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CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr

Tego nie  znajdziecie  w żadnej  gazecie!
MIESIĘCZNIK

Jesteśmy  
w Internecie

Czytajcie nas na stronie internetowej ZS CKP
zakładka Cichacz2

Uśmiechnij się!

W numerze:
Markowe ciuchy!
Wrzuć na siebie wężową 
skórkę…

Sezon na choroby
Mania naśladowania!

korbki.  We  wszystkich 
"przedmiotach"  użyte  są 
nowoczesne  formy  technologii. 
Uczniom bardzo  spodobała  się  ta 
praktyczna lekcja nauk ścisłych. 
Jest  wiele  osób,  które  chętnie 
wybrałyby  się  tam  ponownie. 
Jednak  po  2,5  godzinnym  biegu 
(by  wszystko  zobaczyć),  wszyscy 
byli wyczerpani :).

Centrum Kopernika

We wtorek 22 listopada odbyła się 
wycieczka  do  warszawskiego 
Centrum Kopernika. Nie jest ono 
jednym z tych "nudnych" miejsc, 
do  których  nie  chcemy  jeździć. 
Centrum  Nauki  Kopernik  jest 
nowoczesnym  muzeum. 
Wszystkiego  można  dotknąć, 
wypróbować. Możliwe jest między 
innymi:  latanie  na  "latającym 
dywanie"  ,  sprawdzenie,  jak 
wygląda trzęsienie Ziemi, czy też 
wytworzenie  prądu  za  pomocą 

Chmurkę od sprzątaczki :`Też chcę sweet focie 
 ` Na rowerze samochodem …`

Szkolny seans filmowy w Kinie Mazowsze
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 2   listopada  odbyła  się  wycieczka  do 
chodakowskiego kina. Wzięli w niej udział 
prawie  wszyscy  uczniowie 
„Osiemdziesiątki”.  Byli  oni  podzieleni  na 
grupy. Pierwsza grupa weszła na salę o 9 
00,  a  druga  o  11  00.  

Film  wywołał  różne  opinie. 
Jednym  nie  podobało  się  to,  że  w  rolę 
głównej  bohaterki  (Ola  Raniewska) 
wcieliła  się  Natasza  Urbańska.  Według 
nich  jest  ona  za  „nowoczesna”  do  tego 
typu  filmów.  Innym  wręcz  przeciwnie. 
Uważali,  że  była  dobrze 
ucharakteryzowana,  a  do  tego  jest 
świetną  tancerką  i  śpiewaczką.  

Co do Borysa Szyca, który zagrał 
Jana  Krynickiego  opinie  były  raczej 
zgodne. Odegrał  swoją  rolę perfekcyjnie. 
Poważnie,  a  jednak  w  niektórych 
momentach  uczuciowo.

Nie będę opowiadać fabuły filmu. 
Mogę jedynie powiedzieć, że mnie bardzo 
się podobał. Nie przepadam za wojennymi 
produkcjami,  jednak  tu  wątek  miłosny 
wypełnił  swoje zadanie i  ubarwił  kolejną 
opowieść o wojnie. Pokazał,  że nawet w 
najgorszym  czasie  uczucia  są  jednak 
najważniejsze.

Nie  mogę  zrobić  nic  więcej,  jak 
zachęcić  do  obejrzenia  filmu.  Naprawdę 
warto ! 

Sara Rzeczycka Ia LO

Nasz kraj odzyskał niepodległość 11 
listopada  1918  roku po  123  latach 
od  rozbiorów  dokonanych  przez 
Austrię,  Prusy  i  Rosję.  Jest  to 
ogromny  sukces  i  powód do domy 
nas wszystkich, ale czy na pewno?  
Z tej okazji w Polsce organizowane 
są różne uroczystości  i  marsze.  To 
święto  powinno  być  traktowane 
szczególnie. 
Powinniśmy  uczcić   odzyskanie 
wolności.  Powinien  to  być  dzień 
zjednoczenia i ogólnej radości, bo jak 
wiadomo,  nasza  droga  do 
niepodległości  była  trudna  i  zawiła, 
jednak  daliśmy  radę,  czym  możemy 
się szczycić. Ludzie na różne sposoby 
obchodzili  to  święto.  Jak  już 
wspomniałam  odbywały  się 
uroczystości,  a  także  manifestacje. 
Jedną  z  nich  był  „Marsz 
Niepodległości”  z  organizowany  z 
myślą o popularyzacji  patriotyzmu,  a 
co  za  tym  idzie  miał  być  wyrazem 

