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Nasze sukcesy 
 

Za nami premiera „Plateranki pani Siwikowej”, Plater Day, matury, Ostatni Dzwonek… tyle 

się działo, a nasi uczniowie wzbogacili się o kolejne sukcesy! 

•Emilia Waluga i Izabela Głodek wspólnie zdobyły 3 miejsce w mistrzostwach Sosnowca          

w badmintonie. Gratulujemy!  

•W diecezjalnym konkursie pieśni patriotycznej zwyciężyła ex aequo Julia Łamacz z klasy 

IId., śpiewając utwór „Dziewczyna z granatem”. To nie pierwszy taki sukces Julii,                 

więc życzmy kolejnych. 

•Klaudia Gańczak z klasy I a otrzymała wyróżnienie za mistrzowską interpretację obrazu 

Pronaszki „Szachista” w ogólnopolskim konkursie „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła 

malarskiego”. Gratulujemy! 

•7 kwietnia odbył się Budapest Open Ju-Jitsu. Uczennice z II d, Agata Niziurska i Natalia 

Walkiewicz zdobyły srebrne medale w swoich kategoriach. Podziwiamy i życzymy kolejnych 

sukcesów! 

•Paweł Jochymczyk z klasy II d zdobył tytuł finalisty w tegorocznej Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Historycznej. Zwycięstwo to zwalnia go z matury z historii. Bardzo gratulujemy 

i trochę zazdrościmy! 

•13.04. odbyły się mistrzostwa Sosnowca w piłce nożnej dziewcząt. Uczennice naszej szkoły: 

Agata Wierzbicka, Aleksandra Mazurek, Kinga Wójcik, Klaudia Lubowicka, Wiktoria 

Rodek, Martyna Brodowska, Jagoda Miotlińska – wywalczyły 2. miejsce. Serdecznie 

gratulujemy! 

•Katarzyna Sytniewska z klasy III a została laureatką XXII Konkursu Wiedzy                             

o Uniwersytecie Jagiellońskim, tym samym zdobyła indeks na studia na UJ. Gratulujemy! 

•Julia Łamacz z II d zdobyła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie „W Kręgu poezji               

i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” Gratulujemy! 

•Karolina Kubasik z I d otrzymała wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie 

Ekologicznym Eko-Planeta za pracę ,,Ptaki parków, lasów i łąk". Gratulujemy! 

•Aleksandra Michalak, Agata Krawiec i Julia Łamacz brały udział i wygrały mistrzostwa 

Sosnowca w aerobiku sportowym, organizowane w Technikum nr 1 Ekonomicznym                 

w CKZiU. Pokonały one drużynę ze „Staszica” i „Ekonomika”. Gratulujemy i oby tak dalej! 

•Julia Ciołek wraz ze swoim zespołem tanecznym „Gimone” zajęła I miejsce w kategorii 

senior high kick mini drużyny w 4. Mistrzostwach Polski Cheerleaders. Serdecznie 

gratulujemy!  
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•W konkursie dziennikarskim „Potęga Prasy” Julia Czech z II a otrzymała wyróżnienie,               

tym samym otrzymując dofinansowanie do dziennikarskiego obozu letniego. Gratulujemy              

i życzymy miłej zabawy w wakacje! 

•23.05 odbyły się zawody lekkoatletyczne w Sosnowcu. W biegu na 800 m zwyciężyła 

Kamila Krasowska z I b, Aleksandra Mazurek z 1d i Krystian Gajos zajęli drugie miejsca                     

w pchnięciu kulą, a Radosław Koźlicki z II c zajął 3. miejsce w skoku w dal. 

•Karolina Żaczek z  została zwyciężczynią w międzyszkolnym konkursie fotograficznym 

"Zabytki i budowle Sosnowca w obiektywie uczniów". Jej nagrodą jest voucher                          

na profesjonalną sesje zdjęciową. Gratulujemy! 

 

•28.05 odbyły się zawody lekkoatletyczne klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.  

W biegu na 600 m zwyciężyła Kamila Krasowska, Aleksandra Mazurek zdobyła I miejsce w 

skoku w dal, a Klaudia Lubowicka zajęła 3. miejsce w biegu na 100 m. Serdecznie 

gratulujemy! 

•Patryk Karyś z I b wywalczył 2. miejsce w Międzynarodowym Międzyszkolnym Przeglądzie 

Filmowym „Wylęgarnia”, pisząc scenariusz „Sapiencjalność” o rozczarowanym życiem 

profesorze francuskiego. Gratulujemy! 

•Kacper Waksmański z kl. I a został jednym z 10 finalistów ogólnopolskiego Konkursu 

Retorycznego i w Warszawie reprezentował Zagłębie Dąbrowskie. Gratulujemy! 

•Marta Muszyńska z kl. 3a uczestniczyła w warszawskim finale ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Mediach. Do tytułu laureatki zabrakło Platerance 1 punktu. Również gratulujemy! 

 

 

A już niedługo, 15 czerwca, odbędzie się Activplat - Dzień Sportu w Plater! Zapraszamy! 
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„Sami swoi – polska szopa” 
Recenzja „Wesela” Wojciecha Smarzowksiego 

 

 

„Wesele” to polski komediodramat w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który jest również 

scenarzystą owego filmu. Dzieło zostało nakręcone w 2003 roku, natomiast swoją premierę 

miało 15 października 2004 roku. Główne role w „Weselu” zagrali m.in. Marian Dziędziel 

(Wiesław Wojnar), Iwona Bielska (Eduśka Wojnarowa), Tamara Arciuch (Kasia Wojnar), 

Bartłomiej Topa  (Janusz) oraz Paweł Wilczak (dostawca samochodu, kolega Waldka, 

szwagra księdza). W pozostałych rolach zagrali: Maciej Stuhr, Wojciech Skibiński, Andrzej 
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Zaborski, Lech Dyblik, Jerzy Rogalski, Arkadiusz Jakubik, Elżbieta Jarosik i Iwona 

Wszołkówna. „Wesele” zdobyło siedem nagród filmowych, w tym m.in. Orły za najlepszy 

film, reżyserię, scenariusz oraz muzykę Tymona Tymańskiego. 

Akcja filmu toczy się w letni dzień, w jednej z polskich wsi. Wiesław Wojnar, miejscowy 

ogrodnik, wydaje za mąż córkę Kasię. Wychodzi ona za Janusza, chłopaka z tej samej wsi. 

