
Dziękuję Wam za tę szansę! 
Strona 3 

Ludzie są ludzcy... 
Strona 7 

COMENIUS 2013-2015 
Strona 5 

Gazetka uczniów Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 3/2013 (56) 

W TYM NUMERZE: 
Flesz wydarzeń: Salezowa Trójkomania ....................................... 2 

Modlitwa, nauka, radość ................................................................ 2 

Dziękuję Wam za tę szansę! .......................................................... 3 

Wspólnie patrząc w przyszłość... COMENIUS 2013-2015 ........... 5 

Wrażenia po „Człowieku z nadziei” .............................................. 7 

Wycieczka do Warszawy ............................................................... 9 

Świat kontrastów - między czarnym a białym ............................. 11 

Bridge .......................................................................................... 12 

O muzyce inaczej......................................................................... 13 

Moda & uroda. ............................................................................. 14 

Wyniki wyborów do SU. ............................................................. 16 

JESIENNA ZADUMA 
 Przepiękna jest polska jesień. Liście z pełną gamą kolorów, ciepło przeplatające się z zimnem i to 

wszechobecne poczucie przemijalności. Trawy, wiatry i owoce. Wszystko mówi, że to już koniec lata i że 

przyroda wyeksploatowała się i zmierza do odpoczynku.  

 Kiedy jedziemy do krajów równikowych, a nawet na południe Europy, nie dostrzeżemy tylu pór roku. 

Brakuje tam  zróżnicowania, odmienności, przemijalności. Dlatego niezmiernie wielkim bogactwem jest nasza 

jesień. To ona uczy nas, że nie mamy tutaj, na ziemi, trwałego miejsca, ale że „nasza ojczyzna jest w Niebie”. 

Że zdrowie, uroda, wykształcenie, kariera, pieniądze – wszystko przeminie. Choć często zapatrzeni w siebie 

w ogóle nie zaważamy jesieni, a Nieba tym bardziej.  
 

                                                                                                               ks. Jerzy Babiak 

                                                                                                               Dyrektor szkoły  

ZŁOTE GLOBY ROZDANE. 

 14 października 2013 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą 

przygotowała klasa III b. Miała ona formę rozdania Złotych Globów. Każdy profesor otrzymał nagrodę, która 

była przyznawana w różnych kategoriach, takich jak Żartowniś Salezu, Pasjonat Filmów czy Ostoja 

Cierpliwości. Bardzo przypadła mi do gustu ta akademia, ponieważ była ona ciekawa, czasem zabawna oraz 

różniła się od tradycyjnych uroczystości z tej okazji. 

 

Magdalena Trutowska, kl. I 
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FLESZ WYDARZEŃ: SALEZOWA TRÓJKOMANIA 
 W dobie muzyki pop, metalu 

i alternatywnego rocka, kiedy ikonami 

popkultury stają się gwiazdy pokroju 

skaczącego nastolatka z grzywką, 

czy nawet pięciu naraz, archetyp muzyki 

odchodzi do przeszłości. Na szczęście, 

istnieją jeszcze osoby, które pomimo 

upływu czasu, pragną utrzymać pojęcie 

muzyki na właściwym sobie poziomie. 

 Marek Niedźwiecki, spiker radiowy 

i dziennikarz muzyczny Programu Trze-

ciego Polskiego Radia, był gościem 

Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólno- 

kształcącego we Wrocławiu w środę, 

9 października.  Przybyła do sali teatralnej 

Liceum Salezjańskiego młodzież podczas 

przeszło godzinnego spotkania z przejęciem słuchała opowieści gościa odpowiadającego na pytania przygotowane 

przez uczniów wrocławskich liceów i gimnazjów. Podzielone na dwa zestawy pytania dotyczyły kolejno radia 

i podróży; zaczęto oczywiście od doświadczeń płynących z pracy głosem,  związku zawodu z radiofonią, od tego, 

jak to wszystko się zaczęło… Pan Marek Niedźwiecki, żartobliwie zwany „Niedźwiedziem”, oczarował zebraną 

młodzież nie tylko tembrem swojego głosu, ale również zamiłowaniem do podróży, m.in. do odległej, ale ukochanej 

Australii. Dał się poznać zarówno od strony zawodowej i prywatnej; chętnie żartował o spotkaniach z takimi 

gwiazdami jak Madonna czy Lionel Richie.  

 Można by rzec, że świetność radiowej Trójki i samych audycji Pana Marka przypada na „czasy naszych 

rodziców”, ale nic bardziej błędnego; audycje wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością i mają oddanych sympatyków 

w każdej grupie wiekowej. W mojej ocenie, wielu uczestników środowego spotkania ma szansę do nich dołączyć.  

Marek Niedźwiecki, prezenter radiowy, który miał duży wpływ na rozwój polskiego radia, jakie znamy dziś, dzięki 

któremu lista przebojów po raz pierwszy zagościła na antenie radiowej Trójki, który o swojej pracy, pomimo upływu lat 

wciąż opowiada z pasją i błyskiem w oku, stał się dla zgromadzonej na Sali publiczności przykładem, że dzięki 

wytrwałej pracy, można spełnić nawet najbardziej niemożliwe do spełnienia marzenie. 

          Kamila Sawicka, kl. III B  

MODLITWA, NAUKA, RADOŚĆ 
26 września br. odbyliśmy szkolną pielgrzymkę do krzeszowskiego Sanktu- 

arium Matki Bożej Łaskawej. O godz. 7.00 spotkaliśmy się na porannym apelu, 

aby prosić o szczęśliwą podróż. 

 Wczesne godziny wyjazdu nie były przeszkodą dla radosnych emocji podczas 

podróży. W czasie drogi odmawialiśmy poszczególne części różańca. Dzięki obe- 

cnej z nami kadrze nauczycielskiej mogliśmy zdobyć cenne informacje o miejscach, 

przez które prowadziła trasa pielgrzymki, takich jak Kamienna Góra i Bolków. 

O godz. 10.00 zasiedliśmy w ławkach, aby uczestniczyć we Mszy Świętej 

przygotowanej przez klasę I. Msza Święta była sprawowana przez ks. Jerzego 

Babiaka oraz ks. Krzysztofa Rzepeckiego. W czasie Eucharystii prosiliśmy 

o pomyślność w roku szkolnym oraz o właściwy rozwój duchowy, intelektualny 

i emocjonalny. 

 Po Mszy Świętej przewodnik oprowadzał nas po zespole klasztornym,  

opowiadając o walorach turystycznych i historii tego miejsca. Zwiedzaliśmy 

m. in. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, kościół pw. świętego Józefa oraz Mau- 

zoleum Piastów świdnicko-jaworskich. Zwiedzanie zakończyło wejście na wieżę 

oraz posiłek w pobliskiej restauracji. Był to dla nas moment podzielenia się 
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osobistymi przeżyciami oraz refleksja-

mi na temat tego miejsca. 

 W czasie drogi powrotnej  

profesorowie szkoły przeprowadzili 

konkurs na temat wiedzy o Krzeszo-

wie. Spotkał się on z bardzo dużym 

entuzjazmem, był to pretekst do 

utrwalenia sobie wiedzy, którą zdo-

byliśmy, lecz także okazja do wspó-

lnej zabawy. 

  Wszystkim, którzy nie byli 

wraz z nami,  polecam odwiedzenie 

Krzeszowa, ponieważ cały teren, na 

którym stoją te dwie świątynie, jest 

odwzorowaniem terenu Jerozolimy, można więc zobaczyć pośrednio miejsce, 

w którym działał Jezus, nie wyjeżdżając z Polski. A dla tych, którzy nie mogą 

się wybrać do Krzeszowa, polecam wirtualny spacer w Internecie.  

