
To juŜ kolejny numer naszej – i Waszej – gazetki. Tym razem świątecz-
ny, bo przecieŜ do Wigilii zostało juŜ niewiele dni. Jak co roku liczy-
my na choinkę w szkole i na lepszy humor – nauczycieli, uczniów, 
wszystkich. W końcu po to są Święta – Ŝeby mieć więcej powodów 
do radości niŜ zazwyczaj. śeby częściej się uśmiechać a mniej 
stresować. śeby pogodny nastrój udzielił się kaŜdemu. Cho-
ciaŜ z tym ostatnim róŜnie bywa. 

W kaŜdym razie Ŝyczymy Wam wszystkim (sobie oczywiście 
takŜe) jak najwięcej powodów do radości, Ŝeby św. Mikołaj o Was nie zapomniał, ale Ŝeby-
ście jednocześnie Wy nie zapomnieli, Ŝe nie Mikołaj jest tu najwaŜniejszy, ale – atmosfera. 
śebyśmy potrafili cieszyć się Świętami i moŜe wykorzystali je, by parę rzeczy sobie prze-
myśleć. Coś zmienić. W końcu Nowy Rok do czegoś zobowiązuje – do zmian przede wszyst-
kim. 

Mamy teŜ nadzieję, Ŝe równieŜ ten numer przyjmiecie z sympatią i wyrozumiałością. Znaj-
dziecie w nim trochę informacji z bieŜącego Ŝycia szkoły, trochę naszych swobodnych re-
fleksji, trochę złośliwości, trochę humoru. Staramy się Was zaciekawić, pisać najlepiej, jak 
potrafimy. Czy nam wychodzi? To juŜ Wy ocenicie. Jak zwykle prosimy o Wasze uwagi i 
zapraszamy do przyłączenia się do nas. Do zobaczenia w Nowym Roku! 

 

 

 

Z (oby) śnieŜnymi Ŝyczeniami świątecznymi, 

– Zespół Redakcyjny 
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Święta BoŜego Narodzenia – czas 
rodzinnych spotkań, religijnego sku-
pienia, obdarowywania się prezenta-
mi,  obecnie zepsuty przez komercja-
lizację ( jeŜeli juŜ w listopadzie roz-
poczyna się kampania świąteczna, to 
jest to chyba lekka przesada ) zbliŜa 
się wielkimi krokami. 
 Nie to jednak będzie przed-
miotem moich rozwaŜań. Zmuszony 
przez wyŜsze siły ( nie są to w Ŝad-
nym wypadku jakieś objawienia mi-
styczne, lecz przykaz nauczyciela ) 
chciałbym krótko i w miarę zwięźle 
opisać historię i dawne tradycje tych 
świąt. Trzeba jednak nadmienić, Ŝe 
nie są to najwaŜniejsze święta 
chrześcijańskiego świata. 

„A Słowo Ciałem się stało…” 
 Chrystus  przyszedł na świat 
najprawdopodobniej ok. 7 r   p.n. e. w 
Betlejem ( jak głosi Ewangelia )– taki 
paradoks, otóŜ niejaki Dionizjusz 
Mały, pomylił się, obliczając wiek na-
rodzin Jezusa właśnie o 6/7 lat, co 
ciekawe Johannes Kepler – niemiecki 
matematyk i astronom – ogłosił, Ŝe 
właśnie w tym roku aŜ trzykrotnie 
doszło do koniunkcji dwóch bardzo 
jasnych planet : Jowisza i Saturna – i 
to właśnie miała być ta słynna Gwiaz-
da Betlejemska! 
 Powróćmy jednak do główne-
go toku rozwaŜań. Wśród pierwszych 
Chrześcijan nie miało to większego 
znaczenia czy Jezus narodził się w 
grudniu czy w maju. Tak naprawdę 
liczyło się to, Ŝe Zmartwychwstał, 
dając Jego uczniom szansę na zba-
wienie. Tym, kiedy Zbawiciel miał się 
narodzić, Ojcowie Kościoła zajęli się 
t r o c hę  p ó ź n ie j,  b o  d o p i er o  

w IV wieku. 
A dlaczego 25 grudnia? 

 OtóŜ data ta związana jest 
z przesileniem zimowym, (nie napiszę 
Wam kiedy, trzeba było uczyć się 
geografii), dzień stawał się dłuŜszy, 
jakby na nowo rodziło się słońce, Ŝy-
cie . Od VI w p.n.e. w dniach 17 do 24 
grudnia w Rzymie obchodzono święto 
boga Saturna, kiedy to obdarowywa-
no się prezentami i urządzano zaba-
wy. Pięć wieków później, 25 grudnia, 
były czczone narodziny boga Mitry – 
pogańskiego, wschodniego bóstwa, 
które w StaroŜytnym Rzymie, było 
bardzo popularne i konkurowało na-
wet z Chrześcijaństwem. U schyłku 
Cesarstwa data ta stała się oficjal-
nym świętem państwowym ku czci 
boga Sol (Słońca). Kościół przyjął 
datę 25 grudnia za dzień narodzin 
Chrystusa, który w mniemaniu pierw-
szych Chrześcijan był właśnie takim 
słońcem, które dawało im nadzieje na 
ucieczkę z mroków grzechu. 

„LulajŜe Jezuniu…” 
 Wigilia ( z łac. czuwanie) – 12 
dań, symbolizujących 12 miesięcy 
roku , talerz dla zabłąkanego wę-
drowca czy sianko pod obrusem. To 
zna chyba kaŜdy. Siano ( a kiedyś 
snopy zboŜa) ma przynieść nam 
szczęście, urodzaj, zdrowie i sytość. 
Snopy zboŜa były niegdyś odpowied-
nikami dzisiejszych choinek, tak sa-
mo jak pięknie przystrajane (na ludo-
wo!) gałązki świerkowe. Nieodłącznym 
elementem polskiej Wigilii jest opła-
tek, który gościł na szlacheckich sto-
łach od XVII wieku. 

„Cicha noc…” 
 Słowami kolędy naszych za-
chodnich sąsiadów podkreślić chcę  
niemieckie pochodzenie niektórych 
obrzędów, chociaŜby tradycji stroje-
nia choinki. W XV i XVI wieku w Al-
zacji pojawiła się obyczaj stawiania 
świerkowego drzewka w domu, co 
miało przynosić szczęście i urodzaj. 
Dopiero od XIX wieku zaczęto deko-
rować świerk. 

 

„Hej kolęda, kolęda…” 
 Pierwsze kolędy zaczęły po-
wstawać w XIII wieku ( św. Franci-
szek). Pierwsza polska kolęda miała 
powstać w XV w. - "Zdrów bądź, Kró-
lu Anielski". Kolęda zaczęła być popu-
larna dopiero od XVIII wieku. Od 
początku jednak była związana z Bo-
Ŝym Narodzeniem. 

„Coraz bliŜej święta, coraz bliŜej 
święta…” 

 JuŜ niedługo 24 grudnia, 
będziemy wypatrywać pierwszej 
gwiazdki ( teŜ jakieś nawiązanie do 
kultu światła?). Zasiądziemy przy 
wigilijnym stole, puścimy sobie z pły-
ty kolędy, w telewizji znów będzie 
„Kevin sam w domu”. Będzie cudownie 
i rodzinnie. W ten sposób teŜ two-
rzymy jakieś tradycje, dbajmy jed-
nak o to, aby dzisiejszy pęd świata 
nie zagłuszył tego co najwaŜniejsze: 
miłości, szczerości, przyjaźni. Teraz 
powiem jak mój kolega: z okazji zbli-
Ŝających się Świąt BoŜego Narodze-
nia Ŝyczę Wam zdrowia, zdrowia i 
jeszcze raz pieniędzy. 
 
 

 
Anonim 

Historia Świąt  
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Święta, święta, idą święta 

Jedynie 34 milisekundy moŜe po-

święcić Święty Mikołaj na dostar-

czenie prezentów kaŜdemu dziecku 

w kaŜdym domu na naszej planecie. 

Jeśli pozostanie gdzieś ciut za dłu-

go-choćby o ułamek sekundy-nie 

zdąŜy obdarować wszystkich 

grzecznych dzieci świata. Przed cią-

gnącymi sanie reniferami stoi po-

waŜne wyzwanie: będą musiały galo-

pować non stop z prędkością aŜ 5,8 

tys. km/s. 

               
          Przedr. ”Polska” 



Ŝycia patrona naszej szkoły. Pani Bar-
bara opowiedziała nam takŜe o podró-
Ŝach laureata Nagrody Nobla i jego 
wielkich miłościach do Marii, a takŜe 
do Ojczyzny, co ujawnia się, jak mówi 
pisarka, w jego dziełach takich jak 
Trylogia, Quo Vadis czy KrzyŜacy, 
które pisał dla pokrzepienia serc. Pani 
Wachowicz zdawała nam równieŜ re-
lacje ze swoich wielokrotnych podró-
Ŝy po całym świecie i szukania śladów 
Sienkiewicza. Opowiadała i zachęcała 
do przeczytania jej ksiąŜek o auto-
rze Quo Vadis. 
Końcową część swojego monologu 
poświeciła podsumowaniu twórczości 
Sienkiewicza, zwracając szczególną 
uwagę na wagę otrzymania przez nie-
go Nagrody Nobla i wpływ jego dzieł 
na dzisiejszą młodzieŜ. To ostatnie 
spostrzeŜenie wiązało się z kolejną 
częścią obchodów Dnia Patrona w 
naszej szkole, a mianowicie ogłosze-
niem wyników konkursów na prezen-
tację multimedialną pt. „Kim dla mnie 
jest Henryk Sienkiewicz?” dla liceum 
i dla gimnazjum na fraszkę o Sienkie-
wiczu. Laureatami zostali: liceum I 
miejsce – Magdalena Bułka i Katarzy-
na Jaworska (1c), II miejsce – Eweli-
na Luberadzka, Agnieszka Górska i 
Joanna Sawicka (1e), w gimnazjum I 
miejsce – Norbert Wiatr a wyróŜnie-
nie otrzymała Loretta Raczkowska 
(oboje 1h). 
Po rozdaniu nagród i obejrzeniu zwy-
cięskich prezentacji, publiczność 
zgromadzona na auli gromkimi brawa-
mi, a takŜe bukietem fioletowych 
kwiatów, podziękowała pani Wacho-
wicz za wspaniałą lekcję. Po wykładzie 
pani Wachowicz podpisywała swoje 
ksiąŜki. 
Myślę, Ŝe większość z nas, uczniów, 
wyniosła coś z tego dnia. MoŜe chęt-
niej spojrzymy na prozę Sienkiewi-
cza? 

 
 

Jakub Brojek 

Tradycja tego dnia sięga końca lat 60. 
Jak co roku, 15 listopada uczniowie klas 
pierwszych gimnazjum i liceum ślubo-
wali przed pomnikiem Henryka Sienkie-
wicza, patrona szkoły, wierność Oj-
czyźnie i Szkole. TuŜ po zakończeniu 
czwartej godziny lekcyjnej uczniowie 
oraz ich wychowawcy złoŜyli uroczyste 
ślubowanie przed sztandarem szkoły w 
obecności dyrekcji i zaproszonych go-
ści: pisarki zaprzyjaźnionej ze szkołą 
– Barbary Wachowicz, starosty i wi-
ce-starosty płońskiego, Jana Mą-
czewskiego i Pawła Obermeyera, 
przewodniczącego rady powiatu Kazi-
mierza Dąbkowskiego i wielu innych. 
W tekście przysięgi znalazły się sło-
wa: 
• Ślubujemy Tobie, Ojczyzno, poświę-

cać wszystkie swoje siły i entu-
zjazm młodości, słuŜyć najlepszą 
nauką i pracą. 

• Ślubujemy, Ŝe pozostaniemy wierni 
tysiącletnim postępowym tradycjom 
narodu polskiego, Ŝe wysoko będzie-
my nieść sztandar naszych Ojców. 
• Ślubujemy w murach tej szkoły 

wzbogacać swój umysł i umiejętno-
ści, uczyć się koleŜeńskości, szacun-
ku dla człowieka, uczciwości, rzetel-
ności i odwagi, dbać o honor swojej 
szkoły, wzbogacać jej najlepsze 

tradycje. 
• Ślubujemy czcić imię Patrona na-

szej szkoły, który nad wszystko 
ukochał swój naród i ziemię ojczy-
stą, i który będzie dla nas wzorem 
niespoŜytej aktywności społecznej i 
głębokiego patriotyzmu. 

 
Po uroczystościach związanych z 
przysięgą klas pierwszych, zaprosze-
ni goście, dyrekcja, wychowawcy oraz 
uczniowie udali się na aulę, by wziąć 
udział w dalszej części obchodów 
Dnia Patrona naszej szkoły. Kolejnym 
punktem spotkania była bowiem opo-
wiastka znanej pisarki, Barbary Wa-
chowicz, o Henryku Sienkiewiczu pt. 
„Panie Sienkiewiczu, czarodzieju naj-
ukochańszy”. Uczniowie, którzy nie 
znali p. Wachowicz, przygotowani byli 
na długi i nudny monolog „fioletowej 
pani”, która poświęciła swoje Ŝycie 
badaniu dzieł Sienkiewicz. Po powita-
niu jej przez uczennicę naszego li-
ceum, przystąpiła do opowiadania 
uczniom o ich patronie. JuŜ na samym 
początku swojego wykładu zaskoczyła 
wszystkich swoim entuzjazmem i 
poczuciem humoru. Mówiła o pierw-
szych latach Ŝycia autora Trylogii, o 
jego pierwszej wielkiej i tragicznej 
miłości. Z właściwym sobie humorem 
zareagowała teŜ na obecność foto-
grafa, który rozpraszał ją podczas 
wykładu. 
Opowiadała interesujące, często za-
bawne historie o czasach pobytu 
Sienkiewicza w Płońsku, u rodziny 
państwa Weyherów. Pokazała nam 
odbrązowione, bardzo prawdziwe 
oblicze Sienkiewicza – człowieka, 
który kochał, który miał problemy z 
nauką, któremu podobały się  płońskie 
blondynki, ale nie podobała płońska 
atmosfera. 
Rzadko spotyka się osoby, które po-
trafią przekazywać innym wiedzę z 
taką pasją i zaangaŜowaniem jak pani 
Wachowicz. Dzięki niej dowiedzieli-
śmy się wielu ciekawych faktów z 

„...Czarodzieju najukochańszy” – 

Dzień Patrona w naszej szkole 
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Aktualności 



stanie wymyślić... Tak naprawdę, kaŜdy 
trochę dodał od siebie do tego nasze-
go transparentu. 

- Co o występie sądziła wasza wycho-
wawczyni? 

- Pozostawiła to bez komentarza… 

- A jak przebiegał casting na aktorów? 

- Wybrani zostali większością głosów. 
Prawie jak w demokratycznych wybo-
rach... 

- A czy były jakieś próby? 

- Poszliśmy na Ŝywioł. Nam próby nie 
były potrzebne. 

- Jak podobały się wam inne występy? 

- Najlepszy był występ klasy 1B i to 
chyba jest nie tylko moje zdanie, byli-
ście najbardziej zorganizowani i w 
ogóle super. 

My teŜ tak sądzimy… 

A czy integracja się udała? Jeden wie-
czór nie świadczy o tym, co wydarzy 
się w ciągu najbliŜszych 3 lat. To, jacy 
wobec siebie jesteśmy i będziemy, 
sprawdzą kolejne dni i tygodnie spę-
dzone w liceum. 

Ilona Kamińska 

Tomek First 

 

Integracja (nie)udana? 
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Aktualności 

 Integrować – „scalać, jedno-
czyć się, tworzyć z kilku elementów 
całość”. Tyle mówi definicja słowniko-
wa. A jak to jest w praktyce? 

 

Na początku listopada w naszej szko-
le odbyła się dyskoteka klas pierw-
szych liceum, której głównym punk-
tem miały być przedstawienia, przy-
gotowane przez uczniów. Scenki mia-
ły na celu zaprezentować klasy, poka-
zać, Ŝe są juŜ na tyle zintegrowane, 
by razem coś przygotować. Osta-
tecznie moŜna było zobaczyć 5 wy-
stępów – bardzo róŜnych pod wzglę-
dem włoŜonej w nie pracy, pomysłu, 
rodzaju dowcipu. Tak róŜnych, jak 
róŜni są uczniowie je odgrywający. 

Pierwsza wystąpiła klasa 1B, która 
przygotowała swoją wizję losów Ma-
kumby – tytułowego bohatera piosen-
ki zespołu Big Cyc. Wymagało to nie 
lada poświęcenia, bo w końcu Makum-
ba był czarnoskóry, a na próŜno szu-
kać by takiego w naszej szkole. Nie 
wiem, czemu się na to zgodziłem, ale 
ktoś musiał to zrobić:) W kaŜdym 
razie rozbawiliśmy się samymi sobą. 
Ponadto zaśpiewaliśmy piosenkę, któ-
ra miała na celu przybliŜyć wszystkim 
cała klasę:) Czy się udało? Mamy na-
dzieję, Ŝe przynajmniej częściowo. 

