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 Słowo od redakcji 

Drodzy Czytelnicy! 
 

 „Chwytaj dzien ” – zachęca nas tegoroczne motto CLXIII LO. Gdy słyszę te słowa, us mie-

cham się, bo od razu czuję łaskoczące promienie słon ca, widzę pięknie os wietlony las delikatnie 

otulony mgłą, mam ochotę zatracic  się w przyjemnych wspomnieniach i tworzyc  nowe, ws ro d bli-

skich i znajomych, po prostu z ludz mi. Rozsmakowujmy się, delektujmy tym, czego dos wiadcza-

my. Nawet gdy jest to trudne, czasem niezrozumiałe, niech w nas pracuje i pozwala wyciągnąc  

wnioski, by budowac  dos wiadczenie i mądros c . Miło widziec  się ze wszystkimi w naszych szkol-

nych murach. Niech ta chwila trwa, najchętniej cały rok szkolny, bys my mogli uczyc  się od siebie 

wzajemnie.  

 Redakcja „Licealnika” ma w tym wydaniu wiele niespodzianek. Nie mam ulubionego arty-

kułu, kaz dy z nich mnie porusza, zachęca do refleksji. Czyz  moz na przejs c  obojętnie wobec skut-

ko w bitwy pod Wiedniem, wojny w Afganistanie, czy pominąc  kwestię wolnos ci w z yciu człowie-

ka? Zakon czone niedawno zmagania paraolimpijskie wzbudzają podziw dla uporu, wytrwałos ci, 

determinacji ludzi, kto rzy osiągnęli sukces cięz ką pracą, wyrzeczeniami, pokonując przeszkody. 

Czy korzystając z tych sło w, opiszemy Thomasa Mu llera, napastnika Bayernu Monachium z mno -

stwem nagro d na koncie?  

 W tym roku szkolnym mamy około 90 nowych ucznio w – jestes my ciekawi ich wraz en  z 

pierwszych dni w nowym miejscu. Namo wilis my na rozmowę p. prof. Piotra Banaszka, kto ry w 

zawodowym z yciu pracuje głosem, podobnie jak polscy lektorzy, o kto rych ro wniez  moz na prze-

czytac  w aktualnym numerze. Cieszy nas, z e na s wiecie częs ciej jest głos no o ekologii, a od nas do-

wiecie się, jak ubierac  się, dbając o s rodowisko. Klasy trzecie wybrały się na kilka dni do Łodzi, by 

sprawdzic , ile „Ziemi obiecanej” tam zostało… I jeszcze słowo o sztuce, bez kto rej lepiej nie wyob-

raz ac  sobie s wiata, a zainspirowac  się two rczos cią naszych uzdolnionych licealisto w, kto rzy poka-

zują nam s wiat inspirowany two rczos cią C. K. Norwida i  S. Lema. 

 I mamy juz  złoty paz dziernik, i nowe wyzwania, plany, pomysły. Carpe diem - niech ten 

rok szkolny nas inspiruje spotkaniami, wiedzą, kolorami, uwaz nos cią na s wiat, otoczenie, ludzi. 

Z yczymy kaz demu oceanu zdrowia i sukceso w na miarę ich moz liwos ci. 

Opiekun i redaktor „Licealnika” Magdalena Dworzyńska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bayern_Monachium
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Obecna sytuacja w Afganistanie przy-

biera postać z lat 90. Po 20 latach walki 

NATO z Talibami ugrupowanie terrory-

styczne przejmuje kontrolę nad Afgani-

stanem, tym samym oświadczając zwy-

cięstwo nad wielkimi mocarstwami. 

 

Kim są Talibowie ? 

 

 Geneza powstania ruchu Talibo w 

sięga lat 80. ubiegłego wieku. Wo wczas w 

Afganistanie panowała wojna domowa 

zapoczątkowana lewicowymi reformami rządu 

Ludowo Demokratycznej Partii Afganistanu. Usu-

nięcie władz komunistycznych przyczyniło się do 

interwencji wojsk radzieckich. Zbrojna interwen-

cja ZSRR w kraju doprowadziła do powstania 

grupy oporu mudz ahedino w, kto rzy przez 10 lat 

prowadzili walkę z komunistycznym rządem. 

Uzyskali takz e wsparcie zbrojne z USA, kto re 

wzmocniło ich działania. Wycofanie się z Afgani-

stanu w lutym 1989 r. z ołnierzy Związku Ra-

dzieckiego zapoczątkowało zwierzchnictwo mu-

dz ahedino w, kto rych rządy oznaczały nepotyzm 

i anarchię w pan stwie. W rezultacie tego du-

chowny Mohammada Omara wraz ze swoimi 

uczniami i dzięki pomocy finansowej od Pakista-

nu stworzył ruch oporu Talibo w zapobiegający 

protekcji nowych władz. Opozycja pod hasłami 

zaprowadzenia pokoju zyskiwała na sile zbrojnej 

i poparciu konserwatywnej częs ci społeczen -

stwa.  

 W 1994 r. Talibowie rozpoczęli marsz na 

Kabul. Pod koniec lat 90. mieli w posiadaniu sto-

licę i od 70% do 90% tereno w Afganistanu. W 

1996 r. liderzy ugrupowania przekształcili Afga-

nistan w pan stwo wyznaniowe, zmienili jego na-

zwę na Islamski Emirat Afganistanu i wprowa-

dzili drakon skie prawo zgodne z islamską wiarą. 

Kierownictwo Talibo w pochodzące gło wnie ze 

sfer religijnych przeprowadziło reformy skrajnie 

konserwatywne, wyraz ające się agresją i niechę-

cią do zachodniej i liberalnej cywilizacji. Najbar-

dziej na tym  ucierpiały afgan skie kobiety z uwa-

gi na fakt, z e szariat znacznie ogranicza ich wol-

nos c .  

 Na początku XX wieku Talibowie pomaga-

li organizacjom muzułman skim o charakterze 

terrorystycznym, w gło wnej mierze – Al-Kaidzie. 

Po atakach z 11 wrzes nia 2001 r. Ameryka zaz ą-

dała od władz Talibo w wydania przywo dcy Al-

Kaidy i sprawcy ataku na WTC - Osamy bin Lade-

na. Niedostosowanie się do zalecenia  miało 

skutkowac  natychmiastowym atakiem zbrojnym 

na grupy terrorystyczne funkcjonujące na tere-

nie Afganistanu. Arabowie odrzucili amerykan -

skie ultimatum, w konsekwencji tego 7 paz dzier-

nika Amerykanie wraz z pomocą sił brytyjskich 

Afganistan w panowaniu Talibów 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

przeprowadzili atak na wyznaczone cele rządo-

we Talibo w. W atakach zginęło wielu lidero w i 

dowo dco w bojo wek, natomiast Bin Laden i Oma-

ra zdołali uciec przed amerykan skim celowni-

kiem do Pakistanu.  Do stycznia 2002 r. Talibo-

wie i Al-Kaida zostały częs ciowo rozbite, nielicz-

ne oddziały schroniły się w pasie go rskim po-

między Afganistanem a Pakistanem. Nieugiętos c  

Talibo w zapoczątkowała stałą ingerencję sił po-

kojowych NATO w Afganistanie. W 2002 r. przy-

były pierwsze jednostki pan stw zjednoczonych. 

Na kilka lat Talibowie przestali pełnic  kluczową 

funkcję w z yciu Afganistanu, lecz proces odbudo-

wy ruchu zwany powstaniem ruchu neotalibo w 

zapoczątkował nowe zagroz enie dla ludnos ci 

afgan skiej. 

 

Co zadecydowało o nagłym ataku Talibów? 

 

 W Afganistan pod przewodnictwem Ame-

ryki po 20 latach prowadzenia wojny z ugrupo-

waniami islamskimi zaprzestano działan  wojsko-

wych, czemu towarzy-

szyło porozumienie 

pokojowe między Tali-

bami i USA. Podpisane 

porozumienie zobo-

wiązywało Amerykę 

do wycofania wojsk w 

ciągu 14 miesięcy, zas  

Talibom nakazywało 

zwolnienie z więzien  

z ołnierzy NATO oraz 

dziennikarzy i obco-

krajowco w. O wczesny 

prezydent Donald 

Trump nazwał tę umo-

wę „potęz nym krokiem naprzo d w celu zakon -

czenia wojny w Afganistanie”. Obowiązek spro-

wadzenia wojsk do domu przejął jednak Joe Bi-

den, kto ry podtrzymał decyzję swojego poprzed-

nika. W kwietniu 2021 r. prezydent Biden ogło-

sił, z e ostatni amerykan ski z ołnierz opus ci Afga-

nistan wraz z rocznicą zamacho w z 11 wrzes nia. 

Na reakcje niekontrolowanych Talibo w nie trze-

ba było długo czekac .   

 Na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. pod 

hasłami budowy lepszego, wzorcowego islam-

skiego emiratu Afganistanu, Talibowie zaatako-

wali afgan ski rząd. Nieudolnos c  władz i wojska, 

powszechna panika ws ro d obywateli zamieszku-

jących os rodki miejskie związana z wycofywa-

niem się wojsk amerykan skich doprowadziły do 

wielkiego chaosu, kto ry ułatwiał Talibom zdoby-

wanie nowych miast i regiono w. 15 sierpnia 

2021  r. opanowali Kabul. Kierownictwo Talibo w 

po ukon czeniu działan  w stolicy ogłosiło amne-

stię wojsk i zaprzestanie działan  militarnych na 

tym obszarze. 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

 

Dlaczego Amerykanie 

wycofali się  

z Afganistanu? 

 

 Amerykanie po 

40 latach stałego dofi-

nansowywania działan  

demokratyzujących 

Afganistan popełnili 

znaczący błąd. Przeka-

zując jego obywatelom 

s rodki i bron , doprowa-

dzili do przyrostu no-

wych organizacji bojo-

wych i ekstremistycz-

nych. W 1987 r. Amery-

kan ski departament spraw zagranicznych jawnie 

wspierał działania mudz ahedino w, o wczesny 

prezydent Ronald Reagan nazwał ich 

„bojownikami o wolnos c  i demokrację”, aby wes-

przec  walczący lud i przestraszyc  Związek Ra-

dziecki. Po atakach 11 wrzes nia Ameryka stwo-

rzyła nowy fundusz przeznaczony na walkę z ter-

roryzmem. Był on stopniowo zwiększany wraz z 

powiększaniem się jednostek bojowych w Afgani-

stanie. Prezydent George Bush, za kto rego kaden-

cji miały miejsca najgłos niejsze ataki terrory-

styczne, został zmuszony przez opinię publiczną 

do podjęcia stanowczych kroko w zakon czenia 

wojny z Talibami i poprawę standardu z ycia po-

szkodowanych mieszkan co w Afganistanu.  

 W 2000 r. PKB na mieszkan ca Afganistanu 

wynosiło 170 $, w ogo lnos wiatowym rankingu 

PKB na mieszkan ca Afganistan zajmował 190 

miejsce na 195 pan stw, natomiast dzisiaj po 20 

latach 168 miejsce z PKB wynoszącym 538 $. 

Afganistan taki przyrost kapitału na osobę za-

wdzięcza pomocy finansowej USA.  

 Aktualne dane pokazują, ile Ameryka zain-

westowała w Afganistan. Oszacowana kwota fun-

duszy przeznaczonych na pomoc poszkodowa-

nym, budowę infrastruktury miejskiej, finanso-

wanie afgan skiego wojska wynosi 132 miliardy $. 

Poro wnując wydatki przeznaczone na pomoc 

Afganistanowi, jakie Ameryka poniosła przez 

ostatnie 20 lat, do tych z 1948 r. (planu Marshal-

la) związanych z pomocą krajom dotkniętym II 

wojną s wiatową, Afganistan kosztował Amerykę 

więcej niz  odbudowa zachodniej Europy po woj-

nie hitlerowskiej z 1945 r. Poprawa standardu 

z ycia zwykłej afgan skiej rodziny  jest nieznacząca  

podobnie jak sytuacja polityczna tego kraju. Nie-

rentownos c  ingerencji zbrojnej zmusiła wojska 

amerykan skie do wycofania się  

                                                                                                                      

Jan Sobański, klasa III C 
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Chcąc wyrazić pozytywną opinię na jakiś te-

mat, możemy użyć słów: bajeczny, elektryzu-

jący, interesujący, fantastyczny, kapitalny, 

świetny, niezwykły, przyjemny, dobry, szało-

wy, udany, wystrzałowy itd. Pomysł na tytuł 

tego artykułu pojawił się ze względu na ilo-

ści odpowiedzi, w których pojawił się przy-

miotnik „fajny”. Postanowiłyśmy wykorzy-

stać ten nadużywany przez młodszych kole-

gów i koleżanki wyraz. Mamy nadzieję, że 

pierwsze klasy nie będą nam miały tego za 

złe. Zachęcamy do poszerzania swojego 

słownictwa i dystansu do siebie! 

W roku szkolnym 2021/22 do naszego LO 

dołączyły az  trzy nowe klasy, czyli ponad 90 

ucznio w. W naszej redakcji mamy zwyczaj, z e w 

inauguracyjnym wydaniu gazetki publikujemy 

artykuł o naszych nowych kolez ankach i kole-

gach. Tegoroczna ankieta na tle zeszłorocznej nie 

wypadła zadowalająco pod względem ilos ci re-

spondento w – mamy tylko 35 odpowiedzi… Cie-

szy nas jednak dobry odbio r naszego LO. W przy-

toczonych wypowiedziach zachowałys my orygi-

nalną pisownię licealisto w. 

W ankiecie zapytałys my, jak uczniowie 

czują się po pierwszym miesiącu nauki w LO? Do-

wiedzielis my się, z e włas ciwie wszyscy są zado-

woleni, mają nowych znajomych, choc  są trochę 

przeraz eni natłokiem ilos ci materiału do przy-

swojenia. Oto odpowiedzi: „Jest duz o lepiej niz  w 

mojej podstawo wce, jest lepszy klimat i nauczy-

ciele, az  mi się zachciało uczyc ;)”, „Jestem przera-

z ona ilos cią nauki , potrzebuje jeszcze czasu , z e-

by się przyzwyczaic  , opro cz nauki jestem zado-

wolona”, „jestem bardzo zaskoczona, pozytyw-

nie :)”, „Jest w porządku, odnalazłam tu nowe 

znajomos ci i miłych nauczycieli”, „Pierwszy raz w 

z yciu nie budzę się z niechęcią do szkoły”, „Jest w 

porządku. Szkoła wydaje się przyjazna dla 

ucznio w”, „Jest fajnie. Ludzie na korytarzach wy-

dają się byc  mili i są mega ładni, więc tez  fajnie”, 

„Dobrze, cieszę się, z e wybrałam tą szkołę”. Nie 

ma wątpliwos ci, z e nowym uczniom podoba się w 

naszym LO. Drodzy pierwszoklasis ci, moz emy 

Was zapewnic , z e to początkowe przytłoczenie 

ilos cią nauki minie. W liceum po prostu jest duz o 

nauki, trzeba to zaakceptowac !  