LINK:  http://zieba.wroclaw.pl/krzeszow2012/krzeszow.html 

Mateusz Studniarek, kl. I 

 Rok mojej kadencji dobiega 

końca. Jest to zatem najbardziej 

odpowiedni moment, by za niego 

podziękować. Podejmuję się tej 

próby wyrażenia własnych spostrze-

żeń i emocji na łamach gazetki 

„Kontakt”, ponieważ jest bliska 

mojemu sercu, a praca dla niej 

towarzyszyła mi nieustannie przez 

okres drugiej klasy. 

JAK TO BYŁO… 

Biorąc pod uwagę moje – myślę, że 

przeciętne „zaangażowanie” w szkole 

podstawowej i gimnazjum – nigdy nie 

sądziłam, że samorząd aż w wymiarze 

szkolnym będzie dla mnie odpo-

wiedni. Nie zastanawiałam się nad 

obecnością w takich „szeregach”. Rok 

temu w październiku wzięłam udział 

w wyborach na przewodniczącego 

samorządu uczniowskiego. Byłam 

przekonana, że nie mam szans, a przy-

najmniej, że zwycięstwo w nich na 

pewno mi nie grozi. To z kolei napa-

wało mnie względnym spokojem. 

Niedługo potem sytuacja zaczęła się 

zmieniać. Mojej wygranej towarzy-

szył paniczny strach. Uważałam, że 

nie jestem na to gotowa oraz nie 

podołam nowym obowiązkom. 

Dzisiaj, z perspektywy czasu, z czy-

stym sumieniem mogę powiedzieć, że 

ten rok był najlepszym, co mogło 

mnie w trakcie mojej edukacji 

spotkać. 

Powinien być grupą osób sobie 

bliskich, które znają swoje możliwości 

i darzą szacunkiem. „Kiedy możemy 

rzeczywiście działać?” – to najlepsze 

a zarazem najtrudniejsze pytani, jakie 

musi postawić sobie każdy działacz! 

Odpowiedź jest tylko jedna – wtedy 

i tylko wtedy, gdy jest świadomy, że 

to, co robi, ma sens. Wtedy i tylko 

wtedy, gdy jest gotowy patrzeć poza 

czubek własnego nosa. Oczywiście, 

ludzkie wątpliwości są nieodzowne. 

To dobry sygnał oznaczający, że 

traktujemy swoje zadanie poważnie. 

Nie ma nic gorszego niż obojętność 

i bierność. Ludzie bierni, którzy 

w dodatku stronią od własnego zda-

nia, są niebezpieczni. Mogą łatwo ulec 

zgubnym wpływom i podążać 

w stronę góry lodowej niczym Titanic. 

NIE ZAWSZE PATRZYMY 

PRZEZ RÓŻOWE OKULARY 

Praca w samorządzie nie jest usłana 

różami. Czasem należy odważnie 

i  zdecydowanie napiętnować 

naganne postawy. Rozumiem przez 

to ciągłe narzekanie bez jakiego-

kolwiek podjęcia próby zmian 

niepasującej nam sytuacji, podtrzy-

mywanie sztucznych podziałów czy 

wyżywanie się na młodszych ucz-

niach. Atmosfera w szkole leży  w ge-

stii nie tylko Dyrekcji i Profesorów, 

lecz w szkole tak kameralnej jak nasza 

przede wszystkim w gestii uczniów. 

Czy nie byłoby pięknie, gdybyśmy 

MODLITWA, NAUKA, RADOŚĆ 

CIĄG DALSZY 

Z ŻYCIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

DZIĘKUJĘ WAM ZA TĘ SZANSĘ! 

BY RAZEM DZIAŁAĆ… 

Praca w  SU to niezwykle doświad-

czenie, które trwale zmieniło moje 

życie. Warunek, niezależnie od tego, 

co robimy, jest jeden – świadomość. 

Bez niej nie zdziałamy nic, za to  wraz 

nią przyjdzie chęć i gotowość do 

zaangażowania się na miarę własnych 

możliwości. Świadomość jest tym, 

o czym zawsze staram się mówić, 

a wyjaśnię dlaczego to tak ważne 

w dalszej części tekstu. 

 Samorząd jest tworzony przez 

uczniów i dla uczniów, a o tym często 

sami  uczniowie  zapominaj ą . 

Samorząd to współpraca. Samorząd 

to dyskusja. Samorząd to budo-

wanie więzi. Samorząd nie jest 

narzędziem wyzysku!  Wszystko jest 

kwestią komunikacji. Nikt nie czyta 

w naszych myślach. Uczniowie muszą 

nauczyć się mówić o swoich 

problemach, potrzebach, radościach, 

dużych i  małych sukcesach. 

SU powinien być ostoją zaufania 
i swego rodzaju szkolnym forum. 

file:///D:\Users\Klient\Documents\%20http:\zieba.wroclaw.pl\krzeszow2012\krzeszow.html
http://zieba.wroclaw.pl/krzeszow2012/krzeszow.html
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...DZIĘKUJĘ WAM ZA TĘ SZANSĘ! - CIĄG DALSZY 

zechcieli ze sobą więcej rozmawiać? 

Gdybyśmy oferowali swoją pomoc 

nowym uczniom? Czy nie można by 

postarać się wykorzystywać te średnio 

7-8 godzin dziennie w szkole bardziej 

efektywnie na budowanie więzi? 

Tworzymy wspólnotę – jeszcze raz 

podkreślę – małą wspólnotę. To 

stwarza wiele możliwości. 

NIESAMOWITE ZALETY 

PRACY W SU 

Działalność w Samorządzie Ucznio-

wskim uświadomiła mi moje mocne, 

jak i słabe strony. To ciągłe odkry-

wanie siebie i swoich umiejętności. 

Każdy dzień, tydzień stawia przed 

samorządem jako grupą nowe 

zadania. Samorząd nauczył mnie 

jasno formułować moje poglądy, 

bronić własnego zdania, pomagać 

innym uczniom, na nowo odkrył 

przede mną wartość słowa i zwy-

czajnego, płynącego z serca uśmie-

chu. Traktujmy ludzi tak jak byśmy 

my chcie l i  być  t rak towani ! 

Stwarzajmy coraz to nowsze okazje, 

by każdy uczeń mógł powiedzieć: „To 

moja szkoła. Identyfikuję się z nią 

i chcę choćby w najmniejszy sposób 

przyczynić się do tego, by inni byli w 

niej szczęśliwi. Chcę być za nią 

odpowiedzialny.”  

BYĆ INICJATOREM TO  

POWÓD DO DUMY! 

My, ludzie, mamy to do siebie, że 

odnosząc porażkę, zrażamy się 

i wycofujemy. Taka już jest rzeczy-

wistość… Czasem nie uda się 

przeprowadzić jakiejś akcji, ale to  

jeszcze nie powód do rozpaczy. 

Jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy 

błędy lub mamy gorsze dni. 

W chwilach zwątpienia, a takich też 

było niemało podczas minionego roku 

szkolnego, należy koncentrować się 

na celu, jaki sobie wyznaczyliśmy. 

Niekiedy należy się zdystansować. 

Może to, co proponujemy, to nie tylko 

zwykła akcja? Może proponujemy 

zmianę mentalności? To na pewno 

nigdy nie jest łatwe. Takie procesy 

wymagają czasu. Inicjatorzy ambi-

tnych procesów powinni być z tego 

dumni. Gdy staramy się o takie 

zmiany, nie będzie nam łatwo. Może 

będziemy myśleć, że nam się nie 

uda… Racja! Może nam się nie 

udać… zobaczyć efektów od razu. Ale 

może to, co my będziemy w bólach 

wprowadzać, zaowocuje w przy-

szłości? Czy istnieje coś piękniejszego 

od pozytywnego, realnego wpływu na 

czyjąś przyszłość? Jako ustępujący 

przewodniczący muszę przyznać, że 

nie ma nic piękniejszego. Ktoś musi 

podjąć ten trud i pokazać, że to, co do 

tej pory uznawało się za niemożliwe, 

jest możliwe. Pokazać „wiecznie 

narzekającym”, że gdyby naprawdę 

chcieli coś zrobić to by mogli. 

