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GAZETKA SZKOLNA 
 

 

Możliwości (nie)tylko nastolatków 
Wraz z rozwojem cywilizacji, postępem 

maszyn, człowiek chętniej stawia na rozwój duchowy, 

intelektualny oraz fizyczny. W księgarniach, na półkach 

czy w internecie możemy coraz częściej oglądać różnego 

typu poradniki. Zakres tematów jest bardzo obszerny, 

każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od rozwoju 

osobistego jak i zawodowego, po zagadnienia związane z 

energią Chi, kończąc na efektownych ćwiczeniach 
trenerów personalnych. 

Z biegiem upływających lat diametralnie 

zmienił się sposób i styl życia ludzi. To właśnie naukę  

i rozwój stawiamy raz po raz na pierwszym miejscu. 

Naszym priorytetem staje się chęć bycia coraz to 

lepszym.(…) 

     Czytaj dalej: s. 3 

HIT! WYWIAD Z AKTORAMI  

Widowisko muzyczne „BOMONT SCHOOL” 
 

,,Bomont School” jest to spektakl przygotowany przez uczniów naszej szkoły 
uczęszczających na zajęcia teatralne organizowane przez nasze liceum. Został 
on opracowany na przykładzie musicalu Deana Pitchforda i Waltera Boobiego 
,,Footloose”. Za adaptację choreograficzną i reżyserską oryginalnego 
spektaklu Gliwickiego Teatru Muzycznego odpowiada aktor współpracujący z 
naszym liceum - Przemysław Łamacz. Premiera spektaklu odbyła się 18 
czerwca 2018r. w Sali Widowiskowo-Koncertowej ,,Muza”. Uczniowie 
przygotowywali się do spektaklu bardzo długo, a my doceniliśmy efekty ich 
pracy. Nasza reporterka spotkała się z aktorami, by zadać im kilka pytań. 

Opowiedz o relacji, jaka zachodzi między waszymi postaciami. Co sądzisz 
o własnej postaci?  
Jakub Letniowski: Czułem się rewelacyjnie, moja postać jest bardzo ciekawa, 
polubiłem ją, bardzo dobrze mi się ją odgrywało.  

Czy ta postać jest do Ciebie podobna? 

JL: Wszedłem w jej buty. To znaczy, ogólnie ja nie tańczę na co dzień [rozmówca 
określił to w żartobliwy sposób], ale nie ukrywam, że dobrze czułem się w skórze 
swojej postaci.  

Jaka relacja zachodzi między Renem a Ariel? 
JL: Jesteśmy razem; na początku Ren jest obiektem westchnień dziewczyn ze 
szkoły, ale jednak wybiera tę jedyną, w tym przypadku Ariel [Julia Łamacz], która 
jest swego rodzaju zakazanym owocem, ponieważ jest to córka dyrektora Clarka. 
                                                                                                                                                  
Ciąg dalszy: s. 14 
 SPOWIEDŹ INTROWERTYKA 

Kim tak naprawdę jesteś ?  

Jesteś osobą otwartą i pełną energii? Kimś, która łatwo 

nawiązuję kontakty? A może jesteś zamknięty w sobie, 

nieśmiały? Jesteś zdeterminowany do działania? 

Strachliwy? Odważny?   

Można by tak wymieniać wiele przymiotników 

określających różne typy osobowości, lecz pytanie 

brzmi: jakim typem osobowości jesteś ty? (…) 

           Czytaj dalej: s. 4 

 

 

Sekrety wilkołaków. Poznaj tajemnice 

tych niezwykłych istot! (s. 12) 

Znana noblistka zamierza znisz-

czyć system edukacji… (s. 5) 

Siatkówka kontra piłka nożna? 

Sport z dystansu (s. 13) 

 

Aktorzy „Teatru Naszego” podczas występu. 

 

zdjęcie 
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Spowiedź introwertyka (s. 1, 4) 

Wywiad z aktorami „Bomont School” (s. 1, 14-16)  

110 urodziny Plater (s. 2) 

Znana noblistka zamierza zniszczyć francuski system 

edukacji?!  (s. 5) 

Griswold ostro o Poe: „Gdybyś był dobrym 

pisarzem, nie musiałbyś pisać recenzji!” (s. 5) 

Jak one to robią? (s. 5) 

Iwan IV Groźny mordercą?! (s. 6) 

„Le Spectacle du Poniatowski” już dostępne! (s. 6) 

Los zwierząt w naszych rękach (s. 7) 

Dlaczego szkoła nie powinna zaczynać się tak 

wcześnie? (s. 7-8) 

Dlaczego chłopaki nie płaczą? (s. 8) 

Czary-mary w Sosnowcu! (s. 8) 

Elegia o czasie minionym, a dni wolnych nadal za 

mało (s. 9) 

„(Nie) idealność” (s. 10) 

„Iluzja” (s. 10) 

Cenzura XXI wieku, czyli o poprawności politycznej 

słów kilka  (s. 11) 

Kampania w naszej szkole (s. 11) 

Bestiariusz  - Wilkołak (s. 12) 

Siatkówka vs. piłka nożna (s. 13) 

Artyści bez środków wyrazu (s. 13) 

 

 

110 URODZINY PLATER 
 

Sobota 13.10.2018 roku zapisała się w historii naszego Liceum złotymi zgłoskami – 

hucznie uczciliśmy 110 rocznicę istnienia Naszej Szkoły. Wielu znamienitych gości 

zaszczyciło swoją obecnością uroczystości zorganizowane w Katedrze, sali 

koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych, w naszej siedzibie przy Parkowej 1 oraz 

spotkanie uświetnione uroczystą kolacją w sosnowieckim Pałacu Dietla. Dzień 

wcześniej uczniowie i nauczyciele Liceum złożyli kwiaty na grobie założycielki Szkoły, 

Józefy Siwikowej oraz grobach platerańskich dyrektorów i  nauczycieli. 

Sobotnia gala, którą poprowadził znakomity dziennikarz TVP Michał Adamczyk, 
zgromadziła absolwentów, nauczycieli, uczniów Plater i ich rodziców, przyjaciół, 
dyrektorów placówek  oraz przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych.  
Wśród zaproszonych gości pojawili się zarówno absolwenci Naszej Szkoły jak również 
grono znamienitych gości sympatyzujących z naszą placówką. Należy tutaj wymienić 
m.in.: Wicemarszałek Sejmu Barbarę Dolniak, Posłów na Sejm RP: Ewę Malik – 
absolwentkę Plater,  Barbarę Chrobak, Waldemara Andzela, Prezydenta Miasta 
Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. W czasie gali zaprezentowano też nagranie 
nadesłane przez Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwigę Wiśniewską,  w którym  
podkreśliła fakt wieloletniej współpracy ze szkołą i przekazała gratulacje z okazji 
Jubileuszu Liceum. 

Na zainscenizowanej w sali koncertowej „platerańskiej ławce” absolwenci Liceum:  
Ewa Jędryk-Czarnota, artystka malarka, Bogdan Święczkowski, Prokurator Krajowy,  
Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz zastępca 
prezydenta Sosnowca, Zbigniew Byszewski wspominali z nieukrywanym wzruszeniem 
lata spędzone w II LO, śmieszne sytuacje, a przede wszystkim wspaniałych nauczycieli, 
którzy wpłynęli – jak sami stwierdzili – na ich przyszłość. 

W przedstawieniu wyreżyserowanym przez Przemysława Łamacza uczniowie Liceum 
przenieśli gości w przeszłość, w odkrywczy i niesłychanie energetyczny sposób 
prezentując dzieje naszej sosnowieckiej „szkoły nad Przemszą”. 

Wieczorem przy Parkowej 1 miały miejsce wzruszające spotkania po latach 
absolwentów i nauczycieli, goście mogli również odnaleźć siebie i przyjaciół  na 
kartach dawnych kronik szkolnych i na licznych tableau i obejrzeć wystawę malarstwa 
Ewy Jędryk-Czarnoty. 

Wieczorne spotkanie  w pałacu Dietla to kontynuacja obchodów 110 – lecia szkoły, 
tym razem przy suto zastawionych stołach, gdzie goście mogli w luźnej atmosferze 
podsumować lata swojej edukacji w szkole w trakcie rozmów z dawno niewidzianymi 
przyjaciółmi, nauczycielami, czy ciekawymi gośćmi. Impreza, w trakcie której można 
było bawić się przy muzyce puszczanej przez profesjonalnego DJ’a, trwała do białego 
rana.                
                                                                                                       [Żródło: http://plater.edu.pl] 

 

 

„Teatr Nasz” działa w II LO im. Emilii Plater od wielu lat i skupia młodzież uzdolnioną artystycznie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwości (nie)tylko nastolatków 

Chcemy być bardziej atrakcyjni na rynku pracy, dla 

potencjalnego partnera lub po prostu dla nas 

samych.  

Współczesnemu człowiekowi nie wystarcza już wizja 

bycia przeciętnym Kowalskim, nie chcemy być 

zwyczajni, chcemy być ponad to. Nasze plany, cele i 

ambicje są wygórowane. Jesteśmy pewniejsi siebie 

przez co nie boimy się podnosić poprzeczki coraz to 

wyżej. Marzymy o spełnieniu zawodowym, życiowym 

oraz partnerskim.  

E!MILKA (październik 2018), s. 3 

Udział w takiej wymianie można brać już od 15 roku życia! Są trzy warianty 

wymian: wakacyjna trwająca 2 miesiące, półroczna trwająca 5 miesięcy (jeden 

semestr) lub całoroczna trwająca 10 miesięcy (dwa semestry). Wymiany 

najczęściej prowadzone są na terenie Europy, jednak w Polsce działa wiele 

organizacji, które umożliwiają wymianę na dalszych terenach, takich jak Azja czy 

USA. Jednak, decydując się na taką opcję, musisz liczyć się z tym, że program 

nauczania w każdym kraju jest inny. Wracając do domu, możesz zauważyć dość 

duże braki pomiędzy tym, co umiesz, a tym, co powinieneś umieć.  

Jeśli i ta opcja cię nie przekonuje, a koniecznie chcesz zwiedzić świat i poznać 

jego uroki, świetnym pomysłem będzie zostanie Au Pair. Nie tylko będziesz mógł 

zatopić się w kulturze kraju, ale także zarobisz niemałe pieniądze, świetnie się 

bawiąc. Zostając Au Pair, decydujesz się na zamieszkanie u host-rodziny i 

deklarujesz tym samym, że będziesz sprawować opiekę nad najmłodszymi 

członkami rodziny. Przez rok masz możliwość uczestniczenia w codziennym życiu 

osób goszczących cię, możesz zobaczyć „od środka”, jak wygląda życie poza Polską. 

Host-rodzina będzie traktować cię jak członka rodziny, będziesz uczestniczył w 

świętach, przyjęciach, różnego typu wyjazdach i eventach.  

Jeśli zainteresował cię temat, odsyłam cię do stronki, na której masz wszystko 

bardzo jasno wyjaśnione i bez problemu zdobędziesz więcej informacji na temat 

pozostania Au Pair (http://www.aupair.pl/).  

Zdaję sobie sprawę z faktu, że wkraczamy już w taki etap, gdzie ukończenie 

zwykłych studiów nie wystarcza. Na obecnym rynku pracy trudno jest się wybić, 

coraz ciężej jest nam zaskoczyć pracodawcę. 

Jak do tego dojść, co zrobić, aby nam się udało? 

Tak naprawdę już przy wybieraniu szkoły średniej musimy myśleć nad 

tym, na jakich pracowników będzie zapotrzebowanie za 10-15 lat. 

Zapotrzebowanie na rynku pracy bardzo szybko ulega zmianie, coraz więcej 

zawodów zostaje wyparta przez maszyny i narzędzia skomputeryzowane. Nie 

mamy 100% gwarancji, że nasz obecny „przyszłościowy” zawód nie ulegnie 

diametralnej zmianie.  

Tutaj z pomocą przychodzą nam kursy kwalifikacyjne. Jest to najszybsza  

i najtańsza forma doszkolenia z danej dziedziny. Kursy, w zależności od 

specjalizacji, trwają od 0,5-1,5 roku, oczywiście zaocznie. Przystąpić można do 

niego dopiero po ukończeniu 18 roku życia. KKZ oferują nam pełen wachlarz 

możliwości i zmieniania branży, przez co jesteśmy bardzo elastyczni i atrakcyjniejsi 

dla pracodawcy.  

Jeśli już od najmłodszych lat myślimy o tym, jak zdobyć dodatkowe punkty podczas 

rekrutacji, uważam, że jednym z najlepszych sposobów jest podjęcie 

jakiejkolwiek pracy dorywczej zaraz po ukończeniu 16 roku życia. Stajemy się 

wtedy potencjalnie ciekawszym kandydatem na dane stanowisko. Dajemy do 

zrozumienia, że podchodzimy poważnie to tematu „praca”, jesteśmy ambitni, 

wytrwali i myślimy przyszłościowo. Jednak, jeśli twoja pierwsza młodość minęła z 

wiatrem, nie trać nadziei.  