dumy z polskiego pochodzenia jak i z samej 
Polski.  Nie  będę  się  rozpisywać,kim  byli 
uczestnicy tego marszu ani  ich oceniać,  bo 
nie  o  to  chodzi.  Jedni  mówią  na  nich 
narodowcy,  a  uczestnicy  i  organizatorzy 
kontrmanifestacji  „kolorowa  Niepodległa” 
nazywają  ich  nawet  faszystami  albo  nacjo 
listami, którzy kultywują kraj i  głoszą jego 
wyższość…  Co  jest  złego  w  miłości  do 
własnej  ojczyzny?  Czy duma z  przeszłości 
własnej  ojczyzny,  symboli  narodowych 
może być tak określana? 

Żyjemy  w  państwie  demokratycznym,  w 
którym  wszystkim  przysługuje  wolność 
słowa. Jednak jedni wolą przekonać drugich 
do  swoich  racji.  Jak  wiadomo  wraz  z 
odbyciem  się  obu  manifestacji  doszło  do 
dość agresywnych  zamieszek. Nie wnikam, 
kto zaczął i kto jest winien. Mnie jako Polce 
jest  przykro,  że  takie  święto  zamiast 
jednoczyć dzieli. Jestem przekonana, że nasi 
przodkowie  nie  byliby  dumni  z  naszych 
poczynań.  Chyba  niektórzy  nie  rozumieją 
wagi niepodległości i zapominają, że ona jest 
dobrem wszystkich. 

Dżast.

Święto Niepodległości?

Jedni są po seansie inni przed

Widownia była wypełniona 

Dyrektor L. Sobieraj jeszcze  obserwuje …



  14
3

Już dwiema nogami weszliśmy w sezon 
jesienny.  Czas  chorób,  a  szczególnie 
jednej, ogłaszam za rozpoczęty! Każdy 
z  nas  ma  teraz  okazję  do 
bezprzyczynowego marudzenia. A to że 
za zimno,  że za duży wiatr,  że trzeba 
się ciepło ubierać. Powodów jest wiele. 

Zaczynamy  wszyscy  po  kolei  od  tzw. 
jesiennego  przeziębienia.  Kiedy  z 
trudnością  odpowiadamy  na  lekcji,  bo 
gardło nas boli, kiedy mamy zatkany nos 
i  oddychanie  staje  się  czynnością 
trudniejszą niż mogłoby się wydawać,  a 
kaszel  dusi  nas  w  najbardziej 
nieoczekiwanym  momencie.  To  są 
dopiero  objawy,  to  jest  prawdziwa 
choroba.  A  to,  że  ręka  nam  odpada,  a 
noga chwieje się na ostatniej kostce, to są 
błahostki wymyślone przez ludzi, którzy 
muszą się nad sobą      poużalać, albo nie 
mają, na co narzekać. Wiadomo przecież, 
że to grypa jest najstraszniejszą chorobą. 
Zmusza nas do pozostania w domu, kiedy 
my tak bardzo chcemy iść do szkoły, bo 
akurat  pani  od  matematyki  chce  zrobić 
kartkówkę,  a  pan  od  historii  pytać  na 
lekcji. 

Rodzice mówią żebyśmy zostali w domu, 
że  dziś  nie  pójdziemy do  szkoły.  Albo, 
kiedy  chcemy  pomóc  rodzicom  np. 
posprzątać  w domu,  zgrabić  liście,  a  tu 
znienacka  mama  bądź  tata  każą  nam 
leżeć, a do tego zadręczają nas owocami, 

słodyczami i najnowszymi gazetami, żeby 
nam się nie nudziło. 