Ku przerażeniu Wojnara uroczystość nie przebiega   tak,  jak to zaplanował, wszystko 

zmierza do końcowej katastrofy. Dzieło stworzone przez Wojciecha Smarzowskiego ukazuje 

negatywny obraz Polaków oraz naszą narodową mentalność. Film przedstawia wachlarz 

przywar polskiego społeczeństwa, takich jak cwaniactwo, chciwość, pychę, zazdrość, zawiść 

czy bezmyślność. Już w pierwszych minutach filmu możemy zauważyć, że jednymi  

z najważniejszych wartości są pieniądze i uznanie społeczne. Ojcu panny młodej zależało  

na tym, by wesele wypadło okazale w oczach gości, lecz przy tym jak najtaniej. Chciał on  

wzmocnić swoją pozycję, pokazać, że stać go na salę weselną, podróż pary młodej   

do Chorwacji czy sportowe auto – prezent dla zięcia. Wszystko to było tylko na pokaz,   

a Wojnara bolał każdy wydany grosz. Możemy zauważyć, jak narzeka m. in. na koszt sukni 

ślubnej i welonu dla swojej córki, jak na początku zwleka z opłatą sali weselnej i z zapłatą dla 

zespołu muzycznego.  

 

Jednym z ważniejszych wątków filmu jest spór o dwa hektary ziemi – można powiedzieć,              

że to stało się powodem końcowej katastrofy Wojnara. Otóż dostawca sportowego 

samochodu domagał się (oprócz gotówki) dokumentu formalnego przekazania dwóch 

hektarów ziemi położonej przy głównej drodze, co zostało uprzednio ustalone jako zapłata za 

sprowadzenie pojazdu. Jednak ojciec panny młodej nie chciał przekazać umówionej ziemi. 

Podpisanie aktu zrzeczenia się przez niego własności ziemskiej faktycznie nie doszło            

do skutku, gdyż  Mróz umarł nagle w toalecie. Wojnar natomiast z pomocą notariusza  

dokonał fałszerstwa aktu zrzeczenia się ziemi. Śmierć członka rodziny nie zrobiła  

na Wojnarze większego wrażenia, przejmował się tylko własnymi interesami. Istotność 

pieniędzy dla większości bohaterów „Wesela” można podsumować życzeniami notariusza  

dla pary młodej: „młodym życzę bardzo, bardzo dużo pieniędzy”. Ojciec panny młodej 

zachował się bezmyślnie i przez to stracił swoją rodzinę – zdradzając żonę i dosłownie 
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sprzedając córkę. Nie jest on natomiast jedynym złym człowiekiem w całej tej historii. 

Wszyscy goście weselni plotkują na temat pary młodej i wesela – z jednej strony życzą          

im szczęścia, a z drugiej ich obgadują, zarzucając im, że nie żenią się z miłości                          

tylko z konieczności, bo przecież nieślubne dziecko to wstyd. Snują domysły na temat 

finansów rodziny Wojnarów, krytykują jedzenie weselne i podsłuchują rozmowy. Każdy           

z bohaterów filmu Smarzowskiego prezentuje swoją mądrość życiową, np.: „chcieć i nie 

chcieć to to samo, bo nie chcieć to znaczy chcieć nie chcieć”. „Wesele” pokazuje również 

przekupstwo władz państwowych – zarówno notariusza, jak i policjantów, bo przecież każdy 

musi wykorzystać okazję na łatwy zarobek. Sytuacja ta niestety uświadamia, że za pieniądze 

w Polsce można kupić niemal wszystko, choć potrzebne są jeszcze dobre znajomości. Jak to 

główny bohater powiedział: „pieniądze szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć”. Także Janusz, 

pan młody, pokazał swoją chciwość i bezuczuciowość, „żeniąc się” tak naprawdę  

z obiecanym przez teścia samochodem. Można powiedzieć, że jedyną „czystą” osobą w filmie 

jest Katarzyna, panna młoda. Jej suknia ślubna, która została biała do samego końca, może 

symbolizować jej niewinność, brak moralnego zepsucia. 

„Wesele” to nie tylko ukazanie przywar Polaków, ale także sprawnie zrealizowany film 

fabularny. Na całokształt tego dzieła, oprócz świetnie napisanego scenariusza, składają się 

również: dobry montaż Pawła Laskowskiego, świetna scenografia Barbary Ostapowicz  

i bardzo dobra muzyka Tymona Tymańskiego. Oczywiście wszystko oddaje klimat 

wiejskiego wesela. Zarówno zachowanie zaproszonych gości, jak i sala, kapela,                

która przygrywa największe polskie hity oraz wiejskie piosenki. Istotnym elementem w tym 

wszystkim jest także świetna gra aktorska. Moim zdaniem każdy z aktorów poradził sobie 

bardzo dobrze z odgrywaną przez siebie postacią. Na uwagę zasługuje przede wszystkim 

genialna rola Mariana Dziędziela. Aktor bez żadnych problemów zagrał chciwego, skąpego 

i dbającego wyłącznie o własne interesy człowieka, który przejmuje się najbardziej tym,  

co ludzie powiedzą. Myślę, że ważnym elementem w filmie Smarzowskiego jest kamera 

trzymana przez kamerzystę – można powiedzieć, że to, co zostało przez nią zapisane, jest 

prawdziwym, niewyretuszowanym obrazem zachowania Polaków. Kamera zagląda wszędzie, 

pokazując wiarygodnie emocje uczestników wesela oraz ich haniebne występki. Smarzowski 

nie bez powodu podkreślił te sceny ujęciami z amatorskiej kamery. Poza zabawą, gwarem  

i weselnym chaosem, dzieją się tam rzeczy istotne do zdemaskowania wad polskiego 

społeczeństwa. Ważną sceną filmu jest także odśpiewywana pijackim rykiem „Rota”,  

co budzi zażenowanie i wstyd, lecz Smarzowski chciał pokazać, że właśnie tacy jesteśmy, 

przynajmniej część naszego społeczeństwa. „Rota” napisana przez Marię Konopnicką jest w 

filmie groteskowym odniesieniem do tradycji, historii Polski, także do „Wesela” 

Wyspiańskiego, w którym padają słowa: „pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg (...)” 

„Wesele” Wojciecha Smarzowskiego nawiązuje groteskowo do „Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego,  a także adaptacji owego dramatu – „Wesela” nakręconego przez Andrzeja 

Wajdę. Zarówno „Wesele” Wyspiańskiego, jak i Smarzowskiego ukazują negatywny obraz 

polskiego społeczeństwa. Inspiracją do napisania „Wesela” przez Wyspiańskiego był ślub 

Lucjana Rydla (inteligenta i poety z Krakowa, przyjaciela Wyspiańskiego) z chłopką Jadwigą 

Mikołajczykówną. Młodopolski pisarz ukazuje w nim w prześmiewczy sposób spotkanie się 
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na weselu inteligencji i chłopstwa oraz przejaw popularnej w tamtych czasach chłopomanii. 