Ostatnią na mojej liście, ale jakże ciekawą rzeczą są studia MBA (Master 
of Business Administration). Jest to chyba najbardziej ceniona i chyba podstawowa 
forma kształcenia menedżerów na całym świecie. Są to dwuletnie studia 
podyplomowe przeprowadzane w języku angielskim. Jak wskazują rankingi oraz 
sondaże, absolwenci nie mają problemu z wybiciem się na rynku polskim jak  
i zagranicznym. Dostają znacznie wyższe płace oraz nie mają problemu ze 
znalezieniem pracy. Po ukończeniu jakiejkolwiek uczelni absolwenci programu 
otrzymują tytuł i dyplom MBA  - taki sam, jaki otrzymaliby studiując w Kanadzie. 

 
Julia Dębek, Ia 

Skoro mamy już określone plany, wiemy czego chcemy 

i jak będzie wyglądać nasza wizytówka, pozostaje 

realizacja. 

Zacznijmy od tego, że nigdy nie jest za późno na 

zmiany na lepsze lub na podjęcie jakiekolwiek 

działania. Nie jest ważne, czy masz lat 15, 40 czy 60 

lat, zawsze jest odpowiedni moment na podjęcie 

pierwszego, tego odpowiedniego kroku. Myślę  

(i pewnie jak większość z Was), że rzeczą podstawową 

na drodze do sukcesu jest język. Nieważne, czy będzie 

to język hiszpański, niemiecki czy angielski. Jest to 

zawsze dodatkowa forma kontaktu z drugim 

człowiekiem i możliwość zatopienia się w innej 

kulturze. Jednak, na bazie swojego doświadczenia 

wiem, że język angielski jest najbardziej uniwersalnym 

językiem na świecie. Dzięki niemu będziesz mógł się 

praktycznie porozumieć z każdym. Jak powiedział 

pewien znany poeta; „Człowiek żyje tyle razy, ile zna 

języków”. 

Dlatego nie bójmy się obcować z innymi językami niż 

polski. Jeśli znamy już język, to tak naprawdę mamy 

już wszystko. Jesteśmy w stanie wyjechać z kraju w 

poszukiwaniu lepszego wykształcenia, lepszej pracy, 

czy też w celach rozrywkowych. Zdecydowanie więcej 

osób po ukończeniu szkoły średniej decyduje się na 

studia zagraniczne. Jest to nie tyle forma 

samorealizacji, co chęć poznania świata. Z dnia na 

dzień świat otwiera się coraz bardziej. Na świecie nie 

ma już takich barier jak kiedyś. Będąc w Unii, masz 

możliwość podróżowania w 28 krajach bez załatwiania 

wiz, tylko i wyłącznie z paszportem lub dowodem. 

Nawet jeśli Twoim wielkim marzeniem są studia poza 

granicami UE, to kraje zachodnie coraz chętniej i 

częściej wydają wizy studenckie, uprawniające do 

ukończenia studiów w danym kraju. Niemniej jednak 

jeśli nie czujesz się na siłach, aby rozpocząć całkowicie 

inne życie, pozostawić rodzinę i przyjaciół, świetną 

alternatywą staje się wymiana międzynarodowa. 

DZIAŁ: MAM TĘ MOC 

http://www.aupair.pl/
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Spowiedź introwertyka  

W społeczeństwie wyróżniamy kilka typów osobowości.  Zanim zacznę zastanawiać się 

w ogóle czym jest introwertyzm, proponuję określić cechy samego siebie przy pomocy 

prostych pytań. Tak naprawdę im więcej osób dowie się, jakie są jego prawdziwe cechy 

oraz cechy w tym przypadku introwertyka, tym więcej z nich będzie mogło zrozumieć,  

z czym zmaga się osoba będąca introwertykiem.  

Nazwa „introwertyzm” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ,,intra”, czyli zwracać się 

i ,,vertere”, czyli do wewnątrz. Analogicznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest to 

typ bardziej zamknięty w sobie. Introwertykiem nie jest osoba, którą zobaczysz wśród 

grona osób na imprezie czy koncercie, a jeżeli już zgodzi się na wyjście, będzie on 

pierwszym, który będzie chciał z takiego miejsca wyjść. Taka osoba zmaga się z mniej 

przyjemną stroną swojego życia, którą jest brak zrozumienia ze strony społeczeństwa. 

Jak zachowuje się, co czuje…, czyli w jaki sposób rozpoznać introwertyka? 

Osoba będąca introwertykiem pewnie niejeden raz w swoim życiu znalazła się w 

sytuacji, kiedy była namawiana przez swoich rówieśników do wyjście na imprezę  

i wtedy chciała odmówić - nie dlatego, że ich nie lubi, ale dlatego, że czułaby się po 

prostu źle, niekomfortowo i o wiele lepiej czułby się w domu. W odpowiedzi pewnie 

usłyszała: „Nie chce ci się” albo ,,Nie marudź”, ,,No chodź, czekamy tylko na ciebie”.  

Wsparcie najbliższych jest bardzo ważne i nie chodzi tu o szczere rozmowy, ponieważ 

jedną z cech introwertyka jest małomówność, nie są tu potrzebne wizyty u psychologa 

czy innego specjalisty - introwertyk będzie spokojny wtedy, gdy odczuje zrozumienie. 
Taka osoba w sytuacjach niejasnych czuje się jeszcze bardziej onieśmielona. 

Introwertyk to osoba, która nie lubi wychodzić z domu, ponieważ w ten sposób 

opuszcza jego strefę bezpieczeństwa, terytorium (jeżeli tylko mieszka z nim więcej 

domowników, taką jego strefą bezpieczeństwa jest pokój introwertyka). 

 

To , że ktoś ma cechy introwertyka nie oznacza, że jest 

odosobniony od całego społeczeństwa. Taka osoba ma 

znajomych lecz jest to zazwyczaj grupa ludzi licząca trzy, 

cztery osoby, a wyróżnia ich to, że bardzo długo i dobrze 

się znają. Tylko w takim towarzystwie zauważysz, jak 

introwertyk odezwie się, w takiej grupie jest w stanie 

wytworzyć sobie nową strefę komfortu. Gdy tylko pojawi 

się większa liczba ludzi, introwertyk znów zaczyna 

milczeć, co powoduje u innych niezbyt przyjemny stan, 

poczucie konsternacji. Ludzie, którzy nie są świadomi 

tego, czym jest introwertyzm, często uważają taką osobę 

za buca, sądzą, że są lekceważeni, itp. Introwertyk, słysząc 

słowa: ,, A ty co nic się nie odzywasz, może powiedziałbyś 

się coś?” negatywnie reaguje. Zmuszanie takich ludzi do 

jakiegokolwiek działania nic nie da, a tylko spowoduje u 

nich większy dyskomfort. Introwertyk może czuć się 

zawstydzony, że ktoś na forum zwrócił mu uwagę i może 

zamknąć się w sobie jeszcze bardziej.  

Co zrobić? Jak zachowywać się w kontaktach  

z introwertykiem?  

Rozwiązaniem na pewno nie jest zmuszanie takiej osoby 

do zrobienia czegoś, z czym nie czuje się komfortowo. 

Introwertyk może sam dojść do pewnych spraw, 

przemyśleć je sobie, przeboleć, ale to musi być jego 

decyzja, poczucie, że robi coś tu i teraz, bo tego chce, a 

nie dlatego, bo ktoś mu nakazuje.  

Teraz już wiesz, kim jest introwertyk i jak on się czuje. 

Kolej na ciebie - usiądź, przemyśl i odpowiedz sobie na 

zadane wcześniej pytanie: „Kim ty tak naprawdę jesteś?”.  

W ludziach piękne jest to, że różnimy się od siebie. Każdy 

jest inny i to nie znaczy, że wszyscy mamy się kochać, ale 

również nie powinno się to sprowadzać do przymusu  

i szykanowania drugiej osoby tylko dlatego, że jest cicha, 

nieśmiała, bo tak naprawdę nie wiadomo, o czym druga 

osoba myśli.  

Może teraz to właśnie introwertyk do ciebie przemawia, 

by pokazać ci, jak się czuje człowiek reprezentujący taki 

typ osobowości?  

Nikola Świtała, 2a 

 

Grafika: Rawpixel.com - Freepik.com 

 

Sławni introwertycy: bit.ly/2P8bvYyb  

Zachowanie introwertyków (ilustrowany poradnik): 

https://joemonster.org/art/39250  

 

DZIAŁ: MAM TĘ MOC 

    

Jeżeli czyta to jakiś introwertyk, na pewno nie raz usłyszał od członków rodziny: 

„Co tak sam siedzisz, dlaczego nie bawisz się z innymi dziećmi?” 

W trudnych sytuacjach introwertyk czuje się jeszcze bardziej onieśmielony. Często musi 

się do czegoś zmuszać, co bardzo utrudnia mu życie; takim przykładem jest chociażby 

poznawanie nowych ludzi, co introwertykowi przychodzi bardzo ciężko. Strach osoby, 

która jest introwertykiem, przenosi sie jego życie do tego stopnia, że widząc w sklepie 

ładną ekspedientkę za ladą, boi się do niej podejść i woli wyjście z pomieszczenia lub iść 

do innego sklepu. Taka osoba, cokolwiek robi, woli to robić w swoim domu czy nawet  

w jednym swoim wybranym pokoju, ponieważ tam jest jego terytorium, strefa 

komfortu, czuje się w tym miejscu bezpiecznie.  

Słysząc cały czas powtarzane ze strony najbliższych słowa: „Ty cały czas siedzisz w tym 

pokoju, w ogóle z niego nie wychodzisz”, introwertyk czuje się wtedy bardzo źle, w jego 

ocenie świata dominuje przygnębienie, uważa się za osobę gorszą, chce zamknąć się  

w swojej strefie bezpieczeństwa, bo tam czuje się najlepiej. Introwertyk najczęściej nie 

jest pewny siebie, rozgadany i uśmiechnięty, dlatego o wiele łatwiej jest takiej osobie 

rozmawiać na przykład przez internet, będąc na swoim miejscu. Sprawa komplikuje się 

jednak, gdy musi spotkać się z internetowymi znajomymi w rzeczywistości, okazuje się 

wtedy, że osoby, które spotkają introwertyka, wyobrażali sobie taka osobę całkowicie 

inaczej. 

Niektórzy introwertycy potrafią rozmawiać przez telefon, lecz są również tacy, który 

wręcz tego nienawidzą, ponieważ przeszywa ich strach przed tym co powiedzą. 

Zastanawiają się, czy to, co chcą powiedzieć, głupio nie zabrzmi, wstydzą się. Jak już 

wspominałam na początku, jedną z cech introwertyka jest małomówność, na 

rodzinnych imprezach podpatrzysz może, jak taka osoba się uśmiecha, lecz rzadko  

a wręcz prawie w ogóle się nie odzywa, zawstydzony nawet własną obecnością. 

 

 

https://joemonster.org/art/39250
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Znana noblistka zamierza 

zniszczyć francuski system 

edukacji ?! 
 

Maria Skłodowska - Curie znana jest ze swojego 

kontrowersyjnego i nietuzinkowego stylu życia. 

Nie żyje w typowym układzie rodzinnym, jest  

pierwszą kobietą wykładającą na Sorbonie, a na 

podróż poślubną wybrała się na rowerze! 

 

Ostatnio, związana z Polską i Francją noblistka 

znów wywołała społeczne zamieszanie.  

W  minionym tygodniu pisaliśmy o jej wypowiedzi 

odnośnie edukacji swoich dzieci (patrz. 

Składowska-Curii nie chce kształcić dzieci?). 

Kwestionowała błędy w systemie edukacji oraz 

mówiła o niechęci wysłania swoich dzieci do 

szkoły publicznej.   

 

Maria jednak znalazła na to sposób. Ze swoimi 

przyjaciółmi naukowcami założyła ,,szkołę 

domową”, w której uczą swoje dzieci. Chodzi tam 

obecnie około 10 dzieci. W projekt ten są 

zaangażowani m.in. Jean Perrin, Paul Langevin, 

Henri Mouton czy Alice Chavannes. 

 

Jesteśmy zaintrygowani jej pomysłem! A wy, co 

sądzicie o takim nauczaniu? Też tak chcielibyście 

kształcić swoje pociechy?  

[Gertruda Von Valois] 

 

Griswold ostro o Poe: „Gdybyś był 

dobrym pisarzem, nie musiałbyś 

pisać recenzji!” 

Konflikt między literatami nadal trwa! Ostatnio Rufus Wilmot 

Griswold ostro skrytykował Edgara Alana Poe. Nie dość, że obraził go 

jako pisarza,to także nazwał twórcę pedofilem! Przypominamy, że 

żona Poego miała tylko 13 lat, kiedy wyszła za niego za mąż! 

 

Kłótnia między autorami trwa już od paru lat. Spór rozpoczął  się, 

gdy Griswold wydał tom poezji „The poets and poetry of America”, w 

którym znajdowały się poematy Edgara. Jednakże na ponad 50 

poematów w książce, tylko 3 był Poego! Podobno Griswold dostał ich 

o wiele więcej. Poe zarzuca mu także to, że wszystkie jego dzieła są na 

końcu zbioru oraz wydane niestaranne , czyli ze specjalnymi błędami 

ortograficznymi, które miały się znajdować tylko w jego dziele!  

 

Co sądzicie o tym konflikcie? Kto ma w nim rację? Czy Griswold 

według was przesadził z takimi oskarżeniami? 

[Gertruda Von Valois] 

 

DZIAŁ: FACECJE 

JAK ONE TO ROBIĄ?  Szlachcianki im zazdroszczą! 

Poznaj tajemnicę sylwetek tych dziewczyn! 