I  tak  właśnie  minusem  pięknej  polskiej 
jesieni  jest  przeziębienie,  które  dotyka 
każdego  i  nie  patrzy,  w  jakim  jesteśmy 
wieku i jaki mamy kolor włosów. Zmusza 
nas  do  leżenia,  zjadania  tony  słodyczy  i 
owoców.  Kiedy  jest  tyle  rzeczy,  które 
chętnie  byśmy  zrobili  np.  posprzątali, 
poszli  do  szkoły,  odrobili  lekcje.  Można 
się tylko pocieszać tym, że do końca roku 
zostało  osiem  miesięcy.  :  )              
                                                Natalia 
Brzezińska

Wszystkim  wiadomo,  że  we 
współczesnych  czasach 
nastolatkowie  ogromną  wagę 
przywiązują do wyglądu. Ale może 
warto zastanowić się,  czy firmowa 
metka  przy  ubraniu  pokazuje 
nam,  jaki  człowiek  może  mieć 
charakter?   Wiele  młodych  osób 
nie  jest  w  stanie  zapewnić  sobie 
markowych ubrań, które z reguły 
są  bardzo  drogie,   ponieważ 
sytuacja  materialna  im  na to  nie 
pozwala. 
Często  osoby  noszące  bardzo 
kosztowne,  firmowe  ubrania 
wyśmiewają się z ludzi, którzy są od 
nich  gorzej  ubrani.  Ja,  uważam,  że 
wygląd  nie  jest  najważniejszy  w 
życiu  człowieka.  Nie  ukazuje  on 
przecież jego prawdziwego oblicza i 
charakteru,  a  bardziej  wartościowe 
jest to, co nosimy w sercu i w swojej 
duszy,  a  nie  to  że  nosimy  ubrania 
tańsze  lub  te  z  górnej  półki.  Z 
powodu  wyglądu  wielu  młodych 
ludzi  pada  ofiarą  prześladowań,  co 
prowadzi czasem nawet do tragedii. 
Nastolatkowie,  którzy  noszą  gorsze 
ubrania,  często czują się odrzuceni, 
stają się tematem żartów. 
Czasami  warto  spojrzeć  na 
człowieka z innego punktu widzenia. 
Więcej  dobrego zrobimy pomagając 

takiej  osobie,  wspierając  ją, 
oferując  wszelką  pomoc. 
Starajmy  się  zwracać  większą 
uwagę  na  to,  jak  człowiek  się 
zachowuje a nie na to, czy ma na 
sobie  ubrania  za  mniejszą  czy 
większą cenę. 
Często  uboższa  młodzież  jest 
bardziej  wytrwała,  a  także 
częściej to właśnie u takich osób 
możemy  szukać  zrozumienia  i 
pomocy. 

Patrycja

Sezon na choroby w roli głównej Czy markowe ubrania są ważniejsze od człowieka?
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Niespełnione
Po zmroku gdy już się ściemnia
A przez okno wpada blask pełni
Siedzę samotnie w półmroku
Unikając ludzkiego wzroku

Otoczona przez świeczek czternaście
Czekam aż każdy w domu zaśnie
Skąpana w słodkim zapachu
Szczęśliwa nie liczę czasu

Mogę siedzieć tu sama
Aż do białego rana
I nie odczuję samotności
Bo jestem sama od ludzkiej podłości

Czasem przyjdziesz we śnie tak realny
I świat wtedy będzie nic niewarty
Weźmiesz mnie za rękę, pocałujesz w 
usta
A ja się obudzę czując się całkiem 
pusta

W ciemności mogę myśleć o 
marzeniach niespełnionych
Tobie, Agnieszce i "Stronach 
Niepogodnych"
To co  w ciągu dnia ukrywam
W nocy przychodzi i mnie wzywa.

Ola Dramińska

poszła  na  marne.  W  takich  sytuacjach 
zazwyczaj,  pragnę  zaznaczyć,  że 
nauczyciel  i  tak  powie  ci,  że  się  nie 
uczyłeś,  albo  za  mało  czasu  poświęciłeś 
na naukę. 

