do otaczającej mnie rzeczywi-
stości. 

Zmieniłbym w szkole… 
lekcje na przerwy. 

W życiu szukam… 
sensu i logiki. 

Wierzę w…  
Boga. 

Uczeń idealny… 
spragniony wiedzy i ciekawy świata. 

W szkole irytuje mnie… 
papierkowa robota. 

Lubię kiedy uczeń… 
odważnie myśli i ma własne zdanie. 

Rozważny czy romantyczny? 
i taki, i taki. 

Wymarzona podróż… 
eskapada żeglarska za krąg polarny 
lub podróż do afrykańskiego buszu. 

Prawdziwe szczęście… 
udana rodzina. 

Dzieci… 
            powód do dumy. 
Perfekcyjny dzień… 
            niedziela. 
Nigdy nie zapomnę… 
            wrażeń, których dostarczył mi mój syn,     
            grając swój pierwszy koncert w filhar- 
            monii. 
Kiedy jest mi źle… 
           szukam pocieszenia na łonie natury. 

 
 
 
Przyjaciele… 

najlepiej 
czworonożni. 

Potrafię wybaczyć… 
                    wiele… 
W szkole boję się… 

       że nie zdążę na lekcje. 
Praca… 

        satysfakcjonująca. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 

       żegluję w szkwałach. 
Jestem uzależniony od… 

        dobrej herbaty. 
Rozśmieszają mnie…  
                    horrory. 
Wzrusza mnie…  
                    gra moich synów i śpiew Oli. 
Moje śniadanie… 

        jaja na boczku. 
Niebo w gębie czuję…  

        pałaszując torty mojej żony. 
Miejsce we Wrocławiu…  

       Ostrów Tumski. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 

      ,,Jesteś Bogiem”. 
Aktualnie czytam…  

      ,,Hirudoterapię”. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój…  

        koncert wiolonczelowy h – moll  
       Antoniego Dworzaka. 

Gdybym nie robił tego co robię…  
       zostałbym zakonnikiem. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
       lekcje fizyki z Krukiem. 

Nigdy nie zrobiłbym…   
       świństwa przyjacielowi. 

Gdybym miał życzenie do złotej rybki…    
       poprosiłbym o kolejne życie. 

Ostatnie zdanie   
      Świat nie jest taki zły… 

 
 
 
 

Opracowała: 
Agnieszka Billewicz, kl.1a

 
Cenzurka Nr 3 2012/2013 

 
 

 



 
 

Pani Renata Gawrońska -  
uzależniona od książek polonistka 

 
Jestem… 
              optymistką. 
Moje dzieciństwo… 
 było fajną przygodą. 
Szkoła nauczyła mnie… 
 grać w siatkówkę i pokory wobec zadań    
              matematycznych.   
Autorytetem dla mnie są… 
             fachowcy z czasów minionych.  
Utożsamiam się ze… 
            swoim pokoleniem – to fajna więź.  
Lubię w sobie…   
              poczucie humoru i brak skromności, który     
              pozwolił mi odpowiedzieć na ten punkt  
             ankiety. 
Zmieniłabym w szkole…    
             mam za mało miejsca by wyliczać… 
W życiu szukam…   
             zaskoczeń. 
Wierzę w…     
             to, że warto wierzyć. 
Uczeń idealny…    
             chyba nie dałby się lubić, dobrze więc że nie  
             istnieje. 
W szkole irytuje mnie…    
             bezmyślna biurokracja. 
Lubię kiedy uczeń…    
             nie udaje oraz potrafi okiełznać swój telefon     
             komórkowy. 
Rozważny czy romantyczny?    
             romantyczny…, nie, rozważny…, nie.  
             Romantyczny… nie!... 
Wymarzona podróż…    
             koleją transsyberyjską (bo ekstremalnie  
             i romantycznie) lub transatlantykiem (bo nic    
            nie trzeba robić). 
Prawdziwe szczęście…    
             da się odczuć tylko, gdy nadchodzi i gdy     
             przemija. 
Dzieci…    
             wywołują skrajne emocje, dlatego dobrze,  
            że są. 
Perfekcyjny dzień…    
             wciąż przed nami. 
Nigdy nie zapomnę…      
             tego, jak… zapomniałam, ech. 
Kiedy jest mi źle… 
             oglądam film. Najlepiej ,,Pół żartem, pół   
            serio”, ,,Cztery wesela i pogrzeb”. 
 