 Życie ideą to trudna droga. 
Na szczęście w naszej wspólnocie 

szkolnej są jeszcze osoby, dla których 

wygodnictwo nie jest najważniejszą 

wartością! Idąc taką drogą, okre-

ślamy się, a przez to napotykamy na 

zwolenników i przeciwników.  

KONFLIKT POGLĄDÓW,  

CZYLI WEWNĘTRZNY 

PODZIAŁ SU 

Samorząd Uczniowski dał mi jeszcze 

jedną lekcję życia. Lepiej jest stanąć 

w prawdzie i ją zaakceptować niż 

brnąć w bezsensowne, destrukcyjne 

relacje. W SU przewidziano miejsce 

dla każdego. To forum, na którym 

może wygłaszać swoje poglądy. 

Mamy prawo do różnych opinii i jako 

ludzie cywilizowani szanujemy zdanie 

innych. Nie należy jednak utrzymy-

wać sytuacji destrukcyjnego konfliktu 

poglądów. W Samorządzie Ucznio-

wskim nigdy, przenigdy nie powin-

no być miejsca na deprawację re-

szty uczniów oraz podważanie sensu 

istnienia i pracy samorządu. Ciągły 

konflikt może stać się zarzewiem 

podziału i osłabienia. Samorząd, 

mający na celu dobro uczniów oraz 

ich rozwój wewnętrzny, powinien 

zrobić wszystko, by to dobro chronić.  

 Podsumowując, jestem abso-

lutnie przekonana, że ten rok pracy w 

SU był dla mnie niezwykły. Jako SU 

pracowaliśmy cały rok, by pokazać, że 

wspólnie z Dyrekcją i Profesorami 

uczniowie są w stanie wiele dokonać. 

Naprawdę warto!  Samorząd  nauczył 

mnie walczyć o własne poglądy, 

wychodzić do ludzi. Nie jestem już tą 

samą osobą, jaką byłam jeszcze rok 

temu. Teraz wiem, co tak naprawdę 

chciałam robić i że moja działalność 

nie zakończy się z momentem 

kolejnych wyborów. Ten rok uświado-

mił mi, co jest dla mnie naprawdę 

ważne. Pozwolił mi spotkać osoby, 

które myślą podobnie. Teraz świado-

miej przeżywam każdy dzień, potrafię 

przewidywać skutki pewnych zacho-

wań i jestem o wiele szczęśliwsza, 

znając swoje miejsce. 

Pragnę serdecznie podziękować 

Dyrekcji za to, że zawsze służyła SU 

radą, wyrażała zgodę na podejmowane 

akcje i aktywnie wspierała SU 

2012/13 w jego działaniach. To 

niezbity dowód na to, że tylko współ-

pracując i rozmawiając można razem 

stworzyć coś pozytywnego. 

Dziękuję Profesorom za to, że 

wykazali się wyrozumiałością, 

pomagali przy przeprowadzaniu akcji, 

zachęcali do nich swoich podo-

piecznych. Wielokrotnie ich charyzma 

i pasja inspirowały członków SU do 

podejmowania działań połączonych 

z konkretnymi dziedzinami nauki.   

W szczególności dziękuję opieku-

nowi Samorządu Uczniowskiego 

prof. Elżbiecie Osarczuk. Z całego 

serca dziękuję za opiekę nad nami, 

obecność na zebraniach, wskazywanie 
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COMENIUS 2013-2015  
WSPÓLNIE PATRZĄC  

W PRZYSZŁOŚĆ… 
odpowiedniej drogi realizacji naszych 

planów oraz pomoc w odkrywaniu 

i rozwijaniu naszych zdolności.  

Dziękuję za czuwanie nad zmianami, 

jakie zachodziły wewnątrz nas przez 

ten rok pracy. 

Dziękuję obecnie już absolwentom 

PSLO – działaczom SU, których nie 

sposób pominąć. Przez rok mieliśmy 

okazję współpracować i wzajemnie 

się doskonalić. Dziękuję za wsparcie 

i czuwanie nade mną w początkach 

mojej działalności oraz pomoc 

w odnalezieniu właściwej drogi. 

Dziękuję klasom III A i III B za to, 

że  były ze mną w tych najważnie-

jszych nie tylko  „samorządowych” 

momentach. Przede wszystkim za 

wsparcie, poświęcony na przygoto-

wanie wszelkich inicjatyw czas oraz 

życzliwe słowa. 

Dziękuję klasie II za wytrwałą 

obecność jej reprezentantów na 

wszystkich spotkaniach SU. Dziękuję 

za szczere zainteresowanie oraz 

optymizm, którym zadziwiali 

pozostałych, otwartość na dialog, 

wszelkie starania i prawdziwie koleże-

ńskie relacje.   

Dziękuję klasie I, która przywróciła 

mi wiarę w to, że dane będzie mi zoba

-czyć efekty moich starań. Dziękuję za 

niesamowicie liczną obecność na 

dotychczasowych zebraniach SU, chęć 

wypowiadania się i działania na rzecz 

szkoły. Jestem Wam wdzięczna za 

radość i entuzjazm, za błysk 

w oczach. SU odżywa i nabiera nowej 

energii. W tym momencie nie ma dla 

mnie nic bardziej wzruszającego. Oby 

tak dalej!   

    

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za 

życzliwość, wyrozumiałość i pomoc. 

Dziękuję za tę niezwykłą szansę do 

wewnętrznego rozwoju. 

                                                                                                       

Zuzanna Oszust, kl. III B 

W 1933 roku wszedł w życie traktat z Mastricht, obejmując 12 państw 

członkowskich. W ten sposób powstała wspólnota zwana Unią Europejską. 

Obecnie łącznie z Chorwacją należy do niej 28 krajów. Korzystając 

z dobrodziejstw naszych czasów oraz rozwoju cywilizacyjnego możemy 

ambitnie kontynuować rozwój dzieła zapoczątkowanego lata temu. Najle-

pszym dowodem naszych starań jest rozpoczęty na Cyprze projekt 

Comenius 2013-2015 „Bioróżnorodność rzek”.  

CYPR 

To wyspa o strategicznym położeniu - na pograniczu Europy i Azji. Jej 

populacja sięga około 800 tysięcy osób. Kraj został podzielony na dwie strefy – 

niepodległy Cypr i część północną okupowaną przez Turcję po inwazji wojsk 

tureckich w 1974. Granica przebiega wewnątrz samej stolicy państwa – Ni-

kozji. Zostało zniszczonych wtedy wiele świątyń i cmentarzy. Te wydarzenia 

zmusiły część ludności do opuszczenia swoich domostw i opowiedzenia się za 

konkretnymi „wpływami” na wyspie.  Pamięć tych wydarzeń jest wciąż żywa 

nie tylko pośród osób, biorących lata temu udział w walkach powstańczych, 

lecz również wśród naszych rówieśników – uczniów. Bez tej odrobiny wiedzy 

nie sposób zgłębić podejścia mieszkańców Cypru do obecnych światowych 

mocarstw, wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, do której wstąpili w 2008 

roku, oraz poglądów na przyszłość kraju i świata.  

PUNKT DOCELOWY 

Miejscem naszego spotkania było drugie największe miasto Cypru – Limassol. 

Najwcześniejsze ślady osadnictwa datuje się tutaj na 3 000 lat .p.n.e  W średnio

-wieczu miasto stało się ważnym portem, a obecnie jest uroczą miejscowością 

turystyczną. W tym oto miejscu rozpoczęła się nasza międzynarodowa przy-

goda.  

DZIEŃ I - O NASZYCH PAŃSTWACH… 

Podróż na Cypr rozpoczęliśmy we wtorek, spotykając się na lotnisku o 19.30. 