„Wesele” Smarzowskiego nie jest odwzorowaniem napisanego przez Wyspiańskiego 

dramatu, dodatkowo oba dzieła dzielą od siebie 102 lata, więc większość sytuacji, wygląd 

gości, miejsca, w którym odbywała się zabawa, a także muzyka różnią się od siebie.  W obu 

przypadkach jest to jednak impreza weselna, więc panuje gwar, ludzie tańczą i bawią             

się. Należy także wspomnieć o słowach Wieśka Wojnara szukającego złodzieja,                      

a mianowicie: „trza być w butach na weselu”, które w utworze Wyspiańskiego wypowiada 

Panna Młoda.  

 

W obu przypadkach chodziło po prostu o satyryczne uchwycenie obrazu społeczeństwa 

polskiego, które przez tyle lat niewiele się mentalnie zmieniło. Jeśli chodzi o podobieństwa do 

dzieła Andrzeja Wajdy, to oba filmy (w przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru  

„Wesela”) rozpoczynają się ślubem, a nie od razu weselem. Bardziej istotny jest jednak 

sposób przedstawienia fabuły. W obu przypadkach rozmowy między ludźmi są przerywane 

scenami bawiących się gości, którzy zostali zaproszeni na uroczystość. Dodam jeszcze,  

że Smarzowski „ożywił” obrazy A. Gierymskiego i Wyspiańskiego. W jego filmie widzimy 

„Trumnę chłopską” Gierymskiego (ten obraz wykorzystał również Wajda w swojej 

reżyserskiej wizji) – futerał na kontrabas imitujący trumnę - oraz „Macierzyństwo”  

i „Śpiącego Jasia” Wyspiańskiego (usypiający chłopiec na weselu i matka karmiąca piersią 

niemowlę). Można powiedzieć, że wszystkie trzy dzieła wiąże zakończenie filmu. Wiesław, w 

filmie Smarzowskiego, na początku ma wszystko: pieniądze, żonę, córkę, natomiast przez 

swoją głupotę i chciwość traci to, film kończy się katastrofą i upadkiem moralnym głównego 

bohatera. W „Weselu” Wajdy i Wyspiańskiego Jasiek natomiast gubi swoją czapkę i złoty 

róg, który mógł uratować ojczyznę. Nie zadął on w róg, bo ważniejsza była dla niego czapka 

z pawimi piórami – symbol wartości pozornych, zewnętrznego piękna, tak samo Wojnar dbał 

tylko o rzeczy materialne i opinię publiczną. Obaj zostali z niczym, ostał się im tylko sznur. 

Smarzowski, jak Wajda i Wyspiański, przedstawił negatywny obraz polskiego społeczeństwa, 

jednakże w sposób bardziej przystępny i zrozumiały dla współczesnego widza. Film 

Smarzowskiego pokazuje cwaniactwo i pazerność, które rujnują życie rodziny i wyśmiewa 

lokalną społeczność, gdzie żyje się głównie na pokaz. Jest to pełen ironii i goryczy obraz 
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naszego społeczeństwa. Film Smarzowskiego zdecydowanie jest wart obejrzenia i może 

skłaniać do zastanowienia  się nad swoim postępowaniem, bo negatywny obraz Polaków nie 

bierze się znikąd. Czy to XVIII, XIX, XX, XXI wiek da się dostrzec podobne wady Polaków, 

które w przeszłości piętnował m. in. Krasicki w swoich satyrach. Nadal aktualne są jego 

„Pijaństwo”, „Żona modna”, bo tak jak bohaterka tej satyry, Wojnar nie zauważał swojej 

rodziny, nie dbał o dobre relacje z żoną, tylko o rzeczy materialne i opinię innych. 

Smarzowski jak Krasicki w przeszłości chciał przedstawić rodakom przyczyny moralnego 

rozkładu polskiego społeczeństwa, aby skłonić ich do refleksji i poprawy.  

Wiktoria Kozubek kl. II a 

,,Jestem człowiekiem” 
Jestem człowiekiem i żyje tu na ziemi 

wśród drzew, krzewów i zieleni. 

Wokół mnie są ludzie, zwierzęta, owady. 

Staram się by nie było miedzy nami zwady. 

 

Jestem człowiekiem i piękno przyrody mnie zachwyca. 

Jak w bezchmurne niebo pełnia księżyca. 

Kocham zwierzęta i dbam o nie. 

O psy, koty, króliki i konie. 

 

Jestem człowiekiem i lubię innych ludzi. 

Wszyscy tu żyjemy, marzymy póki nas cos nie zbudzi . 

Szanują innych i dają coś z siebie. 

Wszyscy byśmy chcieli by było nam jak w niebie. 

 

Jestem człowiekiem i cały czas się staram 

by była równowaga, pytam, docieram 

co jeszcze trzeba zrobić, by człowiek i przyroda 

stanowili związek nierozłączny jak Para Młoda. 
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Nikola Świtała kl. I a 

„Złudna przyjaźń” 
Ogień. Krew. Czas. Zabawa. Ciemność. 

Za oknem zapada zmrok. Nadchodzi kolejna noc. Kolejna dawka mocy, zabawy. Tylko wtedy 

jestem prawdziwą sobą. Gdy dostarczam sobie mocy, wszystko przestaje mieć jakiekolwiek 

znaczenie. Jestem tylko tu i teraz. Otula mnie wolna przestrzeń, która zwykle zapełniona jest 

myślami. Nie tym razem. Teraz jest tylko pustką. Nawet mój krzyk ucichł.  

Gdy moc płynie w moich żyłach, cały mój beznadziejnie „doskonały" świat się zamazuje. 

Znika w próżni. Lubię ten stan. Wszystko staje się takie proste. Tylko wtedy umiem poradzić 

sobie ze sobą. Nie obchodzi mnie, co mówią inni; „to niebezpieczne”, "zrobisz  sobie 

krzywdę". Prawda jest taka, że to jest moje życie i mogę z nim robić, co chcę. To ja                

mam kontrolę. 

Ogień. Krew. Czas. Zabawa. Ciemność. 

Jestem naćpana. I może troszeczkę pijana, ale dobrze mi z tym. Tu i teraz, tylko to się liczy. 

Poznałam ostatnio pewnego chłopaka. Ciągle wspominam jego oddech delikatnie pieszczący 

mą szyję. Jego ręce, miękkie i opiekuńcze. Jego wygłodniałe spojrzenie.  

