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Już kwiecień, niecałe dwa miesiące dzielą nas 

od upragnionych wakacji. Dziś dowiecie się, że nie 

tylko uczniowie nie mogą się doczekać lata. Czytaj-

cie zatem o wymarzonych wakacjach, ale nie omiń-

cie naszych recenzji – z koncertów, filmów,  

wydarzeń z życia naszej szkoły. Polecamy w szcze-

gólności relację z Dnia Wagarowicza, który bardzo 

drobiazgowo opisała dla was Królowa snapczata. 

A kto ma przed sobą własną lub kolegi/koleżanki 

osiemnastkę, znajdzie w numerze małe compen-

dium wiedzy na ten temat. Miłej lektury.  

Jajo w zwykłym miejscu. 
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Nazywa się Kim Young-Ju. Urodził się 
w 1991 roku, ma 28 lat, według kalenda-
rza koreańskiego – 30. Poznałam go, szu-
kając kogoś, kto  przetłumaczyłby tekst 
piosenki, na grupie, gdzie promują się 
coverists. Okazało się, że mamy wiele 
tematów do rozmowy oraz podobny świa-
topogląd. Kontakt utrzymujemy już 
od ponad roku. 
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2,5 tys. na leczenie Eryki! Tłusty czwartek 
23 lutego oraz 24 lutego to dni, które okazały 
się nie tylko przyjemne, ale też pożyteczne.  

W szkole zorganizowano kiermasz ciast, 
a cały dochód ze sprzedaży postanowiono 
przekazać na rehabilitację małej mieszkanki 
Woli Zambrowskiej, Eryki Kaczyńskiej.  
Organizacją kiermaszu i przygotowaniem 
ciast zajęli się wolontariusze oraz uczniowie. 
Wykazali się wielkim zaangażowaniem. Kier-
masz zaplanowany na jeden dzień przedłużo-
no z powodu dużej ilości wypieków. Nie 
oznacza to, że zainteresowanie było małe - 
przeciwnie, wolontariusze cały czas mieli 
ogrom pracy.  

Przypominamy, że to nie pierwsza taka akcja 
w naszej szkole, w ubiegłym roku również 
odbył się kiermasz ciast na ten sam cel. Tego-
roczny dochód to blisko sześciokrotność ze-
branej poprzednio sumy - 2477zł. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, a w 
szczególności wolontariuszom: Adzie Per-
kowskiej, Oliwii Skarzyńskiej, Karolinie 
Budziszewskiej, Oldze Tymińskiej (2D LO), 
Weronice Matejkowskiej, Weronice Tybo-
rowskiej (2A LO), Paulinie Pisińskiej, Kami-
lowi Chmielewskiemu, Wojciechowi Krajew-
skiemu (2B LO), Magdzie Wapińskiej (2C 
LO) i Martynie Chomko (3D Gim). 

Tekst: Natalia Ciecierska 
Foto: Ada Perkowska 

23 marca. Dzień języków Obcych. 

21 marca. Pierwszy Dzień Wiosny. 

Dzień Dziewczyny. Dzień Chłopaka. Czytaj na s. 20 
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Skazani na zapomnienie – Wyklęci 

1 marca to dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo że uroczystości związane z tym świętem są obcho-

dzone co roku, to jednak wśród nas jest wiele osób nieświadomych tego, o co w tym wszystkim chodzi i kim 

właściwie byli "Wyklęci". I nie jest to żaden powód do wstydu, ponieważ nawet w podręcznikach szkolnych 

jakakolwiek wzmianka na ten temat jest rzadkością.  Koniec II wojny światowej dla Polski wiązał się z począt-

kiem... komunizmu. Co to oznaczało? Obywatele byli w pełni podporządkowani temu systemowi. Wolność 

była wówczas tylko iluzją. Tak naprawdę znajdowaliśmy się pod silnymi wpływami naszych wschodnich sąsia-

dów. Polacy owszem, wiedzieli, że ich swobody i prawa są tylko pozorne, lecz co mogli zrobić? Wśród tych, 

którzy dostrzegali obłudę i szkodliwość komunizmu, znaleźli się Żołnierze Wyklęci. Wyjaśniając oficjalnie, to 

ludzie, którzy należeli do podziemnej organizacji antykomunistycznej. Mówiąc jaśniej to ci, którzy potajemnie 

walczyli z wrogim systemem. "Niezłomni" nie mogli otwarcie wyrazić swojego sprzeciwu, dlatego działali 

w konspiracji. Częstym miejscem, gdzie ukrywali się przed władzami, był po prostu las. Wiązało się to z ży-

ciem z dala od cywilizacji, pełnym niewygód, w ciągłym ukryciu. Mimo tylu niedogodności wiedzieli, że robią 

to w imię wyższych idei. Pretekstami do przesłuchań, tortur i wykonywania wyroków śmierci było posądzenie 

Żołnierzy Wyklętych o rzekomą zdradę narodu. Oczywiście było to kłamstwo, którym próbowano zamaskować 

zbrodnie popełniane na przeciwnikach systemu. Duża część "Niezłomnych" została zamordowana w pierw-

szych latach po zakończeniu wojny, w okresie najczarniejszego stalinizmu. Większość "Wyklętych" walkę 

z komunistycznym wrogiem przypłaciło życiem.  

W naszej szkole obchody dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miały miejsce 2 marca. Miejsca gości zajęli m.in. 

Starosta Zambrowski, pan Robert Maciej Rosiak oraz Wicestarosta Zambrowski - Stanisław Rykaczewski. 

Na uroczystość nie udało się przybyć Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji - Jarosławowi Zielińskiemu, który wysłał jednak list przeczytany w czasie apelu przez dyrektora naszej 

szkoły.  

Część artystyczną stanowiły recytacje wierszy przeplatane pieśniami patriotycznymi. Pieśni śpiewali: Weroni-

ka Jankowska , duet Weronika Zach i Bartek Zaremba, duet Michał Wojeński oraz Olaf Bacher. Jednak zda-

niem wielu najlepszym wykonawcą była Dominika Jankowska, która zaśpiewała utwór "Jedna chwila" z reper-

tuaru Panien Wyklętych. Nie zabrakło też edukacji na temat 

Żołnierzy Wyklętych. W tym roku była to prezentacja multime-

dialna, która bardzo przypadła uczniom do gustu. 

 Wiele osób uważa, że taka forma przedstawienia historii jest o 

wiele ciekawsza i bardziej przekonująca niż zwykłe przemówie-

nia rówieśników na tle muzyki. Wprowadzono też nowe treści, 

dzięki czemu materiał był naprawdę ciekawy. Zaletą apelu był 

też oczywiście brak długich przemówień, które tylko nas nużą, 

a i tak nic nie wprowadzają. Scenografię w tym roku stanowił 

napis "Skazani na zapomnienie", któremu "towarzyszyły" por-

trety Żołnierzy Wyklętych, czyli tak jak niektórzy mówią - 

standard. Kilka osób zwróciło uwagę na słabe nagłośnienie, bo 

faktycznie - czasem nie było słychać tego, co mówią uczniowie, 

albo dało się słyszeć z głośników piski, które "ranią nasze 

uszy". Ku naszej uciesze apel nie trwał nazbyt długo jak zazwy-

czaj i po takiej lekcji historii w mniej lub bardziej refleksyjnych 

nastrojach mogliśmy już udać się do domu.  

Ligosek 

Tekst: Julia Szeligowska 
Foto: Jarosław Jankowski 
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Jak się żyje w Korei?  

Q: Jak wygląda twój zwykły dzień? 
A: Jestem dosyć zajęty przez pracę 5 dni w tygodniu. Jednakże próbuję czegoś nowego w życiu 
za każdym razem, gdy jestem poza pracą. Na przykład: wychodzę z domu i idę gdziekolwiek 
w Seulu. Nie zapominam również o butelce wody lub piwa w dłoni. Wieża Namsan, parki River-
side dookoła rzeki Han czy CheongGye są dobrymi wyborami. 
 