Następnie wystąpiła klasa 1D. Ich 
występ potwierdził, iŜ kaŜdy boi się 
nauczyciela. A przynajmniej bać się – 
czasami – powinien. Pomysł z udziałem 
w skeczu wychowawcy był niebanalny 
i – sądząc po reakcji zgromadzonych 
na sali uczniów – udany (brawa dla 
sora Socika, który się na to zgodził). 
Uczniowie tak mówią o swoim wystę-
pie: „Przygotowania do wieczorku 
zapoznawczego były znikome. Nie 
mieliśmy pomysłu na przedstawienie 
naszej klasy. Dopiero w przeddzień 
imprezy wpadliśmy na ten akurat 
pomysł, ale i tak nikt nie był chętny, 
Ŝeby wystąpić przed tyloma osobami. 
Po długim namawianiu kilkoro uczniów 
z naszej klasy się zgodziło. Wieczo-
rem pełni optymizmu oglądaliśmy na-
sze przedstawienie. UwaŜam, Ŝe pre-

zentacja była udana, dostaliśmy duŜe 
oklaski. Naszym zdaniem 1B i 1F teŜ 
świetnie przedstawiły swoje klasy. Ich 
scenki były bardzo śmieszne”. 

Trzecim występem była lekcja fizyki w 
wykonaniu  klasy 1F. „Aktorzy” repre-
zentowali najróŜniejsze postawy 
uczniów mogących znaleźć się w kaŜ-
dej szkole: dresiarza, satanisty, leniu-
cha, kujona – to tylko kilka przykła-
dów. I znowu okazuje się, Ŝe wystar-
czy, aby nauczyciel wyszedł z klasy, 
Ŝeby zaczęło się… dziać. Występ 
uwieńczyło piękne tango w wykonaniu 
dwóch jakŜe urokliwych chłopców.  

Klasa 1C przedstawiła nam losy trzech 
lekarzy pracujących w Polsce. Potwier-
dzili oni dzięki temu teorię, iŜ praca 
naszych doktorków rzeczywiście nie 
jest łatwa… Jeden z uczniów tak wspo-
mina przygotowania do wieczorku: 
„Zaprezentowaliśmy krótki skecz ;p, 
lecz starania naszych lekarzy-
amatorów nie zostały tak oklaskane 
jak tango jednej płci w wykonaniu 
dwóch tancerzy z 1F. TakŜe humaniści 
zaprezentowali sympatyczną chore-
ografię, my zaś inscenizację o leka-
rzach, którzy nie rozśmieszyli publi-
kiL, a tak się staraliśmy!!! Spotykali-
śmy się po lekcjach, napisaliśmy scena-
riusz, ale nie wszystkie „wysoko-
budŜetówki” są śmieszne. Jednak nie 
Ŝałujemy, Ŝe poświęciliśmy duŜo czasu 
temu projektowi, poniewaŜ spełniliśmy 
nasze główne zadanie, czyli poznaliśmy 
się i zbliŜyliśmy do siebie. A to w kla-
sie jest bardzo waŜne, szczególnie 
podczas prac pisemnych.” 

Jako ostatnia wystąpiła klasa 1A. Był 
to występ najkrótszy, w którym nikt 
nic nie mówił. Uczennica przeszła 
przez  s alę z  tr ans p arente m: 
„Milczenie jest złotem”, a zaraz potem 
dołączyło do niej dwóch chłopaków, 
niosąc napis: „Dziękujemy”. Jedna z 
uczennic zechciała porozmawiać z nami 
na ten temat. 

 - Kto wpadł na ten wspaniały pomysł? 

- Desperacko poszukiwaliśmy jakiego-
kolwiek pomysłu i tylko taki byliśmy w 



O integracji słów kilka... 
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Minęły juŜ trzy miesiące, od kiedy 
dla świeŜo upieczonych licealistów 
zadźwięczał pierwszy dzwonek. 
Pierwszy, ale z pewnością nie 
ostatni. W obliczu wizji spędzenia 
tutaj kolejnych trzech lat znacze-
nia nabiera klasa, w której się 
znaleźliśmy. KoleŜanki i koledzy, 
towarzysze doli i niedoli, zabaw i 
nauki zdecydowanie wpływają na 
atmosferę, w której spędzimy naj-
bliŜsze miesiące. Co zrobić, aby 
czas wspólnie spędzony był dla nas 
owocny i przyjemny? Pojęciem klu-
czowym jest w tym przypadku IN-
TEGRACJA.  

 

Przy wyborze szkoły i klasy kaŜdy z 
nas kierował się przede wszystkim 
swoimi zainteresowaniami i planami 
na przyszłość. CięŜko jednak pominąć 
fakt, Ŝe koledzy, przyjaciele mają 
dla nas ogromne znaczenie. O wiele 
łatwiej jest nam zaadaptować się w 
nowym środowisku, mając przy sobie 
znajome twarze. CóŜ jednak, kiedy 
znajdziemy się w gronie 30 zupełnie 
obcych osób? Okazuje się, Ŝe nie 
jest to bariera nie do pokonania. Kla-

sy, które na początku września były 
zbiorem całkiem róŜnych jednostek, 
dzisiaj moŜemy nazwać juŜ w miarę 
jednolitymi całościami. Ogniska, wie-
czorki zapoznawcze, prywatne spo-
tkania towarzyskie stopniowo spra-
wiają, Ŝe czujemy się sobie bliŜsi. 
Czynnikiem, który znacznie na to 
wpływa, są teŜ rzecz jasna wspólne 
interesy. Jak powszechnie wiadomo, 
uczeń ucznia zawsze zrozumie, a wal-
ka ze wspólnym wrogiem jednoczy :D 

Obracając się w kręgu swoich rówie-
śników, starałam się obserwować sto-
sunki panujące w róŜnych klasach. 
Większość z nas zgodnie twierdzi, Ŝe 
nowa szkoła stwarza niepowtarzalną 
moŜliwość poznania ciekawych ludzi, 
którą to szansę starają się wykorzy-
stywać. Niewiele osób składa jednak 
deklaracje co do swojego pełnego 
zintegrowania z klasą. Prywatnie spo-
tykamy się raczej ze stałymi paczka-
mi znajomych, nieuwzględniającymi 
podziału na szkoły i klasy. Grono 
uczniów zamierza nawet przy tym 
pozostać, niektórym klasa wydaje się 
nieinteresująca i wystarczą im w mia-
rę pokojowe z nią stosunki. Czy warto 

pracować nad poprawieniem, zacie-
śnieniem relacji z klasą? Moim zda-
niem odpowiedź brzmi – zdecydowa-
nie tak. Trzy lata to spory kawałek 
Ŝycia i nie powinno się traktować li-
ceum jako zła koniecznego. Z kaŜdej 
sytuacji Ŝyciowej powinniśmy coś 
wynosić, a przyjaźnie szkolne mogą 
przecieŜ przetrwać lata. Wszystko 
zaleŜy od nas. 

Co zrobić, aby wszyscy uczniowie 
czuli się w swoich klasach naprawdę 
dobrze? Oto jest pytanie. To, czy 
atmosfera w klasie będzie przyjem-
na, zaleŜy od szczerych, dobrych 
chęci uczniów. W kaŜdej społeczności 
zdarzają się konflikty i sytuacje 
trudne, z których wyjście obronną 
ręką jednoczy ludzi, a nie ich dzieli. 
W obcowaniu z grupą, na rzecz dobra 
ogółu, warto zapomnieć o własnych 
animozjach, potrzebach indywidual-
nych. śyczę Wam, uczniowie klas 
pierwszych, abyśmy za kilka lat mogli 
powiedzieć, Ŝe dzięki tej szkole ma-
my wspaniałych przyjaciół i bagaŜ 
niezapomnianych, wspólnych przeŜyć. 

 

Ada Szymborska 



musi zostać w szpitalu z własnym 
cierpieniem i bólem? 

Z pewnością nie chcielibyśmy posta-
wić się na miejscu tych dzieci. 

MoŜe w przyszłym roku się nad tym 
bardziej zastanowię i pomyślę nie 
tylko o swojej radości? Zresztą po 
co czekać do przyszłych świąt? Co-
dziennie mogę stawać się lepszym, 

a siebie ofiarować tym najmłodszym i 
bezbronnym. 

PrzecieŜ, jak mówił o. Franciszek 
Blachnicki, „Miłość to posiadanie sie-
bie w dawaniu siebie”. Myślę, Ŝe wła-
śnie o tym powinniśmy pamiętać – Ŝe 
nie wszyscy są szczęśliwi, więc moŜe 
warto byłoby pomóc uczynić ich Ŝycie 
choć odrobinę radośniejszym? Temu 
właśnie miała słuŜyć zorganizowana 
przez nas akcja. 

 

Co myślą o mikołajkowej akcji IG 
inni?  

• Idea dobra, wykorzystywana takŜe 
u mnie, choć w nieco innej formie. 
Jedna maskotka to wciąŜ za mało. 
(Paulina) 

• UwaŜam, Ŝe to dobry pomysł. U 
mnie w szkole teŜ to jest. MoŜna 
sprawić, Ŝe na wielu dziecięcych 
buziach pojawi się uśmiech. (Gosia) 

• Świetna inicjatywa. Dzieci w szpi-
talach potrzebują takich atrakcji, 
a szpital raczej nie moŜe im tego 
zapewnić. Dobrze, Ŝe są jeszcze 
tacy ludzie, którzy troszczą się o 
innych. (Oliwka) 

Marta Łuniewska 

 

 

 

 

 

 

 

nych miejscach naszej szkoły, z dnia 
na dzień liczba maskotek się powięk-
szała… wszystko dobiegło końca i… 5 
grudnia około 1130 poszliśmy do szpi-
tala. 

Pani Alicja Dworakowska – ordynator 
oddziału dziecięcego i pani Danuta 
Deptuła – pielęgniarka oddziału dzie-
cięcego płońskiego szpitala przyjęły 
nas z wielką radością, dziękując za 
pamięć i troskę o los dzieci. KaŜde 
dziecko otrzymało maskotkę, a ponie-
waŜ zgromadziliśmy ich tak duŜo, Ŝe 
jeszcze zostały, dlatego 6 grudnia – 
w dzień mikołajek – dzieci otrzymały 
kolejne pluszaki. Była to dla nas 
ogromna radość, gdy widzieliśmy 
uśmiech na twarzach naszych młod-
szych kolegów i koleŜanek. 

Wydaje mi się, Ŝe nie ma osoby, któ-
ra uwaŜałaby tę akcję za niepotrzeb-
ną. Sami pamiętamy jeszcze czasy, 
gdy byliśmy mali i poznawaliśmy świat 
w trochę naiwny, pełen ufności spo-
sób. Wszystkiego chcieliśmy do-
tknąć, pragnęliśmy czuć się kochany-
mi i mieć się do kogo przytulić. Co 
czuje dziecko, które nie moŜe w ten 
radosny dzień iść się pobawić, które 

…takim hasłem rozpoczęła się miko-
łajkowa akcja klasy IG. Pomysł zro-
dził się kilka tygodni temu na godzi-
nie wychowawczej. Wychowawca kla-
sy – sor Radosław Wasilewski zapro-
ponował nam zorganizowanie wielkiej 
akcji, dzięki której na wielu dziecię-
cych twarzach pojawił się uśmiech. 
Jej celem było zgromadzenie jak 
największej ilości maskotek i podaro-
wanie ich dzieciom płońskiego szpita-
la z okazji zbliŜających się mikołajek. 

Pomysł został przyjęty z wielką rado-
ścią, chętnie zrobiono plakaty, które 
rozwieszono w najbardziej widocz-
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„Zrób radochę dla dzieciaka i 

podaruj mu pluszaka” 



Ferier trafnie powiedział: 
„Samorządności naleŜy uczyć się tak, 
jak matematyki lub innego przedmio-
tu szkolnego”. Słowa te były mottem 
spotkania przedstawicieli Samorzą-
dów Uczniowskich ze wszystkich ma-
zowieckich szkół stowarzyszonych w 
Towarzystwie Szkół Twórczych, któ-
rego gospodarzem było LO im. Stani-
sława Małachowskiego w Płocku.
 Elitarne licea z całej polski, 
w tym takŜe i nasze LO, spotkały się 
7 grudnia w LO im. Stanisława Mała-
chowskiego w Płocku. Mieliśmy okazję 
zaprezentować pracę swojego samo-
rządu wśród takich szkół jak między 
innymi LO im. Batorego w Warszawie 
oraz LO im. Władysława IV w War-
szawie. Celem forum było zaczerpnię-
cie oryginalnych rozwiązań i intrygu-
jących pomysłów od  innych, presti-
Ŝowych, szkół w Polsce. 

Godzina 9.30 – po wielu 
przygodach po drodze jesteśmy w 
Płocku. Przywitano nas miłym poczę-
stunkiem, a potem wspólnie z grupą 

innych szkół przystąpiliśmy do zwie-
dzania najstarszej szkoły w Polsce. 
Około 11 mogliśmy obejrzeć próbę 
spektaklu „Calineczka” w wykonaniu 
integracyjnego teatru z Małochowian-
ki. Potem przyszedł czas na prezenta-
cje szkół. 

Według mnie, ciekawa była 
prezentacja Batorego – która mówiła 
o gazetce szkolnej. Ciekawe pomysły 
moŜna było znaleźć równieŜ w prezen-
tacjach 54 Gimnazjum w Warszawie i 
Liceum z Ostrołęki. 

Godzina 13.30- wreszcie to, 
na co wszyscy czekali – rozmowa i 
wymiana doświadczeń szkolnych samo-
rządowców. Okazja do nawiązania 
kontaktów, wymiany poglądów i dysku-
sji w celu znalezienia najlepszych 
rozwiązań samorządowych. Udało nam 
się między innymi nawiązać kontakt z 
Liceum Batorego w celu zaadoptowa-
nia u nas w szkole programu wawMUN 
i z licealistami ze Staszica,  którzy 
pochwalili się ciekawą strukturą sa-

morządu. 

O piętnastej przyszedł czas 
na coś dla ciała – obiad. Sympatyczna 
atmosfera sprzyjała dialogom i 
„zaziomaniu” się z innymi uczestnika-
mi konferencji. Dalej przewidziano 
jeszcze kilka atrakcji, między innymi 
wyjście do muzeum secesji, niestety 
my musieliśmy juŜ uciekać… 

Profitów z takich spotkań 
jest wiele. Jeden według mnie jest 
najwaŜniejszy – moŜliwość zaobser-
wowania a potem zaadoptowania w 
swojej szkoły świetnych koncepcji. 
Bo przecieŜ to od nas samych zaleŜy,  
jak będzie nam się Ŝyło w miejscu,  w 
którym spędzamy tak duŜo czasu… 

 

A w następnym numerze 
przybliŜę wam ciekawy projekt jakim 
jest wawMUN. 

 

RadiK 
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„Małachowianka” gospodarzem „Małachowianka” gospodarzem „Małachowianka” gospodarzem „Małachowianka” gospodarzem 

zjazdu samorządowcówzjazdu samorządowcówzjazdu samorządowcówzjazdu samorządowców    



MłodzieŜowa Rada Powiatu 
powiatu. Pierwsze spotkanie zostało 
poświęcone wyborom. Podczas głoso-
wania wyłoniono przedstawicieli rady: 
przewodniczącego, vice przewodni-
czących oraz sekretarza. Pan staro-
sta udzielił młodym radnym kilku 
istotnych wskazówek. 

 
Rada spotyka się, co miesiąc. Obrady 
rozpoczyna przewodniczący, zatwier-
dzając protokół z poprzedniego spo-
tkania. Następnie dyskutuje się na 
róŜne tematy. NajwaŜniejsze z nich, 
poruszone dotychczas na spotka-
niach, to przyszłość licealistów, ich 
bezpieczeństwo w szkołach oraz poza 
nią a takŜe integracja międzyszkolna. 
Bardzo waŜnym zadaniem, którego 
podjęła się MRPP to festyn datowany 
na 1 czerwca. Tematem przewodnim 
ma być, jak nietrudno się domyśleć, 
przyszłość młodych ludzi ze szkół 

średnich. W przygotowaniach do fe-
stynu będą uczestniczyły wszystkie 
szkoły średnie z powiatu płońskiego. 
Jest to pierwszy i bardzo waŜny pro-
jekt, nad którym rada pracuje. Naj-
bliŜsze spotkanie odbędzie się 14 
grudnia. Warto odwiedzić stronę: 
www.powiat-plonski.pl, na której za-
mieszczane m. In. są sprawozdania z 
sesji. 