Mój nowy znajomy pokazał mi coś. To było bardzo proste, a mimo to pozostały mi tylko 

urywki wspomnień. Pamiętam opaskę na ramieniu, intensywny płomień zapalniczki, jakieś 

śmiechy wokół. Jedyne co, na trwałe zapisało się w mej pamięci, to uczucie słodko- gorzkiej 

igły. Czułam ból, ale dobry ból. Później było już tylko lepiej. Takim sposobem Hera szybko 

stała się mym przyjacielem, obsesją, miłością. Wyciąga do mnie rękę w trudnych momentach. 

Gdy zawiodę innych lub gdy kolejna osoba nazwie mnie nic nie wartą szmatą. Dla Hery          

mam znaczenie. Nie jestem  nikim. Przy niej jestem lepszą wersją siebie.  

Ogień. Krew. Czas. Zabawa. Ciemność. 

Jestem zmęczona. Imprezy, alkohol, przypadkowi ludzie. Wszystko to stało się monotonne. 

Nawet Hera wkradła się w rutynę. Nie wystarcza mi już mała dawka. Moje ciało pragnie 

więcej i więcej. Umysł za to krzyczy „dość!".  Chciałabym coś z tym zrobić. Chcę się wyrwać 

z tego toksycznego życia.  
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Spoglądam na siebie w lustrze. Odbicie, które mi się ukazuje, jest jakieś dziwne, obce. 

Poszarzała skóra, splątane włosy, ciemne kręgi pod oczami. A do tego liczne blizny na ręce. 

Dziewczyna w lustrze nie przypomina dawnej mnie. Tamta dziewczyna już dawno umarła. 

Ale mogę stworzyć nową. Tak, zacznę od początku. Jutro. Na razie idę ostatni raz                   

do mej przyjaciółki. 

Ogień. Krew. Czas. Zabawa. Ciemność. 

Chyba nie dam rady. To jest za trudne. Ona nie pozwala mi odejść. Próbuję się wyrwać,              

ale ona uczepiła się mej ręki. Prześladuje mnie. Nie dam rady. Z dnia na dzień jest tylko 

gorzej. Czuję się źle. Moje ciało odmawia posłuszeństwa. Całe się trzęsie, boli. To istne 

piekło. Określenie wrak człowieka jest mało adekwatne do stanu, w jakim się znajduje.             

Nie wytrzymam dłużej. Mam wrażenie, że umieram. Potrzebuję małej dawki, aby choć trochę 

złagodzić cierpienie.  

Nie umiem myśleć o niczym innym. Wszystko we mnie krzyczy „daj mi Hery!”. Stałam             

się jej niewolnicą. Wpadłam w jej sidła. Bez niej nie ma mnie. Muszę to zrobić. Zostało mi 

mało czasu. 

Ogień. Krew. Czas. Zabawa. Ciemność.  

Niedokładnie pamiętam pierwszy raz. Pamiętam za to każdy kolejny. Dlatego dobrze wiem, 

co robię. Zaciskam opaskę najmocniej, jak potrafię. Słyszę przyjemne strzyknięcie 

uruchamianej zapalniczki. Wszystko gotowe. Wystarczy wybrać odpowiednie miejsce.             

Mam dużo ran, ale to nieważne. Zaraz nie będę nic czuć. Igła z zabójczą precyzją wślizguje 

się pod skórę. Naciskam spust.  Nareszcie. Cudownie błogi spokój rozlewa                           

się w mych żyłach. Znów czuję się dobrze. Chcę więcej. Sięgam po drugą dawkę. Żeby tylko 

uwolnić się od tego cierpienia. Już nie myślę o niczym. Znowu jestem kimś.  

Z uśmiechem na ustach mogę zamknąć oczy i pozwolić się ponieść. Już mi wszystko jedno. 

Ja i Hera tworzymy zgrany duet. Lepiej nam razem niż osobno. Najwidoczniej tak to musiało 

się skończyć.  

Chwytam Herę za rękę i pozwalam jej się poprowadzić w nieznane.  

Nie czuję już nic. 

Pochłania mnie ciemność. 

Heroina lub inaczej diamorfina należy do narkotyków ciężkich.. Nawet po pierwszym zażyciu 

heroiny może dojść do uzależnienia. Osoby zażywające heroinę, uzależniają się stopniowo 

psychicznie i fizycznie. Ich organizm domaga się coraz większych dawek narkotyku. Heroina 

doprowadza człowieka do izolacji społecznej, zaniedbywanie siebie, a nawet do śmierci.             

Tak więc, czy warto sięgać po herę, aby przez chwilę być w lepszej, złudnej rzeczywistości? 

Heroina nie sprawi, że świat będzie lepszy. Wręcz przeciwnie. Heroina nie oddziałuje tylko 

na narkomanów. Ich rodziny także cierpią. Zamiast sięgać po herę, prośmy o pomoc bliskich 

lub specjalistów. Przy odpowiednim wsparciu da się pokonać herę. Wystarczy tylko chcieć.  
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                                                                                                                  Maria Serek kl. I a 

Moja przygoda z reżyserią, czyli jak powstała „Plateranka pani 

Siwikowej” 

 

 

W marcu 2017 roku padło hasło: „Nasza szkoła wystawia Szary świt Gosi Pabian. Kto 

przyjdzie, jest zwolniony z odpowiedzi następnego dnia”. Byłam wtedy pierwszoklasistką              

z siedmiomiesięcznym stażem, więc moja pierwsza myśl brzmiała: „Kim, do diabła, jest 

Gosia Pabian?”. Może to się wydawać dziwne, że tak szokowała mnie nieznajomość nazwisk 

wszystkich uczniów, ale byłam w trakcie przestawiania się z warunków szkoły prywatnej           

na tłumy w placówce publicznej. Jednak zachwycona wizją wieczoru bez nauki (spędzonego 

w szkole, ale BEZ NAUKI) postanowiłam pójść na szkolne przedstawienie. Nie byłam 
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przekonana przez zwiastun, który wydał mi się niezachęcający, więc nastawiłam się na nudę 

przez godzinę. W końcu było to szkolne przedstawienie – nie spodziewałam się niczego 

spektakularnego. Ową godzinę później stałam w kolejce do reżyserki, tej nieznanej mi Gosi 

Pabian, ze łzami w oczach, żeby powiedzieć jej jak cudowną historię stworzyła,                           

jak jej zazdroszczę, jak bym kiedyś chciała wystawić, któreś ze swoich opowiadań. Gosia 

podziękowała mi wtedy, powiedziała, że może w przyszłym roku szkolnym będę miała 

szansę, a przez kolejny tydzień uśmiechała się do mnie na korytarzu i machała                        

w moją stronę. Tak jedno przedstawienie zmieniło moje myślenie i Gosia                                       

z nieznajomej stała się wręcz idolką. W roku szkolnym 2016/2017 zaczęłam marzyć                    

o premierze własnego spektaklu. I tak spędziłam resztę pierwszej klasy liceum, marząc                   

o swoim przedstawieniu, wspominając „Szary świt” i podglądając dalsze losy aktorów, 

których darzyłam od premiery sympatią, a oni nie wiedzieli, kim jestem. Jak teraz o tym 

myślę, to przerażające… jeśli to czytacie, wybaczcie! Naprawdę to było tylko                             

z podziwu! 