Niestety,  nie  tylko  my uczniowie  mamy 
swoją filozofię, pedagodzy również. Może 
nie  toczmy  już  sporów,  kto  ma  lepszą 
(wiadomo,  że  uczniowie),  bo  ‘’starsi’’ 
zawsze  mają  rację  i  to  jest  odwieczne 
prawo szkolne, choć niewpisane w statut, 
ale oczywiste samo przez się.  
Za  miesiąc  znów  zapraszam  do  lektury 
mojego  tekstu,  może  wam  też  da  do 
myślenia.  
                                                                     
            Natalia Brzezińska

 

Nieważne,  co  robisz  i  tak  robisz  to 
źle.   Nie  uczysz  się?  Leń 
patentowany,  któremu  nawet  do 
książki nie chce się zajrzeć. A może 
uczysz  się  pilnie  jak  Adam 
Mickiewicz  w  Wilnie?  Świetnie,  ale 
zawsze  znajdzie  się  coś,  czego  i  tak 
nie  będziesz  umiał,  a  o  to  właśnie 
twój ulubiony nauczyciel cię zapyta. 
Można  zaobserwować  wiele  sytuacji, 
gdy, nie wiem jak byśmy się starali, to 
i  tak  zawsze  coś  pójdzie  nie  tak. 
Załóżmy,  że  jest  sprawdzian  z 
matematyki (którą wszyscy tak bardzo 
lubimy), uczymy się cały weekend (no 
bez  przesady,  uczniom też się  coś  od 
życia należy) i przychodzi ten moment, 
kiedy  trzeba  wyjąć  tylko  długopis  i 
zacząć ‘’przelewać’’  swoją wiedzę na 
kartkę.  Mija  45  minut,  a  my 
zadowoleni  wychodzimy  z  klasy, 
mówiąc  do  swoich  kolegów  bądź 
koleżanek,  że  ten  sprawdzian  był 
banalny.  ‘’Dzień  dobry,  sprawdziłam 
sprawdziany’’.  Nareszcie,  myślimy, 
chcąc w końcu zobaczyć swoją piątkę. 
‘’Numer 4, niestety, ale tylko trójka ‘’ ( 
ja  osobiście  bym  się  cieszyła,  ale 
zakładamy, że bohater tych przemyśleń 
bardzo  lubi  matematykę).   Numer 
czwarty  wstaje  i  odbiera  swoją  pracę 
nie  dowierzając,  że  cała  jego  nauka 

Filozofia mądrali
Stres - nasz wróg 

czy sprzymierzeniec?
Każdy z nas z pewnością niejednokrotnie doznał tego 
uczucia. Zdenerwowanie przed ważnym egzaminem, 
wystąpieniem czy inną ważną sytuacją to nic innego 
jak właśnie stres. Zazwyczaj kojarzymy go z 
negatywnymi odczuciami, ale jeśli właściwie 
wykorzystamy go na egzaminie, może nam nieco 
ułatwić pracę:

1. Nie należy bać się   tego, że jesteśmy 
zdenerwowani. Dzięki podwyższonemu 
poziomowi adrenaliny stać nas na większy 
wysiłek i większą mobilizację.

2. Stres to rodzaj przymusu zewnętrznego: 
oto mieliśmy już okazję przygotować się, a 
teraz mamy zaprezentować swoją wiedzę 
i... to, że umiemy pokonać zdenerwowanie.

3. Spróbujmy odizolować się od innych ludzi 
– po to, żebyśmy mogli zmagać się tylko z 
własnymi nerwami

4. Jeśli obawiacie się kompromitacji, 
rozpowiedzcie, że was egzaminy nie 
stresują. Potem już nie będziecie mieli 
innego wyjścia, jak tylko zachowywać się 
zgodnie z tą deklaracją :)

5. Im gorzej czujemy się przygotowani, tym 
bardziej jesteśmy zdenerwowani. Dlatego 
ważne jest, aby założyć sobie, że do 
każdego egzaminu robimy wszystko 
najlepiej, jak umiemy. Takie poczucie w 
znacznym stopniu eliminuje stres.

Stres, czyli stan ogólnego pobudzenia 
organizmu, ma największą wartość w początkowej 
fazie. Dlatego zabierajcie się do pracy jak 
najszybciej. Gdy tylko dostaniecie pytania, 
zapomnijcie o całym świecie. Nie rozglądajcie się. 
Nie patrzcie na kolegów, na ich miny, gesty, 
wzruszanie ramionami i wypisaną na twarzy 
bezradność. Musicie być tylko wy i postawione przed 
wami zadanie.