Paweł BoŜym 

Rada MłodzieŜy Powiatu Płońskiego, 
została utworzona 1 czerwca 2007. 
Ściślej mówiąc została reaktywowa-
na. Kilka lat wstecz, odbyło się pierw-
sze spotkanie ów Rady, lecz działania 
jej nie przyniosły oczekiwanych re-
zultatów, co w konsekwencji dopro-
wadziło do zawieszenia sesji. Na po-
czątku tego roku pan Obermayer 
wyszedł z pomysłem powołania na no-
wo rady młodzieŜowej, tym razem w 
nowym składzie. RMPP to 21 radnych, 
reprezentujących szkoły z całego 
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Latająca MyszLatająca MyszLatająca MyszLatająca Mysz    

Czwartek, 29.11   godz. 8.20 

Na korytarzu siedzą uczniowie, któ-
rzy mają dziś na drugą lekcję. –Hej, 
co to za futerko leŜy na parapecie? – 
słychać wśród szeptów powtarzanych 
lekcji. – To nie futerko! To nietoperz! 
– odzywa się Tomek.  – Co??? Jaki 
nietoperz?? – zainteresowali się po-
zostali. – Aaa! Ja to stąd idę – mówi 
Ania -  na samo to słowo dostaję 
dreszczy.  - On Ŝyje?  - ktoś zapytał. 
– Tak, ale śpi. Co z nim zrobimy? – 
Chodźmy po karton – zaproponował 
Mateusz i po chwili chłopcy mieli juŜ 
karton. – Ale jak go tam teraz włoŜy-
my?  - Ja go wezmę – odezwał się 
odwaŜny trzecioklasista, po czym 
wziął go przez rękaw bluzki i włoŜył 
do pudełka. Był przy tym mały pro-

blem, bo nietoperz nie chciał się od-
czepić. – I co teraz?   - Chodźmy się 
zapytać sorki od biologii co z nim zro-
bić. Tak teŜ zrobiliśmy. Pukamy do 
klasy – Dzień dobry. MoŜna sorkę na 
chwilę prosić? – pyta Mateusz. – A co 
się stało? – sorka podchodzi do karto-
nu – O Matko Boska! A skąd wy to 
macie? – sorka nie kryje zdumienia. 
Za jej radą udaliśmy się z nietope-
rzem do sekretariatu, by skontak-
tować się z wydziałem ochrony śro-
dowiska. Podobno kiedyś był juŜ w 
szkole taki nietypowy gość  i ciągle 
uruchamiał alarm. Musieliśmy zaopie-
kować się nietoperzem jeszcze przez 
jedną lekcję, mieliśmy akurat mate-
matykę i gdy nasza sorka dowiedziała 
się co trzymamy w kartonie, nie 
chciała wpuścić z nim Tomka do klasy 
– Nie, nie zgadzam się. Jeszcze mi tu 
latających myszy w klasie brakuje! – 
Ale sorko, on nie wyleci, naprawdę, 
karton jest zamknięty – No dobrze, 
wejdź… Niech i nietoperz się matema-

tyki nauczy. Kiedyś w pokoju nauczy-
cielskim była mysz, a moŜe to ona 
skrzydeł dostała! Po lekcji chłopcy 
odnieśli nietoperza do sekretariatu i 
jak się później dowiedzieliśmy, został 
on wypuszczony po zmroku przez 
pana woźnego. 

Maja 

Nietoperze
, jedyne ssa

ki obdarzon
e zdol-

nością aktyw
nego lotu. M

ają dobrze 
rozwi-

nięte zmysły słuchu 
i węchu. Pędzą

 nocny 

tryb Ŝycia. P
odczas nocn

ych lotów potrafią 

pokonać tra
sy do 200 k

m. Podczas lo
tu bez 

przerwy wysyłają krót
kie sygnały 

dźwięko-

we o często
tliwości od 20

 do 100 k
Hz 

(ultradźwięki), pojed
yncze impulsy trwają 

od 0,25 do 
60 milisekund. Po

Ŝywienie nie-

toperzy owocoŜernych 
stanowią owoce, 

kwiaty i nekta
r, nietoperz

y owadoŜernych 

głównie owady i ich l
arwy, u niektó

rych 

gatunków bezkręgow
ce, drobne 

kręgowce, 

inne odŜyw
iają się krw

ią zwierząt domo-

wych i ludzi 
(wampiry). Największe kolo-

nie, liczące 
do 20 milionów zwierząt, spo-

tkać moŜna w Nowym Meksyku (US
A). W 

Polsce występuje 19
 gatunków nietoperzy

 

naleŜących 
do nietoper

zy owadoŜernych 
- 

wszystkie zna
jdują się po

d ochroną g
atun-

kową.  



Moja Pasja! 
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Człowiek-istota wyróŜniająca się spo-
śród innych stworzeń tym, Ŝe aby  
poprawnie funkcjonować nie wystar-
czy jej zaspokajanie swoich  
podstawowych Ŝyciowych potrzeb. 
śycie ludzkie wymaga dąŜenia do  
samorealizacji i osiągnięcia we-
wnętrznej harmonii. Aby poznać sa-
mego siebie, odkryć swoje prawdziwe 
'JA' , Ŝyć w zgodzie z własnym wnę-
trzem, musimy... nieustannie szukać. 
KaŜdy dzień jest szansą na to, aby 
wyraŜać swoje opinie i kształtować 
poglądy. KaŜdy człowiek potrzebuje 
zmian wyraŜających się samodosko-
naleniem. Z biegiem lat nabywa no-
wych doświadczeń i umiejętności. 
Zaczyna się określać - pewne rzeczy 
interesują go bardziej, inne mniej. Z 
t e g o  w y ł a n i a j ą  s i ę  n a s z e  
zainteresowania, z kolei z tych - na-
sza prawdziwa, Ŝyciowa pasja. 
UwaŜam, Ŝe kaŜdy posiada jakąś pa-
sję. Niekiedy nie udaje się nam jej  
jednak odkryć, nie próbujemy jej 
szukać. Niektórzy są zbyt leniwi, aby  
wziąć na swoje barki odpowiedzial-
ność za własny rozwój, inni - być mo-
Ŝe nie mają odpowiednio wysokiego 
poczucia własnej wartości i odwagi, 
aby robić w Ŝyciu to, co naprawdę 
kochają. Ja jestem szczęściarą! Od-
nalazłam w Ŝyciu to, na czym mi zale-
Ŝy, do czego ciągle dąŜę. Wiem, co 
chcę robić, wiem, co kocham i wiem, 
czego chcę. Pozostaje mi tylko odpo-
wiedzieć sobie na pytanie - w jaki 
sposób osiągnąć moje cele? Muzyka 
jest moja pasją od kiedy... zaczęłam 
myśleć. Nie musiałam długo szukać - 
w końcu muzyka jest wszechobecna, 
a mnie od razu zaczarowała swoją 
tajemniczością i oryginalnością. Od 
dziecka śpiewałam do dezodorantu, 
naśladując słynne piosenkarki, uczy-
łam się gry na instrumentach i dawa-
łam koncerty, co prawda na początku 
tylko dla rodziców. Marzenia małej 
dziewczynki nie minęły wraz z wie-
kiem. Powiedziałabym, Ŝe wręcz prze-
ciwnie - nasiliły się. Zawsze chciałam 
być zauwaŜana i podziwiana. 
Muzyka jest moją siłą, moim motorem 

do działania. Nie wyobraŜam sobie,  
Ŝe ktoś mógłby mi zabronić lub ode-
brać moŜliwość śpiewania, tworzenia  
muzyki, pisania tekstów. Nigdy nie 
pozwolę na to, aby ktoś ingerował w  
moje plany i marzenia! Moje miejsce 
na ziemi to scena, mój czas zaleŜy  
ode mnie i to ja decyduje o tym, ze 
lubię go spędzać ćwicząc, doskonaląc  
się i przebywając w zadymionych 
kanciapach na próbach. Muzyka po-
zwala mi się rozwijać, poszerzać mo-
je horyzonty poznania, poznawać 
twórczych i ciekawych ludzi. Bierze 
tez udział w moim Ŝyciu duchowym i 
za to jestem 'jej' bardzo wdzięczna. 
Poprzez sposób śpiewania, teksty, 
wyraŜam siebie, mogę wyrazić swoje 
emocje. Mogę sobie pokrzyczeć, wy-
płakać i wyśmiać się do mikrofonu. 
Odebranie mi moŜliwości robienia 
tego, co kocham wiąŜe się u mnie ze 

śmiercią duchową. Mam odwagę przy-
znać się do swoich przekonań - je-
stem otwarta na dialog z ludźmi, któ-
rzy mają cos do powiedzenia i mogą 
wpływać na moje Ŝycie. Jednak to ja 
decyduję, co z tym wszystkim zrobię, 
staram się wybierać najkorzystniej-
sze dla mnie drogi. Powoli, ale konse-
kwentnie realizuję wyznaczone cele i 
mam nadzieję, Ŝe dokonuję właści-
wych wyborów. 

APELUJE DO WSZYSTKICH! 
Szukajcie! Nie bądźcie bierni, rusz-
cie się i szukajcie samych siebie,  
własnych szans i sami stwarzajcie 
warunki, aby Wasze marzenia mogły 
się spełnić! 

 

śaneta Domańska 
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Nasze pasje 

Ostatnio spotkałam się z kolejną oso-
bą o nietypowym zainteresowaniu. 
Marcin Figat, uczeń III kasy. liceum 
opowiedział mi trochę o modelar-
stwie. MoŜe ktoś z Was podzieli jego 
pasję? 

Zajmujesz się modelarstwem. Skąd 
to zainteresowanie? 

Tak, to prawda. A skąd się wzięło– 
trudno powiedzieć. Nie            odzie-
dziczyłem hobby po tacie czy   dziad-
ku, ani teŜ nikt mnie tym nie   zaraził. 
Sam dokładnie nie pamiętam,  jak to 
było – prawdopodobnie natknąłem się 
na modele w Internecie. Spodobało 
mi się i dalej jakoś samo poszło. 
Od dawna się tym pasjonujesz? Ile 
czasu na to poświęcasz? 

Modelarstwem zajmuję się około 4-5 
lat. Na początku było więcej czasu i 
zapału. Teraz niestety szkoła i nauka, 
ale oczywiście nie zaniedbałem hob-
by. W wolnych chwilach, przewaŜnie 
w weekendy, jeśli pogoda na to po-
zwala biorę sprzęt i idę latać. A kie-
dy pogoda nie sprzyja zawsze moŜna 
zrobić nowy model. 

mów ludzi – jest to teŜ niebezpiecz-
ne, poniewaŜ awaria sprzętu, która 
zdarza się dość często, moŜe spowo-
dować upadek modelu w tłum i po-
waŜne problemy. W zeszłym roku za 
granicą, na pokazach modeli gigan-
tów zginęły dwie osoby, trafione 
przez spadający model. 

Komu poleciłbyś tę formę spędza-
nia czasu? 

To hobby mogę polecić naprawdę 
kaŜdemu. Nie liczy się wiele. Jest to 
superforma spędzania wolnego czasu 
tak w domu, jak i na łące. Uczy cier-
pliwości, opanowania i koncentracji. 
Jest równieŜ bardzo twórcze, bo 
przy odrobinie doświadczenia, same-
mu moŜemy projektować i budować 
nowe modele, lud modyfikować ist-
niejące – naprawdę nie jest to takie 
trudne! A pilotowania modelu nie da 
się z niczym porównać – szczególnie, 
gdy podczas lotu moŜna wyrzucić 
spadochroniarza, wystrzelić rakiety 
albo zostawiać za sobą smugę kolo-
rowego dymu! 

Rozmawiała  

Maja 

Modelarstwo 

Kupujesz gotowe modele, czy moŜe 
sam przygotowujesz wszystkie ele-
menty?  

To zaleŜy, ale przewaŜnie sam skle-
jam modele. Oczywiście zdarzało mi 
się kupić model z zestawu, jednak 
często jest przy nich więcej pracy, 
niŜ przy zrobieniu modelu od pod-
staw, poniewaŜ są słabo dopracowane. 
Z resztą nie tylko latanie to przy-
jemność – sklejanie modeli równieŜ. 

KaŜda pasja wymaga jakiegoś 
wkładu pienięŜnego. Drogi jest ten 
„sport”? 
Niestety, cena tego „sportu” jest 
chyba jedynym czynnikiem, który 
zniechęca wielu młodych ludzi, chcą-
cych spróbować latania. Na początek 
musimy przygotować ok. 1000 -1500 
zł. na dobry, markowy sprzęt, który 
posłuŜy nam przez lata. To niestety 
nie koniec, bo trzeba liczyć się z 
tym, Ŝe co jakiś czas trzeba zmienić 
akumulator, kupić nowe śmigło itp. 
Jednak to juŜ duŜo mniejsze koszty. 
Mimo wszystko, zabawa jest przed-
nia. 

Organizowane są jakieś zloty? 
Uczestniczysz w nich? 

Jasne, szczególnie latem organizo-
wane są róŜne zloty i zawody. Osobi-
ście miałem okazję brać udział w 
kilku takich imprezach, ale to nie dla 
mnie. Po pierwsze odbywają się dale-
ko od Płońska, więc są problemy z 
dojazdem. A po drugie wolę spokoj-
ne latanie samemu, niŜ pośród tłu-

A moŜe i Ty masz 

jaką ciekawą pasję, 

którą chciałbyś się 

podzielić z innymi? 

Pisz na adres mailowy 

naszej gazetki.  
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Nasze pasje 

Polska to kraj, w którym stosunek do 
motocyklistów się zmienia, choć nie 
jest tak kolorowo jak moŜna by się 
było spodziewać. Motocykle wzbu-
dzają róŜne emocje - od zachwytu do 
wściekłości, więc trzeba by było 
sprawdzić, czym to jest spowodowa-
ne.  

Nasz kraj to kraj, w którym moto-
cykl nie jest popularnym środkiem 
transportu , gdyŜ nie jest na tyle 
praktyczny, aby mógł zastąpić samo-
chód w rodzinie przeciętnego Kowal-
skiego. 

Z drugiej jednak strony wysoka po-
daŜ oraz niskie ceny  motorowerów, 
do których prowadzenia wystarczy 
karta motorowerowa lub dowód oso-
bisty, podwyŜszają liczebność jedno-
śladów na drogach. 

Społeczeństwo jednak uwaŜa, Ŝe kaŜ-
dy motocyklista to dawca. Skąd takie 
stwierdzenie wypływa? Wypływa ono 
z tzw. Szlifierek, znanych jako 
„ścigacze”. Ich osiągi, a szczególnie 
stosunek mocy do masy są szczegól-
nie dobre, co skłania ich właścicieli do 
wykorzystywania moŜliwości motocy-
kli, niestety na drodze. A trzeba 
dodać, Ŝe nasze drogi nie są do tego 
dostosowane. Dość często ich kie-
rowcy są młodymi ludźmi, których 
ponosi fantazja. 

 
Ale czy moŜna myśleć tak stereo-
typowo? 

Oczywiście, Ŝe nie. Grupa motocykli-
stów jest zróŜnicowana. Istnieją 
motocyklowi turyści,  którzy moto-
cykl traktują jako środek ,który po-
zwala im obcować z naturą, zobaczyć 
więcej. Są teŜ tacy którzy jeŜdŜą na 
chopperach; Oni nie tolerują szyb-
kiej jazdy, a posiadanie motocykla 
wiąŜe się z ich stylem bycia, z ich 
Ŝyciem. Inni uwaŜają, Ŝe motocykl 
słuŜy jak kaŜdy inny pojazd do prze-
mieszczania się z punktu A do punktu 
B.  

 

Jak traktuje się motocyklistów? 

Szczególną niechęcią skierowaną do 
uŜytkowników dwóch kółek są nace-
chowani kierowcy samochodów. Nie-
chęć ta jest wprost proporcjonalna 
do czasu, jaki spędzają oni „kisząc” 
się w korkach i liczby motocykli, któ-
re owe korki omijają. Wielokrotnie 
moŜna na drodze spotkać zachowania 
samochodziarzy, którzy specjalnie 
zajeŜdŜają drogę lub otwierają drzwi 
przed motocyklem ,aby ten nie mógł 
przejechać. Wiele wypadków, nieste-
ty ze skutkiem śmiertelnym, jest 
spowodowanych przez takie sytuacje. 
Motocykl wedle prawa jest równo-
rzędnym uczestnikiem drogi tak jak 
samochód, rower, ale w rzeczywisto-
ści jednak tak nie jest. Wielokrotnie 
motocykl jest niezauwaŜany, zajeŜ-
dŜa mu się drogę. Kierowcy jednośla-
dów nie są jednak bez winy, oni teŜ 
stwarzają niebezpieczeństwo, ale ten 
który ma trochę oleju w głowie pa-
mięta, Ŝe jego nie chroni stalowa 
klatka, jak samochodzie. Jego ochro-
nić moŜe tylko własny rozsądek i do-
świadczenie. W złym świetle motocy-
klistów przedstawiają teŜ media, 

które właśnie ich obwiniają za wszel-
kie wypadki na drodze.  