W Limassol znaleźliśmy się około 4 rano w środę. O 8.30 zaczęło się wspólne 

spotkanie grupy Comenius w liceum im. św. Antoniego. Powitała nas przemiła 

dyrektor szkoły. W projekcie brali udział nauczyciele i uczniowie z Polski, 

Cypru, Portugalii i Reunionu (wyspy w pobliżu Madagaskaru należącej do 

Francji). Delegacje z Turcji i Hiszpanii niestety nie dotarły. Uczniowie po kolei 

przedstawiali prezentacje multimedialne po angielsku o miastach, z których 

przybyli, i o swoich krajach. W przerwie mieliśmy okazję obejrzeć pokaz 

tańców przygotowany przez uczniów z Cypru. Zapoznaliśmy się również 

z tematem przewodnim naszego spotkania. Wykład o bioróżnorodności rzek 

wygłosiła sympatyczna pasjonatka cypryjskich rzek. Dowiedzieliśmy się m.in., 

że w tym gorącym kraju występują rzeki okresowe, których koryta nie są 

wypełnione wodą cały rok. Mieliśmy nawet okazję zobaczyć takie wyschnięte 

pozostałości „wodnego szlaku”. W przerwie na kawę poznaliśmy resztę 

nauczycieli i pracowników szkoły. Zarówno dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

przyjęli nas bardzo serdecznie. Wieczorem zebraliśmy się wszyscy na uroczy-

stej inauguracji naszego projektu. Wspólnemu ucztowaniu towarzyszyły długie 

rozmowy i żarty oraz energiczne tańce „w kółeczku”. Czas uświetniała nam 

muzyka wykonywana na żywo oraz śpiewy. Atmosfera była wyjątkowa. Po 

przyjęciu udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.  

...SZANSĘ! 

 - CIĄG DALSZY 
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DZIEŃ II – SŁONECZNYM SZLAKIEM CZASU 

Czwartkowym elementem integracyjnym była 

wycieczka. Najpierw dojechaliśmy do zamku Kolossi –

ważnego punktu strategicznego wybudowanego 

prawdopodobnie w 1210 roku, choć dziś istniejąca 

budowla  pochodzi już z XV wieku. Ciekawostką była 

informacja dotycząca lokalnego alkoholu – Com-

mandarii. Jest to bowiem najstarsza zarejestrowana 

marka wina na świecie. Produkowane tu wino było 

transportowane do całej Europy, a w szczególności 

pokochano je w Austrii. Następnie udaliśmy się do 

miasta-królestwa Kourion (4500-3900 p.n.e). 

Pozostałości kompleksu wprawiają w zachwyt nawet 

największych ignorantów. Dom Achillesa z połowy IV 

wieku posiada kilka pokoi z niesamowitymi, misternie 

wykonanymi mozaikami. Odwiedziliśmy również dom 

gladiatorów z mozaiką przedstawiająca scenę walki –

rzadko spotykany motyw na Cyprze. Następnie teatr, 

bazylikę oraz miejsce kultu Apollina. W drodze 

powrotnej przespacerowaliśmy  się przez małą, uroczą 

wioskę, która najlepiej oddawała słoneczny charakter 

kraju. 

DZIEŃ III - WODNY ŚWIAT Z BLISKA 

Piątek był momentem ścisłej realizacji tematu naszego 

projektu. Wybraliśmy się nad rzekę. Podzieleni na trzy 

grupy poławialiśmy i identyfikowaliśmy bezkręgowce. 

Zapisywaliśmy wyniki pomiaru natlenienia wody, 

zawartości azotu czy fosforu oraz szybkości przepływu 

wody. Mogliśmy przyglądać się maleńkim, rzecznym 

mieszkańcom przy pomocy mikroskopu. Dzień, tak jak 

wszystkie poprzednie, zakończył się owocną sesją 

zdjęciową.  

BIESIADOWANIE 

Niewątpliwie ważnym momentem naszej europejskiej 

kultury jest wspólny posiłek. Zasiadanie przy jednym 

stole to nie tylko jedzenie. Nie licząc wieczorku 

zapoznawczego, biesiadowaliśmy trzy razy. Czas między 

przystawkami a daniami głównymi wypełniało 

wymienianie wzajemnych uprzejmości oraz pogaduszki 

o kulinarnych zwyczajach w naszych państwach. 

Królową przystawek, która otwierała każdy posiłek była 

bez wątpienia sałata przyrządzana na różne sposoby, np. 

z papryką, ruccolą, orzechami i granatem. Atmosferę 

wspólnego biesiadowania budował przytulny wystrój sal 

i delikatna, radosna muzyka. Zupełnie jakby naturalna 

potrzeba jedzenia była okazją do budowania więzi 

i poszukiwania odpoczynku od pędu codziennych 

obowiązków. 

SZKOLNA GOŚCINNOŚĆ  

I PYTANIA O POLSKĘ 

Jak już wspomniałam wcześniej uczniowie i nauczyciele 

przyjęli nas bardzo otwarcie i serdecznie. Wzbudzaliśmy 

zainteresowanie młodych Cypryjczyków. Podchodzili do 

nas, przedstawiali się, pytali o samopoczucie oraz wra-

żenia z pobytu na Cyprze. Kilka uczennic, z którymi rozma-

wiałam, było nawet w Polsce przy okazji wycieczki po 

Europie. Pytaniem numer 1 pozostawało jednak pytanie 

o klimat w naszej ojczyźnie. Wspomnienie temperatur 

„poniżej zera” oraz śniegu wywoływało niedowierzanie 

w kraju, w którym nigdy nie jest zimniej niż kilkanaście 

stopni „na plusie”. Również pokaźna różnica w długości 

dnia w ciągu zimy i lata była sensacją. Nauczyciele obdaro-

wywali nas szkolnymi podręcznikami w języku greckim, 

jednak pojemność walizki jest ściśle ograniczona. Najbar-

dziej niezwykłym wydawało nam się zamiłowanie do 

muzyki, tańca i śpiewu. Nawet brak podkładu muzycznego 

nie przeszkadzał w radosnych pląsach na środku ulicy czy 

w szkole. Gdy jest taka potrzeba, samemu przecież można 

zacząć śpiewać.  

NASZA UNIA EUROPEJSKA 

Te spotkania były kolejną niesamowitą okazją, by budować 

w obywatelach Unii Europejskiej poczucie wspólnoty. 

Autokarowe wycieczki, praca badawcza, rozmowy przy 

stole stwarzają możliwość zawiązywania nowych przyjaźni 

i obalania krzywdzących stereotypów. Poznawanie historii 

państwa – problemów i powodów do dumy jego narodu od 

jednego z obywateli jest o wiele atrakcyjniejsze niż czytanie 

Wikipedii. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli oraz więzi, 

jakie ich łączą, są imponujące. Pokazują, jak wiele możemy 

zdziałać razem, gdy tylko zechcemy otworzyć się na innych 

i poszerzyć swoje horyzonty. Sposób nauczania, jakość 

edukacji i relacji w szkołach pozytywnie się zmienia, co 

napawa nas nadzieją. Zaczynamy myśleć i działać już nie 

tylko w granicach własnych miast, lecz myśleć o przyszłości 

innych państw i  odpowiedzialności za kształtowanie, na 

miarę własnych możliwości, wspólnoty, do której należymy.   

ŚWIADOMIE KROCZYMY W PRZYSZŁOŚĆ! 

Takie programy są sposobem uświadamiania ludzi, że 

obecność w Unii Europejskiej to nie tylko podpis urzędnika 

na dokumencie lub co gorsza utrata niepodległości. Wręcz 

przeciwnie! Dzięki takim projektom możliwy jest dialog 

ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach politycznych, 

różnym podejściu nawet do samej UE. Ich stanowiska 

determinują ich zwyczaje, kultura i historia, którą mamy 

okazję poznawać. Będąc w Unii Europejskiej mamy 

świadomość tego, że jesteśmy różni, lecz łączy nas chęć 

odkrywania piękna owej różnorodności i potencjał do 

budowania  prawdziwie wspólnej przyszłości Unii Europej-

skiej – przyszłości opartej na zrozumieniu innych narodów, 

wzajemnej pomocy i nieustającym dialogu.        