Jeśli rozwiązujecie zadania – wbrew 
obiegowej opinii zacznijcie od najtrudniejszych 
zadań. To całkiem dobra rozgrzewka dla mózgu:)
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Wążżż modny wciążżż... Tej jesieni po prostu 
musisz  mieć  coś  z  wężowej  skórki...
Zwierzęce motywy to trend na stałe wpisany 
w  modę.
Wzory  zwierzęce  często  są  uznawane  za 
trudne,  wyzywające  i  kiczowate.  O  ile 
panterka  się  spopularyzowała,  o  tyle  wzór 
węża  wciąż  kojarzy  się  ze  zbytnią 
ekstrawagancją czy ostentacyjnym luksusem. 
Ten sezon może to zmienić! 

Wąż występuje  bowiem nie tylko  pod postacią 
drogiej  skóry,  ale  na przykład  jako  całkowicie 
casualowy  print  na  bawełnie,  a  w  
wersji  wieczorowej  – na jedwabiu.  I  naprawdę 
da  się  go  oswoić!  W  jaki  sposób?  Dawkując 
oszczędnie,  zestawiając  z
prostymi  fasonami  bez  konkurencji  innych 
wzorów  oraz  wybierając  rzeczy  z  materiałów 
wysokiej  jakości.  To  pozwoli  uniknąć  efektu 
tandety.  Miksy  stylizacyjne  (Chloe,  Missoni) 
lepiej zostawić specjalistom - jeśli nie czujesz się 
w tym dość pewnie, aby uniknąć wpadki postaw 
na wężowy dodatek – buty, apaszkę lub torebkę. 

Wąż  nie  musi  być  „naturalny”  czyli  w 
odcieniach  szaro-czarno-brązowych. 
Najmodniejszy  to  ten  w  ostrym  kolorze  –  
zielonym,  różowym  czy  turkusowym  (Prada, 
Iceberg).  Świetnie ożywia ciemny lub jednolity 
kolorystycznie  strój.  Jest  naprawdę  fajną  i  na 
pewno  bardziej  oryginalną  alternatywą  dla 
panterki.  Zresztą  zobacz  nasze  stylizacje  z 
wężem  w  roli  
głównej  i  przekonaj  się  sama!  
Ubrania  w  wężowy  wzór  to  hit  tegorocznej 
jesieni i zimy! Po prostu musisz to mieć!
Wykonanie: 
Agata Chaber       
    i Paulina Sikora kl.1aLO

Autorytety  istniały  w każdych  czasach i 
we  wszystkich  kulturach.  Są  one  swego 
rodzaju  drogowskazem,  za  którym 
podąża każdy człowiek.  Ten, kto ich nie 
ma,  tak  naprawdę  nie  ma  z  kogo  brać 
przykładu w życiu. Autorytetem może być 
dla nas rodzic lub inna osoba z otoczenia. 
W świecie młodych ludzi jednak wartości 
spychane  są  na  bok  i  kierują  się  często 
celebrytami,  osobami  publicznymi, 
których  niemało  jest  dziś  w  mediach, 
internecie, prasie.. 

Dziewczyny oglądając multum popularnych 
programów  o  modelkach,  które  publicznie 
się  sprzedają,  dążą  do  tego  aby  być  takie 
same.  Dzisiejszym  nastolatkom  imponują 
ich  rówieśniczki,  które  za  ogromne 
pieniądze są dobrze ubrane, mają idealną (a 
czasem nawet przechudzoną) figurę i robią 
rzeczy,  których  większość nas  wstydziłaby 
uczynić  publicznie.  Mówimy o nich,  że są 
„głupie”,  często  słychać  nawet  ostrzejsze 
określenia  „-Co  za  idiotki!”,  jednak  moje 
pytanie  brzmi:  dlaczego  mimo  tego 
kierujemy  się  mediami  w  życiu?  Otóż 
dzisiaj każdy z nas chce być inny, chce być 
lepszy  od  innych..  Odwołując  się  do 
piosenki pewnej polskiej grupy hip-hopowej 
WWO  zacytuję  słowa,  które  idealnie  się 
sprawdzają  w  tej  sytuacji  "Każdy  ponad 
każdym, innego traktuje jakby był  niczym. 
Wszyscy  najmądrzejsi,  myślą  chyba,  że  są 
wybrańcami..”  Chcąc,  nie  chcąc  podpisuję 
się pod tym w pełni. Wszyscy myślimy, że 
naśladując  osoby  z  telewizji  czy 
prymitywnych  programów  (na   oglądanie 
których  szkoda  oczu  i  abonamentu 
telewizyjnego),  jesteśmy  już  tacy  sami  a 
każdy,  kto  jest  sobą,  będzie  w  naszych 
oczach gorszy. Jest to błędne myślenie, wg 
mnie  warto  kierować  się  autorytetami,  ale 
należy  wybierać  je  z  głową.  Szkoda,  że 