 

Czy motocykliści coś robią ,aby 
podwyŜszyć swoje bezpieczeństwo? 

Tak. Czasem łamią prawo, aby być 
lepiej widocznym, np. włączając świa-
tła drogowe w dzień, czy przerabia-
jąc układy wydechowe zgodnie z za-
sadą „ Jak mnie nie widzą , to moŜe 
usłyszą”. Wielokrotnie organizowane 
były protesty mające zwrócić uwagę 
na problem motocyklistów.  

 
 
 
Wszystkich maniaków dwóch kółek 
pozdrawia maxiskuterzysta Prezes ! 
Do zobaczenia na trasie ! 

Mateusz Bednarski 

 

Kim jest motocyklista w Polsce?Kim jest motocyklista w Polsce?Kim jest motocyklista w Polsce?Kim jest motocyklista w Polsce?    



... I wtedy zbudzi się świat, by wydać ostatnie tchnienie 

A lud wstanie i zaśpiewa pieśń 

Psalm o Ŝyciu i śmierci 

Pojawią się spokojne słowa na gasnących twarzach 

Słońce Ŝarem wybuchnie i zniknie 

KsięŜyc uśpi swoje złote oblicze 

I zapanuje cisza na Ziemi i w Niebie 

I tylko psalm jeszcze śpiewać będą 

Głosami dawno juŜ zbawionymi 

A Bóg się uśmiechnie i łzę wzruszenia uroni 

W której cały Kosmos się zamknie 

I spocznie ta łza obok wielu innych 

Lecz psalm jeszcze śpiewać będą 

Głosami dawno juŜ straconymi 

A wtedy Bóg pyłek strzepnie z szaty 

I ten wybuchnie w nowy, inny świat 

I tylko psalm jeszcze śpiewać będą  

Głosami zrodzonej niedawno nadziei… 

Paulina Chyl 
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Impresje poetyckie 

Trup biały siada do fortepianu 

Wznoszą się ręce w triumfalnym geście 

Płynąc przez ciemne Ŝycie po Ŝyciu 

Strzepują pył ze swych kamiennych serc 

Zamglony blask Ŝyrandola ukazuje 

Obojętność przegranych istnień 

Gdzieś tam nie ma miejsca na płacz 

Gdzieś tam nie ma miejsca na śmiech 

Jedno jest takie miejsce 

I jedno Niebo Umarłych 

 

Paulina Chyl 

Impresje poetyckie 

Psalm o świętach Niebo Umarłych 
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Z naszego podwórka - komentarze 

 Od kilku lat w naszej szkole 
samorząd jest podzielony na kilka 
sekcji o stosunkowo wąskim zakresie 
obowiązków i sprecyzowanych celach. 
UmoŜliwiło to dostęp do szeroko po-
jętej „władzy” w szkole większemu 
gronu uczniów, nie wprowadzając 
jednocześnie zamętu i nie pozwalając 
na sytuację w stylu: „jest tyle osób w 
samorządzie, dlaczego więc akurat 
JA mam to zrobić?”. Dodatkowo, taki 
układ pozwala na wybór swojej spe-
cjalizacji i całkowite poświęcenie się 
tylko temu, co lubimy i potrafimy 
robić. Wśród działających sekcji 
jest m.in. sekcja kultury, do której 
moŜemy zaliczyć zespół pracujący w 
radiowęźle pod kierownictwem prof. 
Krzysztofa Jarosiewicza. 

Kwestia szkolnego radiowęzła, 
odkąd pamiętam, wzbudzała kontro-
wersje. Kiedy przyszłam do gimna-
zjum, radiowęzeł umierał – nie było 
dobrych głośników, nie było mikrofo-
nu, a sama „siedziba” wymagała re-
montu. Nowa era w jego historii za-
częła się około 2 lata temu, kiedy to 

na korytarzach pojawiły się nowe gło-
śniki, a salę na pierwszym piętrze pod-
dano modernizacji. Jednak to nie wy-
starczyło – aby proces odradzania się 
radiowęzła mógł być uznany za zakoń-
czony, potrzeba było jeszcze odpowie-
dzialnego zespołu uczniów do zarzą-
dzania nim i pomysłu na to, co miałoby 
zostać puszczone z głośników. Przez 
długi czas nie udawało się ani znaleźć 
grupy ludzi gotowych do poświęcenia 
swoich przerw, ani zdecydować na to, 
czego uczniowie mieliby słuchać. W 
efekcie szkolna rozgłośnia Ŝyła od zry-
wu do zrywu, a z głośników najczęściej 
leciało znienawidzone przez wielu di-
sco-polo lub techno. 

Wraz z nadejściem nowego roku 
szkolnego narodziło się mnóstwo pomy-
słów oraz wyłoniła się grupa osób peł-
nych zapału do pracy ;) W sekcji ra-
diowęzła jest obecnie wielu uczniów - 
głównie z klas drugich, choć nie braku-
je teŜ pierwszoklasistów – po kilku 
przydzielonych na jeden z pięciu dni 
szkolnych. Ciekawym pomysłem nowego 
zespołu było dotarcie do słuchaczy 

poprzez forum naszej szkoły na mło-
dzieŜowym serwisie internetowym 
„Grono”. W jednym z tematów kaŜdy 
moŜe wpisać tytuł piosenki, którą 
chciałby usłyszeć na przerwie następ-
nego dnia, a takŜe wyrazić swoją opi-
nię, złoŜyć skargę, zadać pytanie lub 
coś zasugerować. W dobie Internetu 
takie rozwiązanie ma duŜo plusów - 
umoŜliwia niemalŜe wszystkim uczniom 
współtworzenie listy utworów, biorąc 
pod uwagę róŜne upodobania muzycz-
ne, zapobiega stagnacji, nudzie, ruty-
nie. To sprawiło, Ŝe radiowęzeł chyba 
nigdy nie wyglądał (i nie brzmiał) lepiej 
niŜ teraz. 

Mamy nadzieję, ze taki stan 
utrzyma się, a ten pomysł stanie się 
nową tradycją, którą kolejne roczniki 
będą kontynuować, bo naprawdę warto. 
Po cięŜkiej klasówce nic nie wpływa na 
człowieka tak kojąco, jak ulubiony ka-
wałek. Chyba kaŜdy doświadczył tego 
choć raz i kaŜdy się ze mną zgodzi. 

Z tego miejsca pozdrawiam całą 
ekipę radiowęzeł współtworzącą. 

Zmiany (na lepsze) w „szkolnej 

rozgłośni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szatnia jest w naszej szkole miej-
scem niezwykłym, posiadającym pe-
wien klimat. Nadaje go głownie graffi-
ti na ścianach i szafkach. Jak sami 
twierdzicie, jest to miejsce, gdzie 
ludzie się odstresowują, bo jest tam 
duŜo kolorowych obrazków. ;) W cza-
sie jesienno-zimowym  szatnia jest 
strasznie przepełniona, szczególnie po 
ósmej lekcji. Trzeba się nieźle natru-
dzić, by dostać się do wyjścia. Czasa-
mi jest się po prosty niesionym przez 
tłum. I sama juŜ nie wiem, kto ma go-
rzej: ci, którzy mają szafkę przy sa-
mym przejściu i są do nie wpychani, 
czy ci, którzy mają szafkę na samym 
końcu, i muszą dłuuugo czekać by się 
wydostać ze szkoły. MoŜe zamontowa-

nie sygnalizacji świetlnej, jak propo-
nowała jedna ze szkolnych partii, nie 
byłoby takim złym pomysłem.;) ? 

Zapytałam kilka osób i ułoŜyłam waszą 
(dosyć obszerną) definicję: 

• Pomieszczenie takie 

• Przebieralnia 

• Poczekalnia przed  w-fem 

• Miejsce zmiany obuwia 

• Miejsce, gdzie moŜna zostawić zbęd-
ne ksiąŜki 

• Miejsce, w którym moŜna się poprzy-
tulać do chłopaka 

• Miejsce, w którym jestem wpychana 
do szafki 

Szatnia 



• Miejsce, w którym rano nie moŜna 
się ruszyć 

• Fajne miejsce, do którego moŜna 
pójść posiedzieć. Lubię tam przeby-
wać. 

Jak widać, ile osób, tyle wyjaśnień :) 

 A teraz rzecz, która w kaŜdej po-
rządnej szatni szkolnej powinna się 
znaleźć, a  mianowicie szafka. 

 IleŜ ona moŜe pomieścić: od starej 
puszki po coca-coli i papierka od 3-
bita, przez tenisówki, strój na w-f, 
plakaty ukochanych aktorów, aŜ do 
najgrubszych podręczników, które 
są w danym momencie zbędne. A jej 
wygląd? Tu jest o czym pisać, to 
przecieŜ najlepsze miejsce do poka-
zania swych przekonań politycznych, 
zainteresowań oraz  wyznań. Wy-
starczy spojrzeć na daną szafkę i 
juŜ wiadomo co nieco o jej właścicie-
lu.  

Spróbuję wczuć się w rolę psycholo-
ga i zbudować portret posiadaczy 
przykładowych dwóch szafek;) 

Osoba, która prowadzi na drzwiach 
swojej szafki księgę gości (jak wi-
dać na załączonym obrazku), jest 
bardzo towarzyska. Ma rozległe zna-
jomości, między innymi z Kapitanem 
Planetą i Chłopem z Mazur :) Charak-
teryzuje się niezwykłym poczuciem 
humoru, ma dystans do siebie i świa-
ta. Jest szanowana w swoim towa-
rzystwie, bo któŜ nie chciałby dołą-
czyć do grona tak  sławnych przyja-
ciół właściciela szafki.  W przyszło-
ści spełniłaby się pewnie w zawodzie 
typu public relations.  

Właściciel szafki z takim napisem, na 
pewno szczyci się tym, Ŝe jest Pola-
kiem, nie lubi zbytnio języka angiel-
skiego (go go pałer rendŜers :) ). Jest 
typem przywódcy, lubi być pierw-
szym. Najlepiej spełniłby się na sta-
nowisku szefa duŜej firmy, umiałby 
zmobilizować swoich pracowników do 
pracy.  

Pisząc o szatni, nie mogłabym pomi-
nąć naszego szkolnego sklepiku, któ-
ry jest chyba najbardziej lubiany ze 
względu na ksero. Starsi uczniowie, 
pomyśleli o pierwszakach i namalowali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na ścianie bardzo wymowny znak – do 
sklipa. 

Gdy tak chodziłam po szatni i przy-
glądałam się tym wszystkim napisom, 
zainteresowało mnie, skąd wziął się 
napis Hades. Z tego co się dowiedzia-
łam, był to klub dla uczniów naszej 
szkoły. Znajdował się tam, gdzie dziś 
klasa 05. W całym pomieszczeniu było 
zawsze ciemno i młodzieŜ siedziała 
przy świetle świeczek, stąd wzięła 
się nazwa Hades. Panował tam dzięki 
temu pewien specyficzny klimat, było 
to więc ulubione miejsce spotkań 
młodzieŜy po lekcjach.  

 

Kończąc ten artykuł, chciałam przy-
pomnieć wszystkim wielbicielom na-
szej szkolnej szatni, Ŝe przez cały 
czas czuwa nad nami oko Wielkiego 
Brata. 

 

Maja 
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Z naszego podwórka - komentarze 



Rozpoczął się Adwent – czas oczeki-
wania i przygotowania się na przyj-
ście na świat Jezusa. Jest to czas 
szczególnego wyciszenia i refleksji 
nad swoim Ŝyciem, postępowaniem 
wobec siebie i innych, który powinien 
być równieŜ okazją do zmian. Zasta-
nówmy się, jak zachowujemy się wo-
bec naszych rodziców czy nauczycie-
li, dziadków czy zupełnie obcych 
osób. 
Na szkolnych korytarzach nie da się 
nie słyszeć komentarzy z lekcji: „ten 
sor to..., ta sorka tamto...” Czy to 
uczciwe? Czy zachowujemy się wła-
ściwie? Odpowiedź wydaje się bar-
dzo prosta. Czas przygotowania do 
świąt to takŜe czas zastanowienia się 
nad swoim zachowaniem w domu. KtóŜ 
z nas nie sprawia przykrości swoim 
rodzicom nieprzemyślanymi słowami? 
Chyba kaŜdy kłócił się ze swoją mamą 
o przydział kieszonkowego czy póź-
niejszy, nieusprawiedliwiony powrót 
do domu. MoŜe powinniśmy to zmie-
nić? Zacząć okazywać więcej czułości 
babci, która ciągle o coś nas wypytu-
je, natrętnej siostrze czy bratu, 
którzy nie dają nam spokoju? MoŜe 
przestańmy kłócić się z rodzicami o 
nienajlepsze oceny. PrzecieŜ Adwent 
to czas na zmiany! MoŜe za często 
widzimy wady u innych, nie dostrze-
gając własnych? A jak jest z naszymi 
przyjaciółmi i kolegami z klasy? Czy 
jesteśmy znośni? MoŜe ludzie zaczy-
nają się od nas odwracać? Dlaczego? 
Jesteśmy zbyt aroganccy? Narcyzo-

waci? MoŜe denerwuje to innych? 
Odpowiedzi nasuwają się tu same. 
Właśnie po to jest ten czas. Po to, 
aby inni przestali się od nas odsuwać, 
by zaczęli nas zauwaŜać. 
Pojawia się teraz pytanie – od czego 
zacząć? Najtrudniejszy pierwszy 
krok, jak mówią słowa piosenki Anny 
Jantar. Ten krok moŜe rzeczywiście 
do łatwych nie naleŜy, ale jest bar-
dzo prosty. NaleŜy zacząć od najba-
nalniejszej rzeczy na świecie, jaką 
jest szczery uśmiech. Łączy on 
wszystkich ludzi na świecie i pomaga 
w nawiązywaniu więzi. Co robić po-
tem? Warto kierować się zasadami 
dobrego wychowania, co czasami mo-
Ŝe być trudne, ale… wystarczy zwró-
cić większą uwagę na pozornie nie-
istotne rzeczy. Przepuszczenie kole-
Ŝanki w drzwiach nie kosztuje wiele 
wysiłku, a jest przecieŜ pewną formą 
wyraŜania szacunku czy sympatii. 
Podobnie będzie z udzieleniem pomo-
cy słabszemu koledze chociaŜby z 
matematyki. 
Dzień Świętego Mikołaja to dzień 
obdarowywania się podarkami. Czy 
kaŜdy podarunek musi być material-
ny? Oczywiście, Ŝe nie, takim poda-
runkiem moŜe być ciepłe słowo, czy 
wspomniana wyŜej pomoc. Większość 
młodych osób jest zdania, Ŝe lepiej 
jest dostawać niŜ dawać, ale ten, kto 
zaznał radości z obdarowywania in-
nych, jest często bardziej zadowolo-
ny niŜ ten, który otrzymał podarunek. 
Radość przynosi sam fakt, Ŝe pamię-
taliśmy i sprawiliśmy komuś miłą nie-
spodziankę. Jak juŜ powiedziałem, 
prezentem moŜe być równieŜ rozmo-
wa z osobą, która często jest smut-
na, zamyślona. Warto z nią zamienić 
choć kilka słów. Być moŜe ma jakiś 
problem, z którym nie moŜe sobie 
poradzić. Dobrze by było przy takiej 
okazji rozejrzeć się wokół siebie. 
MoŜe ktoś naprawdę potrzebuje na-
szej pomocy! Ten czas właśnie temu 
słuŜy. Dostajemy po raz kolejny 
szansę, by zmienić coś w sobie, coś 

na lepsze. A jak jest z osobami, któ-
rych w ogóle nie znamy? JeŜeli pod-
chodzi do nas nieznana nam osoba i 
prosi nas o złotówkę na bułkę, bo 
twierdzi, Ŝe nie stać jej na nią, jaka 
jest nasz reakcja? Aby to sprawdzić, 
zapytałem kilkoro uczniów naszej 
szkoły, co zrobiliby w takiej sytuacji? 
Ich odpowiedzi pozytywnie mnie za-
skoczyły, bo zdecydowana większość 
bez wahania by się zgodziła. Czy to 
oznacza, Ŝe jeszcze nie jest z nami 
tak źle? Chyba tak, skoro część z nas 
zaufałaby nieznajomej osobie i poda-
rowałaby jej symboliczną złotówkę. 
Oznacza to, Ŝe wiemy jeszcze, co to 
empatia i wraŜliwość społeczna. Do-
brze wróŜy to na przyszłość, daje 
nadzieję, Ŝe w sytuacji, w której i my 
będziemy potrzebować pomocy, znaj-
dą się ludzie, którzy jej nam udzielą. 
Pamiętajmy, Ŝe czas na zmiany jest 
zawsze – ale szczególnie teraz, gdy 
zbliŜają się święta i gdy moŜemy 
sprawić innym radość. W końcu świę-
tym Mikołajem moŜe być kaŜdy z nas. 