                                                                                                      

Zuzanna Oszust, kl. III B    
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„CZŁOWIEKU Z NADZIEI” 

 Andrzej Wajda stanął przed niezwykle trudnym 

zadaniem. Reżyserowanie filmu o człowieku za jego życia 

zawsze wiąże się z dużym ryzykiem. Szczególnie, jeśli jest to 

postać tak znacząca, a przy tym tak kontrowersyjna jak Lech 

Wałęsa.  

 Sam bohater stwierdził, że kreacja jego osoby w „Człowieku 

z nadziei” to „bufonada”. Podczas gdy jedni zarzucają nowej 

produkcji Wajdy, że gloryfikuje Wałęsę, inni uważają ją za 

arcydzieło i antycypują jej rychłe wejście do polskiego kanonu 

kinematografii. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku.  

 Fabuła osnuta jest wokół słynnego wywiadu, jakiego 

przewodniczący „Solidarności” udzielił w 1981 roku zachodniej 

dziennikarce, Orianie Fallaci. Fragmenty rozmowy przeplatają się 

ze scenami retrospektywnymi i materiałami archiwalnymi. Na 

ekranie obserwujemy poczynania Wałęsy w latach 70-tych i 80-

tych, aż do wizyty w Kongresie Stanów Zjednoczonych w 1989 

roku.  

 Z rozmowy z Fallaci nie wyłania się elektryk ze Stoczni 

Gdańskiej, ale pewny siebie przywódca. Momentami zbyt pewny. 

Podobno w rzeczywistym wywiadzie Wałęsa miał powiedzieć: 

„Zobaczy pani, ja zostanę prezydentem!”, co Włoszka przez wiele 

lat wspominała z niesmakiem, nazywając go ignorantem i wyty-

kając  mu protekcjonalizm. Również w filmie widoczna jest gra 

pomiędzy dziennikarką a jej rozmówcą, ich nieudolnie skrywana 

niechęć i obustronna próba dominacji. Ostatecznie dialog ten 

stanowi zderzenie dwóch odrębnych światów. Oto robotnik, człowiek z wykształceniem podstawowym, jawnie kryty-

kujący inteligentów spotyka się z uznaną autorką, która w swojej karierze miała do czynienia z najznamienitszymi  

działaczami politycznymi. Każde z nich próbuje poprowadzić tę rozmowę, w wyniku czego obecna jest w niej atmo-

sfera jakiegoś permanentnego napięcia. Obraz Wałęsy – wodza, jaki w wyniku tego powstaje, jest negatywny i  cóż tu 

dużo mówić – zakrawa nieco na bufonadę.  

 Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w innych partiach filmu, w których widz poznaje Lecha, męża Danuśki, 

ojca kilkorga dzieci, zaangażowanego w działalność polityczną. Możemy być świadkami intymnego, nieraz trudnego 

życia Wałęsów, ich codziennych zmagań z socjalistyczną rzeczywistością, a także pierwszych kontaktów 

z „Solidarnością”. W wielu miejscach obraz Wajdy odbiega od autentycznych wydarzeń historycznych, trudno się także 

oprzeć wrażeniu, że miejscami Wałęsa jest tu niejako „wybielony”, nie można jednak odmówić temu filmowi 

reżyserskiego kunsztu. Historia ma poruszać i porusza, ma wzbudzać emocje i  wzbudza. Cała reszta jest kwestią 

przyjętego scenariusza wydarzeń. Sprawa 

współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, 

która dzisiaj jest najczęstszym zarzutem 

wobec byłego prezydenta, została 

zaakcentowana, ale przy tym usprawied-

liwiona trudną sytuacją rodzinną. Niek-

tóre „wybryki” Wałęsy zdają się blaknąć 

na tle jego heroicznego postępowania. 

I choć rzeczywiście, jak zauważają 

niektórzy, po obejrzeniu „Człowieka z na-

dziei” można odnieść wrażenie, że samo-

dzielnie obalił on komunizm, jest to 

chyba jednak celowy zabieg artystyczny. 

Choć bowiem inni działacze „Solidar-

ności” pojawiają się w filmie, prawie 

nigdy nie są wymieniani z imienia i nazwi

-ska. Wydaje się, że reżyser nie miał na 
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celu zrobienia filmu historycznego ani nawet biograficznego, ale opowiedzenia historii człowieka na tle przełomowych  

wydarzeń. Historii, która przede wszystkim ma bazować na emocjach widza. Stąd film jest miejscami ubarwiony 

o sceny, które z historycznego punktu widzenia są właściwie nierealne, ale składają się w pewną wizualną całość.  

Można się zastanawiać, ile prawdy zawiera w sobie ten obraz, pamiętając jednak, że Wajda nie podejmował się 

produkcji dokumentu, a jedynie swobodnej interpretacji.  

 Ciekawym zabiegiem było zastosowanie materiałów archiwalnych, które wzbogacają fabułę, dodając jej 

realizmu. Nie zawsze się to udawało – kilkakrotnie można było zauważyć, że aktor jest właściwie „wklejony” do 

autentycznego nagrania. Na uwagę zasługuje bez wątpienia dynamiczna i nowoczesna ścieżka dźwiękowa. W dużej 

mierze to właśnie dzięki niej film „Wałęsa” ma taką moc oddziaływania na widza. Zestawienie współczesnej muzyki 

z czarno-białymi materiałami filmowymi było odważnym i trafionym posunięciem.  

 Co się tyczy kreacji aktorskich, gratulacje należą się oczywiście Agnieszce Grochowskiej za rolę cierpiącej, ale 

cierpliwej żony, Marii Omaggio za fantastyczną, zimną i wyniosłą Fallaci, ale zarówno je, jak i wszystkich pozostałych, 

przyćmił genialny Robert Więckiewicz. Można właściwie powiedzieć, że jego Wałęsa jest bardziej „wałęsowaty” od 

oryginału. Widać, że aktor długo i rzetelnie przygotowywał się do swojej roli. Jego gesty, ruchy, sposób mówienia, 

a nawet mimika twarzy – wszystko to doskonale oddaje osobowość granego przez niego bohatera. Nie będzie przesadą 

stwierdzenie, że na naszym polskim gruncie zasłużył sobie na Oskara.  

 „Człowiek z nadziei” to kawałek dobrej, reżyserskiej roboty. Wałęsę można lubić lub nie, wierzyć mu lub nie, ale 

nie można odmówić mu istotnej roli w historii Polski. Powstanie filmu o nim było jedynie kwestią czasu. W erze 

biograficznego boomu, kiedy Amerykanie wykorzystują historię każdej właściwie postaci, nie wyłączając właścicieli 

elektronicznych koncernów, Polacy musieli się zmierzyć z osobą ich najbardziej rozpoznawalnego za granicą rodaka. 

I choć zapewne można to było zrobić inaczej lub lepiej, film o Wałęsie wypadł nieźle, żeby nie powiedzieć – bardzo 

dobrze. Szczególnie na tle naszych ostatnich produkcji historycznych. Nie buduje pomników i nie jest obrazoburczy, 

nie osądza i nie pochwala. Pokazuje za to Wałęsę w całej jego, jakże charakterystycznej, okazałości. Być może dzieło 

Wajdy nie jest do końca obiektywne, niewątpliwie jednak główny bohater nie zostaje w nim pozbawiony wad, nie jest 

krystaliczny. I choć „Człowiek z nadziei” nie stanowi może źródła wiedzy stricte historycznej, buduje pewien obraz 

czasów socjalistycznego reżimu i poświęcenia tych, którzy walczyli o niepodległość.  

 

Joanna Gorczyca, kl. III A 
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„Królowa Słodyczy” 

 Najbardziej smakowita 

książka, jaką miałam okazję 

ostatnio czytać! Opisy tych 

wszystkich słodkości – mmmm, 

pycha! 