 Kolejne pytanie, na jakie uczniowie odpo-

wiadali, brzmiało: „Czy uwaz asz, z e CLXIII LO to 

Twoja szkoła? Uzasadnij”. Większos c  ucznio w od-

powiedziało twierdząco: „To dopiero pierwszy 

miesiąc nauki  – mimo wszystko uwaz am, z e 

szkoła jest na prawdę w porządku”, „Niekto rzy 

nauczyciele powinni miec  więcej empatii oraz 

cięz ko jest trochę z podstawo wka w jednym bu-

dynku. Młodsi uczniowie odzywają się w nie miły 

   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

„Fajność” CLXIII LO 
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sposo b do licealisto w (szczego lnie najmłodsi)”, 

„Bardzo fajna atmosfera, ciekawe przeprowadza-

nie lekcji. Jedyny minus jest taki, iz  dzieci z szkoły 

podstawowej zachowują się zbyt głos no”, „Tak, 

jak najbardziej. W szkole są s wietni ludzie a szko-

ła jako budynek bardzo fajny”, „bardzo mi się tu 

podoba, nawiązałam kontakty z fajnymi osoba-

mi”, „Szkoła nie była moim pierwszym wyborem 

lecz po miesiącu nauki jestem wstanie stwierdzic , 

z e dobrze się tu odnajduje”, „Szkoła wpasowuje 

się do mojego poziomu, mam bliski dojazd”, 

„Podoba mi się w naszej szkole i czuję się w niej 

bardzo dobrze”. „Mam fajnych nauczycieli i fajne 

osoby w klasie”, „Uwaz am, z e to moja szkoła, bo 

chodziłem tu w podstawo wce i czuję się w niej 

pewnie.”, „Czuje się tutaj w porządku ale nie 

wiem czy w innej szkole nie czułabym się lepiej.”, 

„Klasa przyjazna i miła atmosfera” , „Bardzo do-

bry poziom”, „Chodzę tu codziennie więc czuję 

pewnego rodzaju więz  z czerwonymi szafkami. 

Nauczyciele są super. Zwłaszcza pan od fizyki :))”, 

„Podoba mi się atmosfera tutaj, cieszę się ze ma-

my szafki, pan od fizyki jest super, pani od wf 

tez  :)))” , „To dopiero pierwszy miesiąc nauki - 

mimo wszystko uwaz am, z e szkoła jest na praw-

dę w porządku”. Wielu ucznio w zwro ciło uwagę 

na połączenie LO z podstawo wką. Musimy cierpli-

wie czekac  na budowę naszej nowej siedziby. 

Zgodnie z naszą wiedzą budynek CLXIII LO ma 

byc  oddany uczniom w ciągu dwo ch lat. Mamy 

nadzieję, z e niekto re trudne sytuacje są zwyczaj-

nie incydentalne.  

W ankiecie dopytywalis my takz e ucznio w 

o to, co skłoniło ich do wyboru CLXIII LO: „Bliski 

dojazd i dobry poziom nauczania”, „lokalizacja, 

polecenia innych, pomysł na nowy wygląd nowe-

go budynku szkoły”, „Dobry dojazd, dobre opi-

nie”, „trafiłam tu przypadkiem”, „Łatwy dojazd, 

lokalizacja, (w przyszłos ci nowy budynek szkoły) 

dobre opinie znajomych”, „Znajomi ze starszych 

mo wili, z e jest przyjemnie”, „Nic za bardzo, dałam 

na ostatni wybo r”, „Lokalizacja, profil, kto rego 

szukałem, fakt, z e chodziłem do podstawo wki i 

znam szkołę/nauczycieli”, „Dobry dojazdy, dobre 

rozszerzenia, moja siostra uczy się tu i rekomen-

dowana nauczycieli”, „Rozszerzenia, to, ze nie jest 

daleko, kadra nauczycielska, ludzie”. Z odpowie-

dzi jasno płynie przekaz, z e nasze LO było wybie-

rane gło wnie przez polecenie. To waz na informa-

cja dla nas wszystkich ucznio w – to my jestes my 

ambasadorami szkoły.  

Następne pytanie dotyczyło tego, kto re z 

przedmioto w prowadzonych w naszej szkole, naj-

bardziej przypadły im do gustu. Najczęstszymi 

odpowiedziami były: matematyka, język angiel-

ski, fizyka, chemia, historia i geografia. Moz na 

s miało stwierdzic , z e do LO dołączyli uczniowie o 

ro z norodnych zainteresowaniach. Zachęcamy 

was do tego, bys cie rozwijali się dalej w kierunku, 

kto ry was interesuje. Z drugiej kategorii przed-

mioto w były to: informatyka, religia, wiedza o 

społeczen stwie, język hiszpan ski, plastyka, wy-

chowanie do z ycia w rodzinie, edukacja dla bez-

pieczen stwa, wychowanie fizyczne. Postanowili-

s my rozwinąc  ten temat i dopytalis my ucznio w: 

„Czy kto rys  z przedmioto w rozwinął Twoje zain-

teresowania? Jaki to przedmiot, jakie masz zain-

teresowania? Podziel się z nami Twoją opinią :)”. 

Wielu licealisto w napisało, z e jeszcze to nie nastą-

piło. Nie martwcie się, w naszym LO kaz dy w 

swoim czasie znajdzie cos  dla siebie. A tu kilka 

waszych najciekawszych odpowiedzi: 

   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
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„Matematyka i informatyka dowiedziałem się 

wiele nowych i ciekawych rzeczy”, 

„Zdecydowanie język angielski, mam plan wiązac  

z tym językiem przyszłos c  i cieszę się, z e mogę się 

w tym dalej rozwijac ”, „Na wychowaniu fizycz-

nym polubiłam grę 

w siatko wkę, dla 

kto rej mo wiłam w 

podstawo wce zde-

cydowane nie, jes li 

o spędzanie czasu 

na wf-ie”, „Biologia 

- po prostu zacie-

kawił mnie ten 

przedmiot”, „Na 

razie z aden z 

przedmioto w nie 

rozwinął jeszcze moich zainteresowan ”, 

„Plastyka, na lekcjach omawiamy ro z ne dziedziny 

sztuki takie jak fotografia”, „Interesuje się historią 

prywatnie i zawsze ją lubiłam. Duz o czytam ksią-

z ek historycz-

nych”,  „Historia - 

rozszerza moją 

wiedzę na temat 

historii, kto rą się 

interesuje i do te-

go Pan Drejerski 

ciekawe opowia-

da :)”, „Polski - za-

interesowanie fi-

lozofii i mitologii, 

kto re juz  wczes niej lubiłam, ale teraz jeszcze bar-

dziej”, „Nauka niemieckiego bardzo mi się podoba 

i dzięki temu liceum zacząłem rozwaz ac  czy w 

przyszłos ci nie spro bowac  mieszkac  w Niem-

czech. (takie luz ne przemys lenia, ale skoro cos  

trzeba napisac  to o tym napisałem, bo czemu by 

nie)”,  „Wf, WOS, wdz r, a edb zauroczyło mnie 

ewakuacja przez okna w korytarzu”, „Hiszpan ski, 

zawsze chciałam umiec  powiedziec  cokolwiek po 

hiszpan sku”. 

Interesowało nas takz e to, czy uczniowie 

zawarli juz  pierwsze 

znajomos ci i wszyst-

kie odpowiedzi były 

twierdzące. Gratuluje-

my Wam wszystkim, 

z e tak s wietnie sobie 

radzicie w poznawa-

niu nowych oso b, a za 

tych, kto rzy poszuku-

ją znajomych, trzyma-

my kciuki. 

„Co Cię najbardziej zadziwiło po zmianie 

szkoły na CLXIII LO? Opowiedz nam pokro tce 

Twoją historię” – ze zdziwieniem pierwszoklasi-

s ci przyjęli dzwonki i sale, w kto rych są prowa-

dzone lekcje. Za-

skakuje ich tez  ci-

sza w strefie LO, 

moz liwos c  grania w 

gry zespołowe pod-

czas przerw i lekcji 

oraz kontakt uczen  

– nauczyciel: 

„Dziwne dzwonki, 

cisza na koryta-

rzach w strefie li-

ceum”, „Luz ne podejs cie i wielkos c  szkoły”, 

„Osoby z klasy były bardzo przyjazne i otwarte”, 

„Moz liwos c  korzystania z sali gimnastycznej na 

dłuz szych przerwach pod warunkiem pobytu tam 

nauczyciela”, „Przede wszystkim nowi ludzie, kto -

rych poznałam (znajomi z klasy) mys lałam, z e 
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będzie gorzej z zapoznawaniem się. Tez  zadziwiły 

mnie zajęcia na korytarzu, czyli sala H1 i H2”, 

„Plan lekcji, towarzystwo – mys lałam, z e będzie 

gorzej, nauczyciele”, „ze pani od polskiego prowa-

dzi wykłady i kaz e to notowac ”, „Dobra organiza-

cja i podejs cie nauczycieli, ich troska i przyjazne 

nastawienie”, „To, z e wszyscy są dla siebie mili i 

nauczyciele interesują się swoimi przedmiotami”, 

„Nic mnie nie zaskoczyło, bo chodziłem tu do 

podstawo wki”, „Wielkos c  szkoły i to ilu było 

ucznio w”, „System oceniania, a tak to to nic inne-

go”, „Dzwonki przed kon cem i początkiem lekcji”, 

„Mys lałem, z e nauczycieli będą inni, a są w sumie 

mili, co prawda wymagający, ale mimo to potrafią 

uczyc  w poro wnaniu do tych z podstawo wki”, 

„Atmosfera”, „Wymagania nauczycieli. Brak chęci 

ze strony wychowawcy na szkolne wycieczki”. 

Jedno z najwaz niejszych pytan , jakie zada-

lis my uczniom w ankiecie, brzmiało: „Co chciała-

bys /chciałbys  zmienic  w CLXIII LO?”. Pojawiło się 

na nie mno stwo odpowiedzi: „Z eby moz na było 

uz ywac  telefono w na częs ci podstawo wki”, „to 

nie zmiana, ale pros ba o moz e powieszenie luster 

w łazienkach w szatniach?”, „Uwaz am, z e przy-

datny byłby jakis  automat na przekąski lub napo-

je np. w częs ci licealnej”, „Podejs cie niekto rych 

nauczycieli”, „Sale na korytarzach”, „Zajęcia z sza-

cho w”, „Radiowęzeł”, „Aby klasa 1 mogła poje-

chac  na kilkudniową wycieczkę integracyjną, po-

niewaz  nie jestes my zintegrowani”, „W sumie to 

integrację klas pierwszych, z eby w ogo le się poja-

wiła i PODŁĄCZONE PIANINO NA AULI, PROSZE, 

JA GO POTRZEBUJĘ, UKON CZYŁAM SZKOŁE MU-

ZYCZNĄ, WIĘC DBAM O TAKIE INSTRUMENTY, W 

MOICH RĘKACH NIC IM SIĘ NIE STANIE”.  Jak wi-

dac , mamy ucznio w utalentowanych muzycznie, 

kto wie, moz e gdy uspokoi się pandemia, uda się 

usłyszec  koncert na z ywo w wykonaniu naszych 

młodszych kolez anek i kolego w. Ze strony 

ucznio w padło duz o propozycji zorganizowania 

zajęc  pozalekcyjnych i umilających czas na prze-

rwie. Zachęcamy was do kontaktu z samorządem 

szkolnym, nauczycielami lub napisanie projektu 

Szkolnego Budz etu Partycypacyjnego w sprawie 

upragnionych luster. 

„Czy od nauczycieli otrzymałas /es  wspar-

cie, jakiego oczekiwałes ?” – większos c  ucznio w 

zgodnie pisze, z e tak. Padło tez  kilka nazwisk pro-

fesoro w, kto rzy najbardziej słuz yli swoim wycho-

wankom pomocą. Pamiętajcie, z e zdecydowanie 

zawsze moz ecie liczyc  na swoich nauczycieli. W 

poprzednim pytaniu pojawiła się odpowiedziec  

dotycząca stresu przed wystąpieniami publiczny-

mi. To włas nie z takimi problemami powinnis cie 

się zgłaszac  do prowadzącego zajęcia i porozma-

wiac  z nim o nich. W liceum ucznio w zaczyna się 

traktowac  jak dorosłych, dlatego warto mo wic  o 

swoich trudnos ciach, na pewno znajdzie się na 

nie rozwiązanie.  

„Czy jestes  zadowolony z poziomu naucza-

nia w CLXIII LO?” – większos c  ucznio w odpowia-

da twierdząco. Pojedyncze osoby mają inne zda-

nie lub piszą wprost, z e czegos  im brakuje. 

W tym roku postanowilis my zapytac  na-

szych nowych ucznio w, czy brakuje im jakis  lekcji 

na terenie szkoły. Przypominamy, z e w LO są or-

ganizowane zajęcia z robotyki, sportowe oraz z 

edukacji medialnej. Moz na takz e dołączyc  do re-

dakcji „Licealnika”. Więcej informacji o ofercie 

liceum znajdziecie na stronie szkoły. Zobaczmy 

jednak, czego oczekują klasy pierwsze: „Zajęcia 

kulinarne”, „Mogłyby byc  zajęcia z rysunku”, „Tak. 

Moim zdaniem dobrym pomysłem byłoby ko łko 
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chemiczne z dos wiadczeniami”, „Tak, bardzo 

chętnie bym chodziła na jakies  zajęcia z ceramiki, 

lepienia z gliny albo i moz e z szycia/

szydełkowania”, „Moz e cos  związanego z literatu-

rą/ sztuką”, „Fotografia”, „Ko łko historyczne”, 

„Ko łko teatralne, ko łko czytelnicze”, „Ko łko sza-

chowe”, „Fotograficzne, plastyczne, filmowe, po-

dro z nicze, cos  w tym stylu”, „Taaak!, Teatralne, 

muzyczne”, „Moz e jakies  koło fotograficzne”.  

„Czy czujesz się bezpiecznie na terenie 

CLXIII LO w czasie epidemii?” – ze względu na 

pandemię uznałys my, z e to waz ne pytanie, kto re 

powinnys my zadac  młodszym klasom. Kaz dy po-

winien czuc  się bezpiecznie na terenie szkoły. 

Pierwszaki w duz ej mierze czują się dos c  bez-

piecznie. Zadbajmy o to, aby poczucie komfortu 

towarzyszyło wszystkim. Przypominamy, z e ma-

my obowiązek zakładac  maseczki w przestrzeni 

korytarzy, zdejmowac  moz na je podczas lekcji. Na 

korytarzach widac  ucznio w w maseczkach, ale 

jest tez  dos c  spora częs c  społecznos ci szkolnej, 

kto ra niestety ich nie nosi… Poza tym, zgodnie z 

wytycznymi antycovidowymi, stosujmy zasady 

dezynfekcji, częstego mycia rąk i zachowywaniu 

dystansu.  

„Czy chciałabys /chciałbys  dołączyc  do re-

dakcji Licealnika, czasopisma CLXII LO? Jes li tak, 

napisz, dlaczego” – czekamy na ucznio w pierw-

szych klas z otwartymi rękami. Jez eli jestes cie 

kreatywni, macie pasje i lekkie pio ro, zgłos cie się 

do kogos  z redakcji lub opiekuno w „Licealnika” – 

pani prof. Marty Milczarek lub pani prof. Magda-

leny Dworzyn skiej. Prezentujemy kilka odpowie-

dzi wykazujących zainteresowanie naszym kwar-

talnikiem: „Jeszcze nie wiem, ale lubię pisac :)”, 

„Raczej tak - mys lę, z e mogłabym się dzięki temu 

rozwinąc  i realizowac  zainteresowania, zwłaszcza 

ze mama bardzo polecała to pismo”, „W sumie, 

czemu nie. Chciałabym zobaczyc  jak wygląda pra-

ca przy takich rzeczach i rozwijac  swoje umiejęt-

nos ci”, „Byc  moz e, ale raczej nie dołączę, bo nie 

jestem dobry w ten Polski”, „Jeszcze nie jestem 

zdecydowana”, „Chciałabym, lubię pisac , jednak 

nie jestem pewna, bo nie chce byc  poro wnywana 

z innymi i oceniana na podstawie moich teksto w”, 

„Wolałabym nie, chociaz  uwaz am, z e dla oso b za-

interesowanych to bardzo fajna inicjatywa”. 