 

Pańszczyźniane chłopki wyglądają zazwyczaj na dużo starsze i szczuplejsze 

niż w rzeczywistości. Przypadek? Nie! To efekt wielu wyrzeczeń i ciężkiej 

pracy. Na wiosnę odkrywają przed Wami sekrety swojego wyglądu! 

 

Czy na śniadanie jem gluten? A co to jest “śniadanie”? – pyta naszego reportera 

Jagna (15 l.). Leniuchom zostawiam bataty. Mój wybór to baty. Nie tylko rzeźbią 

sylwetkę, ale zapewniają naturalny peeling skóry pleców – dodaje. Mąż wspiera 

mnie w utrzymaniu kościstej sylwetki. Tej zimy resztkami sił wygrzebałam spod 

śniegu korzonki i już miałam je zjeść, ale wtedy Maćko wyrwał mi z rąk pokusę i 

zjadł sam! – przekonuje pani Bogna, żona karczmarza. Kalorii nie liczę, bo nie 

umiem liczyć. Efekt Yoyo od kiszonej kapusty nam nie grozi [śmiech, kaszel] – 

deklaruje Ewa Chodak, żona szewca. 

 

Metody dziewczyn z powątpiewaniem podpatrują mniszki. Niestety, nie udało się 

nam zapytać ich o autorską dietę-cud – nie wpuszczono nas do zakonu 

zamkniętego. Co myślicie o takich sposobach na zgrabną sylwetkę?   

 

[Źródło:http://facecje.pl/stylzycia/one-robia-szlachcianki-nienawidza-

poznaj-tajemnice-sylwetek-tych-dziewczyn/] 

 

 

 

 

 

 

 

Facecja (z łac. facetia – żart, dowcip) – krótkie 

opowiadanie, w formie pisanej lub ustnej,  

o żartobliwej treści, zakończone dowcipną pointą, nie 

pozbawione składników umoralniających czy 

satyrycznych. 

Facecje wywodzą się z przekazywanych ustnie 

anegdot, które funkcjonowały już w starożytności  

i przenikały do dzieł pisanych. Teoretyczną podstawę 

facecji zawarł Cyceron w traktacie „De oratore”, gdzie 

zamieścił również zbiór anegdot. 

[Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Facecja] 
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DZIAŁ: FACECJE 

 

Ilustracja: Klaudia Gańczak 

Iwan IV Groźny 
mordercą?! 

Moskiewski car znany jest ze swej 

brutalności oraz z fanatyzmu 

religijnego. Tym razem cały kraj 

obiegła plotka, jakoby Iwan 

zamordował jednego ze swoich 

synów, Dymitra Iwanowicza. 

Poddanym, niestety, dobrze 

znany jest sadyzm władcy. W rezultacie 

wielu Rosjan ze strachu często ucieka za 

granicę, żeby poczuć trochę więcej 

swobody, lecz od pewnego czasu mówi 

się, że car poszedł o krok dalej - do 

zadawania cierpienia nawet własnej 

rodzinie. 

 Plotka dotarła do nas znad 

granicy litewsko - mołdawskiej, kiedy 

podczas jednej z karczmarskich bib ktoś 

nagle zaczął się użalać na władzę w 

Wielkim Księstwie Moskiewskim. 

Powiedział, że na carskim dworze został 

znaleziony Dymitr z wieloma głębokimi 

ranami na ciele i pewnie jest to efekt 

ataku gniewu Iwana. 

Na razie nie wiadomo, czy w 

ogóle car odniósł się do plotki. 

Postanowiliśmy więc wysłać szpiega w 

celu zdobycia większej ilości informacji 

oraz potwierdzenia nurtującego nas 

pytania, czy Iwan IV Groźny 

rzeczywiście zabił własnego syna. Już 

niebawem prawda ujrzy światło dzienne! 

[Fascinadi] 

 
Car Iwan IV Groźny. Grafika: domena publiczna 

 

„Le Spectacle du Poniatowski”  
już dostępne! 

Pierwszy odcinek o życiu ekscentrycznego polskiego celebryty szlacheckiego pochodzenia jest już 

dostępny w najnowszym wydaniu ,,Ekraniku Pospolitego”. 

 Życie Stanisława Poniatowskiego obfituje w skandale. Od teraz jego poczynania będą na 

bieżąco opisywane w najpopularniejszej gazecie plotkarskiej współczesnej Rzeczypospolitej, do 

której załączone są również wywiady oraz wspomnienia młodego szlachcica i osób z jego 

najbliższego otoczenia. 

 Pierwszy odcinek ,,Le Spectacle du Poniatowski”, czyli ,,Przedstawienie 

Poniatowskiego”, wywołał niemałe poruszenie wśród wysoko urodzonych dostojników, 

szczególnie w środowiskach neosarmackich oraz ludzi nauki. Chodzi tu o fragment, w którym 

Stanisław dzieli się z nami rodzinną legendą, jakoby podczas jego narodzin goszczono u niego 

pewnego Szweda. W momencie zobaczenia nowonarodzonego szlachcica, gość podobno 

wykrzyknął: „Pozdrawiam cię, królu Polaków, chociaż jeszcze nic nie wiesz o swoim 

wyniesieniu!”. Poniatowski uważa te słowa za prorocze oraz wierzy w swe królewskie powołanie. 

Wiele osób kompletnie nie zgadza się ze szlachcicem. Wawrzyniec Potocki twierdzi, że 

celebryta jest wybitnie naiwny i skłonny do manipulacji oraz do patologicznego kłamstwa, zaś 

prymas Gabriel Podoski uważa go za bezbożnego bachora, któremu nie będzie służyć. 

 Jak jednak potoczą się wydarzenia? Czy Stanisław Poniatowski zostanie królem Polski? 

Czy może przytoczona historia to iście goebbelsowska propaganda? Dowiemy się w kolejnych 

odcinkach. 

[Fascinadi] 
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Los zwierząt w naszych rękach 
W ostatnim czasie, przeglądając YouTube, natknęłam się na filmik 
dziewczyny posługującej się nickiem @juszus. Nagrała ona film 
dotyczący m.in. lisich ferm. Bardzo mnie on poruszył. 
 

Od zawsze los zwierząt był mi bliski. Już w gimnazjum należałam do 
grupy wolontariuszy działających na rzecz zwierząt. Nie brałam udziału 
w jakiś wielkich przedsięwzięcia, ale myślę, że jak na mój wiek robiłam, 
ile mogłam. Chodziłam oswajać małe kociątka, kiedy była taka 
możliwość wyprowadzałam psy ze schroniska na spacery czy 
organizowałam różne zbiórki karmy oraz koców dla nich. 
 
Nigdy nie zastanawiałam się, jak wygląda życie zwierzęcia hodowanego 
na skórę, ale po obejrzanym przeze mnie wspomnianego filmiku 
zaczęłam szukać większej ilości informacji na ten temat. Natrafiłam na 
artykuł, w którym kobieta opowiada, czego świadkiem była na lisiej 
fermie. Pisze o tym, w jakich bestialskich warunkach żyją te biedne 
zwierzęta.  
 

 

 

[Źródło zdjęcia: https://www.otwarteklatki.pl/] 

Dlaczego szkoła nie powinna 

zaczynać się tak wcześnie? 
Każdego dnia miliony dzieci i młodzieży musi się dosłownie 

„zwlekać” z łóżek i w stanie półsnu iść na lekcje. Nie jest to zdrowe dla 
nich samych, ani nawet przydatne, bo jeżeli chce się człowiekowi 
spać, to nie wyniesie on nic z lekcji oraz nie przyswoi żadnej wiedzy. 
Uważam, że jest to bardzo niewygodne zarówno dla uczniów, 
nauczycieli oraz całej placówki szkolnej, ponieważ, jak wiadomo, 
każdy lubi się wyspać i wtedy dopiero jest przygotowany i chętny do 
obowiązków czekających go za dnia. 
 Lekcje w szkołach zaczynają się zazwyczaj o ósmej rano. Tzn. 
że uczniowie, którzy do szkół dojeżdżają komunikacją miejską lub 
chodzą do niej pieszo dłużej niż 10 min, muszą wstawać około 6:30 
rano. Zaczynanie edukacji o tak wczesnej godzinie pochodzi już nawet 
z czasów przedwojennych. Wtedy wynikało to z faktu, że wiele 
placówek pracowało na kilka zmian.  

Szkoła jest głównym czynnikiem, który kształtuje plan dnia 
młodego człowieka. Najpierw idzie on do szkoły, potem wraca do 
domu, je obiad i siada do zadań, dodając do tego chwilę odpoczynku 
oraz naukę i przygotowanie się na następny dzień - wielu z nich 
kładzie się spać dopiero po 24. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują 
od 8-10 godzin snu, czego nie są w stanie zrealizować przez obowiązki 
szkolne.  

 

Klatka samca ma wymiary 60 × 90 cm, gdy średnia długość lisa to 75 
cm. Samice mają tylko troszkę większe klatki, żeby mogły wydawać na 
świat jeszcze więcej małych lisków, które i tak w bardzo krótkim czasie 
zostaną zabite i obdarte ze skóry. Przeciętny lis w ciągu dnia przebiega 
nawet do 20 km, więc jak strasznie muszą się czuć te uwięzione na 
mikroskopijnej przestrzeni.  

 
Lisy na takich fermach są pozbawione stabilnego podłoża, ich łapy przez 
całe ich życie oparte są na kratach. Załatwiają się pod siebie i większości 
przypadków nikt nie sprząta ich odchodów. Pozwolę sobie przytoczyć 
fragment tego artykułu, który uderzył mnie najbardziej: „Nie było 
leków, szczepionek. Ran nie opatrywało się, połamane łapy albo same 
zrastały się, albo doprowadzały zwierzę do śmierci w męczarniach, 
choroby dziąseł uniemożliwiały jedzenie, guzy ropiały, pękały. Nikt tym 
zwierzętom nie pomagał (...). Wśród stada występował cały szereg 
chorób oraz zaburzeń behawioralnych. Od stereotypii, czyli 
nieustannego kręcenia się w kółko lub biegania od jednego krańca 
klatki do drugiego, przez samookaleczenie, gryzienie własnego ogona 
czy łap po apatię, całkowity bezruch, brak reakcji na otoczenie, brak 
apetytu. Do tego biegunka, brodawczyca, ropienie oczu. Pamiętam 
zwierzęta z całkowicie łysymi ogonami, z łapami pogryzionymi do krwi, 
z guzami wielkości melona, z dziąsłami tak spuchniętymi, że nie mogły 
zamknąć pyska”. [Źródło: https://www.otwarteklatki.pl/rok-z-zycia-lisa-
wspomnienia-swiadka/]  
 
Dla mnie jest to naprawdę przerażające, jaki los może zgotować 
człowiek innemu żywemu stworzeniu. Co te biedne zwierzątka muszą 
przechodzić, jak bardzo cierpią! 
 
4 MILIONY zwierząt ginie co roku w Polsce, ponad 50 MILIONÓW na 
świecie. Po co! Żeby jakaś bogata pani mogła szczycić się „pięknym”  
i drogim futrem? To jest bestialstwo!  
 
Badania pokazują, że 66% Polaków i Polek sprzeciwia się hodowli lisów 
na futro. Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji, który może 
uchronić od cierpienia miliony zwierząt w Polsce. Projekt zawiera 
szereg zmian ważnych dla zwierząt. Wśród nich – zakaz hodowli 
zwierząt na futro. Mam najszczerszą nadzieje, że projekt ten przejdzie  
i zostanie wprowadzony w życie jak najszybciej, bo zwierzęta, to nie są 
ubrania, tylko żywe stworzenia, które cierpią jak człowiek i czują jak 
człowiek. One też odczuwają ból. 

Justyna Pszyk, Ia 

 

Najnowsze badania na temat snu młodzieży szkolnej 
przeprowadził naukowiec Paul Kelley ze Sleep and Circadian 
Neuroscience Institute na Uniwersytecie w Oxfordzie. Dowiódł on, że 
dzieci tracą tygodniowo 10 godzin snu przez wczesne wstawanie. 
Twierdzi on także, że ignorowanie naturalnych rytmów 
okołodobowych może doprowadzić do wycieńczenia, frustracji, a 
nawet zwiększenia masy ciała. Niewyspanie wpływa też za obszar 
mózgu w obrębie kory przedczołowej, który odpowiada za 
kontrolowanie naszych emocji.  Wyspanie jest warunkiem 
koniecznym do naszego prawidłowego funkcjonowania w kontaktach 
z innymi osobami w obliczu codziennych wyzwań. 

W dwudziestym pierwszym wieku, w dobie komputerów 
znacząca liczba nastolatków żyje „trybem nocnym”. Zdecydowanie 
woleliby siedzieć na zajęciach do godzin późniejszych niż wstawać 
wcześniej. Schemat społecznych zachowań wygląda w taki sposób, 
aby uczniowie jak najszybciej wracali z zajęć, aby potem pomóc w 
obowiązkach domowych, ale gdzie w tym dobro dziecka? Oczywiście, 
gdyby dziecko wiedziało, że może pospać do późna, automatycznie 
kładłoby się spać później. 
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Uważam jednak, że wciąż jest to lepsze rozwiązanie niż 
chodzenie spać późno (z różnych powodów) i odsypianie tego na 
ławce w czasie zajęć. 
 Podsumowując, szkoła nie powinna zaczynać się o tak 
wczesnej godzinie. Oczywiście, dla szkół podstawowych i liceów te 
godziny powinny być różne. Przede wszystkim dlatego, że 
młodszym dzieciom trudniej jest wstać wcześniej i dlatego, że nie 
mają one aż tak długiego planu lekcji jak licealiści. Natomiast 
licealiści wyspani, mogliby pochłaniać więcej wiedzy z lekcji, co 
dodatkowo usprawniłoby późniejszą naukę w domu. Wczesne 
zaczynanie zajęć prowadzi do tego, że coraz więcej uczniów będzie 
miało problem z przyswajaniem materiału i uczniem się, zwłaszcza 
że - moim zdaniem - każde pokolenie dojrzewa szybciej i zmienia 
się szybciej niż poprzednie, a system powinien się do nich 
dostosowywać, aby jak najlepiej ułatwić im funkcjonowanie, a nie 
przymuszać, by to oni dopasowali się do systemu za cenę swoich 
nerwów każdego dnia.  