 

Przyjaciele… 
              bezcenni, nie-   
              liczni w tłumie    
              znajomych.   
             A rozmawiamy  
             bez słów. 
Potrafię wybaczyć… 
             tak, potrafię. Właściwie dysponuję pełną  
             wybaczalnością życiową.   
W szkole boję się… 
             nie boję się.    
Praca…  
             zabiera energię, a jednocześnie ją daje.  
             Lubię.   
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
              a potrzebuję?    
Jestem uzależniona od… 
             książek. 
Rozśmieszają mnie…  
             rysunki Raczkowskiego, humor z zeszytów  
             i Monty Python.    
Wzrusza mnie… 
             ludzka szlachetność i niektóre chwile  
             w sporcie.  
Moje śniadanie… 
             zawsze mam na nie czas. I koniecznie kawa. 
Niebo w gębie czuję… 
             ooo… są takie gatunki lodów… czekolady… 
Miejsce we Wrocławiu… 
             moje podwórko na Starym Mieście  
            i Wzgórze Partyzantów.    
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
             ,,O północy w Paryżu” i ,,Harvie Krumpet”. 
Aktualnie czytam… 
              ,,Noc wyroczni” Paula Austera.  
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
             RHCP, Radiohead, Muse, Dave Brubeck… 
Gdybym nie robiła tego, co robię…  
             mogłoby być nudno. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
             przeddzwonek i podzwonek na lekcje. 
Nigdy nie zrobiłabym…  
             kariery w mediach. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
             długo bym zwlekała z jego wygłoszeniem. 
Ostatnie zdanie… 
             Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. 
 

Opracowała: Agnieszka Billewicz, kl. 1a 
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Pani Małgorzata Hajder  
wierzy, że dobro zawsze powraca 

 
 

Jestem…  
                kobietą 
Szkoła nauczyła mnie… 
               wszystkiego czego uczy standardowo,  
               znacznie większy wpływ, jeśli chodzi o  
              kształtowanie charakteru miał na mnie  
              sport, który uprawiałam w dzieciństwie. 
Autorytetem dla mnie są… 
               moi rodzice. 
Lubię w sobie…  
               wytrwałość w dążeniu do celu. 
W życiu szukam… 
               spokoju i stabilizacji. 
Wierzę w…  
               to, że ludzie są z natury dobrzy, a dobro     
               zawsze powraca. 
Uczeń idealny… 
               to uczeń myślący. 
W szkole irytuje mnie…  
               biurokracja i tony papierów. 
Lubię kiedy uczeń … 
               ma własne zdanie i potrafi je umotywować. 
Rozważny czy romantyczny? 
               najlepiej dwa w jednym. 
Wymarzona podróż… 
               myślę, że kierunek Azja. 
Prawdziwe szczęście… 
               jest bardzo ulotne i nie zawsze potrafimy je           
               rozpoznać we właściwym czasie  
                i momencie; szukam czegoś, co tak  
              naprawdę nie istnieje. 
Dzieci… 
               posiadanie własnych dzieci zmienia         
               stosunek do świata i życia. 
Perfekcyjny dzień… 
              błogie leniuchowanie. 
Nigdy nie zapomnę… 
              daty urodzenia moich dzieci. 
Kiedy jest mi źle… 
              idę na zakupy do sklepu (nie do    
             spożywczego i monopolowego). 
Przyjaciele… 
              z wiekiem coraz trudniej nawiązuję nowe      
             przyjaźnie, dlatego bardziej cenię tych    
            przyjaciół, których mam od lat. 
Potrafię wybaczyć… 
           dużo i szybko zapominam. 