Przyglądając się wypowiedziom ucznio w 

tegorocznych klas pierwszych, nie mamy wątpli-

wos ci, z e są to ludzie o bardzo ciekawych pomy-

słach i zainteresowaniach. Gratulujemy wam 

wszystkim sukceso w i mamy nadzieję, z e cały 

czas będziecie się rozwijac . Jestes my przekonane, 

z e „fajna” szkoła i wszystkie „fajne” jej aspekty 

sprawią, z e z kaz dym kolejnym tygodniem bę-

dziecie się tu czuc  coraz bardziej „u siebie”. 

Marta Dworzyńska i Kinga Kosowska,  

klasa III C 
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Wycieczka do Łodzi wzbudziła w 

licealistach wiele emocji. Niektó-

rzy mówili: napięty plan zwiedza-

nia. Inni: półmaraton, przeładowa-

nie. Mimo wszystko czas spędzili-

śmy dobrze, była to dla nas możli-

wość ponownego zintegrowania 

się po nauce zdalnej.   

 Pierwszy dzien  wrzes nia był 

nie tylko rozpoczęciem kolejnego ro-

ku szkolnego, lecz takz e dniem, w 

kto rym uczniowie klas trzecich zosta-

li poinformowani o projekcie eduka-

cyjno-integracyjnym, kto rego punk-

tem budzącym największe emocje była wyciecz-

ka dydaktyczna do Łodzi. Nikt, kto brał w niej 

udział, nie moz e zaprzeczyc , z e spełniła swo j cel. 

Dzięki niej dowiedzielis my się wiele na temat te-

go, co działo się w Łodzi w XIX i XX wieku, ale 

ro wniez  jako uczestnicy zacies nilis my więzi mię-

dzy sobą oraz pokonalis my pieszo imponujące 

odległos ci – szczego lnie odczuła to klasa D, kto ra 

miała nadprogramową atrakcję w postaci Festi-

walu S wiatła. 

 Nasza podro z  po Reymontowskiej „ziemi 

obiecanej” zaczęła się od Muzeum Kinematogra-

fii, gdzie podzieleni na grupy moglis my podzi-

wiac  zabytkowe zasoby kultury filmowej takie 

jak np. kinetoskop, przeglądarki stereoskopowe 

czy pokaz kro tkometraz owego filmu z uz yciem 

kinematografu. Następnym miejscem był pomnik 

stacja Radegast, gdzie nastroje uległy zmianie z 

racji historycznego wymiaru tego miejsca. Ostat-

nią atrakcja tego dnia było odwiedzenie Centrum 

Dialogu im. Marka Edelmana, w kto rym mielis my 

okazję zobaczyc  prezentację na temat wielokul-

turowos ci o wczesnej Łodzi oraz udania się na 

spacer po parku ocalałych. 

 Dzien  drugi zaczęlis my od zwiedzania 

Muzeum Tradycji Niepodległos ciowych, Oddzia-

łu Martyrologii Radogoszcz oraz od przyjęcia du-

z ej dawki informacji o masakrze w więzieniu po-

licyjnym w 1945 roku. Reszta dnia upłynęła 

mniej powaz nie, zwiedzilis my Centrum Nauki i 

Techniki EC1, Centralne Muzeum Wło kiennictwa 

oraz Księz y Młyn. Niepowtarzalnym dos wiadcze-

niem był wczes niej wspomniany Festiwal S wia-

tła, kto ry połączony z wieczornym spacerem uli-

cą Piotrkowską był idealnym zwien czeniem dnia. 

 Ostatnimi miejscami, kto re odwiedzili-

s my, była słynna Manufaktura. Wspo łczes nie 

znana jest jako centrum handlowe, lecz dawniej 

rozpoznawalna była jako kompleks fabryczny 

Poznan skiego, kto rego pałac ro wniez  udało nam 

Odwiedziliśmy „ziemię obiecaną” 
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się zobaczyc . Całos c  ro-

bi spore wraz enie i nie 

budzi wątpliwos ci, iz  

była własnos cią jedne-

go z najbogatszych Ło-

dzian. 

 Jako poz egnanie 

odbylis my spacer ulicą 

Piotrkowską, tym ra-

zem w s wietle dnia za-

haczając o Pasaz  Ro z y, 

kto ry na z ywo jest 

oszałamiający. Cało-

kształt wycieczki moz -

na uznac  za spełniający 

oczekiwania zaro wno 

oso b planujących, jak i 

biorących w niej udział. Czekamy na więcej 

takich wyjazdo w.   

Maja Michalewska-Szyjko, klasa III D  
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Głos bez twarzy 

Bez trudu wszyscy ich rozpoznają, choć nie-

wielu wie, jak wyglądają. Są znani, a mimo to 

często pozostają anonimowi. Mowa tu o lekto-

rach, którzy goszczą w naszych domach co-

dziennie. Polscy lektorzy to plejada charakte-

rystycznych, niezapomnianych głosów, zna-

nych z telewizji, kina czy radia, często bez ak-

torskiego wykształcenia, ale tworzących nie-

powtarzalny klimat oglądanych przez nas fil-

mów.  

Najbardziej znani polscy lektorzy 

 6 wrzes nia odszedł znany polski lektor – 

Tomasz Knapik. Swoją historię w zawodzie lekto-

ra rozpoczynał od rozgłos ni harcerskiej, wspo ł-

pracował z  Polskim Radiem, Telewizją Polską, a 

jego charakterystyczny głos moglis my usłyszec  w 

takich hitach jak „Dwunastu Gniewnych Ludzi”, 

„Pulp Fiction”, „Gwiezdne Wojny – Nowa nadzie-

ja” czy „Mad Max”. Z powodzeniem czytał ro w-

niez  seriale: „Straz nik Teksasu” i „Nikita”. Po 

zmianie ustrojowej w Polsce został głosem Pol-

skiej Kroniki Filmowej az  do kon ca jej istnienia. 

W 2008 r. wybrano go przez stołeczny ZTM do 

nagrania komunikato w głosowych, a jego zapo-

wiedzi objas niały pasaz erom przebieg trasy w 

autobusach i tramwajach. Mało kto wie, z e z wy-

kształcenia był elektrotechnikiem i wykładowcą 

wyz szej uczelni. 

 

 „Lektor nie moz e byc  drewnem”– taką filo-

zofię wobec swojej pracy wyznawał Tomasz Kna-

pik. Opisując swoje zadania i dokonania w wy-

wiadach, opowiadał: „Lektor w filmie fabularnym 

powinien byc  podobno przez roczysty. To znaczy, 

z e ja powinienem oglądac  film i absolutnie nie 

zwracac  uwagi, z e ktos  go czyta. Do mnie ta tres c  

dociera i to jest takie dla mnie optimum… Lektor 

musi się trochę wciągac ”.  Zdaniem Knapika napi-

sy odciągają wzrok, a Polacy nie umieją jednocze-

s nie czytac  i oglądac . Przez to umyka im akcja. 

 

 Chyba kaz dy z nas się zgodzi, z e o sukcesie 

filmu zrealizowanego w innej wersji językowej 

decyduje ro wniez  profesjonalizm lektora. To jego 

umiejętnos ci, wyczucie tekstu i akcji pozwalają 

nam na włas ciwy odbio r tres ci i klimatu filmu. 

Zadanie nie jest łatwe, a dla adaptacji zagranicz-

nej produkcji – kluczowe, bowiem jak nie zakło -

cic  odbioru, byc  tłem, a jednoczes nie dobrze roz-

łoz yc  akcenty i intonacje? Trzeba wiele lat do-

s wiadczenia, aby mo c sprostac  wymaganiom wi-

dzo w. 

 „Dobry lektor przeczyta nawet ksiąz kę te-

lefoniczną” – to cytat z wypowiedzi innego słyn-

nego  polskiego lektora – Macieja Gudowskiego, 

kto ry stwierdził ro wniez : „Trzeba umiec  czytac  

wszystko”. Udowodnił to zmarły Tomasz Knapik, 

kiedy na pros bę radiowco w, w lektorskim stylu 

Tomasz Knapik 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Kronika_Filmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Kronika_Filmowa
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odczytał tekst instrukcji obsługi odkurzacza.  

 

Historia zawodu lektora 

 Czytanie filmu przez lektora jest jedną z 

trzech technik obok dubbingu i napiso w. Polega 

na nałoz eniu na oryginalną s ciez kę dz więko-

wą dodatkowej s ciez ki zawierają-

cej tłumaczenie listy dialogowej lub narracji 

filmu dokumentalnego. Technika ta została spo-

pularyzowana w krajach byłego Związku Ra-

dzieckiego oraz w Polsce. W innych krajach nie 

jest w ogo le stosowana lub mało znana. 

 W latach powojennych zagraniczne fil-

my wys wietlane były w polskich kinach w wersji 

z dubbingiem lub z napisami, jednak ze względu 

na wysokie koszty i długi okres realizacji dubbin-

gu oraz małą rozdzielczos c  telewizoro w unie-

moz liwiającą stosowanie napiso w, zdecydowano 

się, aby częs c  ramo wki nadawac  w wersji z dub-

bingiem, a pozostałą w wersji lektorskiej. W la-

tach 80. technika ta została przyjęta w polskiej 

telewizji jako podstawowa forma tłumaczenia 

zagranicznych filmo w na język polski i jest z po-

wodzeniem stosowana do dzis .  

 Przed upowszechnieniem się nos niko w 

magnetycznych tłumaczenie dialogo w do filmo w 

emitowanych w telewizji było czytane na z ywo i 

nienagrywane. Obecnie najnowsze nos niki dają 

zwykle moz liwos c  wyboru sposobu tłumaczenia, 

np. pomiędzy napisami i lektorem. Duz o rzadziej 

lektor czyta tłumaczenie w projekcjach kinowych 

– tu zazwyczaj mamy do czynienia z napisami. 

 Lektorzy czytający tłumaczenie w filmach 

to przede wszystkim spikerzy radiowi, obok 

wspomnianego juz  Tomasza Knapika czy Macieja 

Gudowskiego, takz e Stanisław Olejniczak, Janusz 

Szydłowski. Do wymienionego grona zaliczamy 

tez  zawodowych aktoro w takich jak: Jacek Brzo-

styn ski, Piotr Borowiec, Henryk Pijanowski 

i Radosław Popłonikowski. W filmach fabular-

nych listę dialogową bardzo rzadko czytają ko-

biety.  

 Choc  w zawodzie lektora dominują męz -

czyz ni, to znajdziemy ro wniez  profesjonalne 

speekerki jak chociaz by Krystynę Czubo wną, kto -

ra najczęs ciej moz na usłyszec  w filmach doku-

mentalnych takich jak seria National Geographic 

czy audiobookach ro z nych ksiąz ek. Mimo z e jest 

ro wnie dobra, co jej koledzy lektorzy, to przyzna-

ła w jednym z wywiado w, z e zazdros ci swoim ko-

legom po fachu tego, z e mogą byc  lektorami do 

filmo w fabularnych. 

 Tomasz Garnuchowski, klasa II A 

Maciej Gudowski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ścieżka_dźwiękowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tłumaczenie_(przekład)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nośnik_magnetyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Knapik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Olejniczak_(lektor)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Szydłowski_(lektor)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Brzostyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Brzostyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Borowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Brzostyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Borowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radosław_Popłonikowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_dialogowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_dialogowa&action=edit&redlink=1
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         BIEZ ĄCE WYDARZENIA 

O TYM SIĘ MÓWI 

Katyński Marsz Cieni 

17 września 1939 roku o godzinie 

3:00 wschodnią granicę II RP naje-

chało 620 tys. żołnierzy Armii 

Czerwonej. Propaganda radziecka 

najazd na Polskę nazywała 

„wyzwoleniem zachodniej Biało-

rusi i Ukrainy z rąk polskich”. 

„Wyzwolenie”, które polegało na 

brutalnym rozprawieniu się z żoł-

nierzami Korpusu Ochrony Pogra-

nicza czy rozstrzelaniu 300 miesz-

kańców Grodna za jego wcześniej-

szą obronę, ostatecznie skończyło 

się na wywózce 140 tys. polskich obywateli w 

głąb ZSRR oraz zamordowaniu blisko 22 tys. 

żołnierzy Wojska Polskiego m.in. w Katyniu, 

Charkowie i Kozielsku. Wydarzenie to upa-

miętnili uczestnicy XIV Katyńskiego Marszu 

Cieni 19. września w Warszawie.   

 Pierwotnie pocho d miał odbyc  się na po-

czątku kwietnia biez ącego roku, lecz ze względu 

na sytuację pandemiczną ostatecznie 

nie udało się go zorganizowac . Prze-

łoz ono go na 19 wrzes nia, aby jed-

noczes nie był upamiętnieniem po-

mordowanych w kwietniu 1940 r. 

oraz ataku Związku Radzieckiego na 

Polskę. 

 Marsz organizowany przez 

Instytut Pamięci Narodowej i Grupę 

Historyczną „Zgrupowanie Rado-

sław” rozpoczął się uroczystą odpra-

wą 150. rekonstruktoro w ubranych 

w przedwojenne mundury WP i 

stroje cywilne z epoki na dziedzin cu Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie. „Kolumna jeniec-

ka” wyruszyła spod budynku muzeum o godz. 

15:00 w kierunku Krakowskiego Przedmies cia. 

Pierwszym punktem uroczystos ci był posto j przy 

Kos ciele s w. Krzyz a, w czasie kto rego przeczyta-

no kilka korespondencji polskich jen co w z rodzi-

nami. Następnie udano się w kierunku Pałacu 
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         BIEZ ĄCE WYDARZENIA 
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Prezydenckiego, gdzie złoz ono hołd dawnym 

wspo łorganizatorom wczes niejszych „Katyn skich 

Marszy Cieni”, kto rzy zginęli w katastrofie smo-

len skiej 10 kwietnia 2010 r. Potem na Placu Zam-

kowym odczytano nazwiska pomordowanych na 

Wschodzie i postawiono znicze przy 

tablicy pos więconej wydarzeniom z 

1940 r. Dalej udano się pod Pomnik Po-

wstania Warszawskiego, znajdujący się 

obok Katedry Polowej Wojska Polskie-

go. W tym miejscu wspomniano szcze-

go lnie kapelano w ro z nych wyznan , a 

takz e zwro cono uwagę na religijnos c  

polskich z ołnierzy uwidaczniającą się w 

korespondencji prowadzonej z ich ro-

dzinami. Ostatnim punktem marszu by-

ło zatrzymanie się przed Pomnikiem 

Pomordowanych na Wschodzie na ulicy 

Muranowskiej. Symbolicznie przykryto 

na kro tką chwilę rekonstruktoro w 

czarnym materiałem. Na sam koniec od-

s piewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej.  

 Tegoroczny Katyn ski Marsz Cieni 

miał byc  – jak podkres lił Jarosław Wro b-

lewski, koordynator marszu – 

„Pokazaniem w ten sposo b z ywej pamięci 

o polskich oficerach – w Katyniu i innych 

miejscach na Wschodzie.” Słowa uznania 

nalez y kierowac  dla cywili, kto rzy w mo-

mencie przechodzenia kolumny stawali 

na bacznos c  i wyłączali muzykę, by w ci-

szy wspomniec  ofiary zbrodni katyn skiej. 

Nieoceniona była takz e obecnos c  poli-

cjanto w, kto rzy zadbali o bezpieczen stwo 

rekonstruktoro w, kierowco w oraz prze-

chodnio w. Dzięki wspo łpracy wielu oso b 

wydarzenie to w godny sposo b upamięt-

niło ten bolesny czas w polskiej historii. 

 

Wojciech Dziewulski, klasa II A 

 

Odśpiewanie hymnu przed Pomnikiem Pomordowanych na 

Wschodzie. 