 Niespodziewanie nadchodzi ten dzień, przed wakacjami 2017, lekcja języka polskiego, 

nauczyciel wywołuje mnie do tablicy. Nie prosi mnie o kredę, o zeszyt, a o scenariusz. Oto 

moment, gdy znajomi uśmiechają się pod nosem na te słowa, bo właśnie spełnia się moje 

marzenie i dostaję tę szansę. Polonista uprzedza mnie o trudach tego przedsięwzięcia – długie 

próby, organizacja, ciągłe zmiany w scenariuszu. Mnie jednak nic nie może zniechęcić.             

Nie jestem osobą, która rezygnuje, traci szansę – mogło się nie udać, ale wolałam nie podołać 

niż nie spróbować.  Zaproponowana sceneria (pensja) nie była dla mnie polem do popisu, 

gdyż moja głowa jest zbyt głęboko osadzona w kinie akcji, thrillerach, horrorach, a tutaj mam 

stworzyć ciekawą historię, mając do dyspozycji kilkoro nastoletnich pensjonariuszek                 

i nauczycielek. Nauczyciel chce, żebym napisała pierwszą wersję scenariusza przez wakacje, 

ale przeczytanie monografii „Plater” jest dla mnie za trudne przez kolejne cztery miesiące             

i scenariusz rodzi się w bólach dopiero na przełomie października i listopada. Wymieniamy 

poglądy z polonistą, uwagi, wprowadzamy zmiany, ale niemal do samej premiery                   

nie ma ostatecznej wersji. W styczniu nauczyciel zgadza się na rozpoczęcie prób. Już 19 

stycznia organizuję casting, na który przychodzi zaskakująco wiele osób. Oczywiście już             

w pierwszym tygodniu wykruszyła się połowa, bo „Noo, ja byłam tylko z koleżanką”  lub 

„Bo w sumie to się boję”, albo po prostu znikali, jakby się zapadli pod ziemię. I tak czar 

prysł, a ról było do obsadzenia ponad 20. Pech chciał, że to zwykle osoby                                    

o najskromniejszych rolach okazały się tymi punktualnymi, zawsze obecnymi                                  

i odpowiedzialnymi. Gdy przychodzą na próby aktorzy-duchy jest dla mnie wyzwaniem,                   

żeby nie krzyczeć, bo przez ich zachowanie przedstawienie może nie dojść do skutku,                

a w głowie dodatkowo odbija się echem wypowiedź profesora: „Oliwia, jak tak to będzie 

wyglądać, to nie wystawimy tego, bo się ośmieszymy”, a ja nie chcę ośmieszyć szkoły, 

nauczyciela i siebie.  Więc piszę  na grupie o każdej próbie, wypisuję do aktorów na czacie, 

zagaduję ich w szkole i wydzwaniam do nich na próbach, gdzie są i dlaczego nie w auli. 

Miesiąc później każdy dla żartów zwraca się do mnie „pani reżyser”. Słowa, które powtarzam 

na zmianę z opiekunem spektaklu docierają do ekipy, gdy data zmienia się z lutego na marzec 

– dwa tygodnie do premiery. Nauczyciel, mimo wahania (mówił, że nigdy nie widział tak 

niezdyscyplinowanej grupy), podejmuje ryzyko i zgadza się na wystawienie tej sztuki.                
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To jest już oczywiste, że żarty się kończą – zaproszenia będą wysłane, wydarzenie 

opublikowane i szkoła poinformowana, nie ma odwrotu. Ale wtedy o tym nie myślę. 

Wychodzę ze szkoły w deszczowe, marcowe, późne popołudnie i krzyczę w niebogłosy               

ze szczęścia. Kolejne 40 minut czekam, żeby wrócić do domu, a całą mnie nosi – nie 

potrzebuje słońca, parasola ani kurtki, rozgrzewa i rozświetla mnie myśl                                   

o moim przedstawieniu, o moim dziecku, które tak pielęgnuję, z którego jestem tak dumna,             

o moim spełniającym się marzeniu. Kolejne próby to dawanie  siebie  110% nie tylko przeze 

mnie, przez wszystkich. Pokonujemy wszystkie „śmiertelne katarki”, moja klasa angażuje się 

w przedstawienie najbardziej i jestem świadoma, że wymaga to od nich wielu poświęceń – 

mimo że mają zawalony grafik, czy nie mogą mówić, to są obecni. Nie odczuwam świadomie 

napięcia, wiem, że się martwię nadchodzącą datą, moje ciało wykazuje oznaki stresu,                  

ale jestem zbyt rozpędzona. „Byle do celu”. „Byle do czternastego marca”. Dopiero                      

w wyczekiwaną środę zdenerwowanie nie tylko wywołuje u mnie alienację                                      

i zniecierpliwienie, ale pozbawia mnie oddechu, apetytu i energii. Robię próby, rozkładam 

krzesła, kontroluję wszystko, ale jestem osowiała, moje kończyny                                         

nie mają swojej dotychczasowej lekkości, umiejętności zginania się w stawach. Moje ciało            

to poduszka, która szczelnie otula umysł pierzem – jestem z dala od bodźców fizycznych,          

nie liczy się nic, co ludzkie, tylko spektakl. Dochodzą problemy – nagle nie ma muzyki, jedne 

ścieżki dźwiękowe nie działają, innych w ogóle nie posiadamy. Chłopak,                            

który miał nam pomóc, musi iść tuż przed spektaklem. Wszyscy patrzymy nerwowo  

na zegarki. Akustyk nagle ogłasza: „Dobrze, działa”.  Robimy szybką próbę – ze sklejonym 

tak dźwiękiem scena jest bardziej dramatyczna, cudownie. Czas się przebrać, pomalować. 