dzisiejsze  społeczeństwo  nie  docenia  osób, 
które  naprawdę  warte  są  naśladowania, 
zamieniając  je  na  kolorowe,  puste,  żywe 
laleczki  barbie,  przy  których  wystarczy 
tupnąć,  aby spadł  cały makijaż  z  twarzy.  Są 
też  tacy,  którzy  swój  styl  uzależniają  od 
muzyki której słuchają i tu już jest lepiej, pod 
warunkiem,  że  naszym  idolem  nie  jest 
wspomniany  wyżej  model  „piosenkarki”. 
Chłopaki  przeważnie  słuchają  hip-hopu 
polskiego,  który  pomimo  wielu  wulgarnych 
tekstów często niesie za sobą dużo przesłań i 
otwiera oczy na życie. Mówię tutaj oczywiście 
o utworach dotyczących życia,  społeczeństwa 
i wartości, jakie obieramy, a nie o takich, które 
niosą w swoich tekstach nienawiść do innych. 
Inni słuchają metalu, rocka i innych cięższych 
brzmień.  Często  (choć  nie  zawsze!)  można 
takie  osoby  rozpoznać  po  ciemnym  stroju  i 
glanach  na  nogach.  Jednak  wśród  dziewcząt 
dominuje  muzyka  popowa  i  dance.  Takich 
wykonawców,  którzy  nie  zawsze  bywają 
dobrym  przykładem  do  naśladowania  jest 
jednak  najwięcej.  Współczesne  piosenki 
popowe często ograniczają się jedynie do mało 
wymagających  tekstów  piosenek  i  albo 
idiotycznych  kombinacji,  które  są  później 
przerabiane  w  programach  komputerowych. 
No cóż każdy lubi, to, co lubi i nikt nie może 
na to wpłynąć. Jednak zachęcam do tego, aby 
każdy  z  nas  chociaż  na  chwilę  usiadł  i 
pomyślał,  czy na pewno obrał sobie w życiu 
dobry  kierunek,  który  zaprowadzi  go  do 
szczęścia  w  życiu.  Najważniejsze  jest, 
żebyśmy nie dali się zwariować.

                                                 Martyna.

Coś dla duszy…, 
czyli przypowieści Paulo Coelho
Jak powstała ścieżka?

 W  106.  numerze  portugalskiego  "Jornalinho" 
znalazłem  taką  historyjkę.  Pewnego  dnia  małe 
cielątko musiało przeprawić się przez gęsty las, 
aby powrócić na swoje pastwisko. Ponieważ było 
to  niezbyt  rozumne stworzenie,  poszło okrężną 
drogą,  która  wiodła  przez  wszystkie  możliwe 
wzgórza  i  doliny.  Następnego  dnia  przechodził 
tamtędy  pies  i  nie  zastanawiając  się  długo, 
pobiegł  tą  samą  ścieżką.  Jakiś  czas  później 
pewien baran, zobaczywszy już przetartą drogę, 
poprowadził nią swoje stado. Z czasem również 
ludzie mieszkający w okolicy zaczęli korzystać z 
tej  ścieżki,  która  była  bardzo kręta,  wyboista  i 
wiła się z lewa na prawo, biegła stromo pod górę 
i w dół. Ludzie z trudem pokonywali przeszkody, 
nieustannie  na  nią  narzekali  i  przeklinali  - 
całkiem  zresztą  słusznie.  Ale  nie  uczynili  nic, 
żeby zmienić ten stan rzeczy. Korzystano z niej 
tak  często,  że  w  końcu  stała  się  traktem 
handlowym,  którym  z  wielkim  mozołem 
ciągnięto  biedne  zwierzęta  objuczone  ciężkim 
ładunkiem. 
Przeprawa  trwała  trzy  długie  godziny,  choć  tę 
samą drogę można było spokojnie przebyć w pół 
godziny,  gdyby  tylko  komuś  przyszło  to  do 
głowy.  Minęło wiele lat  i  każdy skarżył  się na 
ruch, który tam panował, choć była to najgorsza 
z  możliwych  tras.  Przez  cały  ten  czas  stary 
mądry las śmiał się w duchu, widząc, jak ludzie 
ślepo  podążają  ścieżką  wytyczoną  przez  małe 
cielę,  nawet  nie  zastanawiając  się,  czy  to 
najlepszy wybór.
Dżas