Złożenie zniczy przed tablicą upamiętniającą zbrodnię katyńską 

na placu zamkowym. 
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   DZIAŁ FELIETONO W 

OKIEM LICEALISTY 

Wolność, co to właściwie znaczy? Zapewne, ile 

ludzi na tym świecie, tyle definicji. I każdy na 

swój sposób tę wolność pojmuje. 

Według definicji, kto rą moz emy znalez c  w 

Wikipedii, wolnos c  to brak przymusu, moz liwos c  

działania zgodnie z własną wolą. To sytuacja, w 

kto rej moz na dokonywac  wyboru spos ro d 

wszystkich dostępnych opcji. Dla mnie wolnos c  to 

tak prozaiczna rzecz, jak moz liwos c  wyjs cia na 

spacer, spotkania się z przyjacio łmi czy dostęp do 

nauki. Tyle, a moz e az  tyle, ktos  powie. Wystarczy 

cofnąc  się chociaz by 82 lata wstecz. W czasach II 

wojny s wiatowej wolnos c  ludzi była bardzo ogra-

niczona, a włas ciwie trudno mo wic  o jej istnieniu. 

Bo jak moz na nazwac  utratę toz samos ci, za-

mknięcie w obozie albo w więzieniu, mimo z e jest 

się niewinnym, odarcie z godnos ci, brak moz liwo-

s ci swobodnego kontaktowania się z bliskimi, nie-

moz nos c  wykonywania tego, co się chce, i ciągły 

strach przed s miercią. W tamtym czasie ludzie 

marzyli o byciu wolnym. A dzis ? Moz e to zabrzmi 

zabawnie, ale powiedzmy wspo łczesnemu dziec-

ku, z e nagle musi is c  spac  do innego domu i pic  z 

nie swojego kubka, a zrobi ono wielkie oczy jak 

gło wna bohaterka  „Asiuni” Joanny Papuzin skiej. 

Jakis  czas temu nasza wolnos c  tez  została 

ograniczona ze względu na pandemię. 12 marca 

zeszłego roku zamknięto wszystkie szkoły, a 24 

marca rząd wprowadził ograniczenia w prze-

mieszczaniu się.  Słowa covid i lockdown na stałe 

wpisały się do naszego słownika. Nie moglis my 

wychodzic  z domu i robic  tego wszystkiego, co 

przed pandemią. Chyba nic tak nie zmusza do re-

fleksji, jak utrata czegos  do czego człowiek się 

przyzwyczaił i przestał na co dzien  to dostrzegac . 

Oczywis cie, wtedy liczyło się przede wszystkim    

nasze zdrowie i z ycie, jednak kaz dy odczuł na 

własnej sko rze, co oznacza choc by częs ciowe 

odebranie swobody z yciowej. 

Wolnos ci, kto ra jest piękną ideą i przed-

miotem rozwaz an  filozofo w i etyko w, nie moz na 

mylic  jednak z dowolnos cią. Ta druga zgodnie z 

definicją zalez y tylko od własnej woli, nie jest 

skrępowana zasadami i przepisami. Wolnos c  w 

moim przekonaniu nie oznacza odejs cia od wszel-

kich zasad. Bezsprzecznie wiąz e się ona z odpo-

wiedzialnos cią. Nasze działanie bowiem nie moz e 

krzywdzic  nikogo.  Tak się niestety dzieje, kiedy 

spoglądamy chociaz by na sytuację kobiet w Afga-

nistanie. Jest  to kraj, w kto rym ich prawa są prze-

strzegane w bardzo nikłym stopniu. Talibowie 

podczas swoich rządo w w latach 1996-2001 za-

bronili im pracowac , kształcic  się, wychodzic  po-

za dom bez męz a lub krewnego czy korzystac  z 

usług lekarza a nawet z rozrywek. Wojna rozpo-

częta przez Amerykano w jesienią 2001 roku po-

zbawiła Talibo w władzy i przyczyniła się do wy-

zwolenia afgan skich kobiet. Jednakz e po tym jak 

ostatnio amerykan scy z ołnierze opus cili swoje 

bazy wojskowe w Afganistanie, Talibowie przejęli 

władzę w kraju.  

Analizując tę sytuację naprawdę cieszę się, 

z e jestem wolna i z e mogę samodzielnie podejmo-

wac  ro z ne  decyzje. Warto cieszyc  się wolnos cią i 

korzystac  z z ycia zgodnie ze znaną sentencją  

„carpe diem” Horacego. „Chwytaj dzien , bo prze-

ciez  nikt się nie dowie, jaką nam przyszłos c  zgo-

tują bogowie…”. 

 

Michalina Andrychowicz, klasa III C 

Wolność, a (do)wolność… 



 

19 

   DZIAŁ FELIETONO W 

OKIEM LICEALISTY 

Największym ograniczeniem dla człowieka, 

z którym nieustannie musi się mierzyć, jest 

strach. Jedyną przewagą, którą nad nim ma, 

jest świadomość. Obrazuje to doskonale 

dzieło Rena Magritte’a „Terapeuta”. 

 S wiat, nieustannie idąc s ciez ką rozwoju, 

z kaz dym dniem umoz liwia nam dokonywanie 

ro z nych wyboro w, obierania dro g pozwalają-

cych na realizację marzen . W dobie postępują-

cej techniki i nauki człowiek mierzy się jedynie 

z własną wyobraz nią. Młodzi ludzie mogą zo-

stac  kimkolwiek zechcą, ucząc się chociaz by za 

pomocą ogo lnie dostępnej wiedzy w internecie, 

potrzebna jest jedynie motywacja. Placo wki 

szkolne nie są przygotowane na pomoc ucz-

niom w wyborze odpowiedniej drogi odpowia-

dającej dzisiejszym standardom stanowisk pra-

cy. Kaz dy jest skazany na siebie i samorozwo j. 

W większos ci przypadko w nie będzie to miało 

związku z czasem pos więconym w szkole na 

nauce bogatej w szczego ły wiedzy, kto ra przy-

gotuje nas tylko na napisanie egzaminu.   

 Czy to oznacza, z e podejmując samodziel-

ne decyzje, ludzie wkraczający w dorosłos c  co-

dziennie stają się coraz bardziej wolni? 

 W dzisiejszym s wiecie największym ogra-

niczeniem człowieka jest sam człowiek i nie jest 

to puste hasło, a niezaprzeczalny fakt. Dochodzi 

do paradoksu – s wiat otwiera się przed nami, po-

zwala nam kształtowac  swoje z ycie niezalez nie 

od instytucji, pedagogo w czy nawet rodzico w. 

Jednoczes nie mnogos c  „opcji” tworzy problem 

wyboru włas ciwej s ciez ki rozwoju, dzięki kto rej 

będziemy czuc  się spełnieni.  

 Człowiek jest wolny, jednoczes nie będąc 

ograniczanym przez wolnos c  i szerokie spektrum 

moz liwos ci, wyborami, z kto rymi musimy się 

mierzyc . Z yjemy w czasach, w kto rych jedyną 

przeszkodą wydaje się byc  lęk przed podjęciem 

włas ciwej decyzji. Czy okaz e się ona kluczem  do 

sukcesu? Czy czynnikiem prowadzącym do po-

raz ki? Ta włas nie niewiadoma staje się nieodłącz-

nym elementem naszej wspo lnej s wiadomos ci. 

Problem, kto ry rozwaz am,  został zobrazowany w 

dziele Rena Magritte’a „Terapeuta”. 

Wolny człowiek w zamkniętej duszy 



 

20 
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 Rene  Magritte urodził się 

w Belgii, był malarzem specjali-

zującym się w surrealizmie. Ar-

tysta nigdy tak naprawdę nie 

lubił sztuki, wykorzystywał ją 

bardziej w charakterze narzę-

dzia, obrazowania swoich mys li. 

Nurtem, kto ry go zainteresował 

była filozofia, dlatego tez  gło w-

nie takiego przesłania moz emy 

doszukac  się w jego dziełach. 

Odbiorca obrazo w Magritte’a, 

wciela się w postac  detektywa, 

poniewaz  nawet najmniejszy 

element moz e byc  waz ny lub 

stanowic  pro bę odwro cenia na-

szej uwagi od tego, co znaczące 

w dziele. Magritte był artystą, 

kto remu nie zalez ało, aby jego 

obrazy zostały odczytane w spo-

so b poprawny, mało tego stara 

się on nawet o zmylenie odbior-

cy, chociaz by za pomocą nada-

wania swoim pracom takich ty-

tuło w, kto re wpędzającą w 

„pułapkę” interpretacyjną. Łączy 

się to z jego ideologią, kto ra mo -

wi o tym, z e nic nie jest pewne, a zwłaszcza to co 

widzimy. Percepcja wzrokowa jest złudna i nie-

wystarczająca, by dostrzec istotę rzeczy, łatwo 

daje się oszukac , a widzialne sensy są tylko po-

zorne.  

 Obraz „Terapeuta” został namalowany w 

1937 roku. Na pierwszym planie widzimy postac  

w pozycji siedzącej, kto rej go rna częs c  ciała zo-

stała zastąpiona klatką. Siedzą w niej dwa gołę-

bie. Bohater przykryty jest kontrastującą z resztą 

otoczenia czerwoną narzutą, na szczycie kto rej 

został umiejscowiony bez owy kapelusz. Postac  w 

jednej ręce trzyma drewnianą laskę a w drugiej 

sko rzany worek. Postac  znajduje się na plaz y, sie-

dzi na pisakowym wzniesieniu a za jej plecami 

moz emy ujrzec  akwen wodny.  

 Klatka z gołębiami ma najprawdopodob-

niej związek z wątkiem biograficznym autora. 

Magritte zapamiętał taką z dziecin stwa. Stała ob-

ok jego kołyski i wzbudzała w nim lęk, kto ry nie 
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opus cił go juz  do kon ca z ycia. Klatka jako sylwet-

ka postaci na obrazie, moz e zatem symbolizowac  

to, z e człowiek z yje swoim własnym strachem i 

stanowi on nieodłączny element jego toz samos ci. 

Jest to takz e symbol uwięzienia człowieka przez 

lęki, kto re ograniczają jego wolnos c  chociaz by w 

podejmowaniu decyzji.  

 Czerwona narzuta moz e symbolizowac  

odwagę lub z ycie. Tworzyłoby to kontrast z od-

czytaniem symbolu jako strachu. Z drugiej strony 

mogłoby to pogłębic  interpretację i oznaczac  za-

kładanie przez ludzi masek, kto rzy tylko pozornie 

mają odwagę, a w głębi duszy i tak odczuwają lęk. 

Opro cz tego tkanina moz e mo wic  o nieustającej 

walce samego ze sobą, kiedy pro bujemy przezwy-

cięz ac  nasze obawy, jednak rzadko przynosi to 

pozytywne efekty, a wskazałoby na to niewzru-

szenie ptako w pod narzutą.  

 Czerwony jako kolor z ycia moz e oznaczac  

po prostu to, z e lęk zawsze będzie w nas obecny. 

Dopo ki z yje człowiek, dopo ty będzie się bał. Trzy-

mane w rękach przez postac  atrybuty, czyli drew-

niana laska i sko rzany worek najprawdopodob-

niej oznaczająca sędziwos c  wieku oraz „bagaz ” 

dos wiadczen . Pomimo dojrzałego wieku a co za 

tym idzie wielu wspomnien , przepracowanie na-

szego strachu i pozbycie się go jest niemoz liwe.  

 Kapelusz na szczycie klatki to symbol wol-

nos ci. Tworzy to sprzecznos c , poniewaz  człowiek 

ma s wiadomos c  tego, z e moz e dokonac  wszyst-

kiego, co tylko sobie wymarzy, i moz e pokonac  

własny lęk, jednak w praktyce okazuje się to nie-

moz liwe.  

                Czy jestes my ludz mi wolnymi? Tak, po-

niewaz  posiadamy s wiadomos c . Nie, poniewaz  

działa w nas takz e pods wiadomos c , w kto rej z yje 

strach. Pierwotnie słuz ył on naszemu bezpieczen -

stwu, mobilizował do walki lub rozsądnej uciecz-

ki. Wspo łczes nie natłok zadan , ciągłe podejmo-

wanie przez nas wyboro w, sprawiły, z e nie wie-

my, jak sobie z nim radzic . Wybierając jedną dro-

gę, gubimy szereg innych. 

Maksym Jabłoński, klasa III A 
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Mural Cypriana Kamila Norwida  

 Chciałbym zaznaczyć, że praca 

może i wydawać się kiczowata, prze-

śmiewcza i prosta. Siedziałem nad nią 

siedziałem około 3 godzin i starałem 

się, żeby spełniła ona część z moich 

oczekiwań. 

 Za tło muralu posłuz ył mi obrazek 

znaleziony w internecie, dlatego jego kon-

cepcja jest zalez na od miejsca, w kto rym 

będzie on wykonany. Cypriana Kamila Nor-

wida wyciąłem ze zdjęcia za pomocą narzędzi z 

Paint 3D, poniewaz  nie mam zdolnos ci artystycz-

nych, kto re spełniałyby moją wizję. W rzeczywi-

stos ci Norwid byłby namalowany na budynku i 

nie tworzyłby az  takiego kontrastu jak ten 

„wklejony”.  

 Skrzyz owane pio ra za Norwidem mają 

dwojaką symbolikę. W sztuce i heraldyce (jez eli 

nie zaliczamy heraldyki do sztuki to mea culpa) 

dos c  często jest przedstawiony motyw skrzyz o-

wanych mieczy, kto re symbolizują gotowos c  do 

walki i wysoką pozycję, np. szlachectwo czy wła-

dzę. Uz yłem pio r zamiast mieczy w celu przedsta-

wienia pozycji Norwida w polskiej literaturze, a 

takz e by ukazac  jego sposo b przeciwstawienia się 

brutalnos ci s wiata do czego m.in. odnosi się w 

„Fortepianie Chopina” – sztuka jest czyms  ponad 

przemocą i prymitywizmem. Pio ra mają złote 

kon co wki, by podkres lic  wartos c  napisanych 

przez niego dzieł.  

 Motywem nawiązującym do wspo łczesno-

s ci są kultowe okulary „Thug Life”. Jest to element 

kultury, kto ry narodził się w internecie i jego za-

daniem jest najczęs ciej podkres lenie czyjejs  pozy-

cji i wyjątkowos ci. Dodanie tych okularo w do mu-

ralu ma ro wniez  na celu spowodowanie bardziej 

atrakcyjnego odbioru Norwida ws ro d oso b, kto re 

nie interesują się literaturą, a nie oszukujmy się, 

takich oso b jest większos c .  

 Ostatni element, kto ry zamies ciłem w mo-

jej koncepcji, stanowi cytat z jednego z wierszy 

Norwida: „Heroizm nie jest w samych bitwach, 

ale na wszystkich polach z ycia i nieustannie”. 

Zdanie to jest głęboko filozoficzne i staje w opo-

zycji do stereotypowego spojrzenia na zagadnie-

nia heroizmu, czyli przez pryzmat dzielnej walki. 

Podkres la to ponadczasowos c  zagadnien , kto re 

porusza w swoich działach. 

 Mys lałem jeszcze nad dodaniem do pro-

jektu biało-czerwonego tła, ale barwy białe mu-

siałby byc  oddzielone od czerwonych, jednak 

przy zastosowaniu ro z nych odcieni tych koloro w, 

przykładowo. 

Jakub Szmigielski, klasa III A 
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   DZIAŁ POS WIĘCONY SZTUCE 

TWÓRCZA STRONA 

Prezentujemy wybrane projekty muralu wykonane przez uczniów naszego li-

ceum w związku z Rokiem Norwida. Wszystkie dzieła  można obejrzeć na stronie 

szkoły. To koniecznie trzeba zobaczyć!  