Aleksandra Nosal, 2a 

Ostatnio przytrafiła mi się nastę-

pująca sytuacja, w której istotną rolę 

odegrałem ja, moja mama oraz 

kuchnia u nas w mieszkaniu.  

Wszedłem do tego zacnego 

pomieszczenia po szklankę wody. Gdy 

sięgałem do szafki, zauważyłem, iż moja 

mama jest niesamowicie rozemoc-

jonowana i wywiązał się następujący 

dialog: 

- Mamo, coś ty taka podekscytowana? 

- Nie uwieżysz, moja koleżanka była u 

wróżki, tutaj niedaleko na Zagórzu i ta 

pani jej powiedziała, że mam dwójkę 

dzieci! Niesamowite, prawda? 

 W tym miejscu wyjaśniłem 

mojej mamie, że to nie do końca musi 

być takie czarodziejskie i zastanowiłem 

się, skąd w XXI wieku bierze się 

przeświadczenie, że jakaś pani  

z Sosnowca może na odległość 

zgadnąć liczbę potomstwa danej osoby.  

Już na początku chciałbym 

zaznaczyć, że nie wierzę w czary, 

ponieważ bardziej przekonuje mnie 

nauka i fakty. I doskonale zdaję sobię 

sprawę, że wróżki nie wykorzystują 

niesamowitych mocy, tylko kilka całkiem 

ciekawych trików. 

 

Moim zdaniem pani, która wróżyła 

koleżance mojej mamy, użyła metody tzw. 

ostrzeliwania. Polega ona na tym, że 

osoba wróżąca wygłasza ogólnikowe myśi, 

czy frazesy, przy których istnieje ogromne 

prawdopodobieństwo, że dotyczą danego 

człowieka. Nazwa triku odnosi się do tego, 

że im więcej ,,strzałów" się odda, tym 

większe prawdopodobieństwo  trafienia.  

W tej metodzie bardzo ważne jest to, aby 

podczas jej wykorzystywania pilnie 

obserwować reakcje osoby, której się 

wrózy. Można założyć z góry, że każdy w 

swoim życiu zna Anię, czy też Adama. Gdy 

wróżka zna już podstwowe informacje, 

może zacząć wygłąszać bardziej 

skomplikowane opinie, wysnuwać szersze, 

dokładniejsze wnioski.  

  

Według mnie najgorsze  

w działaniu wróżek jest to, że ludzie 

próbują oddać odpowiedzialność za 

swoje życie innej osobie, co może nie 

skończyć się najlepiej. Oczywiście, 

można poradzić się bliskich w jakiejś 

sytuacji, ale na pewno nie warto 

udawać się do kompletnie obcej osoby, 

aby ta zgadywała, co może być dla nas 

w danym momencie dobre. 

Mateusz Szkutnik, 2a 

 
Źródła ikon: Witch by Nicolas Vicent and Visual Glow 

from the Noun Project 

 

 

Według książki „Mózg kobiety” 

autorstwa Louann Brizendine zachowania płci 

żeńskiej warunkowane są hormonami, przez 

które dziewczyny są bardziej wrażliwe, 

empatyczne, natomiast na zachowania 

mężczyzn wpływa testosteron, który nakazuje 

im reagować agresją i być gotowym do 

obrony. W obecnych czasach mimo tego, że 

płeć piękna ma równe prawa jak mężczyźni, 

odchodzi się od modelu rodziny, w którym 

kobiety zajmują się tylko domem, a o 

wszystkich sprawach decyduje ich mąż, który 

nie musi być przygotowany psychicznie do 

obrony podczas wojny, to nadal nie może 

być słaby. Mężczyźni chcą być waleczni, 

odważni, ale niekiedy zdarzają się sytuacje, w 

których psychika kieruje ich na inne tory. 

Wtedy często słyszę: „Nie mogę się nad sobą 

użalać, facet tak nie może”.  

Każdy człowiek potrzebuje chwili 

na płacz, na słabość, w której może liczyć 

na pomoc innych. Bądźmy sobą, nie 

wstydźmy się, że jest nam źle. Zarówno 

mężczyźni jak i kobiety.  

Myślę, że mężczyźni boją się 

wstydu w przełamaniu konwencji bycia 

samcem alfa. Nic w tym dziwnego, skoro 

praktycznie nikt od tego schematu nie 

odchodzi. Jeśli w gronie facetów jeden z nich 

pokaże słabość, zostanie słownie 

zlinczowany, bo „nie jest chłop!”. A przecież 

jest człowiekiem, istotą, która odczuwa wiele 

emocji… Każdy z nas odczuwa, dlaczego 

więc mamy się tego wstydzić?  

Mężczyźni – bądźcie szczerzy 

wobec innych oraz wobec siebie. Nie 

udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Bądźcie 

sobą, porozmawiajcie szczerze na temat 

uczuć ze swoimi kolegami, to wcale nie jest 

jedynie sprawa kobiet. Dziewczyny zarówno 

pragną waszej opieki, fizycznej siły, jak i 

szczerości.  

Dominika Mielczarek, 2a 

Dlaczego chłopaki nie płaczą? 

Większość kobiet, marząc o idealnym partnerze, wyobraża 

sobie silnego, umięśnionego mężczyznę, który będzie o nią dbać, 

będzie prawdziwym samcem alfa, który nie zna słabości.  

Oczywiście, nie dla każdej kobiety jest to ideał. Mężczyźni 

jednak dążą do tego wzoru. Nade wszystko chcą być silni fizycznie jak i 

psychicznie. Dla nich nie ma trudnych momentów. Oni nie mogą płakać. 

Nie mogą prezentować swojej słabości. Mają pokazać kobiecie, że przy 

ich boku nic jej nie grozi. Faceci są jednak także ludźmi, nie są w stanie 

bezuczuciowo podchodzić do każdej z napotkanych przeszkód.  

Uwarunkowaną społecznie role mężczyzny dostrzegamy od 

zawsze. To mężczyzna został pierwszym człowiekiem na Ziemi, on 

daje życie dalszym pokoleniom, on polował na zwierzęta, może zostać 

królem, powinien walczyć na wojnie, jest głową rodziny. Jest 

przystosowany do bycia w hierarchii nad kobietą, ale w sferze 

psychicznej nie wyklucza tego że może być z nią na równi. Może być z 

kobietą na równi, lecz organizmy kobiet i mężczyzn pod względem 

wyrażania emocji różnią się. 

 Czary-mary w Sosnowcu!  
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Podświadomie każdy rozumie, czym są 

pojęcia abstrakcyjne - istnieje przecież 

możliwość odczucia ich na własnej skórze 

w bardziej pośredni lub bezpośredni 

sposób oraz posiadają wiele interpretacji 

zależnych od punktu widzenia, posiadanej 

wiedzy oraz wyznawanych wartości. 

Czas, skalar opisujący długość trwania czynności 
oraz odstępów między kolejnymi zdarzeniami, 
to dość specyficzny przypadek. Jego upływ jest 
nieunikniony, zaś sposób wykorzystania bywa 
znaczący - odpowiednie rozplanowanie połą-
czone z determinacją, checią osiągnięcia celu, 
może wiązać się z ogromnym sukcesem, równie 
dobrze może przynieść jeszcze większą ilość 
kłopotów (trochę jak z rosyjską ruletką, tylko w 
przypadku czasu nie każda przegrana kończy się 
śmiercią, przynajmniej nie natychmiastową). 

Jego postrzeganie różni się wraz z kulturą - w 

zachodniej przyjęło się utożsamiać czas z linią. 

Posiada początek oraz koniec, dzieli się na 

przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Jego 

zasoby są ograniczone, przez co wykorzys-

tywanie ich w jak najbardziej efektowny sposób 

wydaje się być istotną kwestią, szczególnie dla 

organizacji biznesowych
1
. 

W starożytności jednak wyglądało to inaczej - 

pielęgnowano rytuały oparte na cyklach 

przyrody. Obecnie ludy prymitywne nadal 

korzystają z czasu cyklicznego - wyznaczany jest 

na podstawie powtarzających się zjawisk w 

przyrodzie, które prawie zawsze utożsamia się z 

rodowodem oraz historią bóstw i można go 

podzielić na: 

• czas agrarny: pory roku, pory doby, fazy 

Księżyca i związane z nimi pływy, 

• czas rytualny (sakralny): powracający cyklem 

powtarzania się historii bóstwa, plemienia, 

rodu, społeczności (jak dzień narodzin czy 

zmartwychwstania perskiego Mitry, czy 

chrześcijańskiego Chrystusa)
2
. 

 

Są to tylko dwa przykłady podejścia do czasu, 

będącym tematem-rzeką - owo podejście 

zmienia się wraz z epoką i miejscem 

zamieszkania. W tym felietonie chciałabym 

zająć się innym problemem - dlaczego 

zarządzanie czasem bywa tak bardzo kłopotliwe, a 

wszelakie postanowienia apopleksja trafia? 

Harmonogram 

Człowiek posiada wiele zadań do wykonania, a 

czeka go jeszcze więcej problemów oraz decyzji. 

Musi się przy tym liczyć z ograniczonymi 

zasobami czasu oraz wysokością budżetu. O ile 

to drugie można, mimo wszystko, jeszcze 

zdobyć, tak z upływem tego pierwszego każdy 

musi się liczyć. 

Życie może się w każdej chwili skończyć, przez 

co ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że 

szkoda go marnować. Jednakże pojawia się tu 

jeden problem - brak kontroli nad czasem 

połączony z niekoniecznie pozytywnymi 

nawykami sprawia, że traci się świadomość, 

kiedy tak właściwie marnuje się go. 

Zaczyna się od zwykłego sprawdzenia skrzynki 

mailowej, a kończy na przeglądaniu Fejsbuczka, 

zaś istotne sprawy lądują na końcu wraz  

z lamentem, że nie ma się na nic czasu i jest się 

bardzo zapracowaną osobą.  

Utrata poczucia upływu czasu tworzy iluzję, 

jakoby nie było aż tyle do zrobienia, a i tak te 

czynności nie są bardzo zajmujące. Wcale. 

 

Warto przez to zastanowić się, na co tak 

właściwie ma się ochotę. Pozwoli to lepiej 

wyznaczyć przyszłe cele oraz oszczędzi się 

wiele czasu, energii i niekiedy nerwów. 

Z drobnymi sprawami jest trochę jak ze 

śmieciami - przeszkadzają, zapychają 

miejsce i czas oraz najlepiej się ich pozbyć. 

Dlatego też nie można pozwolić, aby tak 

mało istotne bzdety zdominowały 

faktyczne priorytety, związane najczęściej 

z ustalonymi celami. 

Czas jest iluzją, ale iluzją nieuniknioną 

Prawdopodobnie znalezienie motywacji 

jest największym problemem przy 

realizacji celów. Może być to efektem 

zarówno niewystarczających chęci/prób 

zdobycia czegoś, jak i poczucia braku 

sensowności wszelkich działań. Przecież 

musi w końcu przyjść ten idealny moment, 

a czasu ma się dużo. 

Dzięki takiemu rozumowaniu łatwo o 

depresję, jednakże to nie wszystko (nawet 

pomimo tego, że idealny moment nie 

istnieje) - według teorii Juliana Barboura, 

brytyjskiego fizyka, czas jest iluzją. Badacz 

eliminuje czas w fizycznym obrazie świata, 

uznając, że obiekty i zjawiska we 

Wszechświecie można opisać za pomocą 

bardziej pierwotnych pojęć. Kluczowym w 

jego koncepcji, nazywaną czasami 

ontologią Wszechświata-bloku, jest 

zdarzenie, rozumiane jako punkt w 

czterowymiarowej rozmaitości, tzn. 

zdarzenie to chwila (wymiar czasowy), 

zlokalizowana w jakimś punkcie (trzy 

wymiary przestrzenne). Czasoprzestrzenią 

określa się zbiór wszystkich zdarzeń. 

Wszechświat zaś składa się z konfiguracji 

obiektów
4
. 

Równie dobrze życie może być jedynie 

takim zdarzeniem, jednakże ludzki mózg 

odrzuca tę możliwość. Wiąże się to 

prawdopodobnie ze strachem przed osta-

tecznym unicestwieniem oraz z brakiem 

pewności, czy po tamtej stronie w ogóle 

coś istnieje, a jeśli tak, to jakby taki świat 

miał wyglądać i na jakich zasadach 

funkcjonować. Czy warto jednak wyko-

rzystać to zdarzenie zwane życiem? 
                                     Wiktoria Warecka, 2a 

1. Na podstawie: https://www.hbrp.pi/b/w-roznych-kulturach-
panuja-rozne-podejscia-do-kwestii-terminu-
realizacji/155kybCsu 
2. Na podstawie: http://polskiwdwunastce.edu.pl/czas-w-
kulturze 
3. Wskazana publikacja, s.45 
4. Patrz: https://www.granicenauki.pI/czy-czas-jest-iluzja-
25961#top  

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się 

rozpoczęcie korzystania z organizatora, ale... 