Sprawa mundurów, która jest żartem od samego początku, zostaje rozwiązana: „Mój brat miał 

broń”, „Ma, ale pierzemy 6. raz i dalej śmierdzą”, „To  nie jest wzór niemiecki”. A ja 

naprawdę nie znam się na wzorach i nie mam na to czasu. Na szczęście w dniu premiery 

wszyscy siedzą w swoich strojach i robią makijaż. Ja wkładam płaszcz i biegnę odebrać 

koleżankę  z przystanku. Uświadamiam sobie, jak mocno stawiam kroki dopiero, gdy wracam                        

z nią do szkoły i bolą mnie stopy. Jak wcześniej – mój mózg nie reaguje na bodźce nerwowe. 

Zaczynają się zbierać ludzie. Staramy się nie wychodzić z garderoby (sala 40), wyglądamy 

tylko lekko zza kurtyny. W obawie przed niewielką publicznością ustawiamy niewiele krzeseł 

– „dołoży się jak coś”, ale nikt nie podejrzewa, że się dołoży. Przed spektaklem ułożyłam           

je szeroko i z dokładnością pedanta, która włączyła mi się ze zdenerwowania. Na sali jest 

moja rodzina, nauczyciele i koledzy ze szkoły, nie chcę ich zawieść. Wszyscy siedzimy         

jak na szpilkach, od występu dzielą nas dwa lub trzy kwadranse, a nagle klasa dyżurująca 

mówi, że brakuje wieszaków dla gości, chwilę później prosi chłopców występujących              

o pomoc, bo trzeba donieść krzesła. Nic takiego, było ich mało. Dwadzieścia minut później 

oni nie wracają. Gdy przychodzą, boję się wyjrzeć zza kurtyny, bo słyszałam, że chłopcy cały 

ten czas nosili krzesła, wiem, że miejsc brakło. Jednak wyglądam, by zobaczyć ludzi 

siedzących na parapetach, stojących pod ścianami. Aula dosłownie pęka w szwach, a nam ten 

widok rozgrzewa serca, a jednocześnie mrozi krew w żyłach. Milkniemy, gdy zaczynają się 

przemówienia. Siedzimy na wpół po ciemku, w duszącym nas stresie, nie mogąc się odezwać, 

żeby nie było słychać na widowni, a wiemy, że z tego stanu musimy się natychmiast 

przenieść na oświetloną scenę, mówić głośno i wyraźnie. Dziewczyny wybrane                       

do przemówienia rozpoczynają spektakl i mówią w nieskończoność. Stoimy przy kurtynie 
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pochyleni po pas, z krzesłem w rękach gotowi na gong, który przez prawie piętnaście minut 

nie rozbrzmiewa. W końcu przedstawienie się zaczyna i płynnie przechodzimy ze sceny               

do sceny, by zakończyć przedstawienie po pięćdziesięciu minutach. PIĘĆDZIESIĄT 

MINUT, KTÓRE ODCZULIŚMY JAK DWADZIEŚCIA, trwało nasze przedstawienie. 

Wychodzimy, by się ukłonić, a cała sala oklaskuje nas na stojąco. Dostaję kwiaty od ekipy, 

nasze rodziny nas nimi zasypują. Dowiaduję się, że nasz nauczyciel był mózgiem naszego 

przedstawienia, a ja sercem, co ledwo mogę zrozumieć, bo na sali panuje taki hałas. 

Schodzimy ze sceny, a goście opuszczają szkołę. Znajomi, którzy przyszli, gratulują, mają łzy 

w oczach. Tego dnia to do mnie przychodzą zapłakani ludzie po moim przedstawieniu, mnie 

ściskają, mnie gratulują i wręczają kwiaty. Rok i 12 dni później stałam na miejscu Gosi 

Pabian. Dziś, prawie trzy miesiące później, uśmiecham się szeroko na to wspomnienie. 

 

Nie wiem, co napisać na zakończenie, bo nie mam ochoty tego kończyć. Chcę, by to był tylko 

początek mojego życia pełnego właśnie takich wydarzeń, żeby to była lekcja, którą jeszcze 

wykorzystam przy podobnym projekcie, a nie jedyne, co opowiem wnukom. Cieszę się,              

że miało to miejsce i rozwinęło mnie pod względem pracy z ludźmi (wiem, czego mogę od 

nich oczekiwać, jak z nimi rozmawiać), a także od strony literackiego kunsztu, który był moją 

pasją od dziecka, bo już wtedy chciałam sprzedawać na osiedlu swoje opowiadania o Kubusiu 

Puchatku. Mam nadzieję, że każdy odkryje i będzie mógł podążać swoją drogą                           

z przyjemnością, bo to daje niezwykłą satysfakcję i warto dla tego uczucia żyć. Nie mogę 

powiedzieć za dużo o drodze, nie jestem ani pisarką zawodową, ani znaną blogerką, ale mogę 

powiedzieć o pasji. Kieruję się nią w życiu, mimo że lubię fizykę, wybrałam polski, bo to on 

pozwoli mi doskonalić swoje umiejętności, to lektury i wiersze, które mogę później 

wykorzystać, to zabiegi sławnych autorów, to tak ważne gramatyka i styl.  I może denerwuję 

przez to innych, bo dbam o to, by w moim otoczeniu wyrażali się poprawnie, pokazuję                 

im błędy w notatkach, ale dokładnie tak samo podchodzę do siebie. Życzę każdemu miłości 
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do czegoś tak wielkiej, jak moja do języka i właśnie tego początku, rozwinięcia, ale bez 

końca. 

Oliwia Ubik kl. II a 

Wywiad z przewodniczącym szkoły – Konradem Gałysą 

 

1. Od kilku miesięcy piastujesz funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego. 

Jak wrażenia, jak radzisz sobie z tą funkcją? 

 

No nawet radzę sobie, niemniej jednak, to wymagające zadanie. Robiąc "coś więcej" 

jako przewodniczący, tracisz lekcje oraz czas do nauki, której jest całe mnóstwo, a 

poza tym jestem zaangażowany w kółko teatralne oraz wszelakie konkursy i projekty 

historyczne, a jeszcze trzeba czasem odpocząć. Zwyczajnie ciężko mi pogodzić to 

wszystko. 

 

2. Skąd wziął się pomysł, abyś został przewodniczącym?  

 

Hmm, to dobre pytanie. W pierwszej klasie podczas debaty kandydatów stwierdziłem, 

że to mogłoby być ciekawe. Warto jednak zaznaczyć, że ja po prostu taki jestem. 

Lubię doświadczać, uczyć się, wyciągać wnioski. Myślę, że w życiu dorosłym, 

doświadczenia związane z okresem bycia przewodniczącym pozwolą mi podejmować 

lepsze decyzje. 

 

3. Z perspektywy doświadczenia wolisz bycie zwykłym uczniem czy uczniem 

aktywnym, który włącza się w życie szkoły? 