Zuzanna Bakuła, klasa III A 

Matylda Grajda, klasa I A 
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   DZIAŁ POS WIĘCONY SZTUCE 

TWÓRCZA STRONA 

Weronika Dobrowolska, klasa III A 

Bartek Uzarek, klasa I B  



 

25 

   DZIAŁ POS WIĘCONY SZTUCE 

TWÓRCZA STRONA 

Stanisław Lem to pisarz, którego wizja przyszłości onieśmiela i inspiruje. Dla na-

szych uczniów zdecydowanie jest źródłem natchnienia. Z okazji 100. rocznicy 

urodzin pisarza prezentujemy prace uczniów klas I, którzy tworzyli pod hasłem: 

„Kosmos i mikrokosmos Lema”. Więcej dzieł można oczywiście obejrzeć na stro-

nie liceum.  

Prace Mikołaja Mikulskiego, klasa I B 
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   DZIAŁ POS WIĘCONY SZTUCE 

TWÓRCZA STRONA 

Aleksandra Wiśniewska, klasa I B 

Daria Gostkiewicz, klasa I A 

Julia Zalewska, klasa I B 
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   DZIAŁ O TEMATYCE HISTORYCZNEJ 

BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 

338. rocznica bitwy pod Wiedniem   

12 września 1683 roku pod Wiedniem 

zjednoczone wojska Niemiec, Polski oraz Au-

strii pod wodzą króla Jana III Sobieskiego po-

konały armię Imperium Osmańskiego, dowo-

dzoną przez wezyra Kara Mustafę. 

Gdy usłyszymy pytanie: „ Jakie wydarzenia 

historyczne miały miejsce we wrzes niu?”, zapew-

ne pierwszą mys lą, jaka przyjdzie nam do głowy 

jest „kampania wrzes niowa w 1939 roku”. Nie-

stety w polskiej s wiadomos ci narodowo-

historycznej panuje tzw. kult poraz ki, kto rym jest 

heroizowanie oso b, oddziało w, kto re dokonywa-

ły „niemoz liwego”, dosyc  często popełniały samo-

bo jstwa tylko dla „dobra” ojczyzny i nie podda-

wały się bez walki. Natomiast pamiętajmy, z e nie 

ma nic złego w upamiętnieniu tragicznych wyda-

rzen  w historii Polski, jednak warto czasami 

zmienic  perspektywę mys lenia o przeszłos ci na-

szego kraju i podjąc  refleksję o tych momentach 

w dziejach, kto re moz na uznac  za sukces. Jednak-

z e jest to temat na oddzielny artykuł. Rzadko mo -

wi się o zwycięstwach Rzeczpospolitej, kto rych 

rocznice obchodzimy tuz  po pierwszym dniu 

szkoły. Przykładowo nie rozmawiamy o bitwie 

pod Chocimiem rozpoczętej 2 wrzes nia 1621 ro-

ku zakon czonej zwycięstwem Polako w, o operacji 

niemen skiej, w kto rej wojska polskie rozgromiły 

bolszewiko w w 1920 r. lub o bitwie pod Wied-

niem z 1683 r., kto rej historię przedstawię w tym 

artykule. 

W roku  1682 szpiedzy ze Stambułu dono-

sili, z e Imperium Osman skie przygotowuje się do 

kolejnej wielkiej wojny w Europie. Sądzono, z e 

ofiarą moz e po raz kolejny pas c  Polska oraz po-

siadłos ci Habsburgo w (Austrii). W związku z tym 

cesarz Austrii Leopold Habsburg postanowił za-

wrzec  sojusz z Janem III Sobieskim. Zawarty 

układ zobowiązywał Polskę do wystawienia 

40 tys. z ołnierzy, Austrię zas  do 60 tys. W przy-

padku oblęz enia Wiednia lub Krakowa sojusznik 

miał przybyc  z pomocą.  

29. czerwca 1683 r. potęz ne siły tureckie 

(110 tys. z ołnierzy) pod wodzą wezyra (dostojnik 

pan stwowy i jednoczes nie najwaz niejszy mini-

ster sułtana) Kara Mustafy wyruszyły z Adriano-

pola przez Węgry na Austrię. Wojska austriackie 

dowodzone przez Karola Lotaryn skiego ze wzglę-

du na liczebną przewagę wroga musiały się wy-

cofac  w głąb kraju az  pod Wieden . 14. lipca roz-

poczęło się oblęz enie stolicy Austrii. Siły obron -

co w stanowiły 30 tys. z ołnierzy. W związku z za-

istniałą sytuacją do o wczesnego kro la Polski zo-

stał wysłany poseł z pros bą o pomoc. Jan III So-

bieski zgodził się jej udzielic .  

16. lipca wydał on rozkaz hetmanom ko-

ronnym: Mikołajowi Sieniawskiemu i Stanisławo-

wi Jabłonowskiemu, aby ci s ciągnęli pod Krako w 

podległe im chorągwie. Sobieski na pomoc Au-

striakom wyruszył ze swoją  27. tysięczną armią 

przez S ląsk, Morawy i Czechy. 3. wrzes nia sprzy-

mierzone armie (Niemcy takz e uczestniczyli w tej 

wojnie) spotkały się w Tulln (40 km na zacho d od 

Wiednia) nad Dunajem. Dowo dztwo nad woj-

skiem sprzymierzonych liczącym 67 tys. z ołnie-

rzy przekazano samemu Janowi III Sobieskiemu.  

Koncentracja wojsk miała miejsce w okoli-

cach Tulln 6-8 wrzes nia. Niemcy i Austriacy 
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   DZIAŁ O TEMATYCE HISTORYCZNEJ 

BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 

otrzymali rozkaz atakowania Turko w poprzez 

pago rkowaty teren na prawym brzegu Dunaju, 

aby wojska przeciwnika były jak najbardziej an-

gaz owane w walkę i spychane w kierunku stolicy. 

Tymczasem wojska polskie zostały poprowadzo-

ne przez Sobieskiego w niezauwaz ony sposo b 

okręz ną drogą z pomocą miejscowych przez bez-

droz a lasu wieden skiego, co trwało 2 dni.  

Do decydującej bitwy doszło 12 wrzes nia. 

Wezyr był przekonany o potędze tureckiej armii, 

przez co nie zdecydował się na wzmocnienie obo-

zu. Armia austriacko-niemiecka walczyła na le-

wym skrzydle na stokach wzgo rz w sąsiedztwie 

Dunaju. Wojska koronne natomiast przedzierały 

się dalej z lasu wieden skiego, skąd Turcy nie spo-

dziewali się ataku. Do całkowitego zgrupowania 

polskiej armii na skraju tereno w les nych doszło 

w godzinach popołudniowych. Ugrupowanie hu-

sarii było niewidoczne dla przeciwnika. 

Pierwszym rozkazem polskiego kro la było 

wysłanie jednej chorągwi w celu rozpoznania te-

renu , czy nie kryje on z adnych przeszko d. Kara 

Mustafa, odebrawszy to za gło wny atak wroga, 

wysłał przeciw naszym wojskom w ramach po-

s cigu całą kawalerię, kto ra goniąc zuchwalco w 

dotarła przed skraj lasu, gdzie Polacy zdąz yli juz  

wytoczyc  swe armaty i otworzyc  ogien  w prze-

ciwnika. Wywołało to zamieszanie u Turko w, a 

Jan Sobieski rozpoczął atak generalny. W godzi-

nach wieczornych doszło do gło wnego natarcia 

chorągwi polskich i jazdy niemieckiej. Stało się to 

przyczyną szybkiej ucieczki Turko w w kierunku 

rzeki Wiedenki. Sobieski zatrzymał swoje wojska 

przed rzeczką, gdyz  pora była zbyt po z na, by go-

nic  nieprzyjaciela. Następnie zwycięskie oddziały 

Polako w, Niemco w i Austriako w wkroczyły do 

Wiednia , gdzie mieszkan cy witali rados nie wy-

zwolicieli.  

Jan Matejko, „Jan Sobieski pod Wiedniem”, 1883 r.   
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   DZIAŁ O TEMATYCE HISTORYCZNEJ 

BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 

Po bitwie pod Wiedniem Jan III So-

bieski został okrzyknięty obron cą chrzes ci-

jan skiej Europy, a ludzie zwycięstwo nad 

Turkami uwaz ali za dar opatrznos ci Boz ej, 

co podkres lił sam kro l Polski w lis cie do 

papiez a Innocentego XI („Venimus, vidi-

mus, et Deus vicit” – „Przybyłem, zobaczy-

łem i Bo g zwycięz ył”) oraz w lis cie do swo-

jej z ony Marysien ki, w kto rym napisał, z e 

„Bo g i Pan nasz na wieki błogosławiony dał 

zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o 

jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały”. 

Ciekawostką jest fakt, z e mimo iz  pomogli-

s my Austriakom w bitwie, moment spotka-

nia wojsk polskich wraz z kro lem z Leopol-

dem Habsburgiem wypadł dosyc  chłodno. 

Cesarz nawet nie s miał zdjąc  kapelusza w 

czasie przeglądu wojsk Rzeczpospolitej i 

składania hołdu Leopoldowi I przez nasze 

chorągwie. Władca Austrii nie chciał ro w-

niez , by polskich z ołnierzy pochowac  na 

cmentarzach połoz onych blisko Wiednia.  

Poległych Polako w chowano, za namową 

cesarza, tam gdzie grzebano Turko w. Ran-

nym z ołnierzom armii koronnej często bro-

niono skorzystania z punkto w szpitalnych, 

czy nawet nie wydawano im racji z ywnos cio-

wych. Takie zachowanie przyczyniło się do po-

gorszenia stosunko w między pan stwem polskim, 

a austriackim w następnych latach.   

 Zwycięstwo sprzymierzonych wojsk pol-

skich, austriackich i niemieckich nie miało wiel-

kiego znaczenia tylko dla Austrii, lecz takz e całej 

Europy, poniewaz  oznaczało załamanie się agresji 

osman skiej na starym kontynencie. Bitwę tę moz -

na uznac  zaro wno za zwycięską z militarnego 

punktu widzenia, jak i taktycznego, co pokazuje 

chociaz by umiejętne wykorzystanie terenu w po-

staci laso w, pago rko w czy rzeki. Kro l Polski wy-

kazał się ogromnym talentem w skutecznym pro-

wadzeniu działan  zbrojnych i umiejętnos ciami 

dowo dczymi. Batalię tę, kto ra niewątpliwe urato-

wała kontynent europejski przed inwazją Impe-

rium Osman skiego, nalez y uznac  za jedną z naj-

większych i najwaz niejszych zwycięstw w historii 

polskiego oręz a.  

Wojciech Dziewulski, klasa II A 

Portret Jana III Sobieskiego ze zbiorów Muzeum Narodowe-

go w Warszawie, ok. 1673-77 
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   DZIAŁ WYWIADO W 

SYLWETKI 

Ciekawi nas, jakie ukończył Pan szkoły? 

 

Pierwsza moja szkoła to SP1 w Wesołej. Następ-

nie skon czyłem 119 LO im. Powstan co w Warsza-

wy, potem zdobyłem tytuł mgr inz yniera zoo-

techniki na Akademii Podlaskiej. Ukon czyłem tez  

pedagogikę na Politechnice S więtokrzyskiej, bio-

logię na SGGW i wychowanie fizyczne w Wyz szej 

Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszko-

wie. 

 

Jakie wartości ceni Pan najbardziej? 

 

Staram się byc  człowiekiem uczciwym. Wartos ci, 

na kto rych chciałbym oprzec  swoje z ycie, wypły-

wają z Dekalogu. Są one tak proste, a z drugiej 

strony tak trudne do zrealizowania. Uwaz am tez , 

z e waz na jest tolerancja, ale oczywis cie w rozsąd-

nych granicach. Za bardzo wartos ciową cechę 

uwaz am ro wniez  niegniewanie się. Zapominanie 

tego, co złe. 

 

Co przyczyniło się do tego, że właśnie biologia 

stała się Pana pasją? 

 

Uwielbiam biologię! Pewnie dlatego, z e od dziec-

ka natura wzbudzała we mnie szacunek. Las, łą-

ka, jezioro, rzeka – to miejsca, kto re podziwiałem 

i lubiłem w nich przebywac . Ponadto bardzo lu-

bię zwierzęta. W dziecin stwie gło wnie psy i koty, 

potem takz e ptactwo, np. gołębie. 

 

Z racji, iż jest Pan nauczycielem biologii, mu-

simy zadać pytanie dotyczące właśnie tej 

dziedziny. Czy ma Pan jakiś ulubiony dział czy 

zagadnienie biologiczne, które Pana najbar-

dziej intryguje? 

 

Tak, mam ulubione działy. Lubię genetykę, fizjo-

logię człowieka i zoologię. 

 

Mieliśmy przyjemność uczyć się z Panem 

przez pierwsze dwa lata nauki w liceum. Jed-

nak nie mamy już z Panem zajęć. Czy zrezy-

gnował Pan z nauki w liceum? Jeśli tak, co 

wpłynęło na pańską decyzję? 

 

Uczę w dwo ch szkołach, z kto rymi jestem bardzo 

emocjonalnie związany. Obie wyrosły na funda-

mencie Gimnazjum 119. W liceum zdecydowałem 

się się uczyc  tylko jednego przedmiotu i jest to 

WF. Natomiast w SP uczę zaro wno WF-u, jak i 

biologii. 

 

Czy widzi Pan różnicę w nauczaniu młodzieży 

z początków pańskiej kariery a tą obecnie? 

 

Ro z nica jest ogromna. Zaczynałem swoją nauczy-

cielską karierę juz  blisko 30 lat temu w prowin-

cjonalnej szkole w Maziarzach Starych. Baza była 

praktycznie z adna. Nawet toalety były na ze-

wnątrz. Pamiętam, jak wraz z uczniami po lek-

cjach budowalis my boisko do siatko wki, koszy-

ko wki i piłki noz nej. Sprzęt musielis my zakupic  z 

Rozmowa z profesorem Piotrem Banaszkiem – na-

uczycielem WF-u i biologii w CLXIII LO 
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   DZIAŁ WYWIADO W 

SYLWETKI 

własnych s rodko w, bo szkoły nie było stac . Ucz-

niowie doceniali zaangaz owanie „wiejskiego” na-

uczyciela. Potrafili mnie docenic . Teraz jest lepiej. 

Baza ogromna, nic nie brakuje. A uczniowie… w 

dalszym ciągu jest wielu, kto rzy doceniają działa-

nia i zaangaz owanie nauczycieli. Szkoda tylko, z e 

nie wszyscy. 

 

Wiele razy podczas lekcji wspominał Pan o 

swojej pasji związanej z gołębiami. Czy mógł-

by Pan nieco przybliżyć nam, jak się zaczęła 

Pańska przygoda z tymi latającymi stworze-

niami? Z czym wiąże się ona i czy miał Pan 

okazję uczestniczyć w jakichś gołębiarskich 

imprezach/zawodach? 

 

Gołębiarstwo to moja pasja. Rozwinęła się w dzie-

cin stwie. Zajmuję się hodowlą gołębi pocztowych 

i biorę udział w zawodach. Ponadto hoduję gołę-

bie, poniewaz  te piękne ptaki są ozdobą ogrodu, a 

takz e ciekawa jest ich genetyka. Prowadząc pracę 

hodowlaną, mogę zrozumiec  wiele zawiłos ci 

związanych z procesem dziedziczenia. Pochwalę 

się nawet, z e mam napisaną jedną pracę naukową 

na temat zdolnos ci powrotnolotnych gołębi pocz-

towych. 

 

Jakie ma Pan inne zainteresowania, hobby, 

bądź ulubiony sposób spędzania wolnego cza-

su? 