 
W szkole boję się… 
             nie czuję lęku  
             w szkole. 
Praca… 
              daje mi     
             satysfakcję. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
              nie potrzebuję adrenaliny, raczej świętego   
             spokoju. 
Jestem uzależniona od…  
             myślę, że obecnie nie jestem uzależniona od    
             niczego, kiedyś było to Prince polo, pepsi i  
             serial ,,Ostry dyżur". 
Rozśmieszają mnie…  
              panowie z ławeczki w serialu ,,Ranczo". 
Wzrusza mnie…  
             film ,,Casablanka". 
Moje śniadanie… 
             to świeże pomidory i ser mozzarella.  
Niebo w gębie czuję…  
             gdy jem ciasto tiramisu i świeży zielony  
            groszek (oczywiście nie w komplecie). 
Miejsce we Wrocławiu… 
             Ostrów Tumski. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
             to ,,Rio", oglądałam go kilkakrotnie. 
 Aktualnie czytam … 
             Marka Krajewskiego - jego mroczne historie   
            związane z Wrocławiem. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
            U2, Sting. 
Gdybym nie robiła tego co robię… 
            robiłabym to, co robię. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
            szkoła to niezbyt szalona instytucja. 
Nigdy nie zrobiłabym… 
            nie robię takich postanowień. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
            nie lubię bajki o złotej rybce. 
 Ostatnie zdanie… 
            Myślę, że to nie jest moje ostatnie zdanie... 
 

Opracowała  
Agnieszka Billewicz, kl. 1a

Cenzurka Nr 5 2012/2013 

 
 



 

Margerita Niwelt – odważna i niezależna  
nauczycielka języka angielskiego 

 
 
 

 
Jestem… 

wśród ludzi, których lubię i szanuję.  
Moje dzieciństwo… 

radosne, rodzinne, zabawowe, artystyczne, 
niezapomniane. 

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

Autorytetem dla mnie są… 
ludzie niezłomni, tacy jak Irena Sendlerowa, 
ludzie genialni, tacy jak Jan Szczepanik - pol-
ski Edison. 

Utożsamiam się z… 
nie utożsamiam się, lecz zazdroszczę tym, któ-
rych natura hojnie obdarowała talentami. 

Lubię w sobie… 
odwagę i niezależność.   

Zmieniłabym w szkole… 
marzą mi się klasy max 15 osobowe. 

W życiu szukam… 
nie szukam – samo przychodzi.  

Wierzę w… 
moc sprawczą słowa.    

Uczeń idealny…  
ideały są nudne.  

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

Lubię kiedy uczeń… 
opowiada mi o swoich pasjach.  

Rozważna czy romantyczna? 
udaję, że jestem rozważna.   

Wymarzona podróż… 
nad Bałtyk przed sezonem.   

Prawdziwe szczęście… 
daje drugi człowiek.   

Dzieci…  
zbyt szybko stają się dorosłe.  

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

Nigdy nie zapomnę… 
wciąż zapominam.   

Kiedy jest mi źle… 
głaszczę kota. 

Przyjaciele… 
          poznani w szkole średniej, wierni i lojalni. 
 
 
 

Potrafię wybaczyć… 
           nie wybaczam,  
          zapominam.    
          Ale wcześniej     
          się wkurzam.      
W szkole boję się… 

„mierników” i „ryzyk”. 
Praca… 

wymarzona, to praca z młodymi ludźmi. 
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 

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

występy Enerdowskich Pływaczek. 
 Wzrusza mnie … 

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

jak wyżej. 
Miejsce we Wrocławiu… 

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

film, który trzeba zobaczyć to  
„Sugarman”. 

Aktualnie czytam… 
„Dzienniki kołymskie” Jacka Hugo-Badera i 
„Barbarę Radziwiłłównę z Jaworzna-
Szczakowej” Michała Witkowskiego. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
„Moje małe nieba” i piosenki 
 w wykonaniu Izy M. 

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

Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
kazać nauczycielowi śpiewać na scenie. 