Q: Gdzie pracujesz i ile zarabiasz miesięcznie? 

A: Pracuję w księgarni franczyźnianej i zarabiam 1,500,000₩ (5,292 PLN) 

 

Q: Jak pamiętasz swoje czasy szkolne? Co lubiłeś, a czego nie w swojej szkole? 
A: To było dosyć trudne i zbyt nudne. W koreańskich szkołach nie ma czasu na dyskusje w kla-
sie. Nauczyciele zwyczajnie wchodzą i zaczynają lekcje, a uczniowie po prostu słuchają i notują. 
W mojej szkole musiałem chodzić na lekcje nawet w soboty! Byliśmy zmuszeni zostać i uczyć 
się samodzielnie do 22:00! Jednak słyszałem, że to już nie obowiązuje.  

Nie lubiłem: (Yaja)! Czyli nocna, samodzielna nauka. 
Lubiłem: Szkolną kawiarenkę! Zawsze kupowałem tam hamburgery. 
 
Q: Jeśli miałbyś wybór, zostać w Korei lub zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, co byś 
wybrał? 
A: Nie mam wątpliwości – chcę zostać tutaj. 
 
Po pierwsze, możesz odwiedzić sklep spożywczy nawet o świcie. Jest wiele sklepów, restauracji, 
pubów i barów czynnych przez 24 godziny, więc możesz imprezować całą noc! :) No i Korea jest 
jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. 
 

Po drugie, system transportu, nazywany 
"Transfer", jest bardzo skuteczny. Kiedy 
podróżujesz do jakiegoś miejsca do 30 
minut, możesz jeździć bezpłatnie. 
 
Po trzecie, można znaleźć toaletę, gdzie-
kolwiek jesteś i kiedykolwiek potrzebu-
jesz, nawet sklepy mają publiczne toale-
ty! Zauważyłem, że europejskie stacje 
mają ledwo kilka, które na dodatek są 
płatne! 
 
Po czwarte, służba publiczna, służba 
zdrowia nigdy nie doprowadza cię 
do szaleństwa, gdy czekasz. Koreańczy-
cy naprawdę nienawidzą długo czekać. 
W rezultacie, wszystko jest wykonywane 
tak szybko, jak to możliwe. 
 

Q: Ile wydajesz na codzienne zakupy? 
A: Myślę, że może to być około 13.000 

₩ (45.73 PLN). 

: 야자 



Sapere aude  Str. 5  

 

 
Q: Czy to prawda, że Koreańczycy mają wyjątkową presję ze strony przełożonych i to czasami 
prowadzi do samobójstw? 
A: Tak, to w pewnym sensie prawda. Komunizm jest zakorzeniony w społeczeństwie koreańskim 
w takim stopniu, że może wyglądać jak totalitaryzm. Oznacza to, że zawsze trzeba pochlebiać 
swoim przełożonym i pamiętać o ich obliczach. Dla Koreańczyków nadgodziny nie są niczym 
nadzwyczajnym. Istnieje nawet popularny w Korei komunikator o nazwie 'Kakao Talk', z którego 
korzysta wiele firm i zdarza się, że jesteś po pracy, wychodzisz ze znajomymi, a nagle dostajesz 
wiadomość 'Panie Kim, nie pamiętam, żeby wykonał Pan zadanie, o które prosiłem'... 
Jednak nie widziałem nikogo, kto by popełnił przez to samobójstwo. 
 
 
Q: Czy w twoim mieście, lub ogólnie Korei, występuje zjawisko żebractwa? 
A: Kilka, naprawdę kilka, wokół stacji metra... 
 
 
Q: Czy w koreańskich księgarniach, można znaleźć jakieś polskie książki? W Korei możesz rów-
nież kupić coś ‘made in Poland’? 
A: Z tego, co wiem, można znaleźć słynne polskie książki w dużych koreańskich księgarniach. 
Co do 'Made in Poland', to na pewno coś jest, ale nie kupiłem jeszcze niczego wyprodukowanego 
w Polsce. 
 
Q: Czy mieszkańcy Korei odczuwają efekty konfliktu między Koreą Południową a Północną? 
A: Jako że ciągle nas prowokują, wielu Koreańczyków nie bierze już tego na poważnie. Jednakże 
wszyscy wiemy, że komuniści zawsze wiedzą, jak rozegrać tę grę. Nadal jest to w jakimś stopniu 
niebezpieczne. 
 

Chciałbym również zostawić wiadomość dla Polaków. 

Dzień Dobry,  Drodzy polscy przyjaciele! Czuję potrzebę identyfikacji Korei 
Południowej z Polską ze względu na naszą historię. Oba nasze kraje były silnymi państwami 
i posiadały wiele ziem. 
 
Jednak były czasy, w których musieliśmy cierpieć i stawić czoła najeźdźcom. Oba kraje musiały 
walczyć z faszyzmem, totalitaryzmem i komunizmem, aż w końcu uzyskaliśmy wolność. Polska, 
jej problemy z nazistami i sowieckimi komunistami, są porównywalne do problemów Korei Połu-
dniowej, Japonii i Chin. Mogę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy otoczeni przez stare lub bieżące 
zagrożenia. 
 
Mój prezydent podpisał porozumienie na rzecz wzmocnienia współpracy z Grupą Wyszehradzką. 
To znaczy, że od teraz stajemy razem idziemy po lepszą przyszłość. 
 
Odkąd starszym polskim pokoleniom zapadły w pamięć Igrzyska Olimpijskie w Seulu w roku 

1988 i od kiedy koreańska fala jest tak popularna wśród młodej generacji Polaków, życzę sobie 

i wam, by nasze kraje były dużo bliższe! I niech tak się stanie! ! 

 

–Nocne samokształcenie 

! – Good morning 

 – Thank you! 

, 안녕하세요!  

야간자율학습 (야자)  

안녕하세요 

감사합니다!  

Z Kim Young – Ju rozmawiała  
Patrycja Mioduszewska (IIa LO) 
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W dwie godziny dookoła świata 

23 marca w naszej szkole, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyły się Dni Języków Obcych, których 
organizatorem była klasa IIb liceum wraz z opiekunami, Panią Elżbietą Chmielewską oraz Panem 
Fabianem Dzieżycem. Na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej rywalizowały klasy gimnazjalne, 
natomiast na piątej i szóstej mogły zaprezentować się klasy licealne.  

 

Poznanie kultury i zgłębienie wiedzy na temat różnych krajów oraz miłe spędzenie czasu to chyba 
główne założenia tej zabawy. W tym roku mieliśmy możliwość "zwiedzić" między innymi Brazy-
lię, Niemcy, Meksyk, Szkocję, Egipt, Argentynę.  

Konkurencjami, do których przygotowywaliśmy się 
od ponad miesiąca, były: scenka lub taniec związane 
z danym krajem, plakat, sławna postać, jedzenie 
oraz ogólna wiedza o wylosowanym państwie. Za każdą 
konkurencję jury przyznawało punkty, jednak wyniki 
do końca pozostawały tajemnicą.  

Plakaty, które musieliśmy dostarczyć kilka dni przed 
owym dniem, zostały ocenione już wcześniej, ale wyniki 
tej konkurencji również były nam nieznane. Mogliśmy 
im się jednak przyjrzeć w trakcie zabaw i muszę przy-
znać, że wybranie tego najładniejszego musiało być 
niezwykle trudnym zadaniem, gdyż każdy był oryginal-
ny i pomysłowy. 

Tańcem, który zachwycił chyba wszystkich zebranych 
w auli, był układ chłopców z klasy IIc liceum, reprezen-
tujących Argentynę. Uśmiechy na twarzach widzów 
i jedno wielkie "wow", wywołane ich show, oraz wyso-
kie noty od sędziów, na pewno oddały nasze uznanie 
i podziw. 

Wrażenie wywarła również scenka w wykonaniu klasy 
IIa. Nieco uwspółcześniona wersja Kopciuszka w ich 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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wykonaniu wywołała mnóstwo śmiechu, zarówno 
wśród uczniów, jak i nauczycieli.  