 

Poza wypatrywaniem gołębi i patrzeniem w nie-

bo czy wracają moje gołębie (np. z zawodo w z 

Niemiec) lubię inne zajęcia. Moją pasją jest węd-

karstwo. W młodos ci często jez dziłem na ryby. 

Niestety teraz nie bardzo mam czas. Udało mi się 

ostatnio wyjechac  z bratem, moim synem i znajo-

mymi na ryby do Finlandii. Cudowny męski wy-

jazd – sauna, potem kąpiel w chłodnym jeziorze 

i… łowienie ryb. Wędkowalis my nawet podczas 

białych nocy o godzinie 2 nad ranem. Muszę się 

zwierzyc , z e osiągnąłem na tym wyjez dzie miano 

wędkarskiego niedojdy. Niewiele złowiłem. Jed-

nak wro ciłem wypoczęty, bo wraz enia cudowne. 

 

Jaki kierunek wakacyjny wybiera Pan najchęt-

niej? 

  

Lubię odpoczywac  na łonie natury. Wyjazdy węd-

karskie np. na Mazury lub wędro wki po go rach to 

jest to, co mnie kręci. Jednak ostatnio niestety sta-

łem się bardziej cywilizowany i ląduję na wcza-

sach w Turcji czy Albanii. Muszę chyba z tym ze-

rwac . 

 

Chcemy również zapytać o Pana ulubioną 

książkę lub film. Czy są takie pozycje, które 

wywarły na Panu szczególne wrażenie?  

 

W wolnych chwilach, szczego lnie zimą, lubię czy-

tac . Najbardziej kręcą mnie ksiąz ki przyrodnicze i 

religijne. Z kinem jestem na bakier. Lubię oglądac  

stare polskie seriale. A teksty z „Janosika” cytuję 

nieraz na lekcjach. 

 

Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

 

Dziękuję! 

 

Szymon Mieczkowski, klasa III C 
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   DZIAŁ RECENZJI KSIĄZ KOWYCH 

SPÓJRZMY NA TO NIECO KRYTYCZNIEJ 

Urokliwa opowieść o dwójce bohaterów z 

mrocznymi tajemnicami do odkrycia. To jed-

no zdanie idealnie oddaje historię, którą prze-

żywają Dan i Una – osoby muszące chodzić do 

dość specyficznej szkoły… 

„Papierowe serca” Elisa Puricelli Guera 

jest ksiąz ką opowiadającą o relacji dwo jki boha-

tero w – Dana i Uny, kto rzy poznają się przez lis ci-

ki zostawiane w ksiąz kach w szkolnej bibliotece. 

Szkoła, do kto rej uczęszczają, ma swoje mroczne 

tajemnice, uczniowie są pozbawieni własnych 

imion, a lokalizacja budynku jest nieznana.  

 Ksiąz ka zwraca na siebie uwagę przede 

wszystkim ciekawą strukturą – jest ona prawie 

cała stworzona z listo w Dana i Uny. Taki zabieg 

pozwala lepiej poznac  charaktery postaci czy od-

kryc  jacy są z ich własnej perspektywy. Budowa 

ksiąz ki sprzyja czytaniu, więc zajmuje ono mniej 

czasu, co niekto rym czytelnikom moz e się spodo-

bac .  

Na uwagę zasługuje ro wniez  urocza rela-

cja gło wnych bohatero w. W poznawaniu siebie 

czy kiedy pojawiają się między nimi emocje, są 

tacy nieporadni i delikatni, moz na uznac  z e są zu-

pełnie inni niz  osoby ukazywane w romansach, a 

jednak potrafią chwycic  za serce. 

Historia porusza trudne tematy, kto rych 

istnienia jestes my całkowicie s wiadomi, a jednak 

o nich zapominamy czy pro bujemy nadac  im inne 

znaczenie. Wiemy, z e nalez y akceptowac  samego 

siebie czy z e przemoc jest zła, ale czasem przy-

mykamy na to oko albo nie pokazujemy, z e te 

wartos ci są waz ne. Ta ksiąz ka jednak nam przy-

pomina, z e  problemo w nie powinno się odsuwac  

na bok jak i to, z e ludzie z trudną przeszłos cią 

mogą normalnie funkcjonowac  w społeczen stwie. 

To ksiąz ka, po kto rą warto sięgnąc , gdy 

mamy ochotę na przyjemną i lekką lekturę, przy 

kto rej trudno się nie us miechnąc , choc  zdarzają 

się momenty budzące smutek. Ta historia ma w 

sobie cos  takiego, z e trudno się od niej oderwac .  

Aleksandra Świetlicka, klasa III C 

 Zajrzyj w swe serce 
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   DZIAŁ POS WIĘCONY EKOLOGII 

EKO FORUM 

Czy można mówić o zmianach 

klimatu i ich skutkach, nie wy-

jaśniając wcześniej, czym jest 

klimat? Oczywiście, ale należy 

liczyć się z tym, że poruszony 

problem może zostać odebra-

ny nie tak jak zostało to zamie-

rzone. Dlatego, aby przedsta-

wić rzeczywistą wagę tytuło-

wego zagadnienia, wyjaśnię 

nawet pozornie banalne za-

gadnienia. 

 Czym jest klimat? Jes li za-

damy to pytanie losowej osobie, kto ra słuchała 

na lekcjach geografii uzyskamy odpowiedz , z e 

klimatem nazywamy stały układ pogody na prze-

strzeni roku poparty wieloletnimi obserwacjami. 

Modyfikacje owego układu okres la się mianem 

„zmian klimatu”, kto re są w niebotycznej więk-

szos ci spowodowane przez działalnos c  człowie-

ka. Proszę nie zrozumiec  mnie z le – same zmiany 

klimatu nie są dla Ziemi czyms  nowym, jednakz e 

tym, na co nasza planeta nie jest przygotowana, 

jest gwałtownos c  tych przemian. 

 Przechodząc do clou – drogą dedukcji mo-

glis cie juz  dojs c  do wniosku, z e klimat i pogoda 

są ze sobą powiązane. Dodam tylko, iz  zmiany 

klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe takie 

jak trąby powietrzne czy gwałtowna burza ro w-

niez  się ze sobą łączą. Pewnie zapytacie: jak? Za-

ło z my, z e w hipotetycznym miejscu na Ziemi nie-

oczekiwanie, stopniowo wzrasta temperatura 

(zmiana klimatu!), woda paruje, w efekcie czego 

powstaje nam wysoka oraz szeroka chmura pro-

fesjonalnie okres lana jako cumulonimbus. W na-

szej hipotetycznej chmurce następuje szereg zde-

rzen  kryształko w lodu z kropelkami wody czego 

produktami są ładunki elektryczne, kto re zajmu-

ją przeciwległe strony naszego nimbusa 

(dodatnie na go rze, ujemne na dole). Podłoz e 

elektryzuje się dodatnio i powstaje piorun.  

 Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska 

pogodowe są ze sobą s cis le powiązane, co więcej 

my jako ludzkos c  bezpos rednio się do tego przy-

czyniamy, produkując gazy cieplarniane na ma-

sową wręcz skalę. Problem ocieplenia klimatycz-

nego był poruszany na forum s wiatowym nie raz, 

nie dwa. Niestety kroki w stronę zapobiegania są 

podejmowane wolniej niz  wymaga tego od nas 

obecna sytuacja. 

Maja Michalewska-Szyjko, klasa III D 

Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe 

– czy i jak się ze sobą łączą? 
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Paraolimpiada walka z przeciwnikami czy ze swoi-

mi słabościami? 

„Przeciwności losu powodują, że jedni się za-

łamują a inni łamią rekordy”. Tak pisał  Wil-

liam A. Ward i jego myśl świetnie opisuje każ-

dego sportowca, którego mogliśmy oglądać 

na tegorocznych igrzyskach paraolimpijskich.  

Historia 

 Two rcą igrzysk paraolimpijskich był nie-

miecki lekarz Ludwig Guttman, kto ry postanowił 

stworzyc  ro wnowaz ną z igrzyskami imprezę 

sportową dla oso b niepełnosprawnych. Po raz 

pierwszy udało mu się to w 1948 roku. Włas nie 

wtedy zorganizował pierwsze zawody sportowe 

dla brytyjskich weterano w II wojny s wiatowej, 

kto rzy doznali uszkodzenia rdzenia kręgowego. 

Wydarzenie odbyło się w dniu otwarcia Letnich 

Igrzysk Olimpijskich 1948 w Londynie, a nazwa-

no je międzynarodowymi grami dla wo zko w in-

walidzkich. 

Tokio 2020 

 W dniach 24 sierpnia - 5 wrzes nia odbyły 

się XVI Igrzyska Paraolimpijskie. Polskę repre-

zentowało 89 zawodniko w, kto rzy zdobyli łącz-

nie  25 medali – 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brą-

zowych, co wydaje się solidnym rezultatem. Z 

drugiej strony jest to tez  najmniej zdobytych 

krąz ko w, odkąd startujemy na tej imprezie. Jed-

nak czy na paraolimpiadzie najwaz niejsze są me-

dale? Na pewno są istotne, ale ro wnie znaczące 

jest pokazanie ludziom, jak waz ne bywa pokony-

wanie słabos ci i przekraczanie własnych barier. 

Włas nie takie osoby o silnej woli i uporze w dą-

z eniu do celu zobaczylis my na olimpijskim po-

dium.  

Róża Kozakowska 

 Jedną z takich oso b jest s wiez o upieczona 

złota medalistka w rzucie maczugą, kto ra dodat-

kowo ustanowiła nowy rekord s wiata w tej dys-

cyplinie. Od najmłodszych lat jej z ycie nie było 

najprostsze. W młodos ci dos wiadczyła strasznej 

przemocy ze strony swojego ojczyma. Groził, z e 

ją zabije, maltretował, chciał wbic  no z  w plecy, a 

pewnego dnia, jak wspomina nasza zawodniczka, 

gdy wro ciła z pucharem, ten wbił jej siekierę w 

kolano, bo nie chciał, aby jeszcze kiedykolwiek 

chodziła. Niestety to nie koniec tragicznych wy-

darzen  w jej z yciu. Od najmłodszych lat chorowa-

ła na endometriozę, czyli genetyczną chorobę 

krwi. Dodatkowo jej stan zdrowia pogorszyło 

ukąszenie kleszcza, kto re doprowadziło do neu-

roboreliozy stawowo-mo zgowej. Ta szybko do-

prowadziła do problemo w z niedowładem ręki. 

Choroba postępowała nieubłaganie i kolejne za-

łamanie zdrowia nastąpiło podczas mistrzostw 

s wiata oso b z niepełnosprawnos cią  w 2019 ro-

ku. Dzis  Ro z a porusza się na wo zku, a sport daje 

jej wielką siłę i determinację. Istnieje jednak 
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szansa, z e dzięki odpowiedniej kuracji i zabiegom 

medycznym kobieta zno w stanie na nogi. 

Lucyna Koronobys 

 Kolejną bardzo ciekawą historię o wytrwa-

łos ci napisała Lucyna Kornobys, kto rej w Tokio 

udało się wywalczyc  srebrny medal w pchnięciu 

kulą. Jej historia niepełnosprawnos ci zaczyna się 

bardzo niewinnie, poniewaz  od nieszczęs liwego 

wypadku na nartach, kto rego doznała w wieku 15 

lat. W jego wyniku skręciła kolano, więc musiała 

poddac  się operacjom, najpierw jednej potem 

drugiej i kolejnej. Zawodniczka niezbyt powaz ne 

podeszła do swojego stanu zdrowia i mimo zaka-

zu lekarza, grała w koszyko wkę. Jej forma była 

coraz słabsza  i przy 4 zabiegu kobiecie coraz cię-

z ej było się poruszac  nawet przy pomocy kul. Po-

tem było juz  niestety coraz gorzej. Najpierw stra-

ciła czucie w jednej nodze, następnie w drugiej, a 

w 2003 roku usiadła na wo zek, kto rym jez dzi do 

dzis . Całej historii goryczy dodaje fakt, z e narty 

pozwalały zapomniec  kobiece o traumie, jaką 

przez yła w młodos ci. Dos wiadczyła ona przemo-

cy ze strony swojego ojca, kto ry bił ją i głodził. 

Gdy jej mama zmarła, razem z bratem i 4 siostra-

mi sami zgłosili się do domu dziecka, aby znalez c  

się jak najdalej od niego. 

Piotr Kosewicz 

 Następną inspirującą historię znajdziemy 

w z yciorysie Piotra Kosewicza. Urodził się 31 ma-

ja 1974 roku. W wieku 14 lat uległ bardzo powaz -

nemu wypadkowi – spadł z wysokos ci podczas 

zabawy z kolegami, w skutek czego doznał parali-

z u czterokon czynowego. Od tamtej pory porusza 

się na wo zku inwalidzkim. Na szczęs cie, mimo tak 

tragicznego wydarzenia, nie załamał się i niedłu-

go po wypadku jeszcze jako nastolatek zaintere-

sował się sportem. Zaczynał od dyscyplin zimo-

wych i w wieku 24 lat wystąpił po raz pierwszy 

na igrzyskach, zajmując 5 miejsce. Zobaczyc  go 

moglis my tez  4 lata po z niej w Salt Lake City. Znik-

nął ze sportu na 13 lat, aby powro cic  w 2015 ro-

ku, ale w zupełnie innej dyscyplinie. Zaczął bo-

wiem uprawiac  lekkoatletykę, a dokładniej rzut 

dyskiem. Do zmiany zainspirowała go jego nau-

czycielka wf- u ze szkoły podstawowej. Ich wspo ł-

praca układała się wręcz genialnie i doprowadzi-

ła do złota na igrzyskach paraolimpijskich 2020.  

Patryk Chojnowski 

 Mo wi się, z e czasem przypadek kreuje na-

szą dalszą drogę. Historia kolejnego złotego olim-

pijczyka z Tokio pokazuje, z e jest w tym powie-

dzeniu sporo prawdy. Patryk Chojnowski urodził 

się  5 wrzes nia 1990 roku. W wieku 9 lat podczas 

jazdy na rowerze został potrącony przez samo-

cho d. W wyniku zderzenia zmiaz dz eniu uległ jego 

staw skokowy. Obraz enia były tak powaz ne, z e 

groziła mu amputacja stopy, jednak lekarzom 

udało się uratowac  kon czynę. Wypadek znacząco 

zmienił jego z ycie. Chojnowski przyznaje, z e gdy-

by nie to wydarzenie w ogo le nie grałby w tenisa 

stołowego. Swoich sił pro bował w siatko wce oraz 

koszyko wce i prawdopodobnie trenowałby kto -

rąs  z tych dyscyplin, tym samym nie zostając np. 

dwukrotnym indywidualnym mistrzem olimpij-

skim. 

 Historie tych ludzi pokazują, jak waz ne 

jest stawianie sobie celo w w z yciu. Mimo wielkich 

trudnos ci, z kto rymi borykali się juz  od najmłod-

szych lat wierzyli w siebie i pokonywali rzucane 

im pod nogi kłody. Włas nie od nich powinnis my 

uczyc  się wytrwałos ci i stawiac  ich sobie za przy-

kład, z eby nie poddawac  się za szybko i walczyc  

do kon ca. 