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

Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
            poprosiłabym o tablicę interaktywną.                     
Ostatnie zdanie… 

           Maturzystom życzę powodzenia! 
 

Cenzurka Nr 6 2012/2013 
 

 
 



 

Pan Robert Pieńkowski  
- uzależniony od książek nauczyciel historii 

 

 
Jestem…  
      Polakiem. 
Moje dzieciństwo…  
     miło wspominam. 
Szkoła nauczyła mnie…  
     wielu pożytecznych rzeczy.  
Autorytetem dla mnie są… 
     kolejni papieże. 
Utożsamiam się z… 
     Polską, Śląskiem, Wrocławiem, także Europą. Sen-    
     tymentem darzę też Kresy południowo-wschodnie –  
     krainę moich rodziców i dziadków. 
Lubię w sobie…  
     pozytywne cechy. 
Zmieniłbym w szkole…  
     Wyeliminowałbym np. coraz głupsze pomysły kolej- 
     nych „reformatorów” z MEN. 
W życiu szukam…  
     spełnienia marzeń. 
Wierzę w…  
     Boga. 
Uczeń idealny…  
     zdolny, grzeczny, pracowity i chętny do nauki. 
W szkole irytuje mnie…  
     zbędna biurokracja. 
Lubię kiedy uczeń… 
     jest kulturalny i przygotowany do lekcji 
Rozważny czy romantyczny?  
     romantyczny, choć i rozwagi mi nie brakuje. 
Wymarzona podróż… 
     w osiemdziesiąt dni dookoła świata. 
Prawdziwe szczęście…  
     ulubiona książka, a najlepiej cała biblioteka, od- 
     ludne miejsce na łonie przyrody, góry, dzika plaża  
     (z ciepłą wodą), wspaniały zabytek architektury, np.  
     Akropol i muzeum z wartościowymi zbiorami 
Dzieci…  
     mam czwórkę: Hanna, Bogumiła, Stanisław  
     i Kazimierz. 
Perfekcyjny dzień… 
     kiedy uda się mi zrealizować wszystko, co zaplano-  
     wałem 
Nigdy nie zapomnę… 
     brutalności ZOMO w czasach PRL-u. 
Kiedy jest mi źle…  
     chciałbym mieć koło siebie kogoś życzliwego.  
Przyjaciele…  
     dobrze mieć. 
Potrafię wybaczyć… 
     nieprzygotowanie do lekcji. 
W szkole boję się… 
     nie boję się szkoły. 
Praca… 
     najlepsza, gdy udaje się łączyć pracę przyjem-    
     ną z pożyteczną i zabezpieczającą nas  
    finansowo. 

 
 
Kiedy potrzebuję adrenaliny…  
      przełączam telewizor na    
      publicystykę stacji TVN24  
     (np.  „Szkło kontaktowe”). 
Jestem uzależniony od…  
     książek. 
Rozśmieszają mnie…  
     programy satyryczne Jana Pietrzaka oraz „Posie-  
     dzenia rządu” Roberta Górskiego.  
Wzruszają mnie…  
     Miejsca i pamiątki po ludziach, którzy oddali swe    
     życie w obronie Ojczyzny (np. cmentarz Orląt  
     Lwowskich) oraz miejsca i przedmioty związane  
     z wielką historią Polski (np. Zamek Królewski na  
    Wawelu). 
Moje śniadanie…  
     bladym świtem przed wyjściem do pracy kawa  
     z mlekiem, potem zazwyczaj kanapka. 
Niebo w gębie czuję… 
     gdy zajadam się słodyczami Lindta.  
     A z dań obiadowych: ruskie pierogi. 
Miejsce we Wrocławiu… 
     Rynek, Ostrów Tumski, Ogród Japoński i okolice    
     pergoli.  
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
     „Cristiada”- jeden z najpiękniejszych i najwarto-   
     ściowszych filmów, jakie widziałem w życiu.  
Aktualnie czytam… 
     ostatnio T. Mierzwińskiego „Alfabet Seawolfa”,   
     K. Kalinowskiego „Gloryfikacja panującego i dyna- 
     stii w sztuce Śląska XVII i XVIII wieku” i „Moneta  
     w kulturze wieków średnich” R. Kiersnowskiego.  
     Z beletrystyki lubię powieści F. Forsyth'a. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
      „Niewygodna prawda” Tadka,  „Myśmy rebelian- 
     ci”  De Press, „Uprising” zespołu Sabaton. Cieka- 
     wie zapowiada się płyta „Panny Wyklęte”. Z klasy- 
     ki lubię piosenki Jacka Kaczmarskiego oraz Marka  
     Grechuty. W samochodzie słucham współczesnej  
     anglojęzycznej muzyki rozrywkowej.  
Gdybym nie robił tego, co robię… 
     byłbym zawodowym pilotem – to moje niespełnione  
     marzenie z dzieciństwa.  
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
     czas dla wychowawcy tuż przed wystawieniem ocen  
     oraz cała biurokracja związana z tzw. klasyfikacją  
     oraz wypisywaniem świadectw. 
Nigdy nie zrobiłbym… 
     wydaje mi się, że nie skoczyłbym na bungee. 
Gdybym miał życzenie do złotej rybki… 
     prosiłbym o spełnienie kilku moich marzeń. 
Ostatnie zdanie…  
     Jeszcze nie powiedziałem. 
 

