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CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

Dowody na to, że szkoła jest 
filmem:

Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Matematyka - 5*5
Historia - Sensacje XX-wieku
Język polski - Magia liter
Lekcja muzyki - Jaka to melodia
Lekcja wychowawcza- Na każdy temat
Przerwa - 997
Test - Milionerzy
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowa w klasie - Trędowata
Nowy w klasie - Obcy pasażer Nastromo
Ostatnia ławka - Róbta, co chceta
Pan konserwator - MacGyver
Wycieczka szkolna - Ostry dyżur
Wyrwanie do odpowiedzi - Totolotek
Wywiadówka - Z Archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Dyrekcja - JAG Wojskowe Biuro Śledcze
Dozorca/woźny - Strażnik Texsasu
Informatyk- Johny Mnemonic
Korytarz w szkole - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście 
smoka
Plan lekcji - Telenowela (co tydzień to 
samo i nudne)
Uczeń na dywaniku u dyrektora -Wywiad 
z wampirem
Szkoła - Świat według Kiepskich

Czasem trzeba  pokazać się... 
w teatrze, galerii...

Uśmiechnij się!

„Nam strzelać kazano, bo nie było z czego,
więc kiedy  w bojach z  Piekłem zwyciężyło  
Niebo, 
A  zwyciężyło, sami zobaczycie 
jak  wam  anielskie  pióra  wyrosną  na  
grzbiecie...„ – Tak Ernest Bryll zaczął swój 
utwór  „  Na  szkle  malowane”  i  ten  utwór 
przyszedł  mi  do  głowy  podczas  lektury 
„Pojedynku”  Bartłomieja  Tylla 
zamieszczonego w tym numerze  „Cichacza 
2”.  (a  propos  Bryll  –  Tyll  –  prawda,  że 
niedaleko!?).  Już  pierwsze  czytanie  tekstu 
wzbudziło  we  mnie  ciekawość  – 
oryginalność  kompozycji,  odważne, 
jednowyrazowe wersy – 

- stracili
- ruszyli 
- zniszczyli 

nadają  mu  ton  zdecydowany,  prawie 
patetyczny.   A  „  Wałęsa”  jako  nazwa 
każdego  Polaka  –  to  niezwykła  paralela  a 
jednocześnie  przenośnia  –  Polaka  ułana 
nieustannie  walczącego  szabelką  z 
czołgami.  Polaka,  który  jest  dumny, 
honorowy a zwycięstwa w chwałę przekuć 
nie  umie;  którego  homerycka  historia  – 
pojedynku Hectora z Achillesem niczego nie 
nauczyła.
Pojedynek  dla  Bartłomieja  to  nieustanny 
mecz, w którym historycznie przegrywamy 
i   zawsze  szukamy  winnego  klęski.  I 
Bartłomiej  kończy  wymownie  -  Polska 
wtedy żyje, gdy za nią giniemy. Smutne ale 
prawdziwe! Skąd w młodym człowieku tyle 
pasji ?
Drogi  Bartłomieju!  Czekamy  na kolejne 
prace oraz częstsze bywanie 
w szkole. 

G. Gajda

Na „ Pojedynek” 
Bartłomieja Tylla
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 Kiedy jestem w szkole... eh brak mi słów 
na  to  czego  świadkiem  byłam  już 
kilkukrotnie.  Jestem  zmiażdżona, 
zszokowana  i  nie  wiem  jeszcze  jaka 
słysząc  jakim  językiem  posługują  się 
"dziewczyny".  Jeśli  to  ogóle  jest  język. 
Troglodyci,  pół mózgi...  Przeświadczenie 
o własnej doskonałości jest tak wielkie, że 
nie wiem czy jestem godna, by stąpać po 
ziemi, po której owe dziewczęta chodziły. 
Każda  z  dziewcząt  skoncentrowana  jest 
tak  silnie  na  sobie,  że  nie  widzą  jaki 
interesujący  jest  świat  wokół  nich. 
Dziewczyny to ogólnie dziwna instytucja. 
Żądają  równouprawnienia.  Czy,  aby  na 
pewno  tego?  O  równouprawnienie 
walczyć  będę  zawsze,  czy  byłabym 
kobietą  czy  mężczyzną,  ale  spora  część 
kobiet nie walczy o równouprawnienie a o 
władze  przypisywaną  męskiej  części 
gatunku.  Nie  przyznam  racji 
"feministkom",  które  krzyczą,  że 
mężczyźni  są  źli  i  koniec.  Bo  i  wśród 
kobiet jak i mężczyzn są osoby, które nie 
uległy  sile  ewolucji,  które  są 
skoncentrowane  na  sobie,  bo  są 
najważniejsze  i  nie  omieszkają  do 
osiągnięcia swego celu użyć jakiś lotnych 
i popularnych haseł. Bo są osobniki, które 
nie znają prawdziwie  pięknych  wartości. 
Są szarą masą, w której formę wbiła ich 
szkoła, mama mówiąca żeby nie wychylać 
się  spoza szeregu i  społeczeństwo,  które 
nie akceptuje odmienności.  Cała ta szara 