Wypadałoby uwzględnić przerwy oraz 

zorientować się, ile dana czynność powinna 

trwać - każdy zasługuje na odpoczynek, w 

przypadku zapchania planu dnia milionem ilości 

zadań, te wykonane w zadowalający sposób 

można policzyć na palcach jednej ręki, a tzw. 

multitasking sprawia, że działa się mniej 

efektywnie. 

Cele 

Zawsze przecież można przeczytać artykuł  

o zarządzaniu czasem w Internecie albo kupić 

sobie książkę o tej tematyce. Publikacji jest 

dużo, każdy może znaleźć coś dla siebie, zaś 

informacje w nich zawarte mogą wydać się dość 

oczywiste, ale często zapominane. Mike Clayton 

w książce „Zarządzanie czasem” pisze, że „jeśli 

nie masz celów, nigdy nie będziesz wiedział, czy 

osiągnąłeś sukces, więc nigdy nie poznasz 

smaku prawdziwego spełnienia, ani nie 

poczujesz, że naprawdę coś osiągnąłeś”
3
. 

 

Elegia o czasie minionym,  

a dni wolnych nadal za mało 

 

https://www.hbrp.pi/b/w-roznych-kulturach-panuja-rozne-podejscia-do-kwestii-terminu-realizacji/155kybCsu
https://www.hbrp.pi/b/w-roznych-kulturach-panuja-rozne-podejscia-do-kwestii-terminu-realizacji/155kybCsu
https://www.hbrp.pi/b/w-roznych-kulturach-panuja-rozne-podejscia-do-kwestii-terminu-realizacji/155kybCsu
http://polskiwdwunastce.edu.pl/czas-w-kulturze
http://polskiwdwunastce.edu.pl/czas-w-kulturze
https://www.granicenauki.pi/czy-czas-jest-iluzja-25961#top
https://www.granicenauki.pi/czy-czas-jest-iluzja-25961#top
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„(Nie) idealność” 
Maria Serek, 2a 

 

Co widzisz patrząc w lustro? Kogoś 

mądrego? Dobrego? Interesującego? 

Większość osób zapewne pławiłaby się we 

własnych komplementach. Pytanie brzmi: 

czy w głębi duszy naprawdę tak jest? 

Podnosisz wzrok. W zwierciadle lustra widzisz 

kogoś, kogo nienawidzisz. Ten ktoś jest obcy, 

brzydki, gruby, odpychający. Na sam widok 

robi Ci się niedobrze i jedyne, czego pragniesz, 

to żeby ten ktoś zniknął. 

Stajesz na wagę. Gorzkie łzy płyną po 

policzkach. Palcami zbierasz tłuszcz z 

brzucha i rąk. Chcesz coś z tym zrobić, ba 

musisz coś z tym zrobić! Czy zdążysz sobie 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 

musisz? 

I ETAP: Szukasz porad w intemecie. Karmisz 

swój umysł fałszywym ideałem piękna. Przerwa 

między nogami, wydatne kości policzkowe, 

idealnie płaski brzuch. Też chcesz tak wyglądać. 

Wprowadzasz dietę, codziennie ćwiczysz, ale w 

twoich oczach to nic nie daje. Patrząc w lustro, 

czujesz coraz większy wstręt do siebie. 

Zaczynasz wątpić w „diety cud”... 

II ETAP: Zaczynasz ograniczać jedzenie. Oba-

wiasz się, że każdy dodatkowy kęs odbije się na 

twojej wadze. Woda, woda, woda! Nie wolno 

ci jeść! Nie czujesz głodu! 

III ETAP: Z dnia na dzień jesz coraz mniej. Karą 

dla twojego ciała jest dodatkowa seria 

brzuszków czy przysiadów. I nagle - TAK! 

UDAŁO SIĘ! CHUDNIESZ! Jednak to już ci nie 

wystarcza. W lustrze ciągle widzisz zwisające 

fałdy tłuszczu. Twoje wewnętrzne „ja” mówi, 

że musisz się jeszcze bardziej postarać... 

 

 

Nie zważamy, że głodzenie się może 

doprowadzić nas do śmierci... Należy 

reagować, gdy dostrzeżemy jakiekolwiek 

niepokojące sygnały, dziwne zachowanie 

u osoby z naszego otoczenia. Musimy 

nauczyć takie osoby akceptować samych 

siebie bez względu na wygląd czy wagę. 

Nie bójmy się reagować i prosić o pomoc. 

IV ETAP: Zanim się obejrzysz, liczenie kalorii staje 

się twoją obsesją. Oszukujesz rodziców, unikasz 

przyjaciół, wyrzucasz jedzenie lub po prostu je 

zwracasz. Nie możesz pozwolić sobie na wzrost 

wagi. Nienawidzisz siebie za to, co robisz, ale 

wiesz, że dzięki temu zdobędziesz to, czego tak 

bardzo pragniesz — chude odbicie w lustrze... 

Ludzie patrzą na ciebie ze smutkiem  

i współczuciem. Z pewnością widzą tego samego 

potwora co ty. Spoglądasz w lustro. Co to jest - 

to odstające? Żebra? Nie, to na pewno tłuszcz! 

Musisz się go pozbyć jak najszybciej. 

V ETAP: Cały ten obłęd trwa już dłuższy czas. 

Stajesz na wagę - trzydzieści trzy kilogramy. 

Uśmiechasz się. Nareszcie, udało się! Przyglądasz 

się swojemu odbiciu w lustrze. Widzisz wystające 

żebra, obojczyki, kości biodrowe. Skóra jest 

cienka i blada, wręcz przeźroczysta. 

CEL OSIĄGNIĘTY! 

Teraz możesz się położyć i odpocząć. 

Jedyny problem jest taki, że już nigdy 

nie wstajesz... 

I co, to jest twój ideał? Do tego dążyłaś? 

Jak powszechnie wiadomo, anoreksja, czyli 

jadłowstręt psychiczny, jest poważnym 

problemem społecznym. Najczęściej dotyka 

on osoby młode, które pragną akceptacji 

otoczenia. Młodzi ludzie „zalewani” są przez 

środki masowego przekazu, portale 

społecznościowe czy wreszcie czasopisma 

obrazami wychudzonych modelek, najlepiej w 

rozmiarze „0”. 

Anoreksja jest chorobą podstępną, która 

rozwija się powoli. Najczęściej zaczyna się 

niewinnie - dieta, żeby zrzucić kilka zbędnych 

kilogramów. Po pierwszych sukcesach chcemy 

więcej, więcej... podoba nam się to, że inni 

zauważają zmianę w naszym wyglądzie. Z 

czasem utrata „zbędnych kilogramów” staje 

się obsesją, nie jesteśmy w stanie myśleć o 

niczym innym. Choruje już nie tylko nasze ciało, 

ale także psychika. 

Wiersz „do pary” 

 

„Iluzja” 

Przyjacielu, czy wrogu? 
Właścicielu mego serca? 
Przez Ciebie byłam 
Bardzo wierząca. 
Obiecywałeś mi, 
We wszystko wierzyłam. 
Co dać mi miałeś? 
Do słodkich słówek tańczyłam 
W klatce, gdzie schody, 
A może umysły? 
Codzienne rozmowy 
Po prostu prysły 
Jak łzy, już wyschły. 
Promienie padały, 
Patrząc na Iluzję. 
Tam, gdzie obraz wisi, 
Widzisz dekorację. 
Nabawiłam się przez Ciebie 
Psychobólu, szczęścia, kaszlu. 
Mimo wszystko w galerii 
Widniejesz na stronach wielu. 
Patrzyłam na Ciebie 
Trochę pogubiona, 
Zła i wściekła, 
Może zmylona. 
Poprzez blask promieni 
Nagle spojrzałam, 
Ty spojrzałeś we mnie – 
Wiedziałam. 
Kwiaty wiśni płaczące 
Patrzą rankiem na gwiazdy. 
Kwiaty biegną i płoną. 
Jak ja – mają zwidy. 
Czasem, leżąc na trawie 
Późnym wieczorem,  
Myślę – czy byłeś 
Tylko moim wytworem? 

 

Amelia Filec, 1a 

 

Film „do pary” 
„Wielkie oczy”, reż. Tim Burton 

 

Główną bohaterką filmu jest nieżyciowa, ale utalentowana 

Margaret, która nie wierzyła w swój talent, w rezultacie zamykała 

się na strychu, całymi dniami malując dzieci o smutnych oczach. 

Jej przedsiębiorczy mąż tymczasem przekuwał talent żony  

w komercyjny sukces. Przy okazji spijał też śmietankę, podając się 

za autora jej prac i brylując na salonach.  

 

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń - 

116 111 (telefon zaufania dla 

osób z zaburzeniami żywienia). 
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DZIAŁ: CODZIENNOŚĆ 

Cenzura XXI wieku, 

czyli o poprawności 

politycznej słów 

kilka 

Jednak, badając współczene społeczeństwa,  

a nawet niektóre państwa, można uznać, że 

poprawność polityczna stała się niczym innym 

jak cenzurą wypowiedzi. Dziennikarze, którzy 

pisząc okazują krytykę względem uchodźców, 

homoseksulistów, Żydów, muzłumanów, 

czarnoskórych lub Romów, są bardzo często 

szkalowani za swoję poglądy, a w niektórych 

państwach bywa też, że są po prostu 

zamykani w więzieniach, czego przykładem 

może być niemiecki dziennikarz Michael 

Stürzenberger, który został skazany na 6 

miesięcy w zawieszeniu na 3,5 roku 

pozbawienia wolności za publikację 

historycznego zdjęcia o związkach islamu  

i hitleryzmu. Można by pomyśleć, że to fake 

news, bo przecież w Niemczech jest wolność 

słowa. „To jest absurd, ale niestety to nie jest 

fake news. To prawda.” - tak brzmią słowa 

skazanego dziennikarza.  

Z kolei gdy w Republice Południowej Afryki 

dochodzi do przejmowania nierzadko siłą od 

białych farmerów ziemi, przy okazji mordując 

ich, co popiera Julius Malema przywódca 

parti Wojowników o Wolność Ekonomiczną, 

to każdy polityk i każde większe media 

ignorują tę informację. Dlaczego tak się 

dzieje? Myślę, że w przypadku rasizmu trzeba 

pamiętać, że ten termin powstał w wyniku 

opresji białych względem tubylców z obu 

Ameryk i Afryki. Terminy się zmieniają, 

podobnie jak z zakresem pojęcia 

określającym poprawność polityczną, gdzie 

na początku była to po prostu umiejętnością 

rozmowy o polityce w sposób cywilizowany,  

a dzisiaj jest niczym innym jak - w mojej opinii 

- cenzurą. 

 No właśnie, sama w sobie cenzura musi 

obejmować jakąś treść, a z kolei ta treść jest 

ładnie nazywana Mową Nienawiści. Warto 

powiedzieć, że jest to podobne, a nawet 

można powiedzieć identyczne do treści 58 

artykułu kodeksu karnego Rosyjskiej 

Federacyjnej Republiki Sowieckiej, który 

mówi o „antysowieckiej i kontrrewolucyjnej 

agitacji"; zgodnie z tym zapisem każdy, kto 

krytykował rząd lub ideologię komunistyczną, 

był nazywany kontrrewolucjonistą, a ci z kolei 

według władz komunistycznych zasługiwali na 

tylko jedną sprawiedliwą karę (oczywiście, 

bez zaskoczenia, chodzi tu o karę więzienia 

lub śmierci). 

Dzisiaj takie pojmowanie również istnieje, 
jednak zmieniły się troszkę zasady w taki 
sposób, że na skutek publikacji tekstu 
zaliczającego się do tzw. mowy nienawiści, 
jest się albo wyszydzanym i uważanym za 
osobę zacofaną, albo, mówiąc krótko, jest się 
poddawanym różnym karom - począwszy na 
odszkodowaniach, kończywszy na pozba-
wieniu wolności jak w przypadku Michaela 
Stürzenberger'a. Czy można kultury słowa 
nauczyć w inny sposób? 

Jacek Janczyk, 2a 

Kampania w naszej szkole 

Trzy partie walczą o głosy 

uczniów jeszcze tylko przez 

kilka dni. 

W listopadzie nastąpi zmiana Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego, poprzedzona 

debatą samorządową i wyborami. O głosy 

uczniów walczą Odrodzone Plater, PRL - 

Plater Razem Lepsze oraz  Zaznacz Tutaj.  

5 listopada, na dzień przed ustalonym dniem 

wyborów, odbędzie się debata wyborcza 

przeprowadzona przez ustępujący Zarząd 

Samorządu Uczniowskiego. Stronami w 

debacie są kandydaci poszczególnych 

Komitetów Wyborczych lub Koalicyjnych 

Komitetów Wyborczych. W debacie wezmą 

udział wszyscy uczniowie II Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Redakcja 

Warto jednak dodać, jaki był powód owej 

kary, a jest nią swastyka. Na zdjęciu, jakie 

opublikował Michael, widniała wspomniany 

symbol, w rezultacie sędzia uznał, że 

publikacja tych historycznych zdjęć przy 

artykule jest niczym innym jak 

„propagowaniem narodowego socjalizmu”. 