Julia Ścisło, klasa III C 
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Każdy młody piłkarz ma takie jedno marze-

nie. Zagrać w finale Ligi Mistrzów – najbar-

dziej prestiżowym klubowym turnieju piłki 

nożnej na świecie. Co roku 22 piłkarzy ma 

szansę zapisać się w historii futbolu na zaw-

sze. Miliony widzów przed telewizorami, od-

biornikami radiowymi oraz ci, którym udało 

się wejść na stadion, z podekscytowaniem 

czekają na pierwszy gwizdek. Tak też miało 

być w roku 1985, gdy w finałowym starciu Pu-

charu Europy naprzeciw sobie miały stanąć: 

angielski Liverpool F.C. oraz włoski Juventus 

Turyn. Ten wieczór miał mieć jednak inne za-

kończenie. Zamiast pięknego, piłkarskiego 

spektaklu na stadionie pojawiły się zwłoki ki-

biców. I pomyśleć, że tragedii, która miała 

wtedy miejsce, można było tak łatwo unik-

nąć… 

 29 maja 1985 roku kibice zjez dz ali się do 

Brukseli, gdzie miał zostac  rozegrany finał Pucha-

ru Europy. Większos c  z nich przybyła do Belgii 

juz  wczesnym rankiem, aby na spokojnie mo c 

przygotowac  się do meczu. Atmosfera na belgij-

skich ulicach była s wietna. Włoscy i angielscy ki-

bice zgodnie bawili się w przystadionowych ba-

rach i restauracjach. Jedna rzecz jednak rzucała 

się w oczy, jak to podkres lał naoczny s wiadek 

tamtych wydarzen  oraz polski dziennikarz Stefan 

Szczepłek: „Cały rynek pokrywało szkło z potłu-

czonych butelek. W kilku przypadkach, bez  z ad-

nej przesady, podnosiłem wysoko nogi, aby 

przejs c  nad lez ącymi na chodniku przy barze, nie-

przytomnymi anglikami”. Inaczej mo wiąc, kibice 

juz  długo przed meczem wypijali hektolitry piwa 

i innych alkoholowych trunko w. Ten fakt miał 

spore znaczenie i odegrał rolę w po z niejszych 

wydarzeniach na stadionie. 

 Niepoko j niekto rych włoskich kibico w po-

tęgowały pogłoski o rzekomej zems cie Angliko w. 

Rok wczes niej w finale Pucharu Europy spotkał 

się Liverpool i włoski klub AS Roma. Zawodnicy z 

klubu z wysp brytyjskich po rzutach karnych wy-

grali ten mecz rozgrywany na stadionie w Rzy-

mie. Rozws cieczeni włoscy fani, kto rych na 

obiekcie była zdecydowana większos c , zaatako-

wali z zasadzki, niczego nie spodziewających się 

sympatyko w klubu z Liverpoolu na parkingu. W 

ruch poszły butelki, metalowe pręty, a nawet i 

noz e. Pomimo tego, z e tamtej nocy nic powaz ne-

go nikomu się nie stało, to upokorzeni i pobici 

angielscy fani zaprzysięgli odwet przy najbliz szej 

moz liwej okazji. Los chciał, z e taka nadarzyła się 

juz  rok po z niej na Heysel. Kibice z wysp brytyj-

skich mieli nawet zjednoczyc  się, aby dac  nauczkę 

włoskim fanom. Nie obchodziło ich to, z e Liver-

pool grał przeciw Juventusowi, a nie Romie. Li-

czyło się tylko to, z e klub był z Italii. 

 Na domiar złego Heysel, na kto rym miał 

odbyc  się finał, był w fatalnym stanie. Stadion 

miał wtedy juz  ponad 50 lat i delikatnie mo wiąc, 

nie nadawał się do organizowania tak wielkiego 

wydarzenia sportowego. Stare mury były w więk-

   DZIAŁ WIADOMOS CI SPORTOWYCH 
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Tragedia na Heysel – ciemna strona piłki nożnej  
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szos ci pokruszone, sektory bardzo ciasne, a prze-

de wszystkim brakowało wyjs c  ewakuacyjnych. 

W dzisiejszych czasach na takim stadionie nie do-

puszczono by nawet do rozegrania meczu towa-

rzyskiego profesjonalnych druz yn. „Tej tragedii 

moz na było uniknąc  gdyby UEFA posłuchała na-

szego kierownika. Peter Robinson juz  na długo 

przed finałem wnioskował o to, z eby rozegrac  go, 

gdzie indziej. Od razu zgłosił do UEFY, z e stadion 

jest za mały i zwyczajnie nieprzystosowany do 

rozgrywania tak waz nego meczu, ale oni w ogo le 

go nie słuchali” – tak wypowiadał się na ten temat 

wieloletni sekretarz klubu kibica Liverpoolu. 

 Fani obu druz yn zaczęli się gromadzic  na 

stadionie juz  2 godziny przed meczem. Sektor ki-

bico w Juventusu znajdował się za jedną z bramek, 

natomiast Liverpoolu – po przeciwnej stronie. 

Pozostałe miejsca po bokach boiska mieli zając  

kibice neutralni z Belgii, lecz w zdecydowanej 

większos ci odsprzedawali swoje miejsca Wło-

chom. Na początku mecz grały druz yny młodzie-

z owe. Podczas tego spotkania atmosfera na sta-

dionie znacznie się pogorszyła i pijani Anglicy za-

częli wykrzykiwac  wyzwiska i przeklen stwa w 

stronę kibico w Juventusu. O godzinie 19:00 roz-

począł się istny armagedon. Nabuzowani ws cie-

kłos cią do granic moz liwos ci kibice z Wielkiej 

Brytanii rozpoczęli szturm na sąsiadujący sektor, 

na kto rym w większos ci znajdowali się włoscy 

fani. Siatka i niskie ogrodzenie nie stanowiło dla 

nich problemu. Na początku zbombardowali naj-

bliz szych kibico w gradem butelek i kawałko w 

betonu, a następnie zaczęli atakowac  ich juz  z 

bliz szej odległos ci. Garstka belgijskich ochronia-

rzy i policjanto w nie miała z adnych szans z falą 

chuligano w. Włosi rzucili się do ucieczki, w trak-

cie kto rej tratowali się nawzajem. Bezbronni 

sympatycy klubu z Turynu przeskakiwali przez 

siatkę i pro bowali wspinac  się na 3 metrowy mur 

oddzielający ich od kolejnego sektora. Niestety 3 

metrowa s ciana nie wytrzymała naporu tłumu i 

zawaliła się przygniatając kolejne ofiary.  

 W tym samym czasie w szatni obu druz yn 

trwała narada przedmeczowa. W jej trakcie 

ws ro d zawodniko w zaczęli się pojawiac  przeraz e-

ni kibice z Turynu szukający schronienia przed 

atakującymi zewsząd pseudo fanami Liverpoolu. 

Tak Zbigniew Boniek – piłkarz Juventusu opisał 

tamte chwile: „To był jeden z najbardziej tragicz-

nych widoko w jakie dane mi było oglądac  w z y-

ciu”. Piłkarze nie dostawali zbyt wielu informacji, 

a jak juz  to były one ze sobą sprzeczne, lecz od 

kibico w dowiedzieli się, co stało się na trybunach. 

Masaz ys ci na biez ąco starali się opatrywac  ran-

nych, ale niestety ich liczba ciągle rosła. W pew-

nym momencie do szatni przybyli przedstawicie-

le UEFA, kto rzy wręcz rozkazali piłkarzom, aby 

uspokoili swoich kibico w. Gdy Zbigniew Boniek 

wyszedł na murawę poprosic  fano w Juventusu o 

spoko j, podeszła do niego mała, zszokowana 12 

letnia dziewczynka, kto ra powiedziała mu, z e 

włas nie zginął jej tata i nie wie, co ma robic . Pił-

karz klubu z Turynu pomo gł jej znalez c  bezpiecz-

ne schronienie, lecz jak sam przyznał ta rozmowa 

bardzo nim wstrząsnęła.  

 Nadeszła godzina 20:15, czyli ta, o kto rej 

miał rozpocząc  się mecz. Piłkarze zgodnie przy-

znali, z e nie do pomys lenia jest rozgrywanie spo-

tkania w takich okolicznos ciach. Jednak organiza-

torzy nakazali zawodnikom wyjs c  na murawę, 

aby rzekomo zastopowac  dalszy rozwo j zamie-

szek. Podczas rozgrywania meczu lekarze nadal 

opatrywali rannych, a policjanci szukali ciał stra-

towanych i przygniecionych przez zawalony mur. 

Kaz dy z piłkarzy grał na takim poziomie, na jaki 
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pozwalał mu stan psychiczny. Juventus wygrał 

ten mecz 1-0, po golu z rzutu karnego Michela 

Platiniego. Po spotkaniu nie odbyła się jednak de-

koracja zwycięzcy jak to ma zazwyczaj miejsce. 

Przedstawiciele UEFA przynies li po prostu pu-

char do szatni Juventusu. Nie było rados ci. W 

większos ci piłkarze nie czuli się, jakby wygrali 

ten mecz. Nawet po dzis  dzien  niekto rzy z o wcze-

snych triumfatoro w nie przypisują zdobytego te-

go dnia pucharu do swoich osiągnięc . Po meczu 

policja musiała eskortowac  autobus z piłkarzami 

z Liverpoolu, poniewaz  tłum włoskich kibico w 

otoczył go zewsząd i nie pozwalał im ruszyc . Nie 

był to jednak tłum wandali, kto rzy rzucaliby w 

autobus kamieniami. Byli to prawdziwi kibice, 

kto rzy ze łzami w oczach, z z alem uderzali pię-

s ciami w autokar przyjezdnych. Keeny Dalglish – 

napastnik Liverpoolu, kto ry siedział wtedy w po-

jez dzie tak opisał całą sytuację: „Pamiętam widok 

płaczących włoskich kibico w, kto rzy uderzali w 

nasz autokar. Rozumiałem ich, zginęli ich znajomi 

i bliscy”.  

 Z oficjalnych informacji wynika, z e na Hey-

sel tej nocy zginęło 39 kibico w, a około 600 zosta-

ło rannych. Po tej tragedii Liverpool został wyklu-

czony z gry w europejskich pucharach na 6 lat, a 

pozostałe angielskie druz yny na 5. Na tym stadio-

nie rozgrywano jeszcze kilka zawodo w lekkoatle-

tycznych, ale w 1995 roku został ostatecznie ro-

zebrany. W jego miejsce postawiono nowoczesny 

obiekt nazwany stadionem Kro la Baudouina I.  

 20 lat po z niej Juventus i Liverpool ponow-

nie spotkali się w europejskich pucharach.  Z tej 

okazji, zawodnicy kto rzy brali udział w tym tra-

gicznym meczu – Michel Platini z Juventusu oraz 

Phil Neal i Ian Rush z Liverpoolu podnies li wspo l-

nie tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych 

kibico w. Większos c  fano w obecnych na obiekcie 

wiwatowała i biła brawa, lecz spora grupa fano w 

Juventusu odwro ciła się od murawy stadionu, nie 

chcąc patrzec  na gesty przyjaz ni. Chcieli tym sa-

mym dac  do wiadomos ci kibicom Liverpoolu oraz 

całemu piłkarskiemu s wiatu następujący prze-

kaz: tego wam nie zapomnimy.  

 Niestety piłkarski s wiat coraz częs ciej za-

pomina o tej tragedii. UEFA nigdy nie wraca do 

tamtych wydarzen . W piłce noz nej od wielu lat 

liczą się gło wnie pieniądze. Wtedy nie było ina-

czej. Zamiana stadionu na inny, bardziej nowo-

czesny nie byłaby z adnym problemem. Przełoz e-

nie meczu po katastrofie nie wadziłoby nikomu. 

Niestety wtedy zyski by się nie zgadzały. Jedynym 

plusem tamtych wydarzen  jest to, z e zaczęto 

przywiązywac  większą wagę do bezpieczen stwa 

kibico w i tego co wnoszą na stadion. Szkoda jed-

nak, z e najpierw musiało dojs c  do tragedii… 

 

Igor Gniadek, klasa II A 
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Gerd Müller to jeden z najlepszych napastni-

ków w historii piłki nożnej. Niektóre rekor-

dy, które ustanowił, są niepobite po dziś 

dzień. W tym artykule opowiem, jak wyglą-

dało życie jednego z najwybitniejszych piłka-

rzy niemieckich. 

Życiorys 

 Przyszły piłkarski geniusz urodził się 3 

listopada 1945 roku. Dorastał w małym nie-

mieckim miasteczku No rdlingen. Od najmłod-

szych lat duz o czasu spędzał na boisku, grając z 

kolegami w piłkę. W kon cu w wieku 15 lat zapi-

sał się do Akademii Klubu TSV 1861 No rdlingen, 

kto ry miał siedzibę w jego rodzinnym mies cie. 

Chłopiec swoją grą przyciągał uwagę zespołu, 

miał niesamowity instynkt snajperski i wyro z -

niał się naprawdę dobrym wykon czeniem. W 

swoim pierwszym pełnym sezonie strzelił 47 

goli w 28 meczach. W wieku 18 lat trafił do jed-

nego z największych obecnie klubo w niemiec-

kich – Bayernu Monachium, kto ry wtedy nie był 

tak znaczącym klubem jak dzisiaj. Spędził tam 

15 lat, strzelał gola za golem, w swoim pierw-

szym sezonie zdobył az  33 bramki, czym pomo gł 

Bayernowi w awansie do najwyz szej klasy roz-

grywkowej. W następnym sezonie 1965/1966, 

tym razem juz  na najwyz szym szczeblu osiągnął 

wynik 15 bramek w 33 spotkaniach.  

 Kolejne rozgrywki były przełomowe w 

jego karierze. Udało mu się zdobyc  28 bramek, 

został najlepszym strzelcem Bundesligi i otrzy-

mał tytuł piłkarza roku 1967. Został nagrodzony 

Pucharem Zdobywco w Pucharo w, a Bayern 

pierwszym w swojej historii międzynarodowy m 

tytułem.  

 Ro wnolegle z Gerdem rozkwitał jego klub. 

Kolejne lata przyniosły dominację Bayernu za-

ro wno na własnym, jak i europejskim boisku, 

ogromną zasługę w tym miał niemiecki napast-

nik. Pobijał kolejne rekordy, dzięki czemu zyskał 

przydomek Bomber der Nation. Następnym waz -

nym indywidualnym osiągnięciem było to z 

1971/72 roku, kiedy strzelił 40 bramek w 34 

spotkaniach. T=Rekord przetrwał az  49 lat i zo-

Nieśmiertelna legenda 



 

40 

   DZIAŁ WIADOMOS CI SPORTOWYCH 

W TEMACIE SPORTU 

stał podbity dopiero 15.05.2021 przez Roberta 

Lewandowskiego, kto ry uhonorował legendarne-

go napastnika koszulką 4 Ever Gerd.                                                                        

Kolejne sukcesy, kto re Mu ller odnio sł  do 1978 

roku, to:  

 Mistrz Niemiec – 1969 r., 1972r., 1973 r., 

1974r. 

 Zdobywca Pucharu Niemiec – 1966 r., 

1967r.,  1969 r.,  1971 r.,  

 Kro l Strzelco w Bundesligi – 1967 r., 1969 r., 

1970r., 1972 r., 1973 r., 1974 r., 1978 r., 

 Najlepszy strzelec rozgrywek o Puchar Eu-

ropy – 1973 r., 1974 r., 1977 r., 

 Zdobywca Pucharu Europy – 1974 r., 1975 

r., 1976 r. 

 Zdobywca Pucharu Interkontynentalnego – 

1976 r. 

 Zdobywca Pucharu Zdobywco w Pucharu – 

1967 r. 

 Niemiecki Piłkarz Roku – 1967 r., 1969 r., 

 Mistrz S wiata – 1974 r. 

 Brązowy medalista Mistrzostw S wiata –

 1970 r., 

 Kro l strzelco w MS  – 1970 r., 

 Kro l strzelco w Mistrzostw Europy – 1972 r., 

 Najlepszy Napastnik Europy – 1970 r., 

1972r., 

 Zdobywca Złotej Piłki – 1970 r., 

 Złoty But – 1972 r., 

 Zdobywca 40 bramek w jednym sezonie 

Bundesligi (rekord) obecnie pobity, 

 Zdobywca 62 goli w 68 meczach dla Repre-

zentacji Niemiec (rekord), 

 Ogo łem zdobywca 555 goli w 623 meczach 

seniorskich, 

 Zdobywca 85 bramek w 60 meczach w cza-

sie jednego roku kalendarzowego (rekord) 

obecnie pobity przez Lionela Messiego. 