masa  marzy,  by  osiągnąć  władzę. 
Równość  jest  dla  nich  pojęciem  tak 
bardzo abstrakcyjnym, że nie ma sensu 
nawet  tego  im tłumaczyć.  W walce  o 
pozycję  nie  mają  czasu  na  takie 
rozważania. Zresztą po co być na równi 
skoro mogę być  wyżej?  Nie bez winy 
jest tu wychowanie.  Mama ze sztabem 
cioć i babć zawsze mówiły Ci, że jesteś 
najlepsza,  najładniejsza,  etc.  Z  drugiej 
strony każdy na pewno słyszał,  że nie 
ma sprawiedliwości  na  świecie.  Wiem 
doskonale, że moje wywody są wysoce 
utopijne ale  lepiej  dążyć  do słusznych 
założeń  i  zrealizować  choć  1%,  niż 
założyć, że nic nigdy się nie uda i nic 
nie robić. Niewyjaśnione przekonanie o 
własnej  wyższości  miało  już  ogromne 
ofiary  w  dziejach  ludzkości.  Czasem 
warto  się  zastanowić  nad  tym,  co  się 
robi...
                                                                 
                                                    
olympic

Konkurs 
rozstrzygnięty!
Przed  świętami  Bożego  Narodzenia 
rozstrzygnęliśmy  konkurs  plastyczny 
pod  hasłem:  „My  i  nasz  świat”.  Co 
prawda nie jesteśmy szkołą plastyczną, 
ale mamy utalentowanych  uczniów. 
Pierwszą  nagrodę  w  naszym  konkursie 
zdobyła Paula Morawska z klasy Ib L. O. 
Paula  przygotowała  kilka prac,  wkrótce 
zapewne je obejrzycie, ponieważ korytarz 
II  piętra  zostanie  przeznaczony  na 
prezentację  prac  konkursowych  i  nie 
tylko. 
Prace  Pauli  wykonane  w  ołówku, 
plakatówkami   zdradzają  talent  autorki. 
Jury  zachwyciła   również  praca  Natalii 
Gołębiewskiej. Natalia ma swoje ulubione 
kolory, raczej ciemne z przewagą turkusu, 
bordo i czerni. Mam nadzieję, że jej talent 
będzie  się  rozwijał!  Obie  dziewczyny  w 
nagrodę  otrzymały   specjalne  teczki  do 
przechowywania  prac plastycznych oraz 
książki. 
 Trzecią  nagrodę  w  naszym  konkursie 
otrzymała  Magda  Łasica,  która  bardzo 
trafnie  przedstawiła  kilka  scen  z  życia 
młodych  ludzi.  Co  prawda  konkurs 
zakończyliśmy, ale wiemy, że są w naszej 
szkole zdolni artyści,  którzy nie ujawnili 
do tej pory swego talentu. Mamy nadzieję, 
że  to  uczynią.  „Galeria”  na  II  piętrze 
czeka  na  nich.   Pokażcie,  co  potraficie! 
Nie bądźcie gnuśni i bierni.
Czekamy  również  na  tych,  którzy 
specjalizują  się  w  karykaturach. 
Chcielibyśmy stworzyć  galerię  karykatur 
naszych  nauczycieli.  Co wy na  to!    W 
przeszłości  takie próby podejmowaliśmy. 
Ale  jak na razie  skończyło  się  na  mojej 

karykaturze  – b.  dobrej.  Mam nadzieję,  że 
tym razem pomysł wypali. 
 Czekam  na  wasze  prace.  Zawsze  można 
mnie spotkać w sali nr 219. 

g.g.