Konkurencja związana ze sławną postacią, sprawiła, 
iż wśród nas zagościły światowe sławy z wielu pań-
stw. Swoim papamobilem zawitał do nas papież 
Franciszek, a w towarzystwie dwóch "moherów" 
również emerytowany Benedykt XVI. Także Mari-
lyn Monroe, Ritchie Valens, William Wallace to 
niektóre z wielu znanych osób, które tego dnia od-
wiedziły naszą szkołę! 

Organizatorzy przygotowali też konkurencję niespo-
dziankę, której uczestnicy musieli odgadnąć, w ja-
kim języku jest fragment piosenki lub rozmowy.  

Najbardziej apetyczną konkurencją było zaserwowa-
nie jury charakterystycznego dania. Niestety, ocenę 
mogę pozostawić jedynie zacnemu gronu, które mia-

ło zaszczyt spróbować tych wszyst-
kich pyszności ;)  

Po wszystkich konkurencjach nad-
szedł czas na zliczenie punktów 
i ogłoszenie zwycięzców.  

Wśród klas gimnazjalnych najlep-
sza okazała się Ia, natomiast 
wśród licealnych IIa. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy! 

 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

Tekst: Natalia Grodzicka 
Foto: Ada Perkowska 
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Witamy w pośredniaku 

Wiosna to chyba jedna z najbardziej oczekiwanych pór roku,  zaraz po lecie.  

W końcu pożegnaliśmy zimę i witamy wiosnę. Zaczynają pojawiać się przebiśniegi, krokusy. W naszej szkole 
witamy wiosnę w bardzo ciekawy, a zarazem zabawny sposób. Rok temu braliśmy udział w  piżama party, 
a w  tym roku postawiliśmy na bardziej oficjalne stroje, a mianowicie stroje zawodowe.  

21 marca uczniowie naszej szkoły zebrali się w hali sportowej na wspólne przywitanie wiosny. Na imprezie 

zagościli m.in. policjanci, służby specjalne, tj. CBŚ i FBI, strażacy, pielęgniarki, nauczycielki, zakonnice i 

zakonnicy, drwal, a także budowniczy. 

Zabawa rozpoczęła się od wyboru najlepiej prezentującej się klasy. Pierwsze miejsce zajęła klasa 2b liceum. 

Ich ubiór przedstawiał polską elitę wojskową. Czyli lotnika, żołnierza piechoty i żołnierza marynarki wojen-

nej.  Lotnikiem był Kamil Chmielewski, marynarzem Janek Tyszka, natomiast żołnierzem piechoty Bartek  

Zaręba.  

Następnym punktem imprezy był mecz  piłki siatkowej między nauczycielami a uczniami. W tym pojedynku  

górą byli uczniowie. Pokonali oni  nauczycieli 29:27.  

I tak oto uczniowie ZSO przywitali pierwszy dzień wiosny. 
Tekst: Kamila Brutkowska 

W zeszłym roku z okazji Dnia Wagarowicza uczniowie naszej szkoły przyszli na zajęcia w piżamach. Wszyscy 
wyglądali jakby zostali „wyjęci z psychiatryka”. By kontynuować niedawno zapoczątkowaną tradycję, mło-

dzież została poproszona o odwzorowanie stroju wybranego zawo-
du. Pan Dzieżyc przywitał zebranych słowami: „Witajcie 
w pośredniaku”, które niezwykle trafnie wpasowały się w panujący 
klimat. Strojami najczęściej powtarzającymi się okazały się przebra-
nia lekarzy i pielęgniarek. Wcześniej psychiatryk, teraz szpital. 
Najwidoczniej zostajemy w klimatach medycyny ;-)  
Jedną z atrakcji miał być konkurs na najlepszy kostium, do którego 
każda klasa miała wybrać swoich przedstawicieli. Zwycięstwo od-
niosła klasa IIB, która zaprezentowała nam 3 wojskowych. Mary-
narz, lotnik i żołnierz Wojsk Lądowych symbolizowali trzy ży-
wioły- wodę, ziemię i powietrze. Wyglądali oni bardzo przekonu-
jąco. Najbardziej wśród nich wyróżniał się Janek Tyszka. Miał 
na sobie białe spodnie, koszulkę i czapkę oraz niebieską chustę na 
szyi. Zadbał o każdy szczegół. „Zapuścił” nawet sztuczną brodę! 
Ponadto wrażenie robiły jego tatuaże, które wyglądały naprawdę 
realistycznie.  
Kolejną osobą godną uwagi był nauczyciel fizyki i informatyki, 
w którego wcielił się Mateusz Skarzyński z IB. Inspirację czerpał 
od pana Zbigniewa Rębisia. Ubrany był w ciemno zielony garnitur 
i pasujący krawat. Do tego nigdzie nie ruszał się bez brązowej ak-
tówki i okularów. Najśmieszniejszym elementem dopełniającym 
całość była jego gra aktorska. Zachowywał się jak typowy nauczy-
ciel i bardzo wczuł się w rolę.  
Następną osobą zasługującą na pochwałę jest Aleksandra Witkow-
ska z ID. Zaskoczyła wszystkich strojem rzeźnika. Jej kostium bar-
dzo zwracał na siebie uwagę. Szczególnie rzucał się w oczy tasak. 
Zarówno twarz, jak i fartuch miała poplamione krwią, co dawało 
ciekawy efekt.  
Wyróżnić należy także Justynę Wilaszek z IIA, która pilnowała 
porządku podczas imprezy jako umięśniony ochroniarz. W szkole 
przebywali jej znajomi z policji, CBŚ, FBI. Czyżby to było CSI: 
Kryminalne zagadki Zambrowa?  Ilość służb porządkowych zapew-
ne spowodowana była pojawieniem się w naszej szkole słynnej 

gwiazdy disco polo- Julii Szeligowskiej z IIA. W szkole nie zabrakło również zakonnic, które modliły się 
(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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"Rain Man" to określenie, które pojawia się jako określenie autystycznego sawanta, ale jeszcze częściej w 
kontekście teorii spiskowych, Illuminatów itd.  

Kim jest Człowiek Deszczu? Termin sprecyzował Farhan Khan znany w Internecie pod pseudonimem Far-
hanK501. Rain Man to wysoko postawiona osoba, która jest w stanie zapewnić innym sławę i bogactwo – 
oczywiście nie za darmo. "Umowa" z Rain Manem jest porównywalna do sprzedaży duszy Diabłu. Jeśli jeste-
ście fanami Eminema, pewnie znacie utwór "Rain Man" czy chociażby "I'm not afraid" - oba mówią o konse-
kwencjach zawarcia takiego układu. Człowiek wyrzeka się imienia, własnego zdania i kontroli nad sobą.  

"Ponieważ nie mam nóg! 
ani mózgu, miło mi cię poznać 
Cześć, na imię mam... 
Zapomniałem mojego imienia! 
Moje imię nie stało się tym, czym ja się stałem z tym poziomem popularności 
Moją duszę posiadł ten diabeł moje nowe imię to… 

Rain Man" ("Rain Man" Eminem) 

Świat przemysłu muzycznego jest dla nas odległy. Mamy z nim do czynienia tylko jako obserwatorzy, a po-
wyższe opisy wydają sie być mało wiarygodne przez hype dotyczący teorii spiskowych. 

Rain Mana można potraktować jako zjawisko, które jest bliskie każdemu z nas. Dla pewnych celów jesteśmy 
w stanie poświęcić naprawdę dużo. Właśnie to jest warte refleksji. Czego nie bylibyśmy w stanie zrobić cho-
ciażby dla pieniędzy.  