Wrzuć na siebie wężową 
skórkę!
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Zapewne  wielu  z  was  słyszało  o 
premierze gry, która miała miejsce tego 
lata  ,,Wiedźmin Zabójcy Królów’’ czyli 
kontynuacja przygód bohatera znanego 
już na całym świecie Geralta.  Część  z 
was  z  pewnością  grało  w  tę  grę, 
jednakże należy pamiętać skąd w ogóle 
ta historia się wzięła.

Motyw  ,,Wiedźmina’’  pochodzi  z 
powieści  i  opowiadań  Andrzeja 
Sapkowskiego,  który  wymyślił  cały  ten 
świat. Jeśli komukolwiek spodobał się ten 
świat fantasy powinien koniecznie sięgnąć 
po książkę.
Saga  składa  się  z  dwóch  tomów 
niezależnych  opowiadań  ,,Ostatnie 
Życzenie’’ i ,,Miecz  Przeznaczenia’’ oraz 
pięciu  tomów  powieści.  Można  tam 
spotkać  bohaterów,  których  poznało  się 
już  w  grze  m.in.  czarodziejkę  Triss 
Merigold, trubadura Jaskra czy krasnoluda 
Zoltana.  Pomimo wielu  wspólnych  cech 
powieść opowiada zupełnie inną historię. 
Życie  Garalta  powiązane  jest  więzami 
przeznaczenia  z  małą  Ciri,  która  była 
jedyną dziedziczką tronu Cintry, jednakże 
z  pewnych  przyczyn  księstwo  zostaje 
zrównane z ziemią przez Nilfgardczyków, 
a  Ciri  zostaje  cudem  uratowana  przez 
czarnego  jeźdźca,  który  nawiedza  ją 
później w koszmarach.
Mała  księżniczka  zostaje  zabrana  przez 
wiedźmina  do  ruin zamku Kaer  Morhen 
gdzie  jest  szkolona  na  wiedźminkę. 
Jednakże  wszystko  się  komplikuje,  gdy 
odkryte zostają jej magiczne zdolności, a 
o  to,  że  Ciri  żyje  odkrywają  ci,  którzy 
wiedzą, jak wykorzystać gen Lary Dorrien 
drzemiący w dziewczynce.

Jak potoczą się losy Ciri i Geralta. Czy 
wypełni  się  przepowiednia  końca 
świata?  I  jaką  rolę  w tym wszystkim 
ma odegrać Ciri? Na te i inne pytania 
odpowiedzi  znajdziecie  w  Cyklu  o 
Wiedźminie