  
Jakub Brojek 
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Naszym zdaniem... 

Jakie jest nasze prawdziwe oblicze?  

MoŜe czas je zmienić?     



MoŜesz sobie powtarzać, Ŝe jesteś 
zdolny, moŜesz się uczyć dniami i 
nocami, moŜesz rezygnować ze 
wszystkiego, telewizji, komputera, 
a nawet snu, jednak wciąŜ coś jest 
nie tak. Czujesz, Ŝe naleŜysz do 
otoczenia, które często wymaga od 
ciebie więcej niŜ jesteś w stanie 
zrobić. Starasz się z tym walczyć, 
ale się nie udaje. Aby znaleźć roz-
wiązanie problemu albo przynajm-
niej go złagodzić, warto poszukać 
przyczyny. Wtedy wszystko wydaje 
się prostsze i moŜna spojrzeć na to 
inaczej.  

 

Presja moŜe wypływać z tego, Ŝe je-
steś dobrym uczniem, co oznacza 
(teoretycznie), Ŝe jesteś fenomenem 
w kaŜdej dziedzinie. Jak często sły-
szysz w szkole: Znowu opuściłeś się w 
nauce! albo Po tobie bym się tego nie 
spodziewała! Stać cię na duŜo więcej. 
Gdy masz dobrą opinię, a zdarzy Ci 
się coś niespodziewanego, na przy-
kład spóźnienie, zaczynają się docin-
ki. Nie zwracaj na to uwagi, sam 
wiesz, Ŝe to był przypadek, a 
„gadanie” wkrótce się skończy.  

Gdy rodzice czy nauczyciele wciąŜ 
powtarzają, Ŝe musisz się uczyć, bo 
zaraz matura, a ostatni sprawdzian 
Ci kiepsko poszedł, zaczynasz widzieć 

w nich wrogów. To jest całkowicie 
zrozumiałe, ale musisz pamiętać, Ŝe 
to ciągłe powtarzanie „dla Twojego 
dobra”, jest rzeczywiście dla Twoje-
go dobra. Wystarczy przeanalizować 
sytuację: masz duŜe moŜliwości, 
masz duŜo chęci, jesteś zdolny, więc 
stać Cię na duŜo. Spróbuj ich od cza-
su do czasu zaskoczyć błyskotliwą 
myślą lub niespodziewaną piątką z 
kartkówki, zgłoś się do referatu. Od 
razu spoglądają inaczej! 

Czasem zdarza się tak, Ŝe to problem 
leŜy w Twoim zachowaniu i w chorych 
ambicjach. Wcale nie musisz być 
zawsze najlepszy z klasy ani mieć 
najlepszej oceny z klasówki. Taka 
nadmierna ambicja rodzi tylko nie-
chęć. Spróbuj się śmiać ze swoich 
niepowodzeń, ale jednocześnie walcz 
ze słabościami. Gdy przyswoisz sobie 
trudniejszy materiał, będziesz miał 
satysfakcję, której nie da Ci nic in-
nego. 

 Zastanawiałeś się kiedyś, jaki wpływ 
na Twoje zachowanie mają rówieśni-
cy? Jak często, gdy chciałeś się cze-
goś pouczyć (chociaŜ raz na jakiś 
czas), ktoś mówił: Co ty? Uczysz się? 
Człowieku! Gdzie jeszcze do końca 
semestru! To jest dość nieprzyjemna 

sytuacja. Ale po co się przejmujesz? 
Czy przestaną Cię przez to lubić?  

Marzysz o karierze artysty, chcesz 
malować lub grać na jakimś instru-
mencie. Nieśmiało przedstawiasz ro-
dzicom wizję swojej zadziwiającej 
przyszłości na sali koncertowej lub 
oczami wyobraźni widzisz ludzi, któ-
rzy przepychają się, aby dostać Twój 
autograf. I nagle słyszysz: Myśl real-
nie! Nie masz takich zdolności! Lepiej 
się weź za naukę! Popraw tę dwóję z 
polskiego! Poza tym w ten sposób nie 
utrzymasz rodziny! To trudna spra-
wa, którą naleŜy rozwiązać z odrobi-
ną dyplomatyki, ale równieŜ tak, aby 
wyjść z niej bez szwanku i dalej mieć 
swoje plany. Nie rezygnuj z tego, o 
czym marzysz. Jeśli naprawdę to 
kochasz (uwaŜasz, Ŝe takie jest Two-
je powołanie), nic, absolutnie nic nie 
moŜe Cię od tego odwieść. Musisz 
tylko pokazać, Ŝe Ci na tym zaleŜy, 
wtedy inni zobaczą, Ŝe nie uda im się 
zmienić Twoich planów.  

Na koniec jeszcze rada, która moŜe 
się często w Ŝyciu przydać: aby za-
spokoić potrzeby innych, najpierw 
musisz zaspokoić swoje własne, takie 
podstawowe, dzięki którym złapiesz 
chwilę oddechu. Jeśli czujesz, Ŝe 
obowiązki Cię przerastają, Ŝe masz 
juŜ dość, znajdź pięć minut przerwy 
od nauki i posłuchaj ulubionej piosen-
ki, rób to, co pozwoli Ci się odpręŜyć, 
wyjdź na spacer, poganiaj psa na po-
dwórku. Znajdź czas na myślenie o 
sobie. Uśmiechnij się i pamiętaj, Ŝe 
to Ty decydujesz o swoim Ŝyciu. 

 

 

Asia Felczak  
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Naszym zdaniem... 

śycie pod ciśnieniem 



czynki, które uwaŜają, Ŝe są na topie. 
I one mówią, Ŝe mają swój styl... La-
leczka Barbie, taka nowa moda. Ja-
sne… 

Niewielu juŜ ludzi wie, Ŝe nie jest 
waŜne to, co mają NA sobie, co mają 
NA głowie, ale waŜne jest to, co mają 
W głowie – czy mają jakieś zasady w 
Ŝyciu, którymi się kierują, czy w ogó-
le nad swoim Ŝyciem się zastanawiają. 
Obecnie większość z nas rano myśli o 
tym, co na siebie włoŜyć, zamiast 
zastanowić się, co będziemy tego 
dnia robić, kogo poznamy, czy prze-
Ŝyjemy coś ciekawego. 

Okazuje się, Ŝe moda to nie tylko to, 
co moŜna załoŜyć, ale teŜ to, co moŜ-
na zjeść. Dziecko w szkole na pyta-
nie:,,Co jadłeś na obiad?” – wstydzi 
się powiedzieć, Ŝe był to na przykład 
zwykły kotlet schabowy. Dzieci oszu-
kują i mówią, Ŝe jadły pizzę, hambur-
gera, a piły oczywiście coca–colę, a 
nie herbatkę z cytrynką. Domowe 
obiady nie są… cool? Trendy? 

A zakupy modniej robić w Biedronce 
czy w Albercie, a moŜe w Plusie? Bar-
dziej popularna jest zdecydowanie 
Biedronka znana z dobrej jakości i 

niskich cen oraz z tego, Ŝe łatwiej 
jest z tego supermarketu wyprowa-
dzić wózek. 

Telefon w sieci Idea? „Grosz do gro-
sza i będzie kokosza”, smsy za jeden 
grosz! Teraz wszyscy mają w tej sie-
ci telefon. Orange jest cool. . . .     

A Heayah? „Pisz smsiki po pół 
grosika”  – swoją  drogą teŜ ciekawe 
reklamy. Wielkie czerwone łapsko, ale 
to jest naturalnie wieluteńka, czer-
woniutka łapunieczka, dlatego 
dzieciaczki mają uśmiechnięte minec-
zki, bo mają telefoniki w hejeczce. 

Ja teŜ moŜe kiedyś w takiej sieciuni 
będę… 

No nie. Ta Emilka mu wszystkie wyra-
zy zabrała, a co zostało przykleił na 
pralkę. Ot co, pralkę sobie oblepił, a 
ludzie się z tego śmieją. Co więcej? 
Sieć Plus kwitnie. Jak widać – ludzie 
modę szeroko postrzegają. 

Ale dla mnie cool jest róŜowy i tur-
kusowy, a hejeczka to kaszana. Szko-
da tylko, Ŝe na Plusa potrzeba sporo 
hajsu. 

Daria Bartłomiejczyk 

Trendy? Tak się juŜ nie mówi. Nie 
jest cool mówić trendy. Bransoletki, 
koraliki, krótkie spódniczki czy długie 
jeansowe? Co jest fajniejsze, bar-
dziej na czasie? 

Ludzie chcą wyglądać dobrze, chcą 
mówić tak, by ich słuchano. Obecnie 
nie słyszę stwierdzeń: ,,ale to jest 
beznadziejne” lub,,ale to jest kiep-
skie” – teraz modnie jest powiedzieć: 
,,to jest kaszana”. W tym stwierdze-
niu, rzekomo, mieści się wiele treści. 
W ustach młodych ludzi coraz więcej 
normalnych słów zmienia swoją pier-
wotną definicję. MoŜe problem tkwi 
w tym, Ŝe współczesna młodzieŜ le-
piej zna spis filmów w kinie niŜ wła-
sny plan lekcji? Ciekawe, który alfa-
bet wychodzi im lepiej: angielski czy 
polski?... A moŜe łacina? Tak, jeśli 
juŜ, to tylko podwórkowa. Romek do 
Kuby nie mówi dziś: „Cześć, moŜe 
masz kasę, pójdziemy popływać?”, 
tylko „Eeelo ziooom, bierz hajs i 
idziemy się golnąć”. 

I ta najnowsza moda w czasopismach. 
Gazety manipulują ludźmi, a szcze-
gólnie młodymi dziewczynami, które 
chcą się podobać innym. RóŜowy, tur-
kusowy rządzi! Małe, słodkie dziew-
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Naszym zdaniem... 

Jesteś cool czy trendy ? 



Przedstawione poniŜej spo-
strzeŜenia wcale nie są 
głupie i nie mają charakteru 
seksistowskiego. Mimo to 
wszystkim uraŜonych po-
niŜszym tekstem bardzo 
przepraszam. 

Sweetbrokaciki – mądre, 
inteligentne, eleganckie 
damy w wieku przedszkol-
nym. Wolny czas spędzają-
ce na czytaniu ksiąŜek po-
ruszających tematy filozo-
ficzne, teologiczne i egzy-
stencjalne, bez ustanku 
zastanawiające się nad sen-
sem istnienia. 

Uwierzyłeś? Nie? To do-
brze! 

Sweetbrokaciki są puste, 
róŜowe, klejące i świecące 
się, w dodatku mają men-
talności 6-latki. Godzinami 
przesiadują przed lustrem i 
malują się róŜowiutkim 
błyszczykiem. Słuchają umcy-umcy, a 
za wzór godny naśladowania uwaŜają 
Paris Hilton. I Cię k0ff4. 

„Być sweetbrokacik” jest mniej wię-
cej równoznaczne ze stwierdzeniem 
„przynaleŜeć do pokolenia MTV” czy 
teŜ „czytać Bravo”. To właśnie MTV i 
Bravo są największymi wylęgarniami 
sweetbrokacików, a to z racji głosze-
nia haseł proedukacyjnych, konserwa-
tywnych i prorodzinnych. Są cennym 
źródłem przydatnych informacji o 
cenionych przez krytykę gwiazdach, 
takich jak Doda, Britney Spears, czy 
wyŜej wspomniana Paris Hilton. Znani 
i doświadczeni psychologowie udzie-
lają w nich rad, jak pozbyć się prysz-
cza pod nosem albo jak poderwać 
chłopaka. Styczność z Bravo i MTV 
owocuje takŜe wzbogaceniem słow-
nictwa o takie wyrazy, jak 
„wybajerzony”, „jedwabisty” bądź 
„wywalisty”. 

Internet w rękach sweetbrokacików 
to bardzo niebezpieczne narzędzie. 
KaŜde z nich ma dostęp do gadu-

gadu, konta na ePulsie i Fotce, a tak-
Ŝe często odwiedza Pudelka, przez co 
Internet zalała ostatnimi czasy fala 
merytorycznych i niezwykle sensow-
nych wypowiedzi i komentarzy. KaŜda 
szanująca się „szalona i zwariowana” 
nastolatka pisze czytelnym p0k3M0-
n14$tYM p1$M3m, będącym przy 
okazji najstarszym i najskuteczniej-
szym szyfrem świata. I tak np. wia-
domość o wizycie u koleŜanki moŜe 
wyglądać mniej więcej tak: U 
4nU$1 // $lUch4 d0N14 

Sweetbrokaciki duŜą uwagę przywią-
zują do muzyki, której się słucha. 
Gust jest na drugim planie, liczy się 
tylko to, co jest „trendy” czy 
„jazzy”. Techno i disco-polo, czyli 
muzyka inteligentna i z głębokim 
przesłaniem, jest bardzo popularne i 
wielbione przez słodkie dziewczynki. 
Szeroka tematyka, mimo braku tek-
stu – co wbrew pozorom nie jest Ŝad-
ną przeszkodą –  pomaga rozwijać i 
kształtować światopogląd (od psycho-
logii przez kulturę i filozofię, aŜ po 
socjoekonomię). Nie gardzą takŜe 

muzyką złą i plugawą, pod-
kreślającą miłość do mari-
huany, nawołującą do kol-
czykowania i cięcia się 
Ŝyletkami, czyli Tokio Ho-
tel (ci zostali nawet wpro-
wadzeni do Disco Polo Hall 
Of Fame), Linkin Park, My 
Chemical Romace i Avril 
Lavigne. Zaś takie zespoły 
jak Black Sabbath, Slay-
er, Judas Priest  i Behe-
moth to zespoły satani-
styczne, niegrające zresz-
tą tak mocnej muzyki jak 
Tokio Hotel. 

Zaopatrzone w jamesbon-
dowskie gadŜety (a moŜe 
raczej odlotowoagentko-
we? CięŜko stwierdzić) 
wyruszają na podbój skle-
pów i innego rodzaju gale-
rii handlowych. Za wszelką 
cenę starają się zwrócić 
na siebie uwagę dresiarza 

z tonami Ŝelu na głowie, zwykle o 6-10 
lat starszego – wiek nie gra tu Ŝadnej 
roli, bo dziewczęta i tak dojrzewają 
szybciej. Z racji zbliŜonego ilorazu 
inteligencji i takiej samej mentalno-
ści, stanowią bardzo zgrane pary. O 
dziwo, niektórzy ludzie martwią się 
ich losem, a czasami nawet im współ-
czują. 

Tak mniej więcej wygląda charakte-
rystyka Sweetbrokacików. KaŜdy, kto 
zetknie się z tym rozwijającym się 
wciąŜ zjawiskiem, zobowiązany jest 
udać się na wizytę do psychologa, w 
innym przypadku grozi to trwałym 
urazem w psychice. 

 

Dziękuję Adrianowi Konopackiemu z 
klasy IIf za pokazanie mi forum 
www.sweetbrokacik.fora.pl, które 
było dla mnie inspiracją do napisania 
tego artykułu. 

 

Krzysztof Nowakowski 
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Naszym zdaniem... 

Cześć, chcę być jak Paris Hilton! 



W listopadzie w Internecie gruchnęła 
pogłoska, jakoby Allegro miało być 
przejęte przez eBay. Plotka powta-
rzana w róŜnych serwisach z czasem 
zaczęła nabierać nowych wątków.  

 

Plotka zaczęła się od doniesień zagra-
nicznych mediów, w których napisano, 
Ŝe jakaś tajemnicza firma rozwaŜała 
zainwestowanie sporych pieniędzy w 
brytyjską firmę QXL Ricardo. Przypo-
mnijmy, Ŝe QXL jest właścicielem sze-
regu portali aukcyjnych, w tym między 
i n n y m i  p o l s k i e g o  A l l e g r o . 
Zachodni dziennikarze zapytali eksper-
tów kim moŜe być tajemniczy inwestor. 
W spekulacjach pojawiło się m.in. Goo-
gle.  
Jednak dla polskiego internauty najcie-
kawszym typem na pewno został eBay. 
Jak powszechnie wiadomo, polska edy-
cja największej na świecie platformy 
aukcyjnej, po kiepskim falstarcie , od 
kilku lat bezskutecznie próbuje zdobyć 
serca rodzimych aukcjonerów, którzy 
nie tylko wybierają Allegro, ale ze sta-
tystyk liczby aukcji wynika, Ŝe prefe-
rują równieŜ inny serwis o całkowicie 
polskim rodowodzie - Swistak.pl. 