Wydaje mi się, że jeśli nie wykazujemy się asertywnością w drobiazgach, nie ma co na nią liczyć przy tak 
śliskich tematach jak sława, bogactwo, pozycja społeczna itp. Doskonale odzwierciedlają to również zawierane 
przez nas znajomości. Lubimy takie, z których możemy czerpać korzyści. Niekoniecznie darzymy kogoś sym-
patią, ale utrzymujemy dobre stosunki, żeby zawsze móc zwrócić się z prośbą o przysługę. Jak się zachowuje-
my wobec takiego kogoś? Ulegle. Pozbywamy się własnego zdania, próbujemy się przypodobać, chłoniemy 
jego poglądy jak gąbka. Podpisujemy pakt z "lokalnym Rain Manem". W  dobie Internetu, kiedy nasze osi 
czasu na Facebooku zapełnione są motywatorami, że warto podążać marzeniami, ale zawsze pozostawać przy 
tym sobą, jest to pewna sprzeczność. Warto być asertywnym i realizować marzenia w miarę rozsądku. W ten 
sposób jesteśmy sprawiedliwi dla otoczenia i siebie samych. 

         Natalia Ciecierska 

Kim jest Rain Man? 

o pomyślnie zdane matury. Za to ci, którzy już stracili wiarę...we własne siły, mogli zatrudnić się na farmie 
Ady Perkowskiej z IID. Dużą dozą dystansu do siebie wykazali się również nauczyciele. Najśmieszniejszym 
kostiumem popisał się pan Tomasz Ignaczuk wcielający się w zakonnika. Jego peruka, habit i gołe stopy zawo-
jowały snapachata! Zwróciłam również uwagę na strój Pana Dzieżyca, który wyglądał jak rasowy Bob Budow-
niczy! Co więcej, wystarczyła jedna wizyta w pokoju nauczycielskim, by dostał kilka zleceń. Być może minął 
się z powołaniem? Jedno jest pewne, jeśli będziecie potrzebowali kogoś do pomocy przy remoncie, to wiecie, 
do kogo się zgłosić. Dużo pochwał słyszałam też na temat kostiumu Pani Jolanty Makarewicz. Gdybym minęła 
ją na ulicy, to na pewno wzięłabym ją za prawdziwego drwala. W gumowych kaloszach pożyczonych od woź-
nego wyglądała jeszcze lepiej. Zawiodłam się, że wielu nauczycieli przebrało się za...nauczycieli. Niestety, to 
samo się tyczy młodzieży, która nie przygotowała żadnego kostiumu. Być może było to spowodowane nie-
śmiałością? A może to wina słabej organizacji tegorocznej imprezy? Uczniowie zostali bardzo późno poinfor-
mowani i na znalezienie stroju mieli mało czasu. Nie wspominając o trzecioklasistach, którzy aż do poniedział-
ku byli przekonani, że nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu. Uczniowie byli również niezadowoleni z powo-
du filharmonii, która odbywała się w tym samym czasie co impreza. Licealiści musieli wcześniej opuścić halę 
i udać się do auli, przez co stracili połowę zabawy. Miejmy nadzieję, ze za rok Dzień Wagarowicza będzie 
lepszy niż tegoroczny. Mimo wielu niedociągnięć fajnie było zarówno kompletować własny strój, jak i oglądać 
przebrania znajomych.  
Ciekawi mnie, jakie będą kolejne pomysły na spędzenie tego czasu. Może dzień bezguścia, typowego Sebixa 
albo popularnych celebrytów? Według mnie fajnie byłoby móc przebrać się za postaci z filmów, bajek i ksią-
żek. To świetna okazja do puszczenia wodzy fantazji oraz znalezienia wśród znajomych osób o podobnych 
do nas zainteresowaniach związanych z literaturą lub filmem. Jednak najważniejsza jest dobra zabawa, która 
została nam zapewniona. Z niecierpliwością czekam na kolejne takie imprezy.             Królowa Snapczata <3 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Wymarzone wakacje 

Wymarzone wakacje to coś, czego bardzo byśmy chcieli doświadczyć. Każdy ma jakieś swoje 
małe marzenie związane z wakacjami, które chciałby spełnić. Jedni marzą o wyjeździe na wyspy 
tropikalne, drudzy chcieliby zwiedzić i poznać inne kraje, a inni po prostu wolą spędzić ten czas 
na łonie natury. Jednak czy każdego z nas stać na wymarzony wyjazd? A może po prostu niektó-
rym pieniądze nie są potrzebne do spełnienia swoich wakacyjnych marzeń? Zatem pozwoliliśmy 
sobie zapytać kilku uczniów o to, jakie ich zdaniem są wymarzone wakacje.  A o to ich wypowie-
dzi. 

„Spakowane walizki, wylot o 6. rano i miesiąc pobytu w słonecznej Brazylii. Możliwość zwiedza-
nia wszystkich miast, tam spełnianie marzeń, a kto wie, może też spotkanie miłości życia? Będąc 
w Brazylii, chciałabym skoczyć na bungee lub ze spadochronem, odbyć lot balonem. Cieszyłabym 
się chwilą i nie martwiła jutrem. Hmm… musiałabym się zastanowić nad jedną rzeczą... Czy taką 
podróż odbyć sama, czy jednak z przyjaciółmi? Przecież miesiąc bez nich to KATORGA!” 

„Myśląc o wymarzonych wakacjach, zawsze przypominam sobie książkę „W 80 dni dookoła świa-
ta”. Nie chcę oczywiście podróżować z powodu zakładu i pod presją czasu, ale moim marzeniem 
jest odbyć wycieczkę po świecie. Gdy byłam jeszcze dzieckiem, ale już świadoma pewnych wyda-
rzeń historycznych i różnych szczególnych miejsc na świece, rodzice zabrali mnie na pierwszą 
wielką wyprawę do Egiptu. Zobaczenie czegoś poza naszym Bałtykiem i Tatrami rozbudziło 
we mnie miłość do podróżowania. Po każdej podróży wracam mądrzejsza, więc myślę, że taka 
kilkutygodniowa, lub nawet kilkumiesięczna podróż po świecie mogłaby całkowicie odmienić 
moje życie.”  

„Myślę, że najlepszymi wakacjami byłyby dla mnie te spędzone w jakimś spokojnym miejscu. 
Najlepiej w sąsiedztwie natury – z ładnym krajobrazem, zielonym lasem, przez który próbują się 
przedrzeć promienie słońca, z dala od cywilizacji, w ciszy i spokoju. Po 10 miesiącach spędzonych 
w szkole człowiek ma już dość zgiełku i hałasu i potrzebuje wyciszenia, izolacji. Wymarzone wa-
kacje wcale nie muszą dużo kosztować. Wystarczy po prostu otoczenie natury – widok zwykłej, 
wydeptanej ścieżki, zielonych drzew czy też strumyka przepływającego obok może poprawić hu-
mor i wywołać uśmiech na naszej twarzy, tchnąć w nas chęć do życia, do dalszej nauki.” 

„Nie jestem wymagającym człowiekiem, dlatego moje wymarzone wakacje spędziłabym po prostu, 
odpoczywając od szkoły. Z pewnością słoneczna pogoda uprzyjemniłaby mi ten czas, ale nie mam 
też nic przeciwko wieczornemu deszczowi, po którym mogłabym wyjść na spacer, aby nacieszyć 
się świeżym powietrzem. Czasem zachowuję się jak typowy introwertyk i zamiast wyjść na miasto 
ze znajomymi, wolę posiedzieć na huśtawce z dobrą książką. Lubię również poleżeć na trawie 

i posłuchać muzyki. Nie jestem jednak całkiem 
aspołeczna i wspólna pizza lub wycieczka rowe-
rowa tez wydaje się fajnym pomysłem na spę-
dzenie wakacji. ^.^” 

„Moje wymarzone wakacje to lot helikopterem 
w poszukiwaniu pięknych zakamarków świata. 
Uwielbiam podziwiać zachody słońca, stąd też 
chciałabym móc odwiedzić miejsce, które dawa-
łoby mi możliwość rozkoszowania się tym wido-
kiem. Wiem, że jednym z miejsc, gdzie ten wi-
dok znajdę, jest grecka wyspa Santorini, którą 
z każdej strony oblewają wody Morza Śródziem-
nego a które przy zachodzie słońca niesamowi-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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cie mienią się, oddając jego blask. Moja podróż nie skończyłaby się na wyspie Santorini. Jako że 
lubię podziwiać architekturę, chciałabym zobaczyć kilka moich wymarzonych miejsc, jak choćby 
Wenecję, Grecję i Paryż. Moim marzeniem jest spędzenie jednego dnia w Rzymie, Chciałabym 
obiec cały Rzym jednego dnia. Wiem, że jest to  możliwe. Chociaż zmęczenie i bolące nogi dałyby 
mi się we znaki, jednak niezapomniane wspomnienia złagodziłyby wszelki ból.” 