W CZASIE ZIMY 
NIE TRZEBA SIĘ NUDZIĆ!

Na tereni Klubu Orkan otwarto lodowisko, 
na którym każdy może nauczyć się jazdy na 
łyżwach  i  poprawić  swoją  kondycję!  Nie 
posiadasz  własnego  sprzętu?  To  nie 
problem!  Na  miejscu  można  wypożyczyć 
łyżwy.  Cena  nie  jest  zbyt  wygórowana, 
dlatego  zachęcamy  do  uprawiania  tego 
sportu zimowego! Lodowisko jest otwierane 
sezonowo,  więc  warto  korzystać!  Byłyśmy 
tam razem już  kilka  razy…,  nie  obyło  się 
oczywiście  bez  upadków  ale  czas  nauki 
umilała  nam  wspaniała  atmosfera.  Nie 
zabrakło  również  rytmicznej  muzyki,  przy 
której  jazda  na  łyżwach  przychodzi  dużo 
łatwiej!  Zachęcamy  wszystkich!
                                                Sara i Ola
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i 
Beat

Od  pewnego  czasu  trwa  remont  części 
warsztatowej  budynku  szkolnego.  Trudno 
tego  nie  zauważyć,  ponieważ  w  szkole 
zrobiło  się  tłoczniej,  niektóre  sale  zostały 
wyłączone z użytku, zajęcia ze względu na 
remont  nie  mogą  się  w  nich  odbywać. 
Uczniowie  nie  mają  wstępu  do  części 
remontowanej,  ale  zapewne  jesteście 
ciekawi,  co  się  w  niej  dzieje  i  jak  będzie 
wyglądała już po wszystkim. 
Remontowane  jest  pierwsze  piętro  oraz 
parter. Chciałyśmy dowiedzieć się więcej na 
ten temat, dlatego z pytaniami zwróciłyśmy 
się do dyrektórów: Pani Julii Jakubowskiej 
oraz  Pana  Macieja  Wódki.  Rozmowa  z 
dyrekcją dostarczyła nam wielu ciekawych 
informacji.

1.Jakie  będzie  przeznaczenie  budynku 
warsztatowego?
Cała góra przeznaczona zostanie na pracowni 
do  zajęć  teoretycznych.  Nowym  pomysłem 
jest  zrobienie  dużej  sali  medialnej,  która 
będzie również udostępniana i wynajmowana 
na różnego rodzaju konferencje i spotkania nie 
tylko  organizowane  przez  nasza  szkołę,  ale 

również  przez  inne  instytucje. 
Dotychczasowe  sale  lekcyjne  zostaną  na 
nowo  utworzone  i  inaczej  podzielone. 
Zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które 
pozwalałyby  najlepiej  wykorzystać  tę 
przestrzeń  budynku.
2.  Które  sale  zostaną  wyremontowane  i 
jakie zajęcia będą się  w nich odbywały?
Wyremontowane  zostaną  sale: 
matematyczna,  językowa,  przysposobienia 
obronnego, sala technologii i budownictwa, 
pracowania  techniczna  i  powstanie 
wspomniana  już  wcześniej  sala  medialna. 
Na  górze  będą  się  odbywały  zajęcie 
teoretyczne,  natomiast  dół  będzie 
podzielony  trochę  inaczej  i  zostanie 
dostosowany  do  zajęć  technicznych. 
Odnowimy  salę  obrabiarek,  spawalnię,  4 
stanowiska  z  hartownią,  pracownię 
elektryczną  oraz  sale  do  prowadzenia 
szkoleń.

3.  Kto finansuje remont szkoły i jakie są 
jego  koszty?
Remont  części  górnej  finansowany  jest 
przez Starostwo Powiatowe, natomiast część 
dolną  finansują  nam  indywidualni 
sponsorzy.