Opracował: Aleksander Skiba, kl.2b  
Cenzurka Nr 7 2012/2013 



Barbara Cieśla 
nauczycielka podstaw przedsiębiorczości 

- wybuchowa mieszanka rozwagi i romantyzmu 
 

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

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

 
 

Opracowała:  
Justyna Józwa, kl. 3b 
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Panią dyrektor Barbar ę Bartnik 
wzrusza widok płaczącego mężczyzny 

 
 
 
 

Jestem… 
            kobietą! 
Moje dzieciństwo… 
                      sielskie, anielskie. 
Szkoła nauczyła mnie… 
                      uczyć się.  
Autorytetem dla mnie są… 
          anonimowi ludzie, którzy czynią   
                     dobro. 
Utożsamiam się ze…        

         sobą. 
Lubię w sobie…  
                     empatię.   
Zmieniłabym w szkole…   
          boisko na obiekt sportowy. 
W życiu szukam… 
                    właściwej drogi.   
Wierzę w…  
                    nie w Boga, ale Bogu. 
Uczeń idealny… 
                    każdy, bo w każdym drzemie ideał. 
W szkole irytuje mnie… 
                    gdy ludzie budują swoje poczucie          
                    wartości, poniżając i wyśmiewając    
                    innych.   
Lubię kiedy uczeń… 
                    ma swoje zdanie. 
Rozważna czy romantyczna? 
                    rozważna, która lubi być roman-   
                    tyczna. 
Wymarzona podróż… 
                   na Krym.    
Prawdziwe szczęście… 
                   kochać bezwarunkowo i być  
                   kochaną. 
Dzieci… 
                   niezasłużony dar. 
Perfekcyjny dzień… 
                   zawsze zaczyna się od małej czarnej. 
Nigdy nie zapomnę… 
                   troski Rodziców. 
Kiedy jest mi źle… 
                   nie ma takich chwil. 
Przyjaciele… 
                   na szczęście są.    
 
 
 

Potrafię wybaczyć… 
            zawsze, bo i ja    
           na to liczę.  
W szkole boję się… 
              gdybym się  
             bała,  to  bym  
             tu nie przychodziła.  
Praca… 