„Moje wymarzone wakacje zostałyby ulokowane stolicy Korei Południowej, Seulu. Ich długość 
zależna by była od moich zdolności językowych, bo jak wiemy, w Korei trudno jest się porozu-
mieć w języku angielskim. Co bym tam robiła? Na pewno w pierwszej kolejności udałabym się 
na tradycyjny koreański obiad, ugotowany przez prawdziwego Koreańczyka, a nie jakiegoś podro-
bionego, który myśli, że zna azjatycką kuchnię, która w gruncie rzeczy, jest naprawdę trudna 
do opanowania. Następnie zwiedziłabym miasto i wypełniła listę rzeczy, niezbędnych do zrobienia 
dla każdego turysty – miłośnika tamtejszej muzyki. Skupiłabym się również na poznaniu historii 
i kultury tego kraju nie książkowo, a oczyma ludzi, zwykłych obywateli, gdyż taka historia jest 
szczera,  prawdziwa, niezepsuta wstawkami ludzi postronnych.” 

„Wakacje to dla mnie jedyny czas, kiedy mogę 
wyrwać się na dłużej z domu. Niestety, wszelkie 
loty, hotele i atrakcje są wtedy droższe. Żeby zbyt-
nio nie odlatywać od ziem, łączę marzenia z rea-
liami. Chciałabym zobaczyć wiele miejsc, ale 
na razie najważniejszy jest dla mnie Londyn. To 
drogie miasto, ale wszystko da się załatwić. Wy-
brałabym opcję coachsurfing. Polega to na wysta-
wieniu internetowego ogłoszenia i sprawdzenia 
ofert innych osób. Coachsurfing to sposób na dar-
mowy nocleg, lokalnego „przewodnika” i dobre 
towarzystwo. Ludzie z całego świata są gotowi 
udostępnić nieznajomym swoje domy i czas. To 
doskonały sposób na zawarcie zagranicznych zna-
jomości. W Londynie chciałabym zwiedzić miejsca związane z rodzina królewską, dzielnice arty-
styczną i część muzeów.” 

„Wakacje są niewątpliwie najbardziej oczekiwanym okresem w życiu każdego ucznia. W ciągu 
tych dwóch miesięcy możemy odetchnąć od zajęć i prac domowych. Jest to czas wyjazdów 
i spełnienia podróżnych marzeń. W tym roku wakacje chciałabym spędzić przede wszystkim 
na odpoczynku. Łapać gorące promienie słońca, popijać zimne napoje i patrzeć na niebieski ocean, 
chciałby każdy, w tym ja. Moje wymarzone wakacje to wyjazd na ciepłe wyspy, gdzie mogłabym 
odetchnąć od przytłaczającej rzeczywistości. Kilka dni takiego odpoczynku na pewno zregenero-
wałoby mój umysł i zmotywowało do dalszej pracy.” 

„Moimi wymarzonymi wakacjami na pewno nie są te spędzone w domu. Lubię podróżować, dlate-
go w przyszłości chciałabym odwiedzić mnóstwo krajów na różnych kontynentach. Najbardziej 
jednak pragnę wyjechać ma Dominikanę i Malediwy. Są to egzotyczne miejsca z, moim zdaniem, 
najpiękniejszymi widokami na ziemi. Jest tam gorący klimat, piękny przeźroczysty ocean, mocne 
promienie słońca, gorący piasek… Lubię się opalać, więc te rejony są według mnie jak najbardziej 
odpowiednie i trafione. Jednak dobrze spędzone wakacje to nie tylko bierne plażowanie, lecz rów-
nież aktywne spędzanie czasu przez uprawianie różnorodnych sportów.”  

Patrząc na wypowiedzi kolegów, możemy zauważyć, że każdy ma jakieś swoje prywatne marzenia 
związane z wakacjami. Chcąc spełnić nasze plany, musimy zacząć działać. Bo jak wiemy: 
„Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia”. „Uwierz w swoje marzenia i zacznij je spełniać 
już dziś”. Moim zdaniem mamy prawo do wymarzonych wakacji, nieważne, jakie by one nie były.           

Kamila Brutkowska 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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Nauczyciele też mają marzenia 

Każdy z nas posiada marzenia, które w mniejszym lub większym stopniu chce zrealizować. Tak 
samo rzecz ma się z wakacjami, które zbliżają się już coraz wiekszymi krokami. Zamierzenia i cele 
często bywają związane z naszymi zainteresowaniami i odzwierciedlają nas oraz to, co „siedzi nam 
w duszy”. Tak uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły, mają wizję swoich wymarzonych waka-
cji.  

Ja również próbowałam wyobrazić 
sobie, jak chciałabym spędzić wakacje 
mojego życia… 

Zapewne byłaby to podróż (może heli-
kopterem?) w przeróżne zakątki ziemi. 
Liczyłaby się architektura i zachody 
słońca. A czy ty masz pomysł na waka-
cje ,,z prawdziwego zdarzenia”?  

Pytając nauczycieli o ich wymarzone 
wakacje, myślałam, że ich plany będą 
związane z zawodem, a może przed-
miotem, którego uczą. O tym, że  nie 
zawsze tak jest, przekonacie się 
za chwilę.  

Dla niektórych wymarzone wakacje 
nie przysporzyłyby problemów z reali-
zacją, dla innych jak najbardziej tak. A 
propos, ostatnio, czytając w Internecie 
pewien wpis, natknęłam się na twier-
dzenie, że w dzisiejszym świecie nie 
ma nic niemożliwego, no chyba, że 
podróż na księżyc. Także plany, za-
równo te mniej, jak i bardziej ambitne, 
da się spełnić. Może nawet i ja docze-
kam swojego wymarzonego lotu heli-

kopterem! Nie traćmy nadziei. �   

Wymarzone wakacje mogą być prze-
różne, od fantastycznego Disney-
land’u, przez Narnię, po urlop spędzo-
ny w naturze.  

Pani Grażyna Kośnik w swoją podróż chciałaby udać się koleją transsyberyjską, a głów-
nym punktem jej wycieczki byłaby Syberia.  

Syberia o każdej porze roku, ujawniająca skryte w sobie tajemnice to właśnie miejsce na spędzenie 
wymarzonych wakacji nauczycielki języka rosyjskiego. Aby móc dogłębnie poznać mentalność 
tamtejszej ludności oraz jej kulturę , pani Kośnik wybrałaby się na Syberię, nie korzystając z biura 
podróży i ułożonego przez nie planu, lecz sama. 

Grand Canyon Park w Colorado to miejsce, które potrafi zachwycić widokami. 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Pan Zbigniew Rębiś jako miejsce 
odpoczynku preferuje góry, dlate-
go też wybrałby park w Colora-
do. Grand Canyon to na pewno 
miejsce dla miłośników natury, 
zapewniające niezapomnianą 
przygodę z otaczającą nas przyro-
dą.  

Zdaniem pana Fabiana Dzieżyca 
to ludzie tworzą wymarzone 
miejsca. Podróż z dziewczyną 
czy żoną, znajomymi, przyjaciół-
mi – gdziekolwiek, gdyż każde 
miejsce można stworzyć z ludźmi 

tym wymarzonym. �  A wszyscy 
wiemy, że pan Dzieżyc potrafi 
dzielić się z innymi pozytywną 
energią, więc stworzenie wymarzonego miejsca z ludźmi byłoby również możliwe. Miejscem 
na wakacje, które panu Fabiano-
wi Dzieżycowi zaprząta głowę, 
jest Honolulu na Hawajach, a to 
dlatego, że właśnie tam w prosty 
i życzliwy podchodzi się do czło-
wieka.  