 H i s t o r i a  d e l i k a t n i e 

zahaczająca o bajkę. Opowieść 

o wierze w siebie, o przyjaźni 

i miłości. Joyce, czekoladoho-

liczka, kochająca się skrycie 

w Adamie – listonoszu, Della – 

kelnerka, pomagająca jej 

w walce z despotyczną matką 

i podbudowująca ją w walce 

o samą siebie i Adama. Z drugiej 

strony Chloe i Julian próbujący 

po zdradzie jednego z nich 

odnaleźć na nowo swoją miłość, 

spełniający swoje marzenia i to, 

co tak naprawdę jest między 

nimi najpiękniejsze. 

 Wydaje się, że jest 

opowieścią jak wiele innych, ale 

zapewniam, że nie do końca tak 

jest. Pełna humoru, ale też 

skupiająca uwagę na wielu 

zagadnieniach, na które na co 

dzień nie zwracamy uwagi.   

 Ciepła, pełna słodyczy, 

a nawet pouczająca opowieść 

z opisem piękna przyrody, 

smakowitym jedzeniem. Książka 

miła, łatwa i przyjemna. Zachę-

cam do lektury! 

 PS: Nie czytać, gdy jest 

się głodnym! :) 

Aneta Wiśniewska, kl. III B 

czwartek, 3 października 2013r. 

23.00 Wrocław, Dworzec Główny 

 Uczniowie klasy drugiej oraz kilkoro maturzystów wzięło udział w wycieczce 

edukacyjnej do Warszawy. Po zbiórce i zakupie biletów udaliśmy się do pociągu, aby 

wyruszyć w kilkugodzinną podróż. 

piątek, 4 października 2013r. 

Noc, gdzieś na trasie Wrocław-Warszawa 

 Pomimo wygodnych przedziałów, po otwarciu okna pada na nas deszcz, a po 

zamknięciu gotujemy się. :) 

 Nad ranem docieramy do schroniska młodzieżowego w stolicy, zmęczeni, ale 

uśmiechnięci. Pierwszym naszym celem jest dojście do Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Podczas dwugodzinnej lekcji historii dowiadujemy się wielu 

ciekawych informacji. Mamy także okazję obejrzeć krótkometrażowy film ukazujący, 

jak wyglądała Warszawa po planowym zniszczeniu przez wojska niemieckie. 

Następnie udajemy się do Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie czekała na nas 

niespodzianka, ponieważ zostało ono wybudowane w kwietniu tego roku, a cała 

wystawa nie została jeszcze wyeksponowana, jednakże zostaliśmy zaproszeni na 

kolejny film, tak zwaną wizualizację muzeum. Ciekawa w tym miejscu jest 

architektura wnętrza. W 2005 roku pewien Fin zaprojektował przedziwny, wyjątkowy 

sufit i ściany. Zapraszamy w 2014 roku! Po wykonaniu grupowego zdjęcia mamy czas 

wolny, a o godzinie 18.00 spotykamy się w Galerii Zachęta, gdzie czekają na nas 

warsztaty. 

 Wystawa „In God  we Trust” ma na celu ukazanie bogactwa wierzeń i praktyk 

religijnych składających się na krajobraz wyznaniowy Stanów Zjednoczonych. Religia 

odgrywała i odgrywa tam bardzo ważną rolę, a pluralizm wyznań sprawia, iż można 

je uznać za jedno z najbardziej zróżnicowanych pod względem religijnym państw na 

świecie. Wystawa obejmuje prace wielopokoleniowej grupy współczesnych, 

amerykańskich artystów wywodzących się z różnych tradycji religijnych. Podejmują 

oni kwestie związane z rzadko spotykanymi wierzeniami, sektami i ludami. Wiele 
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WARSZAWA - CIĄG DALSZY Mimi Aford  

„Stażystka” 

 Ta książka wzbudziła 

wielkie kontrowersje w Sta-

nach Zjednoczonych, dlatego 

też po nią sięgnęłam. Nie 

ukrywajmy… Plotki, donie-

sienia na temat wielkich tego 

świata zawsze wzbudzają 

ciekawość i chętnie sięga się po 

tego typu publikacje. Ale do 

rzeczy… 

 Mimi to dzisiaj siedem-

dziesięcioletnia kobieta, rozwó-

dka żyjąca w małym miasteczku 

na wybrzeżu. Zapewne nikt by 

się nie dowiedział o jej istnieniu 

i historii, gdyby dziennikarze 

w 2003 roku nie powiązali jej 

osoby z Białym Domem w czasie 

kadencji Kennedy’ego… Kobieta 

w wieku 19 lat miała możliwość 

wakacyjnego stażu w Białym 

Domu. Nie byłoby w tym nic 

dziwnego ani skandalizującego, 

gdyby nie fakt, że ta młoda 

dziewczyna miała romans z JFK. 

Ta relacja ciągnęła się jeszcze 

długo po tym, jak Mimi 

zakończyła pracę w kancelarii 

prezydenta. Często towarzyszyła 

mu w służbowych podróżach, 

spotykała się z nim, nawet 

w czasie, gdy była już zaręczona. 

Niejednokrotnie wzbudzało to 

zawiść i zazdrość wśród innych 

współpracowników skupionych 

wokół prezydenta.  

 Co mnie poruszyło? Mimi 

nigdy nie mówi o Kennedym 

inaczej  jak „prezydent”. 

Opowiada z wielkim szacun-

dzieł przedstawionych jest w dość kontrowersyjny, ale wspaniały sposób. Zostaliśmy 

podzieleni na cztery grupy, a poprzez zadania mogliśmy się poczuć jak prawdziwi 

przewodnicy.  

 Późnym wieczorem wracamy do schroniska, a po wspólnej modlitwie 

i ogłoszeniach nareszcie idziemy spać. 

sobota, 5 października 2013r. 

Ciężki poranek 

 Dzisiejszy dzień zaczęliśmy od wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Jest 

to wspaniałe miejsce, które przyciąga ludzi w każdym wieku. Dzięki takim 

inwestycjom nikt nie powie, że nauka jest nudna. Uczestniczyliśmy w dwóch mini 

labach. Pierwszy, chemiczny pt. „Hej bystra woda!”, miał na celu pokazanie, że woda 

jest wszędzie. Wykonywaliśmy doświadczenia poprzez łączenie oleju z alkoholem 

i wodą, a następnie prowadziliśmy obserwacje. Kolejny mini lab fizyczny 

pt. „Najlepsze elektro w mieście!” uświadomił nam, co ma ze sobą wspólnego kot 

i chmura burzowa, mam na myśli fakt, iż kocie futro i chmura elektryzują się 

w podobny sposób. Na tych zajęciach sprawdzaliśmy, co i w jakim stopniu się 

elektryzuje.  

 Po południu odwiedziliśmy Muzeum Chopina, kolejne fantastycznie miejsce, 

w którym nie chodzi o czasami nudne słuchanie przewodnika i stanie na baczność, 

lecz indywidualne podziwianie twórczości Chopina. W muzeum tym możemy 

odsłuchać różne wypowiedzi, oglądać elektroniczne zdjęcia oraz wysłuchać utwory 

artysty. Po wykonaniu profesjonalnej sesji fotograficznej pt. „słit focie w lustrze” 

pojechaliśmy na małe zakupy do Złotych Tarasów, po czym wróciliśmy do CNK, 

dokładnie do Planetarium na film. 

 

niedziela, 6 października 2013r. 

Sympatyczna pobudka o 4 nad ranem i powrót do Wrocławia. 

 

 

Klaudia Pietrusiak, kl. II 
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ŚWIAT KONTRASTÓW - MIĘDZY 

CZARNYM A BIAŁYM 

kiem, choć nie zawsze było kolo-

rowo.  