Lata 1978 – 1981 i schyłek kariery 

 Po 9 latach i 13 tytułach mistrzowskich 

dominacja Bayernu zaczęła dobiegac  kon ca. Ra-

zem z klubem powoli gasł Mu ller. Gdy rozpoczął 

się sezon 1978/79, genialny piłkarz wystąpił juz  

tylko w 19 meczach, choc  i tak zdobył 9 bramek. 

3 lutego 1979 roku został zdjęty przedwczes nie z 

boiska, co zdarzyło mu się dopiero pierwszy raz 

w jego karierze! Doprowadziło to do konfliktu z 

o wczesnym trenerem Bayernu – Pa lem Csernai. 

Po tym sezonie rozwiązał umowę z klubem i 

ogłosił zakon czenie kariery piłkarskiej. Nie utrzy-

mał tej decyzji długo i juz  miesiąc po z niej podpi-

sał kontrakt z amerykan skim klubem Fort Lau-

derdale Strikers. Grał tam 2 lata i strzelił 40 bra-

mek w 80 meczach. Po tym czasie ostatecznie 

zdecydował się zawiesic  buty na korku  w wieku 

36 lat. 

Życie po piłce 

 Mu ller po zakon czeniu kariery razem ze 

swoimi kolegami zdecydowali się przejąc  i popro-

wadzic  steakhose w Fort Lauderdale. Restauracja 

cieszyła się duz ym zainteresowaniem gos ci z Nie-

miec, podczas gdy klienci USA trzymali się raczej 

z dala. Piłkarz nie czuł się dobrze w roli tak roz-
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poznawalnego gospodarza, co doprowadziło do 

jego problemo w z alkoholem. W kwietniu 1984 

roku on i jego rodzina wro cili do Monachium. 

Tam jego uzalez nienie wzrosło w związku z de-

presją i kłopotami finansowymi. Na szczęs cie nie 

został sam. Pod naciskiem medio w i starych przy-

jacio ł z druz yny Mu ller przeszedł pomys lną tera-

pię odwykową (listopad 1991 – styczen  1992). 

Dzięki jej ukon czeniu został zatrudniony przez 

Bayern jako trener grup młodziez owych bramka-

rzy i napastniko w. Na tym stanowisku pracował 

az  do 2014 roku, gdy musiał z niej zrezygnowac  

ze względo w zdrowotnych.   

Ostatnie lata życia 

 W 2015 roku klub ogłosił, z e u wybitnego 

piłkarza zdiagnozowano Alzheimera. Wymagają-

cy stałej opieki Mu ller przenio sł się do domu 

opieki pod Monachium, gdzie codziennie odwie-

dzała go z ona. Mijały kolejne lata az  z okazji 75. 

urodzin piłkarza, jego ukochana udzieliła poru-

szającego wywiadu, w kto rym opowiadała, co 

obecnie dzieje się z jej męz em: „Gerd przez całą 

dobę lez y w ło z ku z zamkniętymi oczami. Jest 

karmiony rozdrobnionym jedzeniem rzadko 

otwiera usta, a kontakt z nim jest bardzo utrud-

niony” – mo wiła. Niecały rok po rozmowie Mu ller 

umarł - 15 sierpnia 2021 roku.  

Ciekawostki 

 20 paz dziernika 1965 roku w meczu ligo-

wym Mu ller zastąpił na kro tko kontuzjowanego 

bramkarza. 

 W lipcu 1973 roku z 28 letnim wo wczas 

Gerdem kontrakt pro bowała podpisac  Barcelona, 

jednak Niemiecki Związek Piłki zagroził, z e w 

przypadku przenosin nie będzie mo gł zagrac  na 

Mistrzostwach S wiata 1974 roku. 

 W całej karierze grywał z trzema ro z nymi 

numerami na koszulce, w Monachium występo-

wał z numerem 9, w reprezentacji z 13, a w Fort 

Lauderdales z 15. 

 Gdy grał w Ameryce i został najlepszym 

graczem Strikers, otrzymał… motorower i tro-

feum niemal naturalnej wielkos ci. 

 Gerd miał strach przed lataniem. Ze wzglę-

du na to nie wystąpił w wielu wyjazdowych me-

czach ligowych Ameryki Po łnocnej. 

 W 2008 roku nazwa stadionu w Nordli-

negn została zmieniona z „Stadion Rieser Sport-

pak” na „Gerd Mu ller Stadium”. 

 Gerhard Mu ller to do tej pory jeden z naj-

lepszych napastniko w w historii. Jego osiągnięcia 

do dzis  robią niesamowite wraz enie i mo wią sa-

me za siebie. Mimo z e niedawno odszedł, to i tak  

w sercach wielu ludzi będzie z ył wiecznie, a w hi-

storii piłki zostanie zapamiętany na zawsze. 

Julia Ścisło, klasa III C 
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Moda z lumpeksów 

Moda na ubrania używane stała się bardzo 

popularna. Powszechne stało się także prze-

rabianie ich na własną rękę. Chcesz działać 

proekologicznie? Rozważ propozycję zaku-

pów w second-handzie.  

 Podczas pandemii moz na było zauwaz yc  

nagły wzrost zainteresowania tzw. „perełkami z 

lumpekso w”. Rozmawiając z ro z nymi osobami z 

naszej szkoły, moz na było usłyszec : „Znalazłam 

to w sklepie z odziez ą uz ywaną”. Kupowanie uz y-

wanych ubran  przestało byc  utoz samiane z nie-

zamoz nos cią. Obecnie to oznaka kreatywnos ci, 

spostrzegawczos ci i zaradnos ci. Zastano wmy się, 

czy warto i jak dobrze szukac  ubran  z „drugiej 

ręki”? 

 Zacznijmy od rozszerzenia naszego słow-

nika o termin „odpowiedzialna moda”. Według 

definicji Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie dotyczy 

ono aspekto w ekologicznych i społecznych. Te 

standardy powinny zostac  spełnione podczas ca-

łego łan cucha produkcji, kto ry zaczyna się od wy-

twarzania wło kien, a kon czy na stworzeniu ubra-

nia. Za odpowiedzialnos c  ekologiczną uwaz a się 

troskę o s rodowisko na wszystkich etapach pro-

dukcji odziez y, np. niskie zuz ycie chemikalio w, 

dobrze dobrana ilos c  wody, redukcja odpado w. 

Społecznym aspektem „odpowiedzialnej mody” 

są dobre warunki pracy pracowniko w, ro wnos c  

w stosunkach handlowych i wspieranie ekonomii 

społecznej. Odpowiedzialna moda powinna byc  

tez  jawna, aby konsument doskonale wiedział 

wszystko na temat produkcji.  

 Według World Wildlife Fund do produkcji 

bawełny na jedną koszulkę potrzeba 2700 litro w 

wody, czyli – przyjmując, z e nalez y pic  codzien-

nie 3 litry wody – wypełnia to zapotrzebowanie 

jednego człowieka na 2,5 roku. Uprawa bawełny 

wymaga szczego lnie duz ej ilos ci wody, a jej pro-

dukcja na obszarach dos wiadczających jej niedo-

boru, jest wyjątkowo szkodliwa, co potwierdza 

przykład Morza Aralskiego, kto re z tego powodu 

niemal całkowicie wyschło. Moz emy o tym prze-

czytac  np. na stronie: https://klimat.rp.pl/

ekotrendy/art17075921-produkcja-jednej-

koszulki-pochlania-wode-na-2-5-roku-zycia. W 

podlinkowanym artykule moz na takz e dowie-

dziec  się o tym, jak „siecio wki” nęcą kliento w 

promocjami i napędzają ich do niepotrzebnych 

zakupo w. Przez atrakcyjne oferty firm odziez o-

wych wyrzucamy do kosza odziez  za szybko i za-

nieczyszczamy tym samym s rodowisko. 

 Jez eli chcemy pomo c i w jakims  stopniu 

dbac  o naturę, powinnis my postarac  się dłuz ej 

nosic  nasze ubrania i nie dawac  się podstępom 

siecio wek. Moz na takz e zaopatrywac  się w ubra-

nia z lumpekso w i, jez eli ktos  ma umiejętnos ci, 

przerobic  je lub oddac  do krawca. Nie bo jmy się 

takich zakupo w, dajemy drugie z ycie ubraniom i 

jestes my eko.  

https://klimat.rp.pl/ekotrendy/art17075921-produkcja-jednej-koszulki-pochlania-wode-na-2-5-roku-zycia
https://klimat.rp.pl/ekotrendy/art17075921-produkcja-jednej-koszulki-pochlania-wode-na-2-5-roku-zycia
https://klimat.rp.pl/ekotrendy/art17075921-produkcja-jednej-koszulki-pochlania-wode-na-2-5-roku-zycia
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 Przy odrobinie szczęs cia, buszując w se-

cond-handzie,  pro cz markowej odziez y, mogą 

nam się trafic  m.in. markowe torebki i apaszki. 

Jes li zalez y nam na dobrych gatunkowo ubra-

niach, warto czytac  informacje  z metek. W lum-

peksie moz emy znalez c  ubrania z jedwabiu, swe-

try z wełny, sukienki z kaszmiru. Zaskoczeniem, 

kto rego czasami moz emy dos wiadczyc , jest trafie-

nie w sklepie z odziez ą uz ywaną na nowe ubrania 

z metką. Moz liwos c  ich zakupienia za zdecydowa-

nie niz szą cenę jest bardzo satysfakcjonująca.  

 Oto 8 zasad w byciu najlepszym w polowa-

niu w second-handach: 

 Waz ne jest pilnowanie dnia dostawy. Jez eli 

pojawimy się w sklepie odpowiednim cza-

sie, szanse na znalezienie czegos   drogocen-

nego jest duz o większe. Musimy byc  jednak 

s wiadomi, z e wtedy jest najwięcej kliento w. 

 Podczas poszukiwan  trzeba zwracac  uwagę 

na metki, materiał i jakos c  produktu. Jest to 

proces długotrwały, ale wart naszej uwagi. 

Im będziemy bardziej uwaz ni, tym lepiej dla 

nas i naszych zakupo w. 

 Moz e to byc  dos c  zabawne, ale dobrze szu-

kac  aktualnych trendo w. Duz o ubran  po jed-

nym sezonie trafia do takich sklepo w i po-

tem nagle jest na nie popyt. Szanse na znale-

zienie, np. modnego płaszczyka w lumpek-

sie w dobrej cenie, są duz o większe niz  w 

zwykłym sklepie odziez owym. 

 Nie patrz na rozmiar. Oczywis cie nie zachę-

cam do kupowani ubran  za małych, ale nie-

złym posunięciem będzie wyposaz enie się 

w odziez  oversize. Zawsze moz na ją przero-

bic  albo s cisnąc  w talii paskiem i mamy go-

tową kreację. 

 Nie kupuj rzeczy z wyraz nym s ladem uz yt-

kowania. Opro cz tego, z e nieestetycznie wy-

glądają, szybko trafią do s mietnika i cała 

idea powto rnego uz ytku po jdzie na marne. 

 Warto porozmawiac  z osobami, kto re syste-

matycznie udają się na zakupy w takie miej-

sca i popytac  o ich ulubione adresy. Jez eli 

tak jak ja nie jestes cie zawodowymi poszu-

kiwaczami uz ywanych ubran , dobrym wy-

borem będą sklepy w małych miejscowo-

s ciach. 

 Ro bcie przemys lane zakupy. To, z e jest cos  

ładne i tanie, nie powinno skłaniac  do zaku-

pu, jez eli wiecie, z e tego nie załoz ycie. Wo w-

czas to marnotrawstwo pod kaz dym wzglę-

dem. 

 Łączcie odziez  uz ywaną z tymi z siecio wek. 

Nie dajmy się zwariowac . Jez eli w sklepie 

jest cos , o czym od dawna marzylis cie, kup-

cie to, ale nie zapominajcie o idei odpowie-

dzialnej mody. Robiąc rozsądne zakupy, 

sprzyjacie s rodowisku.     

Z yczę wszystkim udanych łowo w! 

 

Marta Dworzyńska, klasa III C 
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„Narzeczona nazisty” Barba-

ra Wysoczańska 

Studentka germanistyki dosta-

je s wietną propozycję pracy na 

wakacje jako dama do towarzy-

stwa niemieckiej hrabiny. Po-

przez tę pracę poznaje jej wnu-

ka Johanna, kto ry zarządza ro-

dzinnym browarem. Tych dwo-

je zakochuje się w sobie mimo 

rosnącego konfliktu i niechęci 

dwo ch narodo w.   

Hania musi podjąc  decyzję czy 

byc  lojalna wobec męz czyzny, 

czy wobec Ojczyzny? 

Ksiąz ka pokazuje czas chwilę 

przed i w trakcie II drugiej woj-

ny s wiatowej z perspektywy 

polskiej i niemieckiej.  

„Toxyczne dziewczyny” Rory 

Power 

Na szkołę dla dziewcząt Raxter 

zostaje nałoz ona kwarantanna z 

powodu rozprzestrzeniającego 

się Toxu. Choroba początkowo 

uderza w nauczycieli, a potem na 

uczennice, powoli zmieniając ich 

ciała. Nie oszczędza ro wniez  sa-

mej wyspy, kto ra staje się nie-

przyjazna człowiekowi. Sprawia 

to, z e dziewczyny nie mogą wy-

chodzic  poza teren szkoły.  

Przed zajrzeniem do ksiąz ki 

warto wiedziec , z e znajduje się 

w niej wiele brutalnych scen.   

„Wybaczam ci” Remigiusz 

Mróz 

Dziewczyna wiodąca upo-

rządkowane z ycie, pewnej 

nocy, dostrzega na niewylo-

gowanym Facebooku swoje-

go męz a wiadomos c  od nie-

znajomej o tres ci „wybaczam 

ci”. Postanawia zignorowac  

ją, jednak następnego poran-

ka dowiaduje się, z e ta sama 

nieznajoma popełniła samo-

bo jstwo w centrum Warsza-

wy.  

Wiadomos c  znika, a mąz  

twierdzi, z e nic o niej nie wie. 

Następnie znika ro wniez  

mąz , a nowe tajemnice zaczy-

nają wypływac  na wierzch…  

Propozycje przygotowała: Aleksandra Świetlicka, klasa III C 
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W CZASIE PRZERWY 

Poziomo: 

4.  Mityczna Echo 

7.  ... Domingo, hiszpan ski tenor 

8.  Dz więk syreny fabrycznej 

9.  Punkt na kiermaszu 

10.  Zimą skrzypi pod nogami 

11.  Majestat Stwo rcy 

14.  Odprawiana suma 

16.  Dawna marka amer. aut 

20.  Miraz , fatamorgana 

22.  Rodzaj myta 

23.  Marka jap. Zegarko w 

24.  Z trybunami i biez nią 

25.  Nowo obrany kro l 

Pionowo: 

1.  Maniera, styl 

2.  Rywal Tchibo 

3.  Karpatka 

4.  Cos , czego dotychczas nie było 

5.  Wyrostki jamochłono w 

6.  Przyczyna pokrzywki 

12.  Jedno u cyklopa 

13.  Pracował na szafocie 

15.  Graniczą z Frankfurtem nad Odrą 

16.  Projekt, koncepcja 

17.  Almera lub primera 

18.  Utajone szyderstwo 

19.  Opłata za naukę w szkole prywatnej 

21.  Przynoszenie przedmiotu przez psa 