Pierwsze skojarzenia, które przy-
szły mi na myśl o Hawajach, to 
słońce, piaszczysta plaża i różno-
rodna roślinność. Zatem wyma-
rzone wakacje mogą budzić różne 
skojarzenia, marzenia czy plany. 
Jedno jest pewne – niezapomnia-
ne wspomnienia.  

 

Emilka Jałbrzykowska 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
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• Kiedy po bitwie Polinik został skazany na śmierć przez Kreona, An-
tygona pragnęła go pochować po chrześcijańsku. 

• Pomimo zakazu wiedziała, że musi pochować brata, by dać mu wol-
ność ducha. Niestety, chciała zbyt szybko do niego dołączyć. 

• Moim zdaniem powyższe utwory potwierdziły moje zdanie. 
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Jak, gdzie, z kim i za co… 

Osiemnastka 

Nie mam pojęcie kiedy minął mi ten czas, kiedy mówienie o własnej osiemnastce było czymś 
odległym, a plany z nią związane wydawały się być czystą abstrakcją. Prędzej czy później... Stało 
się.  

Nadszedł rok osiemnastek mojego rocznika. Rozmowy na ten temat zaczęły się już pod koniec 
ubiegłego roku. Większość osób myśli o organizacji choćby spotkania w gronie znajomych, za 
to ja próbowałam wymigać się od tego, jak tylko mogłam. Bezskutecznie. Moje urodziny są więk-
szym wydarzeniem dla znajomych niż dla mnie samej, bo jest okazja zrobić szturm na dom i po-
siedzieć w dobrym towarzystwie. W ten sposób zostałam wmiksowana w organizację małej 
osiemnastki, która i tak sprawiła mi sporo problemów, a kiedy jeszcze raz pomyślę o osobach 
zapraszających po kilkadziesiąt osób, szczerze im współczuję nerwów, chyba że tylko ja to tak 
przeżywam. W każdym razie mimo gróźb, że znajomi wejdą do mnie choćby oknem, było mi 
bardzo miło z powodu ich zainteresowania moim małym jubileuszem. 

Nie jesteśmy nawet w połowie roku, a ja jestem raczej rzadkim bywalcem hucznych imprez, ale 
uruchamiając tryb gumowego ucha i poczty pantoflowej, na korytarzu można się sporo dowie-
dzieć na temat planów uczniów.  

Liczba gości potrafi być różna. Niektórzy zgarniają czworo znajomych i idą na pizzę, inni spoty-
kają się w 30-osobowym gronie, ale słyszałam też o przyjęciach na blisko 100 osób. Moja pierw-
sza myśl, kiedy usłyszałam tą liczbę? Część osób będzie miała skromniejsze wesela niż inni 
osiemnastki. A wśród gości: klasa, znajomi ze szkoły i spoza niej, czasem (szczególnie w przy-
padku tych większych imprez) rodzina. Z tego, co wiem, większość osób decyduje się jednak 
na oddzielne spotkanie ze znajomymi i rodziną. 

Lokal jest oczywiście uzależniony od ilości zapraszanych osób. Najmniej problematyczne są 
spotkania na pizzy lub kebabie. Wybierając lokal, trzeba liczyć się z większą liczbą obowiązków. 
Wciąż jest to bardziej komfortowy wybór niż własny dom, ale zapraszając tylko najbliższych 
przyjaciół, raczej nie planuje się wynajmu sali. Można być sobie okrętem, sterem i kapitanem... 

oraz liczyć się z pasażerami. 
Bieganie po domu jak dzikus, 
żeby niczego nie zabrakło, nie 
zostawia dużo czasu na cele-
brację. Jeśli możemy liczyć 
na pomoc rodzica, rodzeństwa 
czy chociażby jednego z gości 
- to zawsze coś. 

Z rozrywką też bywa różnie. 
Na większych zabawach to 
głównie tańce, przy stole two-
rzą się mniejsze i większe 
grupki w obrębie których od-
poczywa się między utworami. 
Jest to też schronienie 
dla "nietanecznych sztywnia-
ków" - czyli to m.in. mój azyl. 
Przy pasowaniu znowu uru-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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chamia się zaangażowanie 
gości, bo niektórzy z jubila-
tów najchętniej sami schowa-
liby się przed tą zabawą. Roz-
rywka idealna to dla mnie 
rozmowa w jednej, zgranej 
grupie.  Pamiętam, że podczas 
osiemnastki mojej siostry 
gwoździem programu było 
granie w Monopoly, co łącz-
nie trwało kilka godzin. Jak 
widać opcje są różne. 

Warto wspomnieć o nastro-
jach jubilatów. W moim 
wypadku entuzjazm związany 
z pełnoletniością malał wraz 
z tym, jak się ona zbliżała. 
Nie chciałabym nikogo 
skrzywdzić – napisanie, że 
większość osób dostaje na myśl o osiemnastych urodzinach małpiego rozumu, to nadużycie, więc 
niech nie każdy próbuje brać to do siebie. Faktem jest, że bardzo często słyszę, czego to nie będą 
robić niektórzy znajomi, kiedy będą pełnoletni... Samodzielność, nikt nie będzie za nich decydo-
wał, świat będzie należał do nich. Prawda jest taka, że w dniu osiemnastych urodzin zostaną, 
jak co dzień,  wygonieni z łóżka przez mamę i wysłani do szkoły. Zmianą będzie to, że aby 
zdobyć "zakazane przyjemności", nie będą musieli już kombinować i dzwonić do pełnoletnich 
znajomych, ale nie oszukujmy się, dla niewielu z nich będą to nowości.   

Jak osiemnastka, to i prawo jazdy! W poprzednich rocznikach widziałam większe parcie, byle 
zrobić to jak najszybciej, najlepiej za pierwszym razem i na bieżąco informować o wszystkim 
na Facebooku. Otrzymanie/kupno samochodu to dla każdego niemałe wydarzenie. Tylko nieliczni 
będą mieli okazję wejść w posiadanie wymarzonego auta, a część w ogóle obejdzie się smakiem. 
To kolejna niknąca tendencja, ale wciąż istnieje całkiem zabawne zjawisko. Dla niektórych pierw-
szy samochód, jaki by faktycznie nie był,  jest najwspanialszy na świecie. I choćby sypał się 
na kawałki, od właściciela usłyszymy same cuda na kiju.  

Jestem ciekawa, jakie są wasze odczucia, prawdopodobnie dowiem się o nich po tym, jak przeczy-
tacie artykuł. W każdym razie tegorocznym i przyszłym osiemnastkowiczom życzę wspaniałej 
zabawy urodzinowej w jak najlepszym gronie, prawda jazdy zdanego za pierwszym razem 
i wymarzonego samochodu. A świat jeszcze może być Wasz – nie z racji samego wieku, więc 
postarajcie się. 

         Natalia Ciecierska 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
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• Podczas polowania zabił niedźwiedzia, który przyatakował Tadeusza. 

•  Makbet kierował się żądzą władzy oraz swoją żoną, która namawiała 
go do zabicia króla. 

• Sonia (red.: była prostytutką) uważała, że wykonuje swój zawód 
dla dobra innych. 
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Po koncercie PMJ. Recenzja 

Pozdrowienia dla biol.—chem. 