 Dlaczego  war to  to 

przeczytać? Z samej ciekawości 

chociażby. Pokazuje trochę inne 

spojrzenie na człowieka, którego 

znał cały świat. Co prawda, nie 

przeczytamy tam o żadnych 

„pikantnych” szczegółach, 

a chwilami opowieść raczej 

przypomina  bajkę o Kopciu-

szku. Mimi napisała tę książkę 

prostym językiem, czyta się ją 

z chęcią. „Połknęłam” to w jedno 

popołudnie, zupełnie nie mogłam 

się oderwać. Polecam! 

Aneta Wiśniewska, kl. III B 

 O ile zwiastuny i zapowiedzi 

filmu „Nietykalni” rozeszły się tak 

naprawdę bez większego echa, to sam 

film okazał się hitem. Produkcja 

Oliviera Nakache’a i Erica Toledano 

obeszła cały kinematograficzny świat 

z prędkością światła, a po pewnym 

czasie w reklamach zaznaczano, że 

obejrzało ją ponad 28 mln osób!  

 Budzi to tym większe zdumienie, 

gdy uświadomimy sobie, że twórcy nie 

należą do grona popularnych 

scenarzystów czy reżyserów. Tak samo 

zresztą sprawa ma się z obsadą 

aktorską. W filmie z niezwykłą 

przyjemnością ogląda się pełną 

profesjonalizmu grę François Cluzeta 

odgrywającego postać sparaliżowanego 

Philippe’a czy Omara Sy będącego 

odtwórcą roli Drissa. 

Historia zaczyna się bardzo 

spokojnie, widzimy ciepłe barwy, w tle 

delikatnie rozbrzmiewa muzyka. 

Na ekranie powoli pojawia się prze-

piękny, czarny, ekskluzywny samochód, 

mknący francuskimi ulicami, który 

zapiera dech w piersiach swoim boga-

ctwem, zachwyca ekstrawagancją, bo 

mało kogo stać na taki wydatek. Już tu 

widać, że wszystko zostało dokładnie 

przemyślane i starannie przygotowane, na

-wet zwykła utarczka z policją, którą na 

wstępie ma nasza dwójka bohaterów, 

wypada w naturalny, prawdopodobny 

sposób. Ale tuż po niej cofamy się 

w czasie, aby dowiedzieć się, dlaczego 

jesteśmy świadkami szalonego pościgu 

i kim są jego uczestnicy. Jednym z nich 

okazuje się być niepełnosprawny 

Philippe. To bogaty mężczyzna z historią, 

w jej centralnym miejscu były dwie 

miłości – do ukochanej, zmarłej już żony, 

oraz szybowania na paralotni. To drugie 

uczucie przywiązuje go do wózka 

inwalidzkiego. Na jego drodze pojawia 

się Driss, czarnoskóry mężczyzna                       

z półświatka, osoba „bez litości”, która 

nic nie wie o zajmowaniu się niepełno-

sprawnymi. On też ma swoją przeszłość - 

pochodzi z niezamożnej, wielodzietnej 

rodziny imigrantów, jest najstarszy, więc 

to on opiekuje się młodszymi.  Tych 

dwóch, na pozór tak odległych ludzi, 

spotyka się i zaczyna żyć inaczej niż 

dotychczas. 

 Niebanalna fabuła, wspaniała 

scenografia, a do tego klimatyczna mu-

zyka Ludovico Einaudi wzbogaca każdą 

scenę tego filmu o solidną porcję niesa-

mowitych emocji. Partie fortepianowe 

faktycznie dopełniają smutną, pełną 

nostalgii historię osoby, która mimo to, że 

ma pieniądze, nie posiada szczęścia. I to 

moim zdaniem powinno najbardziej 

uderzać widza. Morał poparty wyda-

rzeniami na ekranie to niewątpliwie 

ważna część każdego filmu, ten nie należy 

do wyjątków.  Dla mnie ten obraz 

to zestawienie dwóch różnych, odległych 

kolorów, strony białej – bogatej, ale 

żyjącej w pozornym spokoju oraz strony 

czarnej – brudnej, ubogiej, zaniedbanej. 

Philippe żyje w luksusie, pięknej, drogiej 

kamienicy, a Driss? Driss mieszka   

w zwykłym mieszkaniu razem z ciotką 

i czworgiem rodzeństwa, jest im ciasno, 

ale nie przejmują się tym zbytnio, 

ponieważ mają siebie. W naszej rzeczy-

wistości też pełno jest takich przeci-

wieństw i sprzeczności. Wokół nas 

istnieje bardzo dużo osób, którym 

pomimo tego, że żyją dostatnio, brakuje 

czegoś. Na szczęście  w filmie w rezul-

tacie historia kończy się naprawdę dobrze, 

Philippe odzyskuje wiarę w siebie, sens 

życia, sytuacja Drissa z kolei też się stabi-
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ŚWIAT KONTRASTÓW... - CIĄG DALSZY lizuje. Czyżby zaczynali żyć poza kontrastami, pomiędzy 

białym a czarnym? 

Tytuł „Nietykalni” można interpretować 

dwojako. Z jednej strony spojrzeć na niego jak 

na indyjską kastę „niedotykalnych”, osób, które zajmują 

się czynnościami zostawiającymi na nich piętno i przez 

to stającymi się tematem tabu. Z nimi się nie rozmawia, 

o nich się nie mówi, nie dotyka się ich, gdyż 

są nieczyści. Tak samo w naszej kulturze osoby 

niepełnosprawne często są tematem tabu z uwagi właśnie 

na swoje cierpienie, którego inni niestety nie dostrzegają. W 

tytule możemy też dopatrzyć się aluzji do głównych 

bohaterów - idealnie dopasowanej pary prawdziwych 

przyjaciół, którzy przez magię przyjaźni są na swój sposób 

„nietykalni”, nic nie może im zaszkodzić, nic nie może ich 

dotknąć czy rozdzielić. Tworzą razem zespół. 

Film „Nietykalni” to naprawdę świetne, świeże 

francuskie kino. Niesie on też ze sobą ważne przesłanie – 

nie ma znaczenia nasz kolor skóry, nasza przeszłość, stan 

majątkowy, liczy się to, jacy jesteśmy tu i teraz, liczy się 

teraźniejszość. Nie wolno też opierać się na zakorzenionych 

w nas stereotypach, po prostu czasem warto zaufać komuś, 

kto na pozór w żadnym stopniu nie nadaje się do tego, 

co ma robić. Jest to prawdziwa odskocznia od amery-

kańskiej akcji, nieprawdopodobnych czy po prostu nieu-

danych fabuł. Polecam  to dzieło osobom lubującym się 

w kinematografii z przesłaniem, spokojnej i pouczającej, 

a zarazem zabawnej. Nie liczy się gwiazdorska obsada, liczy 

się efekt, który w tym wypadku jest oszałamiający. 

 

Juliusz Migdziński, kl. I 

BRIDGE 
 “People with small minds talk about other 

people. People with ordinary minds talk about events. 

People with great minds talk about ideas. People with 

warped minds talk about bridge hands.”   

 

 Bridge forces us to use our little gray cells. It helps 

us exercise our minds and is also a fun way to spend our 

free time. It gives us an opportunity to meet new people 

from all over the world. You can play it whenever or 

wherever you want to, for example during a long PKP train 

ride, on a beach or during a New Year’s Eve party.  

 The youth in our country has a great advantage in 

learning bridge here. The Polish national team wins many 

medals every year. We have some of the best bridge 

players in the world. There are many bridge books that 

have been written by Polish people. Every year we have 

many competitions, not only nationwide but also at the 

regional level. The tournaments are organized for the 

open category, the juniors, seniors, women and 

youngsters. At these tournaments the organizers prepare 

prizes and trophies for the winners. As a comparison I can 

give the American ACBL (National Bridge Federation). 

There are no trophies. The results of the tournaments are 

rarely announced, usually they are posted just on a wall 

and you must find them if you wish to know your score. 

There are no prizes and usually the entry fees are as high 

as in Poland.  