4.  Czy wiadomo już,  kiedy zakończy się 
remont? 

Zakończenie  remontu  w  części  górnej 
przewidziane  jest  na  koniec  tego  roku 
szkolnego,  natomiast  zakończenie  remontu 
w części  parterowej  nie  jest  jeszcze  bliżej 
określony.  Chcemy,  by  nastąpiło  to  jak 
najszybciej.  
                            Marta i Iwona III a LO

Szkoła 
w remoncie

Jacek Kaczmarski  (ur. 22 marca 1957 
r. w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2004 r. 
w  Gdańsku)  –  polski  poeta,  prozaik, 
piosenkarz,  twórca  tekstów  piosenek. 
Znany  głównie  dzięki  piosenkom  o 
tematyce  historycznej  (Rejtan,  czyli 
raport ambasadora, Sen Katarzyny II) i 
społeczno-politycznej  (Mury,  Nasza 
klasa).
Postać powszechnie kojarzona z etosem 
pierwszej  Solidarności  oraz  stanem 
wojennym – okresem, kiedy jego liryka, 
rozpowszechniana  w  nieoficjalnych 
wydawnictwach,  identyfikowana  była 
jako głos antykomunistycznej opozycji.
W  opinii  społecznej  utrwalił  się 
wizerunek Kaczmarskiego jako barda z 
gitarą  śpiewającego  "protest-songi", 
choć jego twórczość wykraczała daleko 
poza ten stereotyp.

Piosenka:  Odpowiedź  na  ankietę 
Twój system wartości 
Jacek Kaczmarski

Polityka mi wisi 
Dorodnym kalafiorem. 
Błogosławieni cisi 
I ci, co pyszczą w porę. 
Historia mnie nie bierze, 
Literatura nudzi. 
Ja tam dziś w nic nie wierzę, 
A już na bank - nie w ludzi. 
Nawet drzewa twardnieją, by przeżyć, 
Co tu mówić o ludziach, frajerzy! 

A jak sie urządzili 
Ci z władz i z opozycji? 
Ten bił, a tego bili - 
Obydwaj dziś w policji. 
Więc żaden mnie nie skusi 
Na byle ćmoje - boje. 
Błogosławieni głusi 
I ci, co słyszą swoje. 
Nawet drzewa, by przeżyć, korzenie 
Zapuszczają głęboko pod ziemię. 

Katabas kirchę wznosi 
Nie dla nas, a dla Pana 
Więc jakby sam sie prosił 
By z glana kapelana. 
Mnie tego nikt nie wkrzepi, 
Ja chcę mieć święty spokój. 
Błogosławieni ślepi 
I ci, co widzą w mroku. 
Nawet drzewa rosną w ciemnościach 
W dupie mają - na czyich kościach. 

Mnie nie rajcuje kasa, 
Kwatera i gablota. 
Jak trafię skórę - klasa - 
Pieroga wyłomotam. 
Wykaże test, żem HIV-nik, 
To w żyłę - i odjadę. 
Błogosławieni sztywni 
I ci, co żyją z czadem. 
Nawet  drzewa  próchnieją 
przedwcześnie 
A przecież istnieją - bezgrzesznie.

Protest-songi
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Nasza twórczość, czyli uczniowskie  
próby poetyckie 

Wrzawa piekielna na trybunie nastała
i armat wystrzały słyszeć się dało,
bo oto na murawie piłka zadrżała
i chłopów z tysiąca mężnie zaśpiewało.
Do walki się długo wojacy szykowali
i rodziny swoje w domach ostawili,
jeno buty sportowe ze sobą zabrali,
odeszli w bój bez wątpienia chwili.
W szatniach okrzyki wznosili chóralne,
modły do bogów w powietrzu krążyły,
wypowiadane w strachu hasła absurdalne,
bez sensu jednak dodawały siły.
Wtem wpadł ktoś i krzyczy wytrwale:
Już pora panowie abyście dla kraju
ponieśli śmierć lub unieśli medale
i zniszczyli zbrodnicze plemię Achajów.
Wyszli więc z głowami w chmurach
na murawę jeszcze krwią nie pordzewiałą,
szły dwie drużyny w dumnych sznurach,
by walkę z sobą stoczyć wytrwałą.
Piłka na środku boiska już była
i gwizdek się rozległ jak dzwony 
żałobne, polska drużyna po chwałę 
ruszyła,
a wojska polskie były nadobne.
Walka zażarta była i krwi się polało,
strzałów tysiące na bramki oddano,
dla Polaków pięć goli padało,
lecz równo obie bramki bombardowano. 
W minucie trzydziestej Achajowie diabelni 
zgładzili dumę polskiego narodu
gdy Tuska Donalda słudzy piekielni
wysłali do krainy wiecznego chłodu.
Wtem trener Polaków - Wałęsa Leszek
krzyknął i począł swe włosy wyrywać,
wciąż miał na twarzy swój miły uśmieszek 
choć wiedział, że bez Donka będziem 
przegrywać.