 

Nie wiem. Bo ja przecież jestem zwykłym uczniem. Nikt mnie z niczego nie 

usprawiedliwia, nie mam żadnych przywilejów. Staram się, jak mogę, aby w tej szkole 

było wszystkim lepiej. Myślę, że chodzi Ci o postawę zaangażowanego ucznia, to 

zdecydowanie lepiej być zaangażowanym. 

 

  

4. Jaki będzie twój następny projekt w naszej szkole? 

 

Po pierwsze nie mój, tylko samorządu. Działamy jak drużyna. Po drugie, to tajemnica. 

Nie chcemy zapeszać, więc póki co nie wypowiem się. Mogę jedynie odnieść się              

do naszych obietnic wyborczych. To właśnie jedna z tych nauk płynących                    

z doświadczenia. Nie bardzo jesteśmy w stanie większości zrealizować.  Można                

by odnieść się do pierwszego pytania. Ciężko jest wszystko pogodzić. Jednak nadal 

kalkulujemy, co jest najważniejsze. Staramy się jednak skupiać, aby chociaż rzeczy 

doraźne i rutynowe były dobrze zrobione. Tak jak np. zorganizowaliśmy Dzień 

Kobiet. 
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5. Za rok, gdy będziesz w maturalnej klasie, ciężko ci będzie przekazać funkcję 

przewodniczącego komuś innemu? Bo zakładam, że będziesz chciał skupić się  na 

nauce. 

 

Myślę że nie. W maturalnej, tak jak mówiłaś, prawdopodobnie skupię się tylko          

na nauce, gdyż to ostatnia i najważniejsza klasa. Poza tym, chcę przystąpić                   

do olimpiad - z Wiedzy o Polsce i Świecie oraz historii. Mam nadzieję tylko,             

że za rok będzie więcej kandydatów w wyborach do samorządu. 

 

 

6. Wiem, że jesteś w klasie prawniczej, w tej chwili jesteś przewodniczącym, 

planujesz w przyszłości coś podobnego, ale o poważniejszym wymiarze? 

 

Jeśli dobrze rozumiem, to pytasz, czy chcę w przyszłości realizować się jako 

kierownik, prezes i tym podobne. I tak i nie. Chcę zacząć od studiów prawniczych             

i przebyć bardzo długą drogę na sędziowski fotel. A to może się jeszcze zmienić. 

 

Wywiad przeprowadziła Ewelina Baczyńska z kl. I a 
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Zadowoleni fani vs.  zysk , czyli luźna opinia o nowych                    

„Gwiezdnych wojnach” 
 

Ostatnio w modzie są wielkie powroty popularnych serii, które swego czasy zbiły 

fortunę i stały się ikonami popkultury, klasykami. Mowa tu oczywiście o Harrym Potterze 

(„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”) i Gwiezdnych Wojnach („Przebu… no,                       

te wszystkie filmy, co dotychczas wyszły), nawet o serii gier Tomb Raider, która dorobiła się 

kilku rebootów w postaci gier i jednego filmu. Ale my zajmiemy się konkretnym przykładem, 

czyli „Gwiezdnymi wojnami”.  

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce George Lucas robił „Gwiezdne wojny”. Później 

sprzedał on prawa do marki wytwórni Walt Disney Pictures. I teraz Disney robi „Gwiezdne 

wojny”, robiąc z nich maszynki to drukowania pieniędzy. A fani nie lubią, gdy traktuje                

się  ich jak bankomaty. I to takie, które nie wymagają PINU.  

 

 

Disney, kupując prawa do marki, miał swój duży  i niecny (niczym Gwiazda Śmierci) plan – 

stworzyć nową trylogię Star Wars, po dokładnie 32 latach od zakończenia właściwej trylogii 

(trzeba nadmienić, że sprawa filmów Star Wars, jest dosyć skomplikowana – najpierw były 

trzy właściwe filmy, do których później stworzono kolejne trzy prequele). Przedsięwzięcie 

bardzo ryzykowne i piekielnie trudne – no bo jak tu stworzyć kolejne części jednych                          

z najbardziej uwielbianych i znanych filmów wszechczasów? I jeszcze do tego nie zawieść 

fanów (do tej kwestii jeszcze wrócimy…). Pomysł z góry był skazany na wybuch licznych 

plotek, oczekiwań na ten temat. Disney jednak podjął to wyzwanie – film Gwiezdne wojny: 

Przebudzenie Mocy w reżyserii J.J. Abramsa (dosyć kontrowersyjny wybór – w końcu reżyser 

Star Treka) ujrzał światło dzienne 14 grudnia 2015 roku, a w Polsce pięć dni później.                

Na seans wybrałam się tydzień po premierze, aby jeszcze trochę pobyć w słodkiej niewiedzy. 
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Moje odczucia przed projekcją nie były pozytywne. Czułam się oszukana, że ktoś zbezcześcił 

cudowne zakończenie, jakie zaserwował Lucas w Powrocie Jedi, czułam, że ta szuflada 

została zamknięta, że zwieńczenie tej historii jest perfekcyjne i zdecydowanie powinno zostać 

zwieńczeniem, a nie wstępem do kolejnych części. Cały czas czułam, że tego filmu                  

nie powinno być, ale może przynajmniej będę się dobrze bawić. 

Cóż, nadzieja matką głupich. 

 

Lucas na tym zdjęciu to ja, gdy słyszę o najnowszych Gwiezdnych wojnach. „A fe!” 

Moje obawy się spełniły. Disney wcale nie chce robić porządnych filmów, tylko idzie            

na kasę. Główna bohaterka wkurzająca, bohaterowie drugoplanowi bezpłciowi i wciśnięci 

jakby na siłę, a historia to właściwie kopia Nowej Nadziei tylko z podmienionymi postaciami                      

i słabszą historią bez klimatu. A śmierć (SPOILER ALERT – ja wiem, że wy wiecie, ale jeśli 

jest jakaś szansa, że nie wiecie, to żeby nie było, że nie ostrzegałam) Hana Solo dopełniła 

czarę goryczy. Tak być nie może!  

I to był ten moment, gdy „Gwiezdne wojny” dla mnie umarły, a stara trylogia stała się czymś     

w rodzaju dobrego przyjaciela, który wyjechał na inny kontynent. Później było jeszcze gorzej, 

bo zaczęto tworzyć spin-offy. 