  jest wyzwaniem.    
Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
             zjeżdżam na nartach z wyższego stoku. 
Jestem uzależniona od… 
             roweru i kawy. 
Rozśmieszają mnie… 
             wszyscy, którzy umieją to robić, nie  
             raniąc ludzi.    
Wzrusza mnie… 
             płaczący mężczyzna.  
Moje śniadanie… 
             owsianka i kawa. 
Niebo w gębie czuję… 
             gdy jem chleb upieczony przez moją   
             synową. 
Miejsce we Wrocławiu… 
             wały wzdłuż Odry. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
             „Oskar i pani Róża”  (po raz kolejny!) 
Aktualnie czytam… 
             „Jedna rzecz, której nie możesz robić  
             w niebie” – M. Cahilla. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
              jazz. 
Gdybym nie robiła tego, co robię… 
              prowadziłabym pensjonat w górach. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
             ostatnio – rapujący ksiądz.   
Nigdy nie zrobiłabym… 
             już nie składam takich deklaracji. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
            oddałabym tę szansę innym.  
Ostatnie zdanie… 
            „Zrozumieć wszystko bez zrozumienia     
            siebie – to śmieszne” – zacytowałam  
            S. Kierkegaarda. 

 
Opracowała: Justyna Józwa, kl. 3B 
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Pani Justyna Hełminiak-Nowak  
- nauczycielka języka polskiego - lubi uczniów  

z otwartym umysłem 
 
Jestem… 

sobą, kiedy jestem sama, nauczycielką, kiedy 
jestem w szkole...Można rozwijać według 
koncepcji Gombrowicza. 

Moje dzieciństwo… 
niewiele pamiętam, zapewne wesołe  
i aktywne. 

Szkoła nauczyła mnie… 
tego, że trzeba się uczyć przez całe życie. 

Autorytetem dla mnie są… 
wszyscy, którzy dokonali czegoś wielkiego. 

Utożsamiam się z… 
nie mam potrzeby się z nikim utożsamiać, 
każdy człowiek jest jedyny, niepowtarzalny. 

Lubię w sobie…   
to, że realizuję swoje zamierzenia. 

Zmieniłabym w szkole… 
tak zwane pomoce dydaktyczne. 

W życiu szukam… 
spełnienia tego, co sobie wymyślę. 

Wierzę w…  
 ludzki umysł. 
Uczeń idealny… 

nie istnieją ludzie idealni, więc i tacy 
uczniowie się nie zdarzają, ale to bardzo 
dobrze, bo można nad sobą pracować. 

W szkole irytuje mnie… 
pośpiech. 

Lubię kiedy uczeń 
ma otwarty umysł. 

Rozważna czy romantyczna? 
krytyczna, zdystansowana. 

Wymarzona podróż… 
wszystkie, pomału realizuję. 

Prawdziwe szczęście… 
dom pełny uśmiechów. 

Dzieci… 
największe wyzwanie. 

Perfekcyjny dzień… 
kiedy czegoś nowego się dowiaduję. 

Nigdy nie zapomnę… 
jest wiele takich chwil. 

Kiedy jest mi źle… 
oglądam komedie, biorę gorącą kąpiel albo 
biegam. 

Przyjaciele… 
nieliczni. 

Potrafię wybaczyć… 
to zależy od przewinienia. 

 
 

W szkole boję się… 
długich korytarzy, 
śliskich schodów, 
roztoczy na 
klawiaturze. 

Praca… 
na daną chwilę - spełnienie. 

Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
przepytuję uczniów. 

Jestem uzależniona od… 
kawy, poczucia humoru mojego męża. 

Rozśmieszają mnie… 
dla własnego bezpieczeństwa.... przemilczę. 

Wzrusza mnie… 
wschody i zachody, uśmiech dziecka, 
staruszkowie trzymający się za ręce.  

Moje śniadanie… 
pełnowartościowe mussli. 

Niebo w gębie czuję… 
gdy piję kawę. 

Miejsce we Wrocławiu… 
Park Grabiszyński i mój ogródek. 

Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
zachwycił to duże słowo. Zaciekawiło mnie 
"Pokłosie". 

Aktualnie czytam… 
dużo, ale wciąż niewiele. "Imię róży", żeby 
wymyślić ciekawe pytania na kartkówkę dla 
1f. 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
muzyka klasyczna, ale uwielbiam słuchać 
System of the down. 