Nie mylił się bardzo bo oto właśnie 
Achajowie do bramki polskiej trafili,
zawył Wałęsa - niech to piorun trzaśnie, 
ale nie wszystko Polacy stracili.
A przerwa się w meczu zaraz rozpoczęła, 
zeszły drużyny do szatni powoli,
pod koniec jej się na nas piłka uwzięła,
lecz póki jeszcze gramy duma nie zaboli.
Po odpoczynku krótkim znów w bój 
ruszyli,
zmęczeni już po pierwszej połowie,
nie poddali się bo wroga nie zniszczyli, a i 
wiedzą przecież, że sport to zdrowie.
Ale Polacy choć mężni już sił nie mieli
i ledwo biegali za piłką świetlistą,
bramek pięć stracili nim się obejrzeli
i stwierdzili jednogłośnie: sędzia 
komunistą!!
Mecz tempie ślimaczym się toczył
i wszyscy z niepokojem końca czekali,
a gwizdek ostatni zamkął im oczy
i wszyscy bezwładnie poupadali.
Walczyli nasi do końca nim ducha 
wyzionęli, choć przegrali to dumnie i z 
honorem, "dał im przykład Bonaparte jak 
zwyciężać mieli"-
z sercem i krwi wściekłym kolorem.
A za lat kilka gdy rewanż nastanie
przypomni sobie Polska jak się na nią 
uwzięli, przyjdzie wtedy wyśpiewać 
znane: " że jeszcze Polska wtedy żyła gdy 
za nią ginęli".         Bartek Tyll

III a L.O.
 – wigilia 
maturzystek 

Chłopcy z
 II ct2 
na spotkaniu 
opłatkowym
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To co się dzieje na sto dni przed maturą 
przypomina amok. Przyszli maturzyści, 
(bardziej maturzystki) z obłędem w oku 
szukają balowych kreacji. Balowych nie 
studniówkowych.  Skromne   suknie,  a 
tym  bardziej  białe  bluzki  już  dawno 
poszły w kąt.  Teraz musi być goło (to 
wcale nie przesada, gołe plecy, głębokie 
dekolty,  odsłonięte  ramiona  stanowią 
standard)!  Im  śmielsza  kreacja,  tym 
lepiej.  Do tego  profesjonalny  makijaż, 
manikiur, fryzura, którą zamawia się u 
fryzjera pół roku wcześniej. Nie można 
zapomnieć  o  solarium,  kilka  razy  w 
tygodniu  trzeba  je  zaliczyć,  by 
wyglądać  na mulatkę,  niektóre  idą  na 
całość i przypominają Murzynki.  
Do tego wideo i tzw. czołówka, nad którą 
pracuje  się  parę  miesięcy. 
Niewtajemniczonym  wyjaśniam,  że  na 
topie  nadal  są  Jednostka  Wojskowa  w 
Bielicach,  straż  pożarna,  kręcenie 
czołówki  w  szkole  nie  jest  trendy,  bo 
przecież  przyszłym  maturzystom  szkoła 
nie po drodze.  Dekorowanie sali teraz już 
odpada,  (studniówki  odbywają  się  w 
lokalach, nawet w luksusowych hotelach) 
więc  mniej  awantur.  Polonistki  chcą 
części  artystycznej  –  oczywiście 
wstrząsającej  i  porywającej,  a  nikomu o 
żadnej części ...  nie chce się myśleć!
W końcu w bólach powstaje spektakl,  o 
dziwo  wstrząsający!  Nie  znaczy  to 
oczywiście,  że  teraz  zapanował  spokój. 
Przeciwnie  atmosfera  jest  napięta,  jedni 
obrażają się na drugich, wiadomo kwestii 
drażliwych nie brakuje, tym bardziej, że w 
grę wchodzą pieniądze i to duże. Składka 
na bal stu dniówkowy -  dlaczego właśnie 