No właśnie, spin-offy! Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie okazał się bardzo miłym, 

satysfakcjonującym, ale też trochę niepotrzebnym zaskoczeniem. No bo z jednej strony                

to fajnie, że tworzą kolejne historie z tego uniwersum, jednak ja jestem w tej grupce osób 

sceptycznych  do historii – tak naprawdę mogłoby ich nie być, choć Łotr był bardzo dobrym 

filmem. Drugi spin-off  Han Solo: Gwiezdne wojny – historie nie był tak udany, historia  

w nim podana jest nieangażująca i nudna, Han Solo to zdecydowanie nie Han Solo. Gdzie się 

podział Harrison Ford… 

Wszystko to prowadzi do bardzo smutnego wniosku – filmy się tworzą i tworzą, Disney                   

co rusz zapowiada kolejne, a gdy to robi, nikt nawet nie jest zaskoczony. „Gwiezdne wojny”                
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z legendarnej serii zostały sprowadzone do maszyny robiącej pieniądze, napędzanej przez 

fanów. A fani Star Wars mają jedną kłopotliwą przypadłość, która nie pozwoli na zepsucie      

tej maszyny – MUSZĄ znać każdy twór z ich ukochanego uniwersum. Czy to będzie głupia 

gierka na telefon, czy pełnowartościowy film, oni i tak to sprawdzą, niezależnie                           

od wszystkiego. Napędzają tę maszynę, chodzą do kin i kupują bilety. Choćby nie wiem               

jak narzekali, to gdy za rok czy dwa wyjdzie kolejny film, to sale kinowe na całym świecie 

będą wypełnione po brzegi w dniu jego premiery. Bo tacy są fani „Gwiezdnych wojen” –               

jak coś kochają, to będą wierni do końca. Będą narzekać, będą kręcić nosem. Ale do kina 

pójdą – w dzień premiery, z założoną koszulką z Yodą. Dokładnie jak ja to robię. 

Ewelina Baczyńska kl. I a 
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Najpopularniejsze festiwale muzyczne w Polsce 
 

Festiwale muzyczne stają się coraz bardziej popularną formą spędzania czasu i rozrywki. 

Kiedyś głównie brali w nich udział fani konkretnej muzyki, lecz w obecnych czasach 

największe festiwale muzyczne oprócz muzyki oferują także wiele innych form rozrywki               

i nauki. Tego typu wydarzenia mają miejsce w Polsce od wielu lat, i mają różne odmiany.            

W tym artykule skupimy się na festiwalach komercyjnych, na które wybierają się tysiące 

ludzi.  

Oprócz wielkich festiwali miejmy świadomość że jest organizowane wiele wydarzeń,             

które mają swój własny charakter, skupiają się na jednym gatunku muzycznym, są kameralne.                

W naszym kraju organizowane              

są festiwale m. in. na temat muzyki 

rock, reggae, tanecznej, 

instrumentalnej czy mające na celu 

wyłonić talenty (festiwale piosenki 

literackiej czy poezji śpiewanej).           

W Polsce jednymi z największych 

festiwali muzycznych są: Open’er 

Festival (Gdynia), Orange Warsaw 

Festival (Warszawa), Kraków Live 

Festival (Kraków)  oraz Poland 

Rock Festival (Kostrzyn nad Odrą). 

Wymienione festiwale co roku przyciągają ogromną ilość osób. Każdy z festiwali odbywa się 

latem, więc zabawa pod gołym niebem nocą jest jak najbardziej dozwolona. Organizacja 

takich wydarzeń jest podobna, miejsce imprezy to często teren lotniska               albo innego 

terenu o dużej powierzani. W pobliżu obiektu zazwyczaj znajdują się wyznaczone pola 

namiotowe dla koncertowiczów, a wraz z nimi miejsca sanitarne                       i 

gastronomiczne. Wykonawcy na tych festiwalach to dobrze znani na całym świecie artyści,              

a także polskie zespoły. Wraz z tym popularność i renoma festiwali wzrasta. Ceny biletów            

na wspomniane festiwale nie są małe, w regularnej cenie wynoszą około 350-600zł za 2 lub 4 

dni zabawy. Wyjątkiem jest festiwal Poland Rock Festival (dawniej Woodstock), na którego 

teren może dostać się każda osoba, nie ponosząc przy tym żadnej opłaty. Jest to miejsce 

przyjazne dla każdego. Mimo pieniędzy wydanych na bilet, festiwale tego typu na pewno 

dostarczą wam niezapomnianych wspomnień i wrażeń, ciekawych doświadczeń czy nowych 

umiejętności, bo festiwale muzyczne to nie tylko muzyka. Oprócz gwiazd światowego 

formatu, których utworów na żywo możemy posłuchać na imprezie, znajdziemy tu też inne 

formy spędzenia czasu takie jak: wszelkiego rodzaju warsztaty np. tworzenia muzyki                 

czy wyrobów hand-made. Oprócz tego, często obecne są pokazy sztuki teatralnej, wystawy 

dzieł ikonicznych, panele dyskusyjne z wpływowymi osobami, a także komercyjne formy, 

jakimi są stoiska ze sprzedażą ubrań, płyt czy punkty gastronomiczne. Wydarzenia takie mają 
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swój unikalny klimat, którego możemy doświadczyć, tylko przekonując się o tym sami. 

Panuje tam niezwykle energiczna, pozytywna energia, którą ludzie chcą się dzielić. Jest               

to miejsce, w którym bardzo łatwo jest nawiązać znajomość, ponieważ ludzie zazwyczaj              

są otwarci. Lato, słońce, muzyka, piękni ludzie, szczęście! Tych doznań można dostarczyć 

sobie dzięki udziale w takim wydarzeniu. Festiwale mają szerzyć tolerancję, szacunek i pokój 

wobec ludzi. Ma to być miejsce, w którym każdy czuje się swobodnie. 

Jeśli jeszcze nigdy nie miałeś okazji uczestniczyć w podobnym wydarzeniu, nadchodzące 

wakacje to idealny czas, aby to nadrobić. Muzyka, poznani ludzie, atrakcje to wspomnienia, 

które na zawsze zostaną w twojej pamięci. Tylko tam doświadczysz powszechnej miłości               

i energii płynącej od każdego człowieka! Widok uśmiechniętych, szczęśliwych osób                 

to zjawisko, przy którym nie da się zostać obojętnym, dołącz więc do grona szczęśliwych 

festiwalowiczów. 
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Dziękujemy serdecznie za przeczytanie 

ostatniego w tym roku szkolnym 

numeru E!MILKI. Życzymy Gronu 

Pedagogicznemu, pozostałym 

pracownikom szkoły oraz uczniom 

udanych wakacji. Przybądźcie we 

wrześniu wypoczęci  

i gotowi na kolejny pracowity rok! 

 

 