Warto jednak powiedzieć o innym 

zagadnieniu – proporcjach. W momencie, gdy 

narodowcy manifestują z transparentami, na 

których jest napisane: „Europa dla białych”, 

są uważani – całkiem słusznie z resztą - za 

rasistów i faszystów, na temat czego 

wypowiadają się całe rzesze dziennikarzy, a 

nawet polityków, którzy przepraszają ludzi za 

owych nacjonalistów, a w swej ocenie są 

bardzo krytyczni. Bardzo często nie 

ograniczają się po prostu do sprzeciwu. 

Dokonują tym sposobem polaryzacji 

społeczeństwa, a grupa osób winnych staje 

się szybko winna wszystkiego. 

 

Ludwik XVIII - król bez królestwa 

Karykatura z XIX w. przedstawiająca Ludwika XVIII 

(domena publiczna, Wikipedia). 

Krótka historia postprawdy #1 

Pamflet, paszkwil, karykatura 

Pamflet, to wyraz zapożyczony z ang. 

pamphlet, gdzie oznacza broszurę, krótką 

rozprawę, studium na jakiś temat. Nazwa ta 

została przejęta od bohatera łacińskiego 

poematu miłosnego z XII w. Pamphilius. Z kolei 

włoskie słowo Pasquillo,  pochodzi od pasquinta. 

Pasquino oznaczał posąg rzymski odnaleziony w 

1501 r., stojący naprzeciw domu szewca 

Pasquino, na posągu anonimowi autorzy 

wywieszali w dniu św. Marka paszkwile, czyli 

utwory o treści oszczerczej i szkalującej jakąś 

osobę.  

Dziś pamflet, to utwór publicystyczny lub literacki, 

nierzadko anonimowy, zmierzający do zdemas-

kowania, ośmieszenia i poniżenia osoby, środowiska 

społecznego, instytucji. Posługuje się ekspresywną 

retoryką, przejaskrawieniami w sformułowaniach, 

elementami satyrycznymi. To gatunek literacki, 

który wywodzi się z rzymskich epigramatów o treści 

satyrycznej, ale pojęcie objęło zasięgiem różno-

rodne formy literackie. Swój rozkwit pamflet 

przeżywa w dobie oświecenia.  

Tematyka pamfletu dotyczy najczęściej spraw 

politycznych, obyczajowych i religijnych, przy 

czym nie dość ostro rysują się granice między 

wyodrębnionymi grupami.  

[Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pamflet] 

Poprawność polityczna - czy można uznać, 

że to zarówno narzędzie terroru, jak  

i przeciwieństwo wolności słowa?  

W definicji poprawności politycznej 

można przeczytać, że to  „sposób 

używania języka w dyskursie publicznym, 

którego deklarowanym celem jest 

zachowanie szacunku oraz tolerancji 

wobec przeciwnika w dyskusji". 
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DZIAŁ: LUSTRA ŚWIATA 

Bestiariusz.  Wilkołak 
Dodatkowo są nieludzko wytrzymałe, atakowanie ich zwykłą 

bronią białą lub palną nie zda się na wiele, a upadek ze średniego 

wieżowca nie pozostawi po sobie ani rysy. Mimo to da się je 

skrzywdzić przy pomocy ognia, jemioły lub tojadu, chociaż 

najbezpieczniejszą opcją jest po prostu unikanie wilkołaka, 

albowiem jeśli ten nie naznaczy nas jako swoją ofiarę (tj. nie 

staniemy mu na drodze), będziemy w zupełności bezpieczni. 

Chyba, że wilkołak przyjął takową postać sam z siebie, wtedy 

pozostaje w pełni przy ludzkich wspomnieniach i może atakować 

wybraną ofiarę. 

Mówiąc o sposobach walki z wilkołakami, należy również 

wspomnieć o srebrze, które jest dość niepewnym sposobem na 

pokonanie stwora, albowiem według niektórych legend srebrny 

cios w serce (może to być srebrne ostrze, albo srebrna kula z broni 

palnej) zabije natychmiastowo wilkołaka, ale jeśli nie trafimy, 

skończy się na poparzeniu. Ale według innych źródeł srebro ma 

właściwości leczące dla wilkołaka i tu pojawia się problem, 

albowiem nie wiadomo, czy za uzdrowienie wilkołaka uważa się 

zabicie go, wyzwolenie od klątwy, czy zagojenie ran fizycznych. 

Zdjęcie klątwy z wilkołaka nie jest łatwe i dużo zależy od 

sposobu, w jaki klątwa została rzucona, albowiem jeśli był to pakt 

z diabłem lub była to sprawka praktyk szamańskich, można 

spróbować egzorcyzmu lub ponownie pomocy szamana.  

 

Wilkołak, to zaraz obok wampirów 

najbardziej rozpoznawalna bestia z mi-

tów i legend różnych kultur ludzkich.  

Nim jednak zajmiemy się dokładnym 

opisem tej bestii, wyjaśnijmy pewną 

sprzeczną kwestię – otóż często się słyszy, 

jak ludzie używają naprzemiennie słowa 

„wilkołak” ze słowem „likantrop”, co nie 

do końca się zgadza, albowiem likantrop 

to osoba, która może zmieniać się  

w zwierzę, ale niekoniecznie musi być to 

wilk.  

Jako ciekawostkę dodam tutaj, iż w 

psychiatrii używa się tego terminu do 

określenia osoby, która twierdzi, że może 

się przemienić w zwierzę i często je 

naśladuje stylem chodzenia lub 

wydawanymi odgłosami. Natomiast 

wilkołak to człowiek, który zmienia się w 

wilka (lub stworzenie bardzo zbliżone do 

niego, lecz o większych rozmiarach i sile). 

Wilkołak, nazywany również wilkołekiem, 

to bestia wywodząca się z wielu mitologi, 

głównie słowiańskiej i germańskiej. 

Według legend osoba, która była 

wilkołakiem, mogła sama z siebie lub pod 

wpływem osób/czynników z zewnątrz 

dokonać przemiany w postać wilko-

podobną. 

Człowiek pod postacią wilka najczęściej traci świadomość i swoje 

człowieczeństwo, aż nie odzyska dawnej postaci, co zwykle trwa całą 

noc, chyba że ktoś został wilkołakiem na skutek klątwy, wtedy 

zostawał w tej postaci do końca życia lub do czasu zdjęcia zaklęcia, co 

nie zawsze było możliwe. 

Sposoby dołączenia do potwornego kręgu są całkiem zbliżone do 

wampirzych. Między innymi może to być ugryzienie przez dorosłego 

osobnika, bądź otrzymanie klątwy. Oprócz tego niektóre podania 

mówią, jakoby można było zostać wilkołekiem poprzez praktyki 

szamańskie lub podpisanie paktu z samym diabłem. Co ciekawe, 

osoba, która zawarła taki pakt, musiała nosić na ręce pentagram, gdy 

pozostawała w swojej ludzkiej postaci. Podobno wilkołaki żyją 

wiecznie, lecz niektóre teorie mówią, iż umierają one ze starości, ale 

mimo wszystko żyją o wiele dłużej od ludzi. Dodatkowo posiadają 

wiele innych ciekawych cech. 

Oprócz najbardziej oczywistych, jak nadzwyczaj wielka siła i 

zwinność, możemy wyróżnić niezwykle wyczulone zmysły węchu, 

słuchu i - co ciekawe - również wzroku, co pomaga im na łowach, 

podczas których nawet w największych ciemnościach potrafią 

wytropić ofiarę.  

 

 

Rys. K. Pezda, Wilkołak 

Natomiast jeśli ktoś rzucił na kogoś urok, to ta sama osoba, lub 

osoba o podobnych umiejętnościach może okazać się przydatna. 

Sprawa zaczyna się komplikować, jeśli musimy zdjąć klątwę z 

osoby, która przemieniła się w wilkołaka poprzez ugryzienie, 

albowiem jedyną opcją zdjęcia takiej klątwy jest zabicie osobnika, 

który ugryzł tę osobę, lub zabicie jeszcze starszego wilkołaka, pod 

warunkiem, że ten ugryzł tego samego wilkołaka, który później 

tym samym sposobem zaklnął osobę, którą staramy się wyleczyć. 

Mówi się, że jeśli zabijemy najstarszego wilkołaka, zdołamy 

wyleczyć wszystkich przemienionych za sprawą ugryzienia. Ta 

teoria przyczyniła się do stworzenia tzw. wilkołaków alfa, czyli 

najstarszych i najsilniejszych wilkołaków jakie obecnie chodzą po 

tym świcie. Zabicie go uleczy wielu ludzi, ale jest to niezwykle 

trudne. 

Ciekawostki: 

Mówi się, że nordyccy berserkowie zamieniali się w wilków na polu 

bitwy pod wpływem morderczego szału. 

Uważano, iż Bestia z Gévaudan była wilkołakiem i choć dużo faktów 

na to wskazuje, nigdy nie udało się tego ustalić. 

Występowanie w popkulturze: 

Wilkołaki występują w praktycznie każdym dotychczasowym źródle 

rozrywki, jak książkach (m.in. saga „Zmierzch” autorstwa S. Meyer, 

lub cykl „Harry Potter” J.K. Rowling), filmach i serialach, a także w 

grach komputerowych (m. in. polska seria gier „Wiedźmin”). 

Opracowanie: Marek Wziętal, 2a 

 

 

Lucas Cranach Starszy, Wilkołak 

(drzeworyt, 1512, domena publiczna) 
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DZIAŁ: AKTYWNOŚĆ 

SIATKÓWKA VS PIŁKA NOŻNA 
 

Naszym zdaniem to 

siatkówka powinna być bardziej 

doceniana w naszym kraju, 

ponieważ patrząc na osiągnięcia 

zespołu, to zdecydowanie siat-

karze przewyższają piłkarzy 

liczbą zdobytych medali. 

Analizując wyniki 

przeprowadzonej przez nas 

ankiety ulicznej, aż 84% 

badanych osób uznało, że 

siatkówka powinna być bardziej 

docenianym sportem w Polsce, 

a jedynie 16% było zdania, że 

powinna to być piłka nożna. To 

pokazuje, że Polacy zdecydo-

wanie bardziej stawiają na 

mecze siatkówki. 

Czy w takim razie 

piłka nożna, mimo wielu 

porażek na arenie międzynaro-

dowej, powinna być aż tak 

doceniana w Polsce? My 

uważamy, że nie, ale oczywiście 

nie każdy się z nami zgodzi i też 

nie musi, bo jak wiadomo każdy 

lubi coś innego  

Aleksandra Gzyl  

i Marta Szczepanowska, 1a  

                                                                       

   Co jest bardziej doceniane w Polsce, 

siatkówka czy piłka nożna? W tym 

artykule postaramy się przybliżyć realia 

dotyczące tych dwóch dyscyplin 

sportowych.  

W ostatnim czasie odbyły się 
Mistrzostwa Świata w siatkówce, a kilka 
miesięcy wcześniej w piłce nożnej. Repre-
zentacja Polski w siatkówce wygrała drugie z 
kolei mistrzostwa, a reprezentacji piłki nożnej 
wręcz przeciwnie - nawet nie udało się przejść 
do następnego etapu.  

Porównując zarobki tych dwóch 
drużyn, kwota jest wręcz zadziwiająca. Piłkarze 
zarobili na mistrzostwach świata aż 8 mln $,  
a siatkarze zaledwie 200 tys. $. Patrząc na 
dostępność i możliwość obejrzenia w telewizji 
tych dwóch sportów, znowu to piłka nożna jest 
wyświetlana na kanałach ogólnodostępnych,  
a siatkówka, niestety, często w stacjach 
płatnych i niedostępnych dla większości. 

 

W finale województwa śląskiego w sztafetowych drużynowych biegach 

przełajowych uczennice 2 LO im.E. Plater zajęły 7 miejsce. Zawody 

zostały rozegrane w Rudzie Śląskiej w dniu 30 października 2018r. 

 

W rozegranych zawodach rejonowych w dniu 19 października w Jaworznie 

uczennice 2LO im. E. Plater zwyciężyły w sztafetowych drużynowych 

biegach przełajowych i awansowały do zawodów wojewódzkich. 

Są na świecie ludzie, których najgorszą 

dolegliwością jest nadmierne myślenie.  

Tak, można myśleć za wiele i wcale nie jest to 

dobre. Są ludzie, którzy uwielbiają być samymi 

przed sobą ucieleśnieniem ideologii męczeństwa. 

Uwielbiają wręcz zadręczać się myślą, że są 

jedynymi odczuwającymi cierpienie jednostkami na 

planecie. Są ludzie, którzy zyskują dzięki temu 

sławę i pieniądze. Nieszczęśliwi pisarze, malarze, 

performerzy są dobrze postrzegani. Jednak do 

tego, by sztuka była znana i doceniana, potrzeba 

talentu. Niestety, wielu jest artystów, którzy nie 

potrafią prezentować swoich wizji. Myślą takimi 

pięknymi zdaniami, a wysłowić się nie mogą. Widzą 

obrazy nie z tej ziemi, ale są to wyobrażenia tak 

nierealne, że nie ma sposobu, żeby odzwierciedlić 

to na papierze. Mają do przekazania wielkie idee, 

ale nikt oprócz nich nie jest w stanie ich pojąć. Co 

do tego są pewni - skazani są na cierpienie w 

samotności, krzycząc w języku niezrozumiałym dla 

nikogo w pobliżu. Proszę mi wierzyć, nie ma nic 

gorszego od uwierania niemocy w wyrażaniu uczuć. 