Temat dość chwytliwy na naszym grun-
cie, zatem z rozwaŜań wykluczono w 
polskich mediach pozostałych graczy, 
skupiając się na eBay. Co ciekawe, po-
głoski na temat rzekomego przejęcia 
Allegro przez eBay pojawiają się wśród 
polskich internautów co najmniej od 
półtora roku i niemalŜe regularnie - co 
pół roku - powracają niczym bumerang. 
W tym jednak przypadku zastanawiają-
cy jest fakt, iŜ plotka ta przeniknęła 
takŜe do zagranicznych mediów.  
Tymczasem ani eBay, ani Allegro ko-
mentować tej sprawy nie chcą. Faktem 
jest, iŜ Allegro byłoby łakomym kąskiem 
dla eBay. Polski gigant stanowi silny 
motor napędowy nie tylko polskiego e-
biznesu, ale równieŜ jest jednym z naj-
bardziej dochodowych serwisów QXL 
ricardo. Z duŜą dozą prawdopodobień-
stwa moŜna by zatem zakładać, iŜ gdy-
by tylko nadarzyła się okazja przejęcia, 
e B a y  b y  z  n i e j  s k o r z y s t a ł . 
Niewykluczone, Ŝe kiedyś, w przyszło-
ści, dojdzie na naszym rynku aukcyjnym 
do większych rewolucji. JednakŜe w tej 
chwili sprzedaŜ spółki QXL ricardo i 
podległych jej portali, w tym Allegro, 
byłaby chyba dla obecnych właścicieli 
sprzedaŜą kury znoszącej złote jaja. 

Trzeba pamiętać Ŝe allegro jest najpo-
pularniejszym portalem aukcyjnym w 
Polsce i ma jeszcze spore moŜliwości 
rozwoju, czego dowodem moŜe być 
chociaŜby zapowiedź wprowadzenia 
sklepów internetowych. SprzedaŜ za-
równo polskiego Allegro jak i innych 
portali aukcyjnych naleŜących do spółki 
QXL Ricardo min rosyjskiej platformy 
Molotok.ru, czy rumuńskiej Aukro.ro. 
wydaje się tylko plotką, bo zwłaszcza w 
tych ostatnich krajach e-biznes dopie-
ro się rozkręca.  
Co z tego wszystkiego wynika dla inter-
nauty korzystającego moŜliwości jakie 
dają aukcje internetowe? Chyba tylko 
to, Ŝe z punktu widzenia konsumenta 
nawet niewielka konkurencja jest lep-
sza niŜ jej brak. Zetem portale taki jak 
eBay czy Świstak.pl  wydają się mile 
widziane na rynku bo dzięki nim rośnie 
k o n k u r e n c j a  i  s p a d a j ą  c e n y . 
 

 

 
RadikK 
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Czekaliśmy na tę grę kilka lat i nikt 
tak naprawdę nie wierzył, Ŝe w końcu 
się ukaŜe. Te wszystkie zmiany silni-
ka gry, wstrzymywanie prac i innego 
typu problemy powoli niecierpliwiły. 
Jednak kiedy podano informację, Ŝe 
Wiedźmin w końcu wyjdzie, atmosfe-
ra znowu się podgrzała. Najzagorzalsi 
fani odliczali dni do 26 października 
– magicznej daty – daty premiery. I 
wreszcie Wiedźmin pojawił się na 
półkach sklepowych i sklepach inter-
netowych. Fora zawrzały. Wiedźmin 
się udał!  

No dobrze, zacznijmy od... nie wiado-
mo od czego zacząć, bo większość 
rzeczy została wykonana bardzo do-
brze. Są teŜ wady, ale tymi zajmiemy 
się później. Zaczniemy od zalet. A na 
początku… na początku jest przecud-
ne intro autorstwa Tomka Bagińskie-

go i firmy Platige Image. Ma ono nie-
wiele wspólnego z fabułą Wiedźmina, 
ale wyjaśnia, kim są wiedźmini i na 
czym polega ich praca. Potem ukazuje 
się nam brzydkie i płaskie menu, więc 
szybko wciskamy opcję ''Nowa gra'' 
i przenosimy się do świata Wiedźmi-
na na dobre...  

*** 

Wiedźmini znajdują półprzytomnego 
Geralta przed Kaer Morhen. I okazu-
je się, Ŝe bohater gry nie pamięta 
Ŝadnego z wydarzeń dziejących się 
przed grą. Jest to pewne ułatwienie 
dla graczy nieznających prozy Sap-
kowskiego. Gracz, wraz z rozwojem 
fabuły, dowolnie kreuje toŜsamość 
Geralta. Nawet najbardziej błahe 
wybory mogą mieć niezwykle waŜny 
wpływ na zakończenie gry. A jest ich 
aŜ 3 (!).  

Zaraz po tym jak Geralt dochodzi do 
siebie, Kaer Morhen (twierdza wiedź-
minów) zostaje napadnięte przez 
Salamandry – bandytów ze świata 
gry. MoŜe się wydawać, Ŝe gracz od 
razu zostaje rzucony na głębokie 
wody. Ale nie, to nie w tej grze. Ge-
ralt jak mało kto potrafi posługiwać 
się bronią białą. A walka jest jedyną 
rzeczą, której Geralt nie zapomniał 
ze swojego wcześniejszego Ŝycia. 

*** 

Przed scenarzystami Wiedźmina chy-
lę nisko czoła. ChociaŜ gra zaczyna 
się nudno, szybko obrasta w dodatko-
we wątki, fabuła zaczyna zakręcać, 
częstuje motywami doskonale znany-
mi z ksiąŜek A.S-a. Twórcom udało 
się napisać z rozmachem doskonały 
scenariusz, który wciąga i pozostaje 
w idealnej zgodzie z klimatem ksiąŜ-
kowego oryginału. W tle mamy roz-
grywki polityczne, szpiegów i modne 
ostatnio układy interesów. Pojawia 
się równieŜ Starsza Mowa i przepo-
wiednia Itliny (moŜna powiedzieć – 
główny motyw sagi). Mamy teŜ inny 
problem, wyraźnie zarysowany rów-
nieŜ w ksiąŜce – nietolerancję wobec 
nieludzi, elfów i krasnoludów – kryją-
cych się po lasach i prowadzących 
partyzancką wojnę z wojskami ludz-
kimi. Jednym słowem, Geralt po raz 
kolejny zostaje wciągnięty w wyda-
rzenia, którym wolałby przyglądać się 
z boku. 

Oczywiście jest to niemoŜliwe. My, 
gracze wcielający się w postać 
Wiedźmina, nie mamy wyboru i musi-
my w fabułę gry ingerować. Wiedźmin 
to  przecieŜ gra, w której nasze wy-
bory decydują o dalszej rozgrywce. 
Jednak o skutku, dobrym lub złym, 
naszego wyboru nie dowiemy się za 
pięć minut, tylko za parę godzin, kie-
dy juŜ nie będziemy mogli wgrać sej-
wa i wybierać od nowa. Gdy juŜ po-
znamy konsekwencje wyboru, gra 
uraczy nas przerywnikiem, który 
wszystko wyjaśni. I chociaŜ w więk-
szości przypadków nie miałem wątpli-
wości, jak postąpić, to parę razy dłu-
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Ŝej niŜ zazwyczaj myślałem, którą 
opcję wcisnąć. Ten system wyborów 
sprawia, Ŝe grę warto przejść przy-
najmniej dwa razy. 

*** 

Walkę teŜ warto trochę bardziej 
opisać. Jest ona oparta o system 
motion capture, to znaczy, Ŝe se-
kwencje pojedynków nagrywali ludzie. 
Walka nie polega na bezsensownym 
klikaniu na przeciwnika. Jest ona 
bardzo dynamiczna. Składa się z se-
kwencji ciosów. Po jednej sekwencji 
na ekranie pojawia się ikona ogniste-
go miecza i właśnie wtedy musimy 
następny raz kliknąć na przeciwnika. 
Nie wcześniej, nie później, bo inaczej 
Geralt się zatnie, a combo trzeba 
będzie zaczynać od początku. W wal-
ce Geralt posługuje się dwoma mie-
czami: srebrnym i stalowym. Srebrny 
jest na potwory, a stalowy na zwie-
rzęta i ludzi. KaŜdemu z nich odpo-
wiadają trzy style walki: silny, szyb-
ki, grupowy. KaŜdy przypisany jest do 
danego przeciwnika. Po wybraniu sty-
lu grupowego Geralt wykonuje zama-
szyste ciosy, raniąc wszystkich do-
okoła, po wybraniu stylu szybkiego 
Geralt wykonuje szybkie ciosy, Ŝeby 
przeciwnik nie miał szans na kontr-
atak. Cudnie. 

Wiedźmin w walce moŜe teŜ sobie 
pomagać tzw. znakami. Jest ich pięć: 
Znak Aard – telekinetyczne pchnię-
cie, odrzuca przeciwnika na kilka 
metrów, Znak Igni – zadaje przeciw-
nikowi obraŜenia od ognia, Znak Quen 
– tworzy wokół Geralta barierę 
ochronną, Znak Axii – pozwala prze-
jąć kontrolę nad przeciwnikami, Znak 
Yrden – rysuje na ziemi okrąg, który 
zadaje obraŜenia przeciwnikom. 

*** 

Jak w kaŜdej grze typu RPG postać 
moŜna rozwijać. Tylko Ŝe Wiedźmin 
zamiast statystyk z tysiącami liczb 
ma drzewko rozwoju. Po zdobyciu 
określonej ilości PD Geralt dostaje 
talenty: brązowe, srebrne i złote. 
Raz moŜemy zainwestować w walkę 
mieczem stalowym szybkim, innym 
razem w inteligencję, jeszcze innym 
w posługiwanie się znakiem Igni. Jed-
nak jest tutaj jeden haczyk, a miano-

wicie talentów nie starczy, aby wyku-
pić wszystkie umiejętności, dlatego  
trzeba nimi rozporządzać rozsądnie. 

 W Wiedźminie dosyć rozbudowanym 
elementem jest alchemia. Z kaŜdego 
zabitego potwora, kaŜdej rośliny 
moŜna zabrać jakiś składnik i zrobić 
z niego miksturę. A tych jest mnó-
stwo. Od przywracających energię do 
takich, które zwiększają szansę na 
trafienie krytyczne. 

*** 

 Jeśli chodzi o oprawę graficzną to... 
jest ona bardzo dobra. Widoczki są 
naprawdę przecudne. Warto jest 
czasami zatrzymać się i popodziwiać 
piękne morza z zachodem słońca albo 
podnieść głowę, aby zobaczyć wywyŜ-
szającą się nad resztą budowli kapli-
cę. Graficy CD Projekt Red bardzo 
dobrze wykonali swoją robotę, wyci-
snęli z Aurory (silnik graficzny gry) 
ostatnie soki.     

Oprawa audio teŜ nie jest najgorsza. 
W momentach kulminacyjnych muzy-
ka jest coraz bardziej dynamiczna, 
ale gdy przechadzamy się po mieście, 
jest spokojna, przyjemnie nastraja-
jąca. Do podstawowego wydania gry 
jest dołączona ścieŜka audio z gry, 
więc nie trzeba włączać komputera, 
aby zapaść się w świat Wiedźmina.  

*** 

W grze jest pięć aktów, prolog i epi-
log. W kaŜdym rozdziale moŜna się 
poruszać po zamkniętych lokacjach. 
Najbardziej rozległą z nich jest Wy-
zima – miasto, w którym rozgrywają 
się główne akty gry. MoŜna to miasto 
nazwać chlubą Wiedźmina. Jest wiel-
kie, tętniące Ŝyciem. Jak kaŜda loka-
cja w czasach średniowiecza, ma za-
równo dzielnicę szlachecką, jak i 
slumsy z mrocznym pubem. NPC-e 
zachowują się tutaj jak normalni lu-
dzie: gdy pada deszcz, szukają 
schronienia, w nocy kryją się w swo-
ich domach, chodząc po ulicach, moŜ-
na usłyszeć ich rozmowy. Jak dla 
mnie bomba. W karczmach czekają 
na nas takŜe atrakcje Ŝycia codzien-
nego. MoŜna wziąć udział w walce na 
pięści lub zagrać z kimś w pokera (a 
dokładniej w kościanego pokera). 

*** 

Następną mocną stroną Wiedźmina 
są dialogi. Czasami wydaje się, Ŝe 
pisał je sam Andrzej Sapkowski. Są 
dowcipne, nieraz pikantne. Geralt 
jest sarkastyczny, cyniczny – dokład-
nie taki jak w ksiąŜce. Skoro juŜ je-
steśmy przy dialogach, to warto po-
wiedzieć o jednej rzeczy. Czasami 
moŜna się doczytać w nich aluzji do 
sytuacji w Polsce, np. rozmawiając z 
lekarką, moŜna usłyszeć mniej więcej 
coś takiego: „Geralt, nawet nie wiesz, 
jak teraz cięŜko jest wyŜyć lekarzo-
wi. Mało płacą (...) warunki teŜ nie są 
najlepsze”'. Raz słyszałem teŜ tekst 
z „Psów” Władysława Pasikowskiego. 
Natomiast w jednej z karczm moŜna 
spotkać pięściarza, który opowiada o 
tym, jak to miał być nadzieją białych, 
ale go zdyskwalifikowano za ciosy 
poniŜej pasa, a karierę zakończył po 
kompromitującej walce, w której na 
deski padł po kilkudziesięciu sekun-
dach. Ciekawe…   

*** 

Było o zaletach, to teraz opowiem o 
wadach, ale tych jest naprawdę nie-
wiele. Głównym problemem są czasy 
ładowania lokacji. Choć są one rozle-
głe i poruszanie się w ich obrębie 
wymaga obserwowania dodatkowych 
plansz, to gdy wejdziesz do byle cha-
łupki, ładowanie zajmuje kilka-
kilkanaście sekund. ZastrzeŜenie 
moŜna mieć teŜ do długich czasów 
sejwowania gry. Czasami zdarzało mi 
się, Ŝe ciało Geralta miecz przeciwni-
ka przeszywał na wylot, nie czyniąc 
Ŝadnego uszczerbku w Ŝywotności 
wiedźmina. Ale takie błędy moŜna 
poprawić w pierwszym większym pa-
tchu, a wtedy rozgrywka Wiedźmina 
będzie jeszcze lepsza. 

Serdecznie polecam tę grę tym, któ-
rzy jeszcze nie mieli z nią styczności, 
a tym, którzy juŜ ją mają, szczerze 
gratuluję dobrego zakupu. Naprawdę 
warto. 

 

Krzysztof Konstantinow 
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 Sezon 2006/2007 Orange 
Ekstraklasy był pełen niespodzianek O 
końcowe zwycięstwo nie walczyły jak w 
latach poprzednich Wisła Kraków i Le-
gia Warszawa, lecz druŜyny wspierane 
przez wielkie spółki energetyczne – 
BOT GKS Bełchatów i Zagłębie Lubin. 
Zagłębie  prowadzone przez trenera 
Czesława Michniewicza dzięki zwycię-
stwu w ostatniej kolejce nad stołeczną 
Legią zapewniło sobie triumf w roz-
grywkach, choć Bełchatowianie walczyli 
do końca. Od obu druŜyn przed rozpo-
częciem nowego sezonu oczekiwano 
walki zarówno na krajowym podwórku 
jak i w rozgrywkach europejskich. Wi-
sła i Legia pałały Ŝądzą rewanŜu, a dzię-
ki wzmocnieniom dokonanym w letnim 
okienku transferowym do druŜyn, które 
mogły włączyć się do walki o Mistrzo-
stwo Polski trzeba było zaliczyć Kolpor-
tera Koronę Kielce i Lecha Poznań. Dla-
tego rozpoczęty w lipcu tego roku nowy 
sezon Orange Ekstraklasy zapowiadał 
się niezwykle ciekawie. 