tyle! A składka to nie wszystko, kreacja 
za kilkaset złotych, wspominany fryzjer 
i inne gadżety jak chociażby podwiązki 
i  pończochy,  bez  nich  studniówka  nie 
może się odbyć!
Oczywiście  nie  wszystkim  udziela  się 
stu  dniówkowy  amok.  Niektórzy 
podchodzą  do  tego  wydarzenia 
spokojnie,  a  są  tacy,  którzy  ze 
studniówki  rezygnują,  ze  względu  na 
koszty.  Twierdzą, że taki bal to okazja 
do  wyciągania  pieniędzy:  fotograf, 
kamerzysta,  restaurator  itd.,  nie  widzą 
powodu, dla którego mieliby wydawać 
kilkaset złotych, do tego nie własnych, 
ale rodziców. 
Inni  nie  idą    ze  względu  na  brak 
partnera – partnerki, nie uchodzi przyjść 
w  pojedynkę.  Niby  dlaczego  nie,  nie 
wiadomo. Skąd ta presja! Dlaczego nie 
można iść solo! Nie ma przyzwolenia, 
społecznego,  a  może  chodzi  o  to,  że 
solo  można  tylko  podpierać  ściany, 
ponieważ  zwyczaj  wspólnej  zabawy 
całkowicie zaniknął.
   Oczywiście  suknia  od  Prady,  czy 
profesjonalny  makijaż   nie  gwarantują 
udanej  studniówki,   więc  nie  warto 
przesadzać.

 G. B. Gajda.

Tuż  przed 
świętami  w naszej 
szkole 
obejrzeliśmy 
misterium 
inspirowane 
tematyką biblijną. 
W  inscenizacji 
wzięli  udział 
uczniowie różnych 
klas. 
Przedstawienie 
miało  wprowadzić 
nas 
w  świąteczny 
nastrój,  jego 
dopełnieniem  były 
kolędy 
wykonywane 
przez dziewczyny 
z  3a  l.o.  Po 
przedstawieniu 
uczniowie  oraz 
nauczyciele 
składali  
sobie  życzenia 
świąteczne.  Był  to 
wyjątkowo  piękny 
spektakl 
przygotowany 
przez
P.  Nell 
Wrocławską.

Paulina.

Nasze kolędowanie
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   Prawie setka uczniów naszej szkoły (liceum i 
technikum)  wybrała  się  na  wycieczkę  do 
Warszawy. Najpierw zajrzeliśmy na  Cmentarz 
Powązkowski  –  niestety  lało  jak  z  cebra  – 
szybko  więc  przeszliśmy  Aleją  Zasłużonych. 
Pogoda  nie  sprzyjała  spacerowi.  Chcącym 
łączyć przyjemne z pożytecznym zachęcam do 
zwiedzenia  Cmentarza  z  przewodnikiem,  w 
małej  grupie - można za naprawdę niewielką 
opłatą, łyknąć solidną dawkę historii Polski. 
Wracając  do  tematu,  główną  atrakcją  naszej 
wycieczki  była  Stara  Prochoffnia  (znana 
niektórym  ze  spektaklu  „Wszystkie  dzieła 
Szekspira”) i sztuka  pt. „Zaliczenie. Lekcja”. 
Cóż...  Czy  wystarczającą  rekomendacją 
będzie,  jeśli  napiszę,  iż  wychodząc  z  teatru 
wielu  z  nas  ocierało  łzy...  ze  śmiechu?   
Scenariusz  mimo  banalnej  historii   (student 
próbuje  załatwić  sobie  zaliczenie  egzaminu, 
wykorzystuje  przy tym rodzinne znajomości, 
ucieka się do kłamstwa itd., a w ogóle jest 
mało  rozgarnięty)  był  naszpikowany 

groteskowym,  niekiedy  czarnym 
humorem.  Troje  aktorów  -  kobieta  i 
dwóch  mężczyzn,  idealnie  operowało 
głosem i  gestem. Jeden z nich zachłannie 
przeżuwając jabłko, opluł aktorkę, a przy 
okazji widownię resztkami wspominanego 
owocu,  co  wywołało  co  najmniej  5-
minutowy  gromki  śmiech  na  sali.   
Wielu  z  nas  twierdzi,  iż  mimo  tych 
efektów „Wszystkie  dzieła Szekspira”  w 
kategorii „najśmieszniejszy spektakl” biją 
na  głowę  „Zaliczenie...”,  ale  to  już  kwestia 
gustu.  Na  zakończenie  wycieczki  mieliśmy 
wolny  czas  w  Arkadii,  posililiśmy  się, 
wiadomo  gdzie.....  Mimo  wszystko...  Nikt  z 
nas nie spojrzy już na jabłko tak jak wcześniej 
         Risu