Jestem niewyspana, gniją mi nogi, gardło wysiada. Już znam to połączenie. 
Poprzednio towarzyszyło mi w tych samych okolicznościach - po koncercie 
Postmodern Jukebox. I po raz drugi mam poczucie, że było warto. Generalnie 
nie lubię imprez masowych, ale nie mogłam odpuścić sobie wizyty PMJ w 
Polsce.  Scott Bradlee założył zespół w Nowym Jorku w 2011 roku. Chciał 
połączyć ze sobą współczesne gatunki muzyczne z tymi, które lata świetności 
mają już za sobą. PMJ nagrywa znane piosenki w zupełnie nowych aranżacjach 
stylizowanych głównie na jazz i swing... ale nie tylko! Do tej pory z zespołem 
wystąpiło blisko 100 artystów, stały skład obejmuje około 40 z nich, ale nie 
występują jednocześnie. Zespół bywa rozbity na dwie różne trasy, podczas 

każdej z nich trochę się zmienia, a więc show, które fundują zawsze jest inne. W skład zespołu wchodzą instru-
mentaliści, wokaliści i tancerze - ważnym elementem występów jest stepowanie. W tym roku odwiedzili War-
szawę trzeci raz. Zagrali 20 marca w klubie Progresja. Drugi raz miałam przyjemność być na ich koncercie. 

Rzadko można zobaczyć mnie w tańcu. Nieliczną okazją są właśnie koncerty. Udziela mi się tam tak fanta-
styczna atmosfera, że nogi same rwą się do tańca. Czego to zasługa? Przede wszystkim muzyki, która ma nie-
samowitą energię. Dodatkową przyjemnością jest skojarzenie utworu z jego oryginałem, a często nie jest to 
oczywiste. Miałam okazję usłyszeć m.in. "Love Yourself", "Thrift Shop", "Shake it off", "All About That 
Bass" i "Seven Nation Army" w zupełnie nowych aranżacjach. Otoczka w stylu vintage nie dotyczy tylko 
sceny, widownia to jeden wielki bal przebierańców. Stroje w stylu pin-up, pierzaste boa, sukienki flapper a'la 
lata 20... mogłabym wyliczać długo.  

Każdy występ PMJ to wielkie show. Mimo świadomości, że znaczna część jest wyreżyserowana cały czas 
miałam wrażenie, że jest to czysta improwizacja. Artyści bawią się razem 
z widownią, zawsze znajdzie się miejsce na żart i krótką rozmowę z widownią. Mimo setek osób na koncercie 
każdy czuł się wyjątkowo dzięki własnemu zaangażowaniu i bezpośredniości wykonawców. Widać, że zespół 
czerpie wielką przyjemność z występów i wkłada w nie całe serce. Niektórzy nauczyli się zwrotów po Polsku, 
które zrobiły na nas duże wrażenie. Wisienką na torcie była jazzowa wersja "Przez Twe Oczy Zielone" 
na pianino i saksofon. 

Istniała możliwość wykupienia biletu VIP z wejściówką za kulisy, ale nie tylko osoby które wybrały tą opcję 
czuły się wyróżnione. Kilka gwiazd wieczoru postanowiło, że po koncercie zejdą na widownię, żeby móc 
wymienić kilka zdań z fanami. Nie towarzyszyło temu skrępowanie tylko przyjacielska atmosfera. Artyści 
wzbudzają autentyczną sympatię, bo nie tworzą bariery na poziomie gwiazda-fan i są bardzo otwarci. 

Polecam zapoznać się z twórczością Postmodern Jukebox na ich kanale YouTube. Nowe utwory są publikowa-
ne na bieżąco. Z pewnością możemy liczyć, że podczas kolejnej trasy na liście odwiedzanych miast ponownie 
znajdzie się Polska. Publiczność dopisała! Żałuję, że te 2h doskonałej zabawy mam już za sobą. Z niecierpli-
wością czekam na kolejny koncert.                                                                                     Natalia Ciecierska 
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21.03.2017 
Pierwszy dzień wiosny! Nie mogę uwierzyć, że to już dzisiaj. Marzec minął tak szybko! Z kwietniem będzie 
identycznie, prawda? Czas do matury ucieka coraz szybciej, a materiał nieprzerobiony, powtórki ledwo zaczę-
te, a mi jest jeszcze ciężej się zmobilizować. Ponadto mam wrażenie, że kompletnie nic nie wiem. Ostatnio 
pierwszy raz zaczęłam obawiać się, że nie zdam matury. Nigdy nie myślałam o tym serio, bo uczyłam się ra-
czej dobrze. Jednak im bliżej do maja, tym czarne myśli pojawiają się częściej. Mój przykład jest chyba jed-
nym z najlepszych, jeśli chodzi o dramatyzowanie. Strach wszystko wyolbrzymia, w niczym nie pomaga, 
a tylko paraliżuje. Nauka nauką, ale bez odpowiedniego podejścia nie zdobędzie się dobrego wyniku. Niejeden 
maturzysta popada w melancholię czy apatię i, niestety, sama często doświadczam tego uczucia, które wywołu-
je u mnie obojętność i utrudnia mi naukę.  Dlatego warto zadbać o komfort psychiczny. Pamiętam, że już 
w styczniu usłyszałam „teraz to za późno na naukę” i to z ust nauczyciela. Jeśli to kogoś pocieszy to, moim 
zdaniem, dalej nie jest za późno. Miesiąc to wystarczający czas, aby solidnie nauczyć się przynajmniej 4-6 
rozdziałów! W każdym tygodniu jeden. Nie wszystko naraz. Trzecia klasa mija bardzo szybko, ale to tak dużo 
czasu! 

„Jak na drżącej kartce, tak na drżącej obawą duszy żadnego szlachetniejszego rysu nie wykonasz.” 
John Locke 

29.03.2017 
Rekolekcje! Nareszcie chwila wytchnienia. Powtórki, powtórki i jeszcze raz powtórki. W końcu chyba wszyst-
ko zaczyna się układać, może maj nie będzie taki straszny jak myślałam… Chciałabym podzielić się z przy-
szłymi maturzystami moimi osobistymi przemyśleniami na temat klasy maturalnej. Ameryki nie odkryłam, ale 
może komuś właśnie to pomoże. Osobiście żałuję, że nikt nie uświadomił mnie o wielu rzeczach wcześniej, 
może wtedy przeżyłabym ten okres zupełnie inaczej. Lepiej.  

• Nie taka matura straszna jak ją malują - zadania, które jeszcze we wrześniu mogą wydawać się bardzo 
trudne, przed maturą stają się o wiele łatwiejsze. 

• Nie musicie wszystkiego wiedzieć od razu - ani we wrześniu, ani w styczniu, dopóki „nie zakwitną kaszta-
ny” macie czas na naukę.  

•  Zaplanujcie, czego i kiedy się uczycie - sami, według własnych potrzeb i bądźcie w tym sumienni i syste-
matyczni! 

• Pamiętajcie o odpoczynku! Jeśli bardzo dużo się uczycie, a w momencie sprawdzianu nic nie umiecie, to 
znaczy, że jesteście przemęczeni. Warto pouczyć się krócej, a skuteczniej.  

• Nie bójcie się innych aktywności! Warto angażować się w swoje hobby, uprawiać jakiś sport etc.- wbrew 
pozorom te 2/3 godziny tygodniowo to niewiele, a oderwanie się od nauki w sposób, który może was do-
datkowo rozwinąć jest lepszym pomysłem od telewizji!  

• Strach jest normalny, ale nie można się poddawać. Już w listopadzie słyszałam, że to wszystko jest pozba-
wione sensu i nie ma po co się uczyć, skoro i tak nie uda się dostać na wymarzone studia. Mała porażka nic 
nie zmienia, jedynka ze sprawdzianu nie może przekreślić życiowych planów. Liczy się końcowy efekt. 

• Nie róbcie wszystkiego jednocześnie! Jeśli uczycie się jednego dnia np. matematyki, to skupcie wtedy się 
na niej.  

• Nie przejmujcie się zdaniem innych - matura z przedmiotów rozszerzonych to tylko wasza decyzja. Może-
cie być najgorsi w klasie, ale jeśli ten przedmiot chcecie zdawać - zdawajcie! Dlaczego opinia innych ma 
was ograniczać?  

„Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.” 
Ignacy Loyola 

..-..-2017 
Będę tęsknić za naszym liceum. Spotkało mnie tutaj wiele dobrego.  Pamiętam, że nie chciałam uczyć się tutaj 
sześciu lat, ponieważ gimnazjum wspominam nie najlepiej. Jednak teraz wiem, że to była dobra decyzja. Po-
znałam swoich przyjaciół, miałam wspaniałych nauczycieli, przeżyłam wiele niezapomnianych momentów. 
Było ciężko, ale gdybym mogła wybrać jeszcze raz - ponownie wybrałabym naszą szkołę. Cieszę się na myśl 
o wkroczeniu w dorosłe życie, dojrzałam do zmian, ale sentyment pozostanie już na zawsze. Dziękuję wszyst-
kim, którzy sprawili, że to były wspaniałe trzy lata. 

Pamiętnik maturzystki 

Dziękujemy Ci, Olu, za te lata, które były wspaniałe i dla nas – dlatego, że mieliśmy przyjemność uczyć ludzi 
takich  jak Ty i mieć kolegów czy przyjaciół jak Ty. Na Twoje ręce życzymy wszystkim maturzystom  speł-
nienia wszystkich marzeń i planów, nawet tych najbardziej szalonych. 
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LA LA LAND— recenzja 

Podczas tegorocznego rozdania Oscarów nie było wiele miejsca na zaskoczenia. Kiedy w puli nominacji znala-
zło się nazwisko Damiena Chazelle'a z nowym filmem "La La Land", sprawa wydawała się być z góry przesą-
dzona. Laureat nagrody za najlepszy scenariusz dla filmu "Whiplash" z 2015 roku w kilku kategoriach był 
pewnikiem.  Skoro jazzowy klimat został już dobrze odebrany to "La La Land" zachował go. W połączeniu z 
hollywoodzką pompą był to perfekcyjny kandydat do nagród. 

Czy można wyobrazić sobie lepsze otoczenie dla kręgu artystów niż Los Angeles? To właśnie tam poznajemy 
historię Mii i Sebastiana – twórców z ambicjami. W tych rolach zobaczymy Emmę Stone i Ryana Goslinga, 
aktorów którzy pojawili się na ekranie jako para po raz kolejny. Mia to kobieta związana z Warner Bros – jako 
pracowniczka kawiarni. Jest niespełnioną aktorką pełną pasji. Sebastian to miłośnik jazzu zdeterminowany, aby 
odzyskać świetność kultowego lokalu zmienionego na latynoski bar. Ich drogi krzyżują się w niesprzyjającym 
momencie, nic nie zapowiada, że znajomość okaże się czymś więcej poza wymianą złośliwości. Dopiero potem 
stopniowo odkrywają, że łączy ich ważna cecha – oboje są marzycielami spragnionymi sławy. Wzajemnie 
motywują się do działania, próbują jak najbardziej zbliżyć się do swoich celów. Przekaz filmu jest prosty – 
warto marzyć. Ale im dłużej oglądałam film, tym bardziej byłam przekonana, że jednak nie warto. Bohatero-
wie ostatecznie odnajdują szczęście, ale nie w takiej postaci jakiej się spodziewali. Podczas oglądania rozważa-
łam dwie opcje zakończenia, lepszą i gorszą. Byłam bardzo zawiedziona, kiedy pojawiła się trzecia, nie do 
końca jasna, która próbowała być chyba kompromisem. 

Istotny problem, z jakim zetknęłam się w "La La Land", to określenie przestrzeni. Wydawałoby się, że nie ma 
się nad czym rozwodzić: nowe samochody, technologia itd. wskazują na to, że akcję osadzono we współcze-
sności. Ale już od pierwszej sceny towarzyszyło mi wrażenie, że film jest stylizowany na lata 60 - złotą erę 
musicalu i Hollywood. Nasycenie kolorów, oświetlenie. Scena na moście natychmiastowo przypomina 
"Panienki z Rochefort". Wrażenie cofnięcia w czasie pogłębiają stroje, samochody, klimatyczne knajpki. "La 
La Land" to piękny hołd złożony gatunkowi, ale nie istniałby bez niezliczonych inspiracji. Reżyser czerpał 
m.in. z takich filmów jak "Słodka Charity", "Boogie Nights", "Deszczowa piosenka" (filmy były nawet nagry-
wane w tym samym studio), nie da się ukryć zapożyczenia z "Moulin Rouge". Nawet scena na ławce i taniec z 
panoramą miasta w tle nie jest pomysłem autora. Pomysły pochodzą z filmów "Zatańczymy?" i "Wszyscy na 
scenę". Taka sklejka powoduje, że fabuła jest tylko tłem dla powyższych inspiracji. Najbardziej bezczelnym 

(Ciąg dalszy na stronie 19) 
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zapożyczeniem było wykorzystanie sceny "Amerykanina w Paryżu", która nijak nie mieściła się w realiach 
filmu, więc postanowiono ją przenieść do oderwanej przestrzeni jawnie kopiując scenę i przenosząc w jej śro-
dek Mię i Sebastiana. W taki sposób powstała laurka dla musicali, która nie potrafiłaby funkcjonować samo-
dzielnie. 

Nie da się komentować musicalu bez wspomnienia o muzyce. Justin Hurwitz miał trudne zadanie: rozplanować 
ścieżkę dla niejednolitej przestrzeni w taki sposób, aby wszystko zgrabnie się połączyło. Oscar za najlepszą 
ścieżkę dźwiękową jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadniony. "Another Day Of Sun" w połączeniu ze 
scenografią i choreografią tworzy esencję musicalu, podobnie "Someone In The Crowd". Po tak dobrych utwo-
rach byłam zdziwiona, że Oscara otrzymało mętne "City of Stars" - tym bardziej, że im bardziej się wsłuchuję, 
tym bardziej jestem przekonana, że Ryan Gosling wypada nieźle dopóki nie śpiewa. Oscarowa rola Emmy 
Stone ginie w ścieżce dźwiękowej, jest po prostu poprawna.  

Technicznie "La La Land"  potrafi zauroczyć najbardziej zatwardziałego widza. Obrazy w stylu starego Holly-
wood połączone z nowoczesną technologią czarują, dlatego absolutnie nie dziwi mnie że "La La Land" można 
polubić, a nawet się nim zachwycać, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, iż sympatycy tego filmu to widzowie, 
którzy na pierwszy rzut oka nie zauważyli reżyserskich sztuczek, które miały na celu zbudować dobrą opinię 
filmu korzystając z istniejących osiągnięć, niejednokrotnie kultowych.  

          Natalia Ciecierska 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 
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Po raz ostatni w klasie 
IIId LO. Obok babecz-
ki dla panów: od mate-
matyki, od niemieckie-
go i od wuefu. 
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U ś m i e c h ,  p r o s z ę . . .  

Jak co roku, tak i w tym, 8 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ko-
biet. Organizatorami tegorocznej imprezy byli państwo: Natalia Fabian, Fa-
bian Dzieżyc oraz Tomasz Ignaczuk, którzy razem z uczniami przygotowali 
skecze, występy taneczne oraz wokalne.  
Na samym wstępie dyrektor, pan Jan Pilch, który złożył życzenia wszystkim 
paniom pracującym i  uczącym się w szkole. 
Następnie Michał Wojeński wprowadził nas w tematykę uroczystości, przy 
tym zapowiadając pierwszy skecz. Jak przystało na dzień kobiet, skecze doty-
czyły pań i ich zachowań, których nie pochwalają mężczyźni. Przede wszyst-

kim jednak miały wywołać uśmiech – tak też było, cel został spełniony! �   
Skecze były przeplatane występami muzycznymi, z których najbardziej spo-
dobało mi się wykonanie ,,Jesteś szalona”. Choć nie przepadam za oryginalną 
wersją, to połączenie skrzypków, flecistów i gitarzystów nadało tej aranżacji 
innego charakteru.  
Dzień kobiet już za nami, teraz wyczekujemy kolejnych uroczystości, kiedy 
będziemy mogli wspólnie spędzić wolny czas w radosnej atmosferze.  
 

Emilka Jałbrzykowska 
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Nasze jajo!  

Oto rada na twoje  

koszmary! 
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D z i e ń  K o b i e t  