 Od początku rozgrywek widać 
było, Ŝe ten sezon znów będzie naleŜał 
do Legii i Wisły.   Na Łazienkowskiej 
widoczne były efekty pracy Jana Urba-
na, który przed sezonem zastąpił Jacka 
Zielińskiego II. Trener, który uczył się 
fachu w Hiszpanii jako trener drugiej 
druŜyny Osasuny Pampeluna, wniósł do 
naszego futbolu nowe standardy i zwy-
czaje opierając się na warsztatach 
trenerów Primera Division. Od począt-
ku dobrze układała się jego współpraca 
nie tylko z Mirosławem Trzeciakiem, 
niegdyś świetnym piłkarzem naszej 
reprezentacji, który takŜe wrócił do 
kraju z Półwyspu Iberyjskiego aby ob-
jąć stanowisko dyrektora sportowego w 
stołecznym klubie, ale takŜe z całym 

sztabem szkoleniowym. Zaowocowało to 
dobrze przepracowanym okresem przy-
gotowawczym i  transferami bardzo  
utalentowanych zawodników, którzy 
stanowili trzon zespołu w rundzie je-
siennej m. in. Kamila Grosickiego czy 
Takesury Chinyamy, a wypoŜyczeni zo-
stali Piotr Giza i Iñaki Astiz. Jednak 
dobra passa Legionistów zakończyła się 
wraz z wyjazdem do Kielc. W ósmej 
kolejce podopieczni Jana Urbana prze-
grali z Koroną 0-1 i od tego czasu w 
pozostałych siedmiu meczach zdobyli 
10 punktów, tracąc bramki z takimi 
rywalami jak Odra Wodzisław czy Ja-
giellonia Białystok. 

 Jednak po zakończeniu rundy 
jesiennej pewnie w fotelu lidera Oran-
ge Ekstraklasy rozsiadła się Wisła Kra-
ków. Ta jesień z pewnością naleŜała do 
zawodników „Białej Gwiazdy”. Dzięki 
bardzo dobrej grze z 13 zwycięstwami, 
2 remisami i bez poraŜki przewodzą z 
przewagą aŜ 10 pkt nad wiceliderem z 
Kielc.  Świetny powrót do polskiej ligi 
zaliczył Kamil Kosowski, któremu nie 
udało się zwojować Europy. Jednak 
dzięki swojemu doświadczeniu nabra-
nym na Zachodzie i wysokimi, jak na 
polskiego piłkarza, umiejętnościom 
technicznym jest jednym z najlepszych 
skrzydłowych biegających po krajowych 
boiskach. Od początku sezonu dobrą 
formą i skutecznością pod bramką im-
ponuje Paweł BroŜek, o którym  mówio-
no, Ŝe jest kolejnym zmarnowanym ta-
lencie. Na złość BroŜek strzela gola za 
golem i coraz więcej dziennikarzy do-
maga się od trenera Beenhakkera  po-
wołania go do kadry. W środku pola 
znowu króluje dwójka Cantoro – Sobo-
lewski radząca sobie znakomicie zarów-
no w działaniach defensywnych, jak i w 
konstruowaniu akcji zaczepnych. Bar-
dzo dobrze spisuje się linia obrony 
Wiślaków, którą przewodzi Arkadiusz 
Głowacki, czego najlepszym świadec-
twem mogą być liczby – jedynie 7 bra-
mek straconych w 15 spotkaniach. Jed-
nak najlepszym zawodnikiem rundy je-
siennej, nie tylko Wisły ale całej ligi, 
jest bez wątpienia Marek Zieńczuk. Dla 
29-letniego pomocnika jest to z pewno-
ścią najlepsza runda w karierze. Jego 
10 bramek i 8 asyst walnie przyczyniło 

się do uzyskania tak miaŜdŜącej prze-
wagi „Białej Gwiazdy” nad rywalami. 
Dzięki dobrej dyspozycji zwrócił na 
siebie uwagę klubów z najsilniejszych 
lig Europy i kto wie, czy w2 rundzie 
wiosennej nadal będzie biegał po bo-
iskach Ekstraklasy. Ojcem sukcesu 
Wisły jest bez wątpienia trener Maciej 
SkorŜa. Ten 35-letni trener jest juŜ 
obecnie uznawany za jednego z najlep-
szych polskich szkoleniowców, mimo 
stosunkowo niewielkiego doświadczenia. 
Obecny skład Wisły nieznacznie róŜni 
się od tego, który w poprzednim sezo-
nie zajął dopiero ósme miejsce. Leczdo-
piero  za kadencji SkorŜy piłkarze po-
kazują swoje prawdziwe umiejętności, 
których nie mogli w nich obudzić tak 
uznani trenerzy jak Dragomir Okuka 
czy wcześniej Jerzy Engel. Dzięki 
świetnej pracy wykonanej na stadionie 
przy ulicy Reymonta ten młody szkole-
niowiec moŜe juŜ na półmetku rozgry-
wek zacząć myśleć o budowie druŜyny 
na eliminacje kolejnej Edycji Ligi Mi-
strzów. 

 Bardzo dobrze spisują się tej 
jesieni takŜe druŜyny Korony Kielce i 
Lecha Poznań. Obie druŜyny prezentują 
podobny, ofensywny styl gry. Są w sta-
nie wygrać z kaŜdym, ale sporo punktów 
tracą w meczach wyjazdowych. Dzielą 
je w tabeli tylko dwa punkty, a tą stra-
tę piłkarze „Kolejorza” mogą zniwelo-
wać tą stratę juŜ w 17 kolejce, kiedy 
będą podejmować kielecką druŜynę. W 
Lechu kluczową postacią jest Piotr Re-
iss, kapitan i prawdziwy duchowy przy-
wódca. Świetną jesień mają za sobą 
Jakub Wilk czy Rafał Murawski, dwaj 
młodzi i niezwykle utalentowani zawod-
nicy, którzy z pewnością będą za kilka 
lat waŜnymi piłkarzami reprezentacji. 
Na pochwały zasługuje takŜe przeŜywa-
jący drugą młodość Marcin Zając i 
sprowadzony z Peru Hernan Rengifo, 
przychodzący w glorii chwały króla 
strzelców ligi peruwiańskiej, a swoje 
umiejętności pokazuje równieŜ na na-
szych boiskach. Kolporter takŜe doko-
nał kilku znaczących wzmocnieńprzed 
sezonem, stawiając na doświadczenie i 
sprowadzając zawodników tej klasy co 
Edi Andradina czy Piotr Świerczewski, 
którzy z niejednego pieca chleb jedli i 

Podsumowanie rundy jesiennej 
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są znakomitym przykładem dla młodych 
zawodników. Z pewnością obie druŜyny 
w tym sezonie będą walczyły o miejsce 
za plecami Wisły Kraków gwarantujące 
udział w pucharze UEFA.  

 W końcu zgodnie z oczekiwa-
niami grają piłkarze Górnika Zabrze i 
Groclinu Grodzisk Wielkopolski. Górnik 
został przed sezonem przejęty przez 
firmę ubezpieczeniową Allianz i w raz z 
pieniędzmi do Zabrza powrócił futbol 
na dobrym ligowym poziomie. Górnik, 
prowadzony przez Ryszarda Wieczor-
ka, po cięŜkim początku sezonu (trzy 
poraŜki w trzech spotkaniach) z meczu 
na mecz gra coraz lepiej i zwłaszcza 
dzięki dobrym występom przed własną 
publicznością zajmuje dobre 7. miejsce 
w tabeli ze stratą tylko pięciu punktów 
do zajmującego czwartą lokatę Lecha. 
Groclin, mimo odejścia trenera SkorŜy i 
kilku kluczowych piłkarzy m. in. Piotra 
Świerczewskiego i Michała Golińskiego, 
radzi sobie całkiem nieŜle zajmując po 
15 kolejkach 5. miejsce  Jednak przed 
prezesem Drzymałą stoi trudne zadanie 
– utrzymanie w klubie najlepszego pił-
karza i kapitana Adriana Sikory, klu-
czowego dla taktyki trenera Jacka 
Zielińskiego I piłkarza, którego kusi m. 
in. Crvena Zvezda Belgrad. Jednak nie 
wszystkim klubom dobrze wiedzie się w 
tym sezonie. Z pewnością rozczarowują 
kluby z Łodzi. Zarówno Widzew jak i 
ŁKS prezentują tej jesieni kiepski po-
ziom, czego odzwierciedleniem jest ich 
pozycja w ogonie tabeli. To właśnie 
łódzkie kluby są wymieniane, obok be-
niaminka z Sosnowca, jako głowni kan-
dydaci do spadku. Zawodzi takŜe Cra-
covia. Podopieczni Stefana Majewskie-
go w meczach na wyjazdach zdobyli 
raptem oczka wygrywając w Wodzisła-
wiu Śląskim. „Pasy” zajmują dopiero 10. 
lokatę (4. miejsce na koniec poprzed-
niego sezonu) i mają tylko trzy punkty 
przewagi nad strefą spadkową. Ostat-
nie miejsce w tabeli zajmuje Zagłębie 
Sosnowiec. JuŜ po pierwszej kolejce 
Prokuratura we Wrocławiu skazała tą 
druŜynę na degradację do niŜszej klasy 
rozgrywkowej za postawione jej zarzu-
ty korupcyjne. Sytuacja jest o tyle 
ciekawa, Ŝe jeśli na koniec sezonu dru-
Ŝyna z Sosnowca nadal będzie zajmo-
wała miejsce w strefie spadkowej, to 
zostanie zdegradowana nie do drugiej, 
lecz trzeciej ligi. Związane to jest z 

wyrokiem sądu który mówi, Ŝe wyrok 
zostanie wykonany po sezonie, a wtedy 
Zagłębie moŜe być juŜ oficjalnie wśród 
zespołów drugoligowych. Swoją postawą 
na boisku nie zachwycają równieŜ inne 
beniaminki. Jedynie Jagiellonia prowa-
dzona przez Artura Płatka  prezentuje 
poziom przeciętnego ligowego średnia-
ka. Ruch Chorzów wszedł do elity pol-
skich klubów z hukiem, ogrywając w 
pierwszej na wyjeździe zdobywcę Pu-
charu Polski – Groclin aŜ 4-1. Jednak 
potem juŜ tak róŜowo nie było, gra Cho-
rzowian pozostawiała wiele do Ŝyczenia, 
a grający nieźle Wojciech Grzyb i Re-
migiusz Jezierski sami nie mogli zdoby-
wać punktów. Sytuacja Polonii Bytom 
teŜ nie napawa  optymizmem. Zespół 
ten nie grał w tym sezonie skutecznie, 
zdobywając jedynie 9 bramek i tracąc 
aŜ 24 i bedzie miał spore kłopoty z 
utrzymaniem w Ekstraklasie. Odra Wo-
dzisław mimo nie najgorszej gry zajmu-
je dopiero miejsce baraŜowe, choć po-
trafiła zatrzymać między innymi Wisłę 
Kraków. Kibice Odry mogą mieć tylko 
nadzieję, Ŝe ich zespół w końcu zacznie 
wygrywać i w następnym sezonie nadal 
będzie naleŜeć do grona druŜyn pierw-
szoligowych. 

 Oczekiwaniom kibiców i dzien-
nikarzy nie sprostali na początku sezo-
nu piłkarze Zagłębia Lubin. Ich kłopoty 
zaczęły się 31 lipca, kiedy przegrali w 
kiepskim stylu u siebie pierwszy mecz 
II rundy el. Ligi Mistrzów ze Steauą 
Bukareszt. W ogniu krytyki znalazł się 
trener Czesław Michniewicz i nie wy-
trzymał presji. Po kilku nieudanych 
kolejkach ligowych publicznie krytyko-
wał swój zespół, dając do zrozumie-
nia,Ŝe jego piłkarzom brakuje motywa-
cji. Cierpliwość  skończyła się takŜe 
prezesowi Zagłębia Robertowi Pietry-
szynowi, który zrezygnował z usług 
Michniewicza. Oficjalnie zastąpił go 
Wiesław Wojno, ale w rzeczywistości 
za wyniki odpowiedzialny jest Rafał 
Ulatowski, młody i bardzo perspekty-
wiczny szkoleniowiec, wieloletni przyja-
ciel i współpracownik Czesława Michnie-
wicza, który jednak nie posiada licencji 
na prowadzenie druŜyny pierwszoligo-
wej. Po przejęciu druŜyny przez Ula-
towskiego zespół zaczął grać coraz 
lepiej, w ostatniej kolejce ogrywając 
nawet Koronę w Kielcach 4-1. Miejmy 
nadzieję, Ŝe za jego kadencji Iwański i 

spółka znów staną się zespołem sku-
tecznie walczącym w Orange Ekstrakla-
sie o najwyŜsze cele.  

 Formy z poprzedniego sezonu 
nie moŜe teŜ odnaleźć PGE GKS Bełcha-
tów. Orest Lenczyk nie mógł skorzystać 
przez kilka pierwszych kolejek z usług 
leczącego kontuzję Łukasza Garguły, 
który w poprzednich rozgrywkach był 
motorem napędowym zespołu i to na nim 
opierała się gra ofensywna. Brakowało 
równieŜ napastnika, który zastąpiłby 
lukę pozostawioną przez Radosława 
Matusiaka w styczniu tego roku. Popu-
larny „Matugol” w styczniu tego roku 
rozpoczął przygodę z zagraniczną piłką 
decydując się na transfer do US Paler-
mo, gdzie jednak nie przebił się do pod-
stawowej „jedenastki” i w lecie prze-
niósł się do holenderskiego SC Heere-
nveen. Więc zespół pozbawiony dwóch 
podstawowych graczy ofensywnych od 
początku sezonu strzelał mało bramek i 
tracił sporo punktów. Na szczęście dla 
Bełchatowian ostatnio do dobrej dyspo-
zycji wrócił Garguła, który swoimi pięk-
nymi bramkami i asystami pomógł dru-
Ŝynie wyjść z kryzysu, która nie prze-
grała od 5 kolejek i zaczęła odrabiać 
straty do czołówki 

 Wydaje się, Ŝe w tym sezonie 
juŜ nikt nie jest w stanie dogonić Wisły, 
która prezentuje zdecydowanie najlep-
szą piłkę w naszej lidze. Jednak nie-
zwykle ciekawie zapowiada się walka o 
dwa pozostałe miejsca premiowane grą 
w europejskich pucharach. Ósmy Beł-
chatów ma osiem punktów straty do 
drugiej Korony co przy wyrównanym 
poziomie prezentowanym przez zespoły 
nie jest . Bardzo ciekawie zapowiada 
się równieŜ walka o utrzymanie. Cra-
covia, zajmująca 10. miejsce, ma tylko 
trzy oczka przewagi nad strefą spad-
kową, więc aŜ nad sześcioma zespołami 
wisi widmo degradacji. Czy Wisła utrzy-
ma przewagę? Kto w następnym sezonie 
będzie reprezentował nas w Europie, a 
kto dołączy do grona druŜyn drugoligo-
wych? Na te pytania odpowie nam runda 
wiosenna Orange Ekstraklasy. 

 

 

Piotr Raczkowski 



Uczniowie naszej szkoły całkiem nie-
dawno udali się do kina na najbar-
dziej oczekiwany film – Katyń w re-
Ŝyserii Andrzeja Wajdy. Oczekiwa-
nia były ogromne, bo – wielki temat, 
wielkie nazwiska w czołówce (między 
innymi Englert, śmijewski, Cielecka, 
Komorowska). Głównym celem obrazu, 
podkreślanym w wielu wywiadach 
przez reŜysera, było przekazanie 
nam, Polakom, prawdy o polskich ofi-
cerach, pomordowanych podczas II 
wojny światowej przez NKWD. Przez 
wiele lat o tym wydarzeniu nie mó-
wiono, okłamywano równieŜ Polaków, 
Ŝe był to mord hitlerowski. Milczenie 
złamał między innymi Odojewski, po-
wracający w swoich powieściach do 
tragedii katyńskiej, próbujący sło-
wem oddać dramat ludzi oszukanych, 
sparaliŜowanych strachem i niepew-
nością o los bliskich. Teraz, w końcu, 
mamy film. Andrzej Wajda pokazał 

tragedię polskich Ŝołnierzy, okolicz-
ności – drastyczne – ich śmierci. Re-
Ŝyser, oprócz podkreślenia masowo-
ści zbrodni, skupił się równieŜ na dra-
macie indywidualnym, tragedii nie-
świadomych tego, co się wydarzyło 
kobiet, które czekały na swoich mę-
Ŝów, ojców, synów i braci oraz bez-
kompromisowym rozliczeniu kłam-
stwa, które miało kazać Polsce zapo-
mnieć o swoich bohaterach. Film 
wzbudził wiele kontrowersji, mnó-
stwo róŜnych opinii. Według jednych 
to dzieło wybitne, według innych tyl-
ko kolejna patriotyczna czytanka. Co 
myślimy na ten temat? Jak odebrali-
śmy ten obraz? Postanowiłam zapytać 
o to kilkoro uczniów. 
 