IIIa LP Wynik 
najniższy

Wynik 
najwyższy

Średnia 
klasy Zdawalność IVbT Wynik 

najniższy
Wynik 

najwyższy
Średnia 

klasy Zdawalność

J. polski 10,00% 50,00% 32,00% 64,00% J. polski 14,00% 59,00% 28,00% 44,00%

J. angielski 18,00% 63,00% 41,00% 80,00% J. angielski 29,00% 57,00% 42,00% 96,00%

J. rosyjski 22,00% 36,00% 32,00% 75,00% J. rosyjski 50,00% 60,00% 55,00% 100,00%

geografia 6,00% 32,00% 18,00% 22,00% J. niemiecki 40,00% 100,00%

biologia 20,00% 28,00% 24,00% 0,00% geografia 28,00% 54,00% 37,00% 67,00%

historia 32,00% 100,00% WOS 35,00% 54,00% 42,00% 100,00%

matematyka 4,00% 10,00% 7,00% 0,00% matematyka 8,00% 0,00%

Zdałoby 
40% Zdałoby 72%

Paulina 2cT2

Jest  wiele  sposobów  nauki,  ale  który  jest 
najlepszy  ?  Na  to  pytanie  nie  ma  niestety 
jednoznacznej  odpowiedzi,  ponieważ  to 
sprawa indywidualna. Każdy z nas uczy się w 
inny sposób. Jedni zapamiętują szybciej, a inni 
wolniej.  Zapytałyśmy  uczniów  III  klas  jak 
przygotowują  się  do  najważniejszego 
egzaminu  w  swoim  życiu  :  
Ania: Staram uczyć się na bieżąco 
i  chodzę  na  fakultety,  w  szkole.
Karolina: Ja  uczę  się  z  Vademecum  i 
repetytorium.
Łukasz:  Do  matury  zacznę  uczyć  się  po 
studniówce.
Ola: Chodzę  na  zajęcia  pozalekcyjne, 
specjalnie  przygotowujące  do  matury.
Gosia: Staram się jak najwięcej zapamiętać z 

lekcji.
Paulina: Uczę  się  na  pamięć  i  liczę  na 
szczęście.
Marta: Słucham  na  lekcji  i  staram  się 
zapamiętać z niej jak najwięcej oraz uczę się 
na  bieżąco,  chodzę  na  fakultety  i  czytam 
repetytorium.
Jak widać sposoby są różne. Mamy nadzieję, 
że każdy  przyniesie bardzo dobre efekty na 
maturze.  Kolejna  matura  próbna  już  w 
styczniu ! Trzeba  wziąć się do roboty,  bo 
czasu coraz mniej, a nauki coraz więcej.

Iwona i Marta III a LO
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Pijani  do  nieprzytomności  nastolatkowie 
trafili do szpitala - jeden w wieku 12, drugi w 
wieku 13 lat. Karetkę wezwali rodzice.
Pijany  18-latek  i  16-latka  spowodowali 
kolizję  drogową.  Pijana  16-latka  znudzona 
alkoholową libacją w domu, wzięła kluczyki 
samochodowe znajomego i ruszyła w rajd po 
mieście taranując po drodze inne samochody 
i wszelkie napotkane przeszkody..
Za  kierowanie  samochodem  w  stanie 
nietrzeźwości  grożą  dwa  lata  za  kratkami. 
Nieletnim  grozi  sąd  rodzinny.  Oczywiście 
nikogo kary nie odstraszają, niektórzy myślą, że 
im  się  uda,  poza  tym,  co  to  za  impreza  bez 
alkoholu!  Każdy  facet  pije,  takie  i  podobne 
argumenty  padają  co  chwila  z  ust  młodych 
ludzi.  Dobrze,  że  nie  wszystkich.   Za  nami 
Sylwester,  niektórzy  nie  dotrwali  do  północy 
powaleni  przez  alkohol.  Alkohol  jest  prawnie 
zabroniony do 18 roku życia, ale kto by się tym 
zakazem przejmował! 