To utrapienia, którym nikt nie nadał imienia. Artyści 

bez idealnego dla nich środka wyrazu to ludzie, 

którzy zdają się być ciągle podpięci do respiratora.  

Duszą się swoim artyzmem, ale nie mogą nic 

zaprezentować światu, ponieważ, niestety, często 

są to ludzie świadomi, przeczuwający, że trochę nie 

wypada pchać się w poczet poetów z białym 

wierszem o bólu istnienia, bo przecież urodziło się  

i umarło tylu wielkich mistrzów słowa, że chociażby  

z szacunku do nich skromność nie pozwala wylewać 

tego nowego, pożal się Boże, dzieła na papier. 

Warto jednak podkreślić, że ta skromność, to 

jedynie skutek uboczny perfekcjonizmu, który jest 

elementem nieodzownym sztuki. Skromność nie 

istnieje we wnętrzu twórcy. Otóż każdy artysta jest 

absolutnie święcie przekonany, że jest stworzony z 

pierwiastków, o których najwięksi uczeni nie 

słyszeli. To jest właśnie w artystach piękne. To 

dlatego ludzie zakochują się w tych potłuczonych 

duszach. Mimo ich permanentnego poczucia 

beznadziejności są ludźmi największej wiary, która 

co prawda jest sinusoidą, ale kiedy jest ona u 

swojego szczytu, to artyści są w stanie góry 

przenosić! Ta sinusoida ich emocji jest poezją samą 

w sobie, to dzięki niej są tym, kim są. To ta 

chwiejność nastrojów jest przyczyną aktu 

tworzenia. Fascynujące istoty z tych ludzi sztuki.  

Aż strach pomyśleć, co uświadomią nam ci z nich, z 

których wreszcie wyrwą się kotłujące wizje. 

Pomódlmy się za te nieszczęsne duszyczki  

i podziękujmy im w imieniu przyszłych pokoleń. Kto 

wie, która z nich będzie za dwieście lat symbolem 

naszych czasów? 

Może teraz wszyscy przewracają oczami na myśl  

o pseudoartystycznym bełkocie ludzi niezdolnych do 

pracy fizycznej (bo tak, niestety, większość 

społeczeństwa widzi indywidualności dostrzegające 

piękno tego ziemskiego padołu), ale kiedy nas już nie 

będzie, a nawet wtedy, kiedy nie będzie już naszych 

szczątków, któryś z tych pogruchotanych jegomości 

będzie nieśmiertelny w pamięci innych ludzi. 

Szanujmy każdego, kto macza palce w sztuce. Nawet 

jeśli go nie rozumiemy. Jeśli jakimś dziwnym trafem 

nieodkryty jeszcze artysta to czyta, to chciałabym 

uświadomić jej lub mu, że może akurat jest w 

momencie poczucia bezsensu względem swojego 

dzieła, ale to nie jest powodem, żeby tłamsić w sobie 

piękno. Pewien wykpiwany pisarz przytoczył w jednej 

ze swoich powieści prostą prawdę, która zawsze 

kojarzy mi się z przykrym poczuciem bezużyteczności, 

ale podnosi na duchu: 

„Nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę 

pokazuje właściwą godzinę.”  

Niech zdanie to będzie ukoronowaniem mojego 

zapału we wspieraniu młodych artystów, których świat 

przytłacza, zamiast dodawać im skrzydeł. Nikt nie 

powinien widzieć bezsensu w swoim życiu. 

Magdalena Bakalarz, 2a 

Artyści bez środków wyrazu 
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Czy utożsamiasz się ze swoją postacią? Czy jesteś podobna do Rusty?  
Aleksandra Skomiał: W pewnym sensie tak, lecz tylko w niewielkim stopniu,  
ponieważ Rusty jest bardzo pewna siebie, a ja w sumie taka nie jestem.  
Pomimo tego widać, że Rusty stanie zawsze po stronie przyjaciół  
i tę cechę akurat mam. 
 

Julia, a ty czujesz więź z własną postacią?   
Julia Łamacz: Generalnie Ariel jest bardzo buntownicza, przynajmniej ja mam takie wrażenie i to właśnie w taki sposób do niej podeszłam. Ona  bardzo 
chce się przeciwstawić swojemu ojcu i dlatego buntuje się przeciwko niemu, ale tez Ariel spotyka się z chłopakiem mającym taki typ charakteru, który 
jakby spycha ją na tą drogę, później oczywiście spotyka Rena i tez wydaje mi się, że Ariel zaczyna się przy nim zmieniać. 
Jakub Letniowski: Ren też jest swego rodzaju buntownikiem.  
Julia: Wydaje mi się, że niby przeciwieństwa się przyciągają, ale tutaj chyba jesteśmy jednak trochę podobni do siebie. 
Daniel Czernielewski:  Moja postać była w sumie dość prosta do odegrania, ponieważ wymagała trochę luźniejszego podejścia niż do innych postaci. To 
jest tak, że ta postać była dość zabawna i dlatego uważam, że było mi łatwo się w nią wczuć. Wygląda to tak, że im bardziej rozubudowana postać, tym 
więcej cech można w niej znaleźć, również podobnych do własnej osoby. Wydaje mi się, że ta postać nie jest podobna do mnie, gdyż Willard był dużo 
bardziej zwariowany niż ja, chociaż nie było mi ciężko się z nią utożsamić, jakoś potrafiłam wejść w ten jego zwariowany styl. Moja postać w elacji z Rusty 
polegała na tak zwanych cichych podchodach. Wilard coś czuł do Rusty i na odwrót, ale nic z tym nie robiliśmy tak naprawdę.  
 

Wydajecie się dość zgraną i wesołą ekipą. Jak wam mijał czas na próbach?  
Julia: Super, ja się dobrze czułam.   
Jakub: Ja się również dobrze czułem, pomijając fakt, że jedynym problemem w sumie, jaki był, to to, że w chwili, gdy niektórzy grali jakąś scenę, to inni 
uczestnicy spektaklu nie zwracali na to uwagi i każdy praktycznie robił to, co chciał i nie mogliśmy się skupić. Ja sam często  się spóźniałem, przez co 
opóźniały się próby i byłem od wejścia na wszystkich automatycznie zdenerwowany.  
Julia: No, generalnie Kuba, jako główna postać, często się spóźniał na próby i to było bardzo nietajne, ale był również problem z koncentracją i takim 
uciszeniem całej grupy, bo jednak każdy coś tam chciał załatwić między sobą w czasie, kiedy inni grali i taki harmider się robił, ale generalnie to, powiem 
szczerze, że mimo wszystko próby leciały do przodu. 
Jakub: To prawda, bardzo często się spóźniałem i przez to wykazywałem się bardzo dużą nieodpowiedzialnością , przez co właśnie zazwyczaj opóźniały się 
próby, a później sam na wszystkich się denerwowałem, pomimo że ja również popełniałem błędy.  
Dalniel:  Prób było dużo i były ciężkie. Dużo czasu spędzaliśmy przede wszystkim na choreografii. Było tak, że wielu rzeczy nie mogliśmy robić od razu na 
jednej próbie, bo naprawdę było dużo tekstu oraz innych powodów. Na probach, nie ukrywam, było bardzo wesoło i atmosfera również  mi się podobała. 
Cała ekipa była świetna i tak naprawdę to zbudowało ten cały spektakl.  

 
Jakie emocje towarzyszyły wam tuż przed premierą? 
Jakub:  Ja generalnie byłem wyluzowany do momentu, aż stanąłem na scenie. U mnie to tak jest, że totalnie wyłączam myślenie, jakby nie myślę o swojej 
roli, tylko wczuwam się w nią do granic możliwości.     
Aleksandra: No, to ci wszyscy potwierdzą, że chodziłam z jednego miejsca na drugie, trzęsłam się cała. Ja się bardzo stresuje, ale od kilku osób słyszałam, 
że było widać, że w momencie, gdy weszłam na scenę, to się trzęsłam cała. Na szczęście, jak już zaczynałam mówić swój tekst, to od razu czułam całkowity 
luz.  
Julia: Ja byłam zestresowana, ale ja mam tak, że na mnie stres działa strasznie motywująco. Mam wrażenie, że właśnie jak nie odczuwam  stresu, to się  
martwię, ponieważ odczuwam pozorny luz i czuje, że czegoś nie dopilnowaliśmy, nie dopracowaliśmy lub że po prostu wyjdzie coś nie tak, więc ja 
generalnie to lubię czuć stres. Tym razem bardzo się denerwowałam.  
Jakub: Ale tego po tobie nie było w ogóle widać.  
Dalniel: Zdaje mi się, że raczej spokój. To jest tak, że stres był przed, bo jak już wszedłem na scenę, to po prostu czułem się, jakbym był na próbch. 
Wiadomo, że są jacyś ludzie przede  mną i że to już jest ten czasu.  
 

Jakie było wasze pierwsze wrażenie po otrzymaniu scenariusza?  
Aleksandra:  Przeczytałam ten scenariusz i moja pierwsza myśl, jaka pojawila mi się w głowie, to „czy ja tylko mówie dwie kwestie?” 
Jakub: Cały scenariusz przeczytałem tak naprawdę tydzień przed spektaklem.  
Julia: Mieliśmy takie sytuacje, że te nasze sceny z Rene nie były ujęte w scenariuszu, ponieważ my te sceny zrobiliśmy na koniec , dopisywaliśmy je  i 
dlatego ten scenariusz jakby budował się na bieżąco. Rozbudowywaliśmy sceny tego scenariusza w trakcie przygotowań do spektaklu.  
 

Czy długo pracowaliście nad przygotowaniem spektaklu? 
Julia: Tak, no cały rok, we wrześniu były castingi.  
Aleksandra: Ale przez całe pierwsze miesiące robiliśmy tylko tańce, które nie miały nic wspólnego ze spektaklem i takie spięcie było naprawdę miesiąc 
może dwa miesiące przed spektaklem, więc tak naprawdę presja czasu towarzyszyła nam jakiś miesiąc przed spektaklem, kiedy nie mieliśmy praktycznie 
nawet połowy zrobionej.  
Jakub: Premiera odbyła się w czerwca, więc takie całkowite przygotowania do spektaklu trwały około dziewięciu miesięcy.  
 

Jak oceniacie efekt końcowy? Jesteście z niego zadowoleni?  
Julia: Generalnie byłam bardzo nastawiona na NIE. Nic mi się nie podobało i zawsze chodziłam taka spięta, że wszyscy są nieprzygotowani, nie zrobimy 
tego i że wygląda to strasznie, w sumie zachowywałam się nie tak, jak prawdziwa ja. Miałam straszną załamkę. Wchodziłam na te próby i mówiłam 
rozdrażniona, że okropnie to wygląda. A w sumie ten ostatni dzień, jak weszliśmy na scenę z kostiumami, ze światłami, rekwizytami, no ze wszystkim, to 
jakoś tak zeszło ze mnie napięcie i dzięki temu wyszło bardzo fajnie, ja jestem bardzo zadowolona.  

 

Wywiad z aktorami „Bomont 

School” (dokończenie) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra:  W sumie trudno mi powiedzieć, chciałabym bardzo to zobaczyć z perspektywy widza, bo tam zza kulis bardzo ciężko dostrzec pewne rzeczy, 
zwłaszcza sceny, w których mnie nie ma, bo w tym czasie na przykład lecę i się przebieram, i słyszę na przykład tylko Kubę krzyczącego, a nie widzę nic. 
Dobrym przykładem tutaj jest to, że dopiero podczas ostatniego występu zauważyłam, że Ren i Ariel w pewnym momencie siadają na skraju sceny, ja 
wcześniej tego nie zauważyłam, nie wiedziałam o tym w ogóle.  
Jakub: To jest  bardzo dobra scena, jest to mistrzostwo świata.  
Dalniel:  Rezultat podobał mi się i to bardzo, ponieważ tak naprawdę każde jakieś tam niedociągnięcia były niezauważalne. Wszystko wyszło, moim 
zdaniem tak, jak miało wyjść. 
 

Uważasz, że scena na skraju sceny, to najmocniejsza scena w spektaklu?  

Jakub: Czy ja wiem czy najmocniejsza?  
Julia: Na pewno była taka najśmieszniejsza sytuacja związana z tą sceną, gdy już po występie podszedł do mnie taki mały chłopczyk i mówi: „Wiesz, co 
było najstraszniejsze? Jak się całowaliście”. [śmiech] Naprawdę, ja przeżyłam taki szok wtedy, ponieważ nie wiedziałam, co mam mu odpowiedzieć, a 
jedyne, co mogłam zrobić, to zacząć się śmiać, co też uczyniłam.  
 

Czy była to wasza taka pierwsza poważna rola? Jakie jest wasze doświadczenie w aktorstwie? Czy macie w ogóle jakieś doświadczenie  
w graniu w teatrze?  