• Katyń jest niezwykłe poruszającym 

filmem. Świetna gra aktorów do-
brze oddała istotę zbrodni katyń-
skiej. Po obejrzeniu tego filmu nie 

potrafiłam ukryć emocji. Film wy-
warł na mnie ogromne wraŜenie. 
Gdy wracałam z koleŜanką do domu, 
w ogóle się nie odzywałam. Nie by-
łam w stanie rozmawiać o zwykłych 
sprawach i tak od razu wrócić do 
rzeczywistości. Paulina (17 lat) 

 
• Film wywołał wielkie emocje, ale 

mimo wszystko nie podobał mi się. 
Był nudny, sceny nie do końca odda-
wały charakter zbrodni katyńskiej. 
Martyna (15 lat) 

 
• Tematy poruszane w filmie są nie-

wątpliwie bardzo waŜne i dotyczą 
istotnych elementów naszej histo-
rii. Jednak, sugerując się rozma-
chem jego promocji, oczekiwałam 
czegoś więcej. Katyń nie spełnił 
moich oczekiwań. Ada (16 lat) 

 
• Idąc do kina, oczekiwałem kolejne-

go wielkiego dzieła Andrzeja Waj-
dy. Tak zapowiadana przez media 
premiera nie wzbudziła we mnie 
wielkiego wzruszenia. Byłem lekko 
rozczarowany. W filmie brakowało 
mi zbiorowej a nie indywidualnej 
tragedii oficerów. Kuba (16 lat) 

 
• Jestem patriotą i byłem bardzo 

wstrząśnięty filmem, szczególnie 
jego końcówką. Film naprawdę dał 
mi duŜo do myślenia, przedstawił 
prawdziwą historię. Andrzej (16 
lat) 

 
• Film chyba najlepszy w całej karie-

rze Wajdy. Budzi w człowieku bar-
dzo wiele emocji, potęguje patrio-
tyzm przede wszystkim. Oglądając 
ten film, byłam dumna z tego, Ŝe 
jestem Polką i oczy zachodziły mi 
łzami na widok tego, jak nas trakto-
wano... Ten film naprawdę był po-
trzebny, bo młode pokolenie nie ma 
pojęcia, co to znaczyło być kiedyś 
Polakiem... Monika (18 lat) 

 
Opinie zebrała – Jowita Jędras 
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Katyń – dzieło wybitne czy kolejna 
patriotyczna czytanka? 



All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players: 
They have their exits and their entrances” – 
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, 
Którzy kolejno wchodzą i znikają. 

 

Pod koniec października wybraliśmy 
się do Teatru Polskiego na komedię 
Szekspira „Jak wam się podoba” w 
reŜyserii Jarosława Kiliana. JuŜ 
sam tytuł skłania do oceny sztuki… 

Na początku nie było interesująco – 
facet przez kilka minut „bije się” z 
workiem treningowym i krzyczy. Na-
wet trudno go zrozumieć. Ale, z dru-
giej strony, jest to dość ciekawe 
ujęcie tematu, zwaŜywszy, Ŝe Szek-
spir na pewno nie Ŝył w czasach bok-
serów. I jak zawsze w teatrze, tra-
dycja przeplata się z nowoczesno-
ścią. 

W kaŜdym razie do pierwszej prze-
rwy nie zauwaŜyłam scen, które jakoś 
specjalnie by mnie zaciekawiły... 

Jednak warto było zaczekać na ciąg 
dalszy. 

:) 

Znaczna część akcji komedii toczy 
się w Lesie Ardeńskim. Scenografia 
Adama i Jarosława Kilianów, bazująca 
na twórczości Henriego Rousseau, 
była dosyć ciekawa, jednak niektóre 
elementy wywoływały ironiczny 
uśmiech. KaŜdy z nas miał jednak 
świadomość, Ŝe teatr rządzi się 
umownością i dlatego staraliśmy się 
wierzyć w to, co widzimy. 

Bohaterów poznajemy w dość burzli-
wym momencie. Widz przeczuwa, Ŝe 
wkrótce wydarzy się… coś. I słusznie, 
bo na scenę wkraczają… uczucia – 
nienawiść, miłość, zazdrość. Rozwija 
się wątek skłóconych ze sobą braci, 
którzy są tak róŜni, Ŝe nawet nie 
potrafią ze sobą rozmawiać. Zamiast 
wyjaśnić sobie przyczynę konfliktu – 
krzyczą, walczą o swoje. Oczywiście, 
jak to w komedii, jeden z nich jest 
tym dobrym, drugi – tym złym. Ale 
ostatecznie nawróconym. Obok tego 
znaczną rolę odgrywa wątek miłosny. 

A miłość, jak to u Szekspira, wybucha 
nagle i jest dosyć gwałtowna. Tak 
właśnie kocha, grana fenomenalnie 
przez Katarzynę Stanisławską, Roza-
linda. Przebrana za męŜczyznę jest 
świetna – czasem śmieszna, czasem 
w z r us z a j ąc a ,  z aw s z e u r o c z a 
(szczególnie gdy tłumaczy się przed 
przyjaciółką: „PrzecieŜ wiesz, Ŝe ko-
biety nie mogą myśleć i mówić jedno-
cześnie”). Nie da się zaprzeczyć, Ŝe 
jest teŜ bardzo przekonująca. Ener-
giczna, zmienna, nie do przewidzenia 
– jak kaŜda kobieta. Prowokuje 
(męŜczyzn), gra na uczuciach 
(męŜczyzn), wzbudza sympatię 
(wszystkich). Potrafi zaciekawić pu-
bliczność, czego niestety nie moŜna 
powiedzieć o wszystkich pozostałych 
postaciach. 

Dariusz Kwaśnik jako Oliwer był mało 
interesujący, a czasami wręcz nudny. 
Trochę sztampowy, trochę nieŜycio-
wy. Blady przy Rozalindzie (ale mam 
świadomość, Ŝe niektórzy bardzo by 
go bronili). 

:) 

Najbardziej „pocieszny” był błazen 
grany przez Andrzeja Pieczyńskiego 
oraz w niczym mu nieustępująca 
(oczywiście pod względem humoru) 
wieśniaczka Anielka (która jest tym, 
czym – chyba – nie chciałaby być Ŝad-
na z kobiet. Jest róŜowa i naiwna. 
Fatalne połączenie). Ich dialogi, raj-
stopy i sukienka w kilku odcieniach 
róŜu, trójkołowy rowerek z paraso-
lem, piłeczki wyjmowane z ust (swoją 
drogą to nadal nie wiemy, jak błazen 
to robił), dosyć oryginalne fryzury... – 
to wszystko niejednokrotnie stało się 
przyczyną rozbawienia publiczności. 
Błazen jak zwykle – jest, dość prze-
wrotnym i złośliwym, głosem rozsąd-
ku. Komentuje wszystko to, co dzieje 
się na scenie. Jeśli dodać do tego, Ŝe 
tworzy z Anielką parę zakochanych… 
Pojęcie happy-endu nabiera nowego 
znaczenia. 

:) 

„Jak wam się podoba” moŜna by na-
zwać komedią romantyczną, bowiem 

głównym tematem są uczucia i relacje 
damsko-męskie, przedstawione w 
dosyć humorystyczny sposób. Oczy-
wiście, jak na komedię przystało, 
kończy się szczęśliwie. Bracia się 
godzą, trzy pary w wyniku pełnej 
komplikacji intrygi biorą ślub i – bo 
tego przecieŜ naleŜy się spodziewać – 
Ŝyją długo i (oby) szczęśliwie. Sama 
sztuka kończy się zabawnym akcen-
tem – spontanicznym i trochę nie-
udolnym tańcem wszystkich bohate-
rów. Tańcem pełnym radości. 

Ale istotna jest równieŜ finalna 
przemowa Rozalindy do wszystkich 
kobiet i wszystkich męŜczyzn na sali. 
Podkreśliła to, z czego niby zdajemy 
sobie sprawę, a co przecieŜ często 
umyka – Ŝe najwaŜniejszą siłą jest 
miłość właśnie. 

:) 

 

…podobało się… 

 

 

Monika Kozakiewicz 
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Jak Wam się podoba(ło)? 



Odcinek 2.: I ślubuję Ci… 

Jest wieczór, a mama z Pauliną jesz-
cze nie wróciły. Marcin dzwonił do 
mnie na komórkę, nie wiem po co, chy-
ba chciał zapytać o Paulę. Powiedzia-
łam mu, Ŝe wszystko pod kontrolą, bo 
mama działa. Co miałam mu powie-
dzieć? Jeszcze by się biedaczysko 
rozmyślił. W sumie zastanawiam się, 
czy czasem Pauli to do głowy nie przy-
szło. Bryśka mi opowiadała o ślubie 
swojej cioci, która wychodziła za mąŜ 
dwa lata temu. Podobno w przeddzień 
uroczystości pobiegła w samej piŜamie 
do sklepu jubilerskiego, krzycząc, Ŝe 
nie ma jeszcze obrączek, podczas gdy 
obrączki juŜ od kilku tygodni przecho-
wywał pan młody. 

Ale nie sądzę, Ŝeby Paulina zmieniła 
zdanie dzień przed ślubem. Martwię 
się bardziej o sukienkę… To dopiero 
kwiecień, wszędzie mokro, ostatnio 
duŜo padało. I kto jej tę kieckę wy-
czyści? I to dzień przed ślubem? Cie-
kawe, czy Marcin teŜ tak szaleje… On 
jest raczej spokojny, a nasza Paulinka 
ma róŜne pomysły. 

Tata się wcale nie przejmuje. WaŜne, 
Ŝe znad bałaganu widać telewizor. Je-
dyna tragedia, jaka go dzisiaj spotka-
ła, to zatopienie najlepszego przyja-
ciela – pilota. 

*** 

Mama wróciła około dwunastej w nocy. 
Bez Pauliny. Wtedy dopiero tata się 
zirytował. 

-No i gdzie ona jest? 

-U Kasi. 

-Dlaczego? 

-Kasia ma ją niby przekonywać. 

-Co? Niby do czego?! 

-No niby do ślubu. 

-To ona niby nieprzekonana? 

-No niby tak, ale nie wiem juŜ sama. 

-Z kobietami to tak jest! Postawiła na 
swoim, a teraz co? 

-Mówiłam, Ŝeby z tym ślubem pocze-
kać… 

-Co? Chyba Ŝartujesz! Kto powiedział 
„no nareszcie!” wtedy, jak ten młody 
tu przyszedł z kwiatkami? Tak się 
cieszyłaś, Ŝe zięć będzie porządny, 
przystojny i bogaty… 

-Oj, bo ona taka w niego wpatrzona! – 
posmutniała mama. Ojciec, chcąc 
zmniejszyć napięcie, zapytał: 

-A co ona w ogóle mówiła? 

-A same głupoty, Ŝe za młoda, Ŝe stu-
dia, Ŝe nie chce się z domu wyprowa-
dzać, Ŝe szefowa źle patrzy, Ŝe ona 
niegotowa, Ŝe on jej nie tego… 

-Nie czego? –  przerwał tata. 

-No, nie kocha… 

-No taaa… Wy, kobiety, to macie z 
czego problemy robić. Nie kocha, nie 
kocha! Jak to nie! By nie kochał, to by 
jej nie prosił o rękę! Poza tym tyle 
kasy na nią wydał, Ŝe na pewno kocha! 

-Dobra, tylko nie mów mi, Ŝe nasza 
córka wychodzi za mąŜ dla pieniędzy! 
On jej powiedział, Ŝe jest bogaty 
dopiero po zaręczynach! Co ty insy-
nuujesz?! 

-Ja nic nie insynuuję! A co on króle-
wicz, Ŝeby mi córkę sprawdzać? 

-Ty to lepiej idź spać, bo chyba bar-
dziej się zdenerwowałeś niŜ ja. 

-Ja się nigdy nie denerwuję – oburzył 
się ojciec. 

- Dobra, dobra… 

Wiedziałam, Ŝe będzie awantura. O 
nie! Ja za mąŜ nie wyjdę! Za duŜo 
stresu! ChociaŜ… Nie… Wyjdę za 
mąŜ, a jak! Ja będę ABSOLUTNIE 
spokojna, a oni niech się męczą. He-
he! 

 

Sobota, 14 kwietnia 

Wstałam, jak zwykle, pierwsza. Wpa-
dłam do kuchni, o ile to moŜna nazwać 
kuchnią… Znalazłam pieprz, ale mi się 
nie przydał. W tym całym bałaganie 
udało mi się tylko przygotować ka-
napki z szynką i serem. Pierwotnie 
miały być zapiekankami, ale nie udało 
mi się dostać do kuchenki mikrofalo-
wej, o keczupie juŜ nie wspomnę. Po 

śniadaniu zadzwoniła do mnie Kasia: 

-Nasza panna młoda jeszcze śpi. Uda-
ło mi się jakoś doprać te plamy na 
sukience. Na szczęście nic się nie 
porwało – ta wiadomość oczywiście 
najbardziej mnie ucieszyła. Ale Kasia 
powiedziała jeszcze, Ŝe Paulina oczy-
wiście moŜe dzisiaj wyjść za mąŜ, ale 
tylko wtedy, gdy kosmetyczka zretu-
szuje jej tę nieszczęsną krostę na 
czole tak, Ŝeby ona sama jej nie mo-
gła dostrzec, Ŝeby nikt inny nie mógł 
jej dostrzec i Ŝeby w ogóle przez 
cały okres ślubu i wesela nie była do-
strzegalna dla nikogo. 

*** 

Zostało bardzo mało czasu, ale zaszy-
łam się na chwilę w pokoju. Właśnie 
wróciłyśmy z mamą od kosmetyczki. 
Mam takie paznokcie, Ŝe… Są pomalo-
wane bezbarwnym lakierem, końce 
mam niebieskie z brokatem! Chyba 
zostanę kosmetyczką, a obok mojego 
gabinetu lekarskiego będzie kosme-
tyczny. JuŜ to widzę: „PAZNOKCIE 
A LA JULIETTE”… Bardzo ładnie 
mnie ta pani Karolina umalowała, tak 
tajemniczo, teŜ na niebiesko, oczy 
mam wyraziste, usta lekko róŜowe. 
Wszystko jak naleŜy. Włosy mam 
pofalowane i ułoŜone ślicznie na pian-
kę. Jak słowo honoru, nie przechwala-
jąc się, dawno tak ładnie nie wygląda-
łam. Do tego ta sukienka… 

Paulina jeszcze tam siedzi, czeszą ją. 
Biedna kosmetyczka musiała przez 
dwie godziny wysłuchiwać jej maru-
dzenia. Trudno w tej chwili określić, 
jak wygląda Paulina… Zobaczę ją do-
piero w kościele. Mama się teŜ nieźle 
wyszykowała: ma jasne pasemka na 
kasztanowych włosach, kupiła sobie 
beŜową garsonkę, wygląda w niej wy-
strzałowo. Ma delikatny makijaŜ i 
francuskie paznokcie. Tata oczywi-
ście w garniturze kupionym na siłę 
przez mamę. Do tego błękitna koszula 
i krawat w poziome paski. Za godzinę 
idziemy do kościoła. Ciekawe, jak tam 
Marcinek… 

Asia Felczak 
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Z pamiętnika nastolatki 



Tata: 

Co Wy tak tutaj siedzicie? 

Mama: 

Uszka z barszczu odleciały. Karp popełnił samobójstwo – utopił się w wannie. I jeszcze teraz... 

Tata: 

Co się stało?! Powiedzcie wreszcie! 

Córka 
(zapłakana): 

Mikołaj spadł z saniami gdzieś na Saharze i zginął na miejscuuuuu!!!... 

Tata: 

AleŜ spokojnie, święta i tak się odbędą... 

Syn 

(opanowany): 

A sianko pod obrus zupełnie niespodziewanie zgniło. 

Mama: 

Przedstawienie musi trwać... 

 

(Ogólna rezygnacja) 

 

Syn 

(teatralnym szeptem): 

To co, rozbieramy choinkę, no nie? 

 

K u r t y n a 

 

  Paulina Chyl  
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Między prawdą a fikcją czyli oblicza naszej twórczości 

Teatrzyk Zielona Kaczka ma 
zaszczyt przedstawić 

„Święta Kowalskich” 



 

 

Złote myśli nauczycieli 

 

Gdybym chciała dorównać 
waszej wiedzy to musiała-
bym się połoŜyć na podło-

dze 

Wyobraźcie obie, Ŝe na 
podręczniku od klasy pierw-
szej jest cyferka1, a na 

tym do drugiej cyferka 2... 

 

Chyba te okulary zało-
Ŝę Ŝeby cię lepiej sły-

szeć. 

Tak leŜy ten cyrkiel 
tutaj samotnie... 
trzeba by go jakoś 
wykorzystać...  

To miejsc
e czeka  

na twoje o
głoszenie 

(autorekla
ma, anons

 

towarzysk
i ☺) 

Wyślij je 
na nasz ad

res meilow
y 