 Bridge is a card game that you can learn all your 

life. You can learn new plays, practice your knowledge 

and try out new people for partners. Our country has 

a fantastic bridge program. It is never to late to learn! :) 

 

Zofia Bałdysz, kl. III A 
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O MUZYCE INACZEJ 

 W tym artykule chciałbym poruszyć temat zależności dźwięków harmonicznych w muzyce od 

funkcji podpierwiastkowej 12 stopnia. Ludzie tak naprawdę przed zbadaniem tej zależności potrafili 

wyznaczać oktawę, określić harmoniczne, stroić instrumenty, gdyż każdy półton jest równomiernie 

natemperowany i nie potrzeba tutaj wszelkich obliczeń matematycznych.  

 Aby utworzyć pewną harmoniczną, potrzeba ustalić potęgę pierwiastka dwunastego stopnia z dwóch 

i wymnożyć go wraz z „macierzystą” harmoniczną  

a (a1=440Hz),  

przykładowo chcemy uzyskać sekundę małą z a1, zatem będzie ona miała wartość  

ais1=44012√2[Hz],  

analogicznie ton wyżej, od a  

h1=44012√22=4406√2 [Hz].  

Zatem a kolejnej oktawy (dwukreślnej) będzie miało częstotliwość równą 880Hz, gdyż ton  

a2=a1*12√212=2a1.                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Przykładowo „Wyszły w pole kurki trzy” będzie wyglądało w zapisie następująco od a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(pomijając długość nut): 

 

 Kolejnym nurtującym pytaniem jest ustawienie oktawy według skali diatonicznej, tzn. 

wyjaśnienie, dlaczego układ tonalny nie ma wyłącznie układu ton-półton-ton-półton, tylko 

występują te półtony diatoniczne (przerwy między białymi klawiszami pianina bez 

„czarnego” półtonu). Poukładanie takiej skali zasadniczej jest wyłącznie zabiegiem 

muzycznym po to, aby prościej grało się melodie w tej wesołej gamie c-dur, nie ma to 

całkowicie związku ani z funkcją f(44012√2x-1), ani z akustyką. 

Chciałbym również zwrócić uwagę na barwę dźwięku, a ściślej  na to,  co wpływa na 

jej powstanie oraz wykorzystanie. Barwa dźwięku jest niczym innym jak całym szeregiem 

przydźwięków i składowych harmonicznych, które tworzą spektrum akustyczne. Całe to 

harmonium tworzy barwę. Na składowe barwy wpływ ma rezonans własny wibratora (elementu emitującego 

dźwięk) materiału, z którego został zbudowany. Dla chordofonu (instr. strunowego) będzie to struna, dla 

idiofonu (perkusyjnych np. talerz) cały element drgający, z teorii w membranofonach (bębnach, kotłach) jest 

to membrana, choć w większości wibratorów organicznych wewnętrzne drgania własne są praktycznie 

wytłumione do zera (tak samo w przypadku strun jelitowych chordofonu) . 

Natomiast aerofony (dęte) nie będą miały czegoś takiego, jak rezonans 

własny materiału wibratora. 

 

Łukasz Guziczak, kl. I 
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MODA & URODA 
 

Skróć końcówki włosów sama! 
 
krok 1: Podziel włosy na cztery równe sekcje. Każdą z nich dokładnie 

przeczesz.  

 

krok 2: Każde pasmo zwiń wokół własnej osi od nasady po same końce. 

 

krok 3: Jedną ręką złap zawijasa, natomiast drugą (palcem wskazującym 

i kciukiem) przesuń w górę. Dzięki temu postrzępione końcówki wyjdą 

z zawiniętego pasma włosów. 

 

krok 4: Przytnij zniszczone końcówki nożyczkami i powtórz zabieg na każdej 

sekcji. 

 

GOTOWE!  

6 zasad mistrzyni e-zakupów! 

 
Przy zachowaniu ostrożności oraz zdrowego rozsądku zakupy w Internecie pozwalają 

zaoszczędzić czas i pieniądze! 

 

1. Korzystaj ze sprawdzonych e-sklepów. Pamiętaj, aby sprawdzić poniższe informacje: 

dokładną nazwę, adres, NIP, regon, numer KRS lub EDG,  przeczytaj opinie klientów. 

2. Nie daj się nabrać na kosmiczną okazję! Torebka Alexandra Wanga, skóra naturalna, 

prosto z Nowego Jorku za 500zł? Zapomnij! Sprzedawcy to nie filantropi. 

3. Kupując markowe rzeczy, przeczytaj opis oraz porównaj z oryginałem na stronie 

projektanta lub www.net-a-porter.com 

4. Znajdź niższą cenę! Portale takie jak ceneo.pl, okazje.info i wiele innych wyszukają 

sprzedawców, którzy za przedmiot czy usługę oferują najniższą cenę. Pamiętaj, iż należy 

doliczyć koszt przesyłki, podatek oraz cło – jeśli sprowadzasz towar spoza UE. 

5. Przy zakupie biletów na imprezy, koncerty czy spektakle nie można odstąpić od umowy. 

6. Nie wahaj się zgłaszać nieuczciwych sprzedawców, w uzasadnionych przypadkach 

zostawiaj negatywne komentarze. 

Oszukano cię? 

Bezpłatnej pomocy prawnej z zakresu prawa konsumenckiego udzielą ci m.in. 

Konsumenckie Centrum E-porad (http://www.konsumenci.org) lub za 

pośrednictwem infolinii konsumenckiej 800-007-707. 

Dee Zee 

Mango 
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MODA & URODA - CIĄG DALSZY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Pietrusiak, kl. II 
 

 

 

 

 

Moda w pigułce 

 Z czym kojarzy ci się jesień? Mnie z romantycznymi wieczorami i wymianą garderoby. Jest to moja 

ulubiona pora roku, w tym sezonie możemy łączyć szarości i czernie z kontrastowymi kolorami, takimi jak 

zieleń, róż, śliwka, burgund czy granat. Poniżej podaję kilka ciekawych propozycji, aby żadna stylizacja nie 

była nudna. Ciemne kolory i połączeniem z nimi ostrej fuksji to zdecydowany hit jesieni. Do niedawna 

zarezerwowany dla małych dziewczynek, lecz coraz częściej spotykamy go na ulicach u kobiet. Jeżeli jednak 

nie jesteś tak odważna, wystarczy delikatny różowy akcent, np. szalik, czapka czy biżuteria. 

 Moje ulubione kolory to butelkowa zieleń i burgund, które połączone wyglądają oszałamiająco, 

jednakże są ciemne; aby rozświetlić jesienną szafę, proponuję sporo srebrnych dodatków, które opanowały 

wybiegi. Możemy je znaleźć u M. Korsa, Max Mary, a przede wszystkim srebrne buty, które są najbardziej 

pożądane; aby było modnie i wygodnie, polecam creepersy, sztyblety lub motocyklówki. 

New Look 

Hego’s 

Tommy Hilfiger 
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WYNIKI WYBORÓW DO SU. 
 W czwartek 24 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

Według sprawozdania szkolnej komisji wyborczej:  

głosowało 84 osób z 94 uprawnionych do głosowania 

Agata Matkowska - 3 głosy z 82, czyli ok. 3,65 % wszystkich ważnych głosów 

Serafin Górski - 7 głosów z 82, co stanowi ok. 8,5% wszystkich ważnych głosów 

Mateusz Wiśniewski - 22 głosy, 26,8 % wszystkich ważnych głosów 

Zuzanna Oszust - 50 głosów, wygrywając wynikiem ok. 60,97% wszystkich ważnych głosów 

 Przewodniczącą szkoły na rok szkolny 2013/2014 ponownie została ZUZANNA OSZUST, której gratulujemy 

poparcia i życzymy wytrwałości, siły, odwagi i Bożego błogosławieństwa w realizacji planów.   

Znajdź nas na Facebooku i zaproponuj swoją piosenkę! 

        skopiuj kod na swojego smartfone’a 