Julia: Moja historia związana z teatrem jest długa. Prawie się urodziłam na scenie, ponieważ moja mama tak naprawdę zaczęła rodzić na podczas wystepu. 
Grała Annę Kareninę. Koniec końców urodziłam się w szpitalu, ale tak już zaczęła się moja historia i w Gliwicach zostałam związana ze sceną i występami. 
Nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie zlikwidowali tego teatru, w którym zaczęła się moja historia. A teraz tańczę, śpiewam, recytuje w studiu 
musicalowym „Step”.  
Jakub:  Jeszcze jedną zabawną sytuacją było to, że każda próba kończyła się w taki sposób, że Julia mówiła: „Ale szybko, szybko, bo ja mam spektakl” 
[powiedział to rozbawionym głosem].  
Julia: Przyznaję się, było tak. Nie ukrywam również tego, że Ariel to była taka moja pierwsza poważna rola. Ja nigdy jeszcze nie grałam głównych ról. Jeżeli 
już, to jestem tak drugoplanowa, gdzieś tam robię jakiś epizod, odegram, ale to tyle, dlatego tym razem to była ważna dla mnie rola.  
Aleksandra: Tak naprawdę to ja nie mam żadnego doświadczenia. Nie śpiewam, nie tańczę. Załamałam się, jak usłyszałam, że to ma być musical. Byłam 
bardzo na nie. Pomimo, że na sam koniec się przekonałam w jakiś sposób do tego spektaklu, to i tak uważam, że taniec, to nie jest moja mocna strona.  
Jakub:  Aktorstwo, to jest mistrzostwo świata.  U mnie zaczęło się w sumie od jakichś konkursów recytatorskich w dzieciństwie i później poszedłem tą 
drogą dalej, jedno przedstawienie, drugie, trzecie, aż w końcu jestem tutaj i zagrałem główną rolę w niełatwym spektaklu, dlatego też jestem bardzo 
zadowolony z siebie.  
Daniel: Grałem wcześniej w spektaklu również stworzonym przez uczniów naszej szkoły, jednak występ „Bomont School” był najpoważniejszy dla mnie, 
jedna z pierwszych takich moich ról. Tak naprawdę nigdy wcześniej nie bawiłem się w poważny teatr.  
 

Która scena według was była najlepsza? 
Jakub: Była masa bardzo fajnych scen.  
Julia:  Tak, to prawda, ale ja osobiście bardzo lubię sceny z Chackiem. Powiem ci, że ciężko jest wybrać jedną scenę, bo wszystkie są bardzo fajne, ale 
fantastyczna była scena w barze, w której również śpiewam i jak tak teraz myślę, to to jest chyba moja ulubiona scena.  
Jakub: To jest w ogole chyba najmocniejsza scena, a piosenka „Chcę bohatera” w ogóle jest taka ciekawa, taka inna. Równie ciekawa jest również scena z 
piosenką pt. „Widzą cię oczy” – ten utwór ma coś w sobie.  
Aleksandra: Bardzo lubię scenę w barze, ale tej z piosenką „Widzą cię oczy” nie lubię, ponieważ bardzo się przy niej stresowałam, sądziłam, że się pomylę, 
lub coś źle zrobię.  
Jakub:  W aktorstwie jest w ogóle potrzebny taki dystans i wyłączenie umysłu.  
 

Czy było dużo spontanicznych zmian, wpadek podczas spektaklu, których widzownie nie widzieli? 

Julia:  Była taka sytuacja podczas sceny z Kubą, przy pocałunku, kiedy ja po prostu zapomniałam tekstu, stałam jak wryta i nie wiedziałam, co mam 
powiedzieć. Kuba się na mnie patrzył, a ja nic i do tej pory sobie nie potrafię przypomnieć, jak szedł ten tekst. Było bardzo dużo takich wpadek, ale na 
szczęście z tego, co słyszeliśmy, nie było to dostrzeżone przez widzów. Po spektaklu analizowaliśmy wspólnie, ile razy i jak bardzo w trakcie trwania 
spektaklu zdążyliśmy go jeszcze zmienić.  
Jakub:  Takie sytuacje były świetne, ponieważ wtedy cały stres z nas schodził. Było jeszcze kilka sytuacji, kiedy wręcz chcieliśmy się śmiać. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nie zostało to zauważone przez widzów. Podczas rozmowy o tych zmienionych scenach nie było nawet mowy o jakimś stresie.  
 

Czy uważacie, że ten spektakl zintegrował waszą grupę? 

Julia: Jasne, bardzo! Imprezujemy razem i tak naprawdę z ludźmi, z którymi wcześniej mijaliśmy się tylko na korytarzu w szkole, teraz mamy taką fajną, 
koleżeńską relację.  
Daniel: Oczywiście, uważam, że ten spektakl bardzo zintegrował nasza grupę, która zdaje się bardziej przygotowana do pracy przy kolejnych tego typu 
rzeczach. Dzięki temu, że jesteśmy tak zgraną, wesołą i fajna grupą, to przy kolejnych projektach jeszcze bardziej nam to zaprocentuje.  
 

Jak przebiegały przygotowania? 
Jakub: Bardzo opornie. Przez pierwsze pół roku praktycznie coś tam robiliśmy, ale sami nie wiedzieliśmy, czy to będzie dodane do spektaklu. Tak jak już 
wcześniej wspominaliśmy, scenariusz był tworzony cały czas. Na próbach było wesoło, ale było ciężko.  
Julia: Mnie denerwowało tak naprawdę tylko to, że był taki szum. Już pomijając te spóźnienia Kuby, ponieważ tak naprawdę, jeżeli i bylibyśmy w stanie się 
skupić i ogarnąć, to spokojnie wyrabialibyśmy się na próbach tak do półtorej godziny i to by starczyło, a tak z powodu zamieszania, to tydzień w tydzień po 
kilkanaście godzin. Z dnia na dzień premiera była coraz bliżej, co oznaczało więcej prób. Cieszymy się, że był to czerwiec, dzięki czemu nie było już aż tak 
dużo nauki. Próby dochodziły nawet do czterech godzin.  
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Jakub:  To znaczy, później tak naprawdę te długie próby stały się rutyną. Teraz na przykład czuję 
się dziwnie, ponieważ jest tak wcześnie, a ja już wracam do domu. Brakuje mi z jednej strony tych 
prób.  
 
Jakie było wasze pierwsze wrażenie po spotkaniu z reżyserem - Przemysławem Łamaczem?  
Julia:  No, to jest mój tata, więc ja nie mam się co tutaj wypowiadać. Mimo wszystko też byłam 
zestresowana, ponieważ bałam się tego, że inni powiedzą coś w stylu: ,,Julka dostała główną rolę, 
bo jest córką reżysera”. Po jakimś czasie okazało się, że tata i ja rozmawiamy tylko o spektaklu. Ja 
generalnie żyłam bardzo tym występem.  
Aleksandra:  Byłam zła na niego od razu, jak tylko usłyszałam, że robimy musical.  
Julia: Mój tata generalnie bardzo jest za Olą, uważa, że ona jest świetna i naprawdę bardzo 
szanuje ją jako aktorkę, dlatego od razu wstawił ją na drugą główną rolę żeńską. 
Jakub: Moje pierwsze wrażenie to „fajny gość”. Ja również nie spodziewałem się, że dostane 
główną rolę, co dla mnie było dość dużym zaskoczeniem. Czułem się dziwnie, zrozum, pierwszy 
rok w szkole, praktycznie pierwszy miesiąc chodzenia do niej i nagle dostaję główną role w 
spektaklu. 
 

Jak współpracowało wam się z chórem? 
Julia: Świetnie, to są naprawdę wspaniali ludzie. W ogóle większość osób na widowni 
zorientowało się dopiero w połowie spektaklu, że to nie aktorzy śpiewali, tylko chór. [śmiech] 
 

Jak reagowaliście na presję czasu? 
Jakub: To było straszne! 
Aleksandra: To prawda, nawet w pewnym momencie była decyzja, że tego nie wystawiamy, bo 
nie damy rady.  
Julia: Był taki jeden moment, kiedy Kuba został wyrzucony ze spektaklu ze względu na to, że nie 
było go na próbach, ale ja powiedziałam wtedy, że się nie zgadzam - grałam z tym Renem i tylko z 
tym Renem zagram w spektaklu. Był później już taki okres, że wszyscy byli na siebie źli, psuliśmy 
sceny, na szczęście końcowe wrażenie było super, każdy był zadowolony z efektu i wyszło po 
prostu wspaniale.  

Dziękujemy wam serdecznie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że szybko znów zobaczymy 
was na scenie. 

Wywiad przeprowadziła: Nikola Świtała, 2a // Zdjęcia: Redakcja 
 

 

 

 

 

KONKURS! Dokończ opowiadanie 
 

była obowiązkowym daniem serwowanym  

w wiadomościach wieczornych. Można było 

nawet zamówić dostęp do specjalnego kanału 

premium i całodobowo podglądać uwię-

zionych, jak taplają się obłąkani w błocie, 

obijają o ściany, krzyczą i targają swoje 

splątane kołtuny, bezrozumni, otumanieni 

histerią, zdziczali, nafaszerowani lekami. 

Skarlałe olbrzymy zamrożone w sepii. 

Przypominali źle nakręcone zabawki dziecięce 

albo wybrakowane przedmioty odrzucone w 

fabryce do kosza; nieudane marionetki, 

którym poprzecinano sznurki.  

Dla odpowiednich władz stali się emble-

matem, uzasadnieniem wprowadzenia dal-

szych zmian, obostrzeń. Byli impulsem do 

śledzenia i wyszukiwania, wbijania w dowody 

osobiste pieczęci i wszczepiania identy-

fikatorów, które miały docelowo zastąpić 

bransolety.  Spaczonych przybywało, a jakimś 

dziwnym sposobem w prezentowanych na 

wizji więzieniach ciągle było miejsce. Próbo-

wała nie myśleć o tym, gdy zaciskała dłonie w 

pięści. 

Co zdarzyło się 

wcześniej? Kim jest 

bohaterka, co potrafi? 

Jakie będą jej losy? 

Napisz dalszy ciąg 

opowiadania (200-400 

słów), nadaj tytuł całości  

i zdobądź cenną nagrodę! 
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(…) 

Najprzyjemniejsze było przesiadywanie w piwnicy. Jeszcze do 

niedawna miała możliwość wychodzić nocą i przetwarzać. 

Nigdy nie odważyła się dokonywać niczego spektakularnego, 

ot, drobne poprawki budynków, załatana dziura w tynku, 

wyrównany trawnik, czasem (ale rzadko!) wyleczona łapa 

bezdomnego psa. Może dzięki jej wrodzonej ostrożności 

(sama jednak nazywała to wylęknieniem stłamszonego 

zwierzęcia, istoty, która nie potrafi nawet być sobą) nie 

została dotąd odkryta i mogła cieszyć się względnym 

(zastraszonym?) spokojem. Tamci, ekspansywni, czyniący ze 

swojego wibru sensację, przygotowujący przedstawienia, od 

razu zostali wylokowani. Niektórym przydzielono opiekunów, 

inni mieli kuratorów, drobni tylko bransolety. 

Najgorzej było z tymi pierwszymi, którzy uznali jeszcze pięć 

lat temu swoje umiejętności za dar boży. Odsądzeni od czci  

i wiary, oskarżeni o herezję i działanie antyludzkie, 

umieszczeni zostali w więzieniach, z których transmisja live 
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DZIAŁ: INFORMACJE 

Ludzie listy piszą 

Zaciekawiły Cię tematy podjęte przez 

naszych redaktorów? Chciałbyś 

napisać swoją opinię lub wyrazić 

swoje zdanie?  

Czytelnicy, czekamy na Wasze listy! 

Włącz się do akcji! 

Charytatywna zbiórka w ramach 

MotoMikołaje 2018 również w II LO! 

Przynoście słodycze i zabawki do  

7 grudnia. Oficjalne pakowanie paczek 

odbędzie się 8 grudnia w naszej szkole. 

Organizatorami są Stowarzyszenie "Dawcy 

Uśmiechu" oraz nasi szkolni wolontariusze. 
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Twój ślad w gazetce! 

Napisz i daj się 

przeczytać 

Jesteś doskonałym obserwatorem  

i potrafisz pisać o wydarzeniach, 

których doświadczyłeś? Reportaż, 

felieton, sprawozdanie, recenzja, 

wywiad, opowiadania, wiersze  

– pozwól nam opublikować Twoje 

artykuły.  

Chcemy poznać Wasze historie, zrozumieć 

Wasz punkt widzenia.  Przekażmy z Waszą 

pomocą ciekawe informacje naszej 

platerańskiej społeczności!  

Pochwal się 

talentem 

Masz zdolności plastyczne i chcesz 

się nimi pochwalić? Czeka na Ciebie 

Plateriańska Galeria Talentów!  

Daj się zobaczyć!  

Szczegóły u Opiekuna Samorządu 

Szkolnego (sala 49). 

 

Ogłoszenie!  
Potrzebni ilustratorzy do gazetki! 

Nie chowaj talentu do szuflady – 

artykuły naszych reporterów czekają  

na Twoje ilustracje. 

 

 

Kontakt do redakcji: 

Uczniowie i uczennice klas medialnych 

Nasze sukcesy 
Jesteś świetnym sportowcem? Piszesz 

wiersze? Znasz się na prawie? 

Programujesz? Podróżujesz? Twoi 

koledzy i koleżanki uwielbiają czytać 

napisane przez Ciebie historyjki? 

Doskonale radzisz sobie z chemią? 

Jesteś wolontariuszem? Tańczysz? 

Daj się poznać! Napiszemy o Tobie! 

Pamiętaj: każdy w Plater to bohater! 

 