Gdybym nie robiła tego co robię… 
prowadziłabym przedszkole. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
10-minutowa przerwa, kiedy trzeba zjeść, 
napić się kawy, wpisać spóźnienia, 
porozmawiać z uczniem, dlaczego "Słowacki 
wielkim poetą był". 

Nigdy nie zrobiłabym… 
nie wiem, jak się dowiem, to się z Wami 
podzielę. 

Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 
mam wrażenie, że mam wszystko, ale 
poprosiłabym o zdrowie dla siebie i mojej 
rodziny. 

Ostatnie zdanie… 
"Spieszmy się kochać ludzi..." 
 

Opracowała: Daria Musa, kl. 1F

Cenzurka Nr 4 2013/2014 



 
 

Pani Marzena Matschaj-Kacprzak  
- nauczycielka języka polskiego - 
nie poddaje się złym nastrojom 

 
 
 
Jestem… 
 spontaniczna. 
Moje dzieciństwo… 

czas, który często wspominam. 
Szkoła nauczyła mnie… 

cierpliwości i wyrozumiałości. 
Autorytetem dla mnie są… 

ludzie, którzy mają ideały. 
Utożsamiam się z… 

tylko z sobą. 
Lubię w sobie…  

spokój wbrew wszystkiemu.  
Zmieniłabym w szkole…  
 menu i wystrój bufetu. 
W życiu szukam… 

życiowej mądrości.  
Wierzę w…  

młodzież.   
Uczeń idealny…  

wie, czego chce i konsekwentnie do tego dą-
ży.  

W szkole irytuje mnie…  
dźwięk dzwonka.  

Lubię kiedy uczeń…   
 jest kreatywny. 
Rozważna czy romantyczna?  

zdania są podzielone  
Wymarzona podróż… 

każda zrealizowana.   
Prawdziwe szczęście…  

to życzliwi ludzie wokół mnie.  
Dzieci…   
 wszystkie są moje. 
Perfekcyjny dzień… 

kiedy zrealizuję wszystko,  
co zaplanowałam.   

Nigdy nie zapomnę… 
moich nauczycieli. 

Kiedy jest mi źle… 
nie poddaję się złym nastrojom – uśmie-
cham się mimo wszystko. 

 
 
 

 
Przyjaciele… 

daleko, ale 
wciąż wierni. 

Potrafię wybaczyć… 
wszystko, co 
nie znaczy,  
że wszystko zapomnę. 

W szkole boję się… 
w szkole czuję się bezpiecznie. 

Praca… 
mnie pochłania. 

Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
angażuję się w szkolne imprezy. 

Jestem uzależniona od… 
nauki. 

Rozśmieszają mnie… 
inteligentne dowcipy. 

Wzrusza mnie…  
cierpienie bezbronnych. 

Moje śniadanie… 
kawa i kawa, zawsze dwie filiżanki. 

Niebo w gębie czuję… 
            gdy jem to, co sama ugotowałam. 
Miejsce we Wrocławiu… 

centrum Wrocławia nocą. 
Film, który mnie ostatnio zachwycił… 

„Wielkie piękno”. 
Aktualnie czytam… 

„Zamęt” P. Załuskiego. 
Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 

paradoksalnie zależna od nastroju. 
Gdybym nie robiła tego, co robię… 

naprawiałabym samochody. 
Najbardziej szalona rzecz w szkole… 

być nauczycielem klas teatralnych. 
Nigdy nie zrobiłabym… 

nikomu krzywdy. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 

żeby młodzi ludzie pozwolili sobie myśleć. 
Ostatnie zdanie… 

Kiedy zatrudniałam się w naszej szkole, nie 
sądziłam, że zostanę w niej tak długo 
 

:-))                        
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Pani Ewa Toporek  
- nauczycielka języka angielskiego -  
wierzy w bezinteresowność i dobroć 

 
 
Jestem…  

mamą Kuby, nauczycielką języka 
angielskiego, wodnikiem. 

Moje dzieciństwo… 
radosne, spokojne, bez elektronicznych 
urządzeń, gadżetów. 