 Aleksandra Dramińska Kl IALO

Od 22  do 24 listopada w naszej szkole 
trwały  matury  próbne.  Przystąpili  do 
nich  uczniowie  trzecich  klas  liceum  i 
czwartych  technikum,  w  sumie  129 
osób.  
We wtorek pisali język polski – poziom 
podstawowy   (na  napisanie  egzaminu 
mieli  170  minut),  w  środę  matematykę 
(poziom  podstawowy  to  również  170 
minut),  a  w  czwartek  język  obcy  –  do 
wyboru angielski, niemiecki i rosyjski  – 
na  napisanie  egzaminu  na  poziomie 
podstawowym  mieli  120  minut.  W tym 
roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
jako obowiązkowy język obcy uczniowie 
wybierali głównie angielski – 102 osoby 
– na język niemiecki zdecydowało się 18, 
a na rosyjski 4 osoby.
Jeśli  chodzi  o  język  polski  przyszli 
maturzyści  poza  czytaniem  ze 
zrozumieniem  mieli  do  napisania  pracę 
na jeden z podanych tematów. Pierwszy 
dotyczył „Makbeta” W. Szekspira i „Nie-
Boskiej  komedii”  Z.  Krasińskiego. 
Należało napisać pracę na temat postaci z 
innych światów, przedstawić ich funkcje 
w  utworze  i  wpływ  na  dalsze  losy 
bohaterów,  drugi  temat  odnosił  się  do 
„Przedwiośnia”  Stefana  Żeromskiego  – 
„Marzenia  i  rzeczywistość”.  Zadaniem 
uczniów  było  przedstawienie  wpływu 
opowieści  ojca  o  szklanych  domach  na 
postawę życiową Cezarego Baryki.
Zagadnienia  maturalne  przygotowało 
wydawnictwo  Operon,  już  po raz  piąty, 
do matury z Operonem mogą przystąpić 
uczniowie z całej Polski. 
Odkąd  Okręgowa  Komisja 
Egzaminacyjna zrezygnowała z próbnych 

Uciekałam  przed  nim  i  przed  tym 
rozdziałem  życia,  który  właśnie 
otworzyłam,  a  nie  chciałam  tego. 
Pragnęłam,  by  poprzedni  się  nie 
kończył.  Nie  dobiegłam daleko.  Łzy  mi 
na to nie pozwoliły. Dogonił mnie.

- Uciekasz przede mną?

- Uciekam przed błędem, który właśnie 
popełniam.

-  To  ja  jestem  tym  błędem?-  Spojrzał 
smutno.

-  Nie… Ciebie w ogóle nie powinno tu 
być…

Jego  wzrok  był  dobijający.  Czekał  na 
wyjaśnienie.

- Nie powinno Cię być w moim życiu. To 
miejsce zajmuje ktoś inny. Przepraszam.

matur,  to  jedyny  taki  zewnętrzny 
sprawdzian  dla  uczniów.  Szkoła,  które 
uczestniczy  w  maturze  próbnej  z 
Operonem  rejestruje  się  na  stronie 
wydawnictwa,  a  po  zakończeniu 
egzaminów wprowadza  do  systemu  dane 
niezbędne  do  podsumowania  wyników 
maturalnej próby. To podsumowanie jest o 
tyle  cenne,  że  pozwala  sformułować 
wnioski  dotyczące  dalszych  przygotowań 
do egzaminu dojrzałości.
Próbna  matura  to  doskonała  okazja  do 
sprawdzenia  wiedzy  i  umiejętności 
uczniów przed egzaminem majowym. 
                          G. B.Gajda

reguły  czarne,  proste  włosy,  wąskie  t-
shirty  często  z  nazwami  zespołów 
rockowych,  paski  nabijane  ćwiekami, 
opaski na nadgarstki.
Panuje  powszechna  opinia  że  niejeden 
emo  lubi  ciąć  ostro  nie  tylko  włosy- 
przedstawiciele tej grupy podobno często 
doprowadzają  się  do  samookaleczeń, 
nacinają  skórę  żyletką,  robią  na  niej 
krwawe napisy. Zadają sobie ból, by coś 
poczuć,  zobaczyć  własną  krew, 
zapomnieć o bólu, jakie niesie życie.

                                   Ola Dramińska

W  tej  chwili  dotarło  do  mnie. 
Unikałam  prawdy.  Szukałam  kogoś,  kto 
sprawi, że zapomnę o Nim. Ale nie umiem. Nie 
chcę. Jestem uzależniona od Niego. I nie chcę 
tego  zmieniać.  Chcę  do  Niego  powrócić. 
Tamten rozdział jeszcze nie został zamknięty i 
nie zamierzałam do tego dopuścić. Nie po to 
dowiodłam, że kocham, by teraz to zostawić…

Sara Rzeczycka

Szkolny  korytarz

Subkultura  młodzieżowa –  nazwa  grupy 
młodzieżowej, w której normy obyczajowe, 
zasady  postępowania,  ubiór,  odbiegają  od 
norm reszty społeczeństwa
Kto to jest  emo? Jak na gota zbyt lubi 
różowy, jak na punka jest zbyt schludny. 
Ni