Polacy piją coraz  mniej,  ale  nie dotyczy to 
ludzi  młodych.  Osiemnastka  bez  alkoholu, 
niektórzy  nie  wyobrażają  sobie  takiej 
imprezy.  Klasowa wycieczka,  to  też  okazja 
do  przemycenia  alkoholu.  Niestety,  ale  nie 
ma  atmosfery  potępienia  czy  chociażby 
dezaprobaty  dla  pijących  nastolatków. 
Przeciwnie,  chłopcy  lubią  się  przechwalać 
ilością  wypitego..  piwa  (patrz  klasa  II). 
Sądzę,  że  niektórzy  otrzeźwieliby,  gdyby 
popatrzyli na siebie trzeźwym okiem. Można 
im też pokazać pijaczków stojących na rogu 
po sklepem Społem. To przecież oni za kilka 
lat! 
No,  ale  jeśli  ktoś  lubi  pić...  może  zostać 
menelem.  Może  też  kraść  alkohol,  jak 
niektórzy w Kauflandzie i potem sprzedawać 
go  na  lewo.  To  równia  pochyła,  ... 
g.g.

Nie dla pijanych nastolatków!
IIIa LO Wynik 

najniższy
Wynik 

najwyższy
Średnia 

klasy Zdawalność IIIb LO Wynik 
najniższy

Wynik 
najwyższy

Średnia 
klasy Zdawalność

J. polski 13,00% 54,00% 32,00% 48,00% J. polski 3,00% 59,00% 36,00% 55,00%

J. angielski 24,00% 61,00% 45,00% 60,00% J. angielski 25,00% 57,00% 49,00% 96,00%

J. niemiecki 37,00% 65,00% 50,00% 100,00% J. niemiecki 32,00% 48,00% 39,00% 100,00%

J. rosyjski 39,00% 65,00% 46,00% 100,00% WOS 21,00% 51,00% 36,00% 50,00%

J. francuski 28,00% 32,00% 30,00% 50,00% geografia 24,00% 30,00% 27,00% 33,00%

geografia 4,00% 24,00% 14,00% 0,00% biologia 12,00% 58,00% 39,00% 64,00%

WOS 29,00% 47,00% 35,00% 98,00% Zdałoby 
56%

biologia 32,00% 44,00% 37,00% 100,00%

chemia 8,00% 0,00% IIId LO Wynik 
najniższy

Wynik 
najwyższy

Średnia 
klasy Zdawalność

matematyka 12,00% 0,00% J. polski 6,00% 43,00% 28,00% 56,00%

historia 48,00% 48,00% 100,00% J. angielski 22,00% 65,00% 37,00% 98,00%

Zdałoby 
50% J. niemiecki 22,00% 38,00% 30,00% 33,00%

IIIc LO Wynik 
najniższy

Wynik 
najwyższy

Średnia 
klasy Zdawalność matematyka 2,00% 22,00% 10,00% 0,00%

J. polski 12,00% 67,00% 30,00% 44,00% geografia 10,00% 50,00% 27,00% 33,00%

J. angielski 38,00% 69,00% 51,00% 100,00% Zdałoby 
44%

J. niemiecki 34,00% 58,00% 43,00% 100,00%

J. francuski 34,00% 46,00% 40,00% 100,00% IVaT Wynik 
najniższy

Wynik 
najwyższy

Średnia 
klasy Zdawalność

geografia 6,00% 30,00% 18,00% 10,00% J. polski 14,00% 57,00% 27,00% 36,00%

matematyka 6,00% 26,00% 16,00% 0,00% J. angielski 24,00% 46,00% 34,00% 78,00%

historia 22,00% 22,00% 0,00% J. niemiecki 26,00% 34,00% 30,00% 50,00%

biologia 30,00% 46,00% 38,00% 100,00% geografia 16,00% 52,00% 31,00% 64,00%

Zdałoby 
44%

Zdałoby 
57%

c.d. s.11

Kto tak 
pięknie 
gra....
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czyli Francja Elegancja 
Dyskrecja Grecja
Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy,
a może umówmy się...

Co z tą ręką?

Uścisk na piątkę! Do zobaczenia na maturze!

Po raz kolejny byliśmy 
w  Teatrze  Stara 
Prochoffnia.   Ci,  którzy 
jechali  tam  pierwszy  raz 
wyobrażali sobie, 
że będzie to La Scala, albo 
przynajmniej  Teatr  Wielki, 
a to przecież teatr offowy. 

Foto: G.G.
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