Szkoła nauczyła mnie… 
że w życiu ponosimy zarówno sukcesy jak  
i porażki.  

Autorytetem dla mnie są… 
           wszyscy, którzy robią coś dla innych ludzi. 
Lubię w sobie…   

dystans do otaczającej rzeczywistości, poczucie 
humoru. 

Zmieniłabym w szkole… 
uczniowie nie powinni mieć więcej lekcji niż 
siedem w ciągu jednego dnia. Obie strony 
ciężko znoszą każdą następną godzinę. 

W życiu szukam… 
bezinteresowności i dobroci. 

Wierzę w…  
w bezinteresowność i dobroć. 

Uczeń idealny… 
w każdym uczniu można znaleźć potencjał. 

W szkole irytuje mnie… 
ilość dokumentacji, którą musimy 
przetwarzać.  

Lubię kiedy uczeń… 
lubię rozmawiać z uczniami, lubię kiedy uczeń 
jest otwarty, ma pomysły i chce coś zrobić sam 
z własnej woli. 

Rozważna czy romantyczna? 
kiedyś romantyczna, teraz rozważna.  

Wymarzona podróż… 
Portugalia, Islandia. 

Prawdziwe szczęście… 
gdy nikt z bliskich nie choruje. 

Dzieci… 
sprawiają, że nasz świat jest piękniejszy. 

Perfekcyjny dzień… 
gdy nie dzwoni telefon i nie włączam 
komputera. 

Nigdy nie zapomnę… 
mojej ukochanej suczki o kasztanowej sierści  
i wielkich, brązowych oczach (seter irlandzki). 
To była Psia Królowa. 

Kiedy jest mi źle… 
idę do kina. Obejrzenie dobrego filmu 
przynosi ulgę. 

Przyjaciele… 
            dobrze, że są. Wysłuchają, gdy mamy               
           problem, doradzą, pocieszą nas. 

Potrafię wybaczyć… 
w zasadzie 
wybaczam. 

W szkole boję się… 
żeby nasza praca elektroniczno-papierkowa 
nie była ważniejsza od uczniów. 

Praca… 
sprawia mi przyjemność. 

Kiedy potrzebuję adrenaliny… 
miłe spotkanie z koleżankami. 

Jestem uzależniona od… 
dobrej herbaty. 

Rozśmieszają mnie… 
osoby znane, które nie potrafią zadbać  
o swój publiczny wizerunek. 

Wzrusza mnie… 
dziecko, pies, kot, widok staruszków 
trzymających się za ręce. 

Moje śniadanie… 
szybko i w biegu. 

Niebo w gębie czuję… 
gdy jem lody czekoladowe z bitą śmietaną  
i polewą czekoladową. 

Miejsce we Wrocławiu… 
Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, cieszę się, 
że mieszkam w takim pięknym mieście. 

Film, który mnie ostatnio zachwycił… 
"Sierpień w hrabstwie Osage" z Meryl Streep. 
W zeszłym roku na pewno był to "Wielki 
Gatsby" z DiCaprio. 

Aktualnie czytam… 
"Tajemnicę Filomeny". 

Muzyka, która wprawia mnie w dobry nastrój… 
Jean Michel Jarre, Vangelis, Queen, Pink 
Floyd, klasyczna, etniczna i inne gatunki. 

Gdybym nie robiła tego, co robię… 
byłabym tłumaczem literatury/filmów. 
Tłumaczem symultanicznym. 

Najbardziej szalona rzecz w szkole… 
"Przekręt" i wszystkie inne przedsięwzięcia  
w życiu naszych uczniów. 

Nigdy nie zrobiłabym… 
             nie skoczyłabym na bungee. 
Gdybym miała życzenie do złotej rybki… 

złota rybko, uwolnij naszych kochanych 
uczniów-palaczy od zgubnego nałogu. Niech 
zasmakują życia bez papierosów. 

Ostatnie zdanie… 
Login: czas  Hasło: czas 
Zapomniałam loginu i hasła...Co teraz?                        
                  

               Opracowała: Daria Musa, kl.1F 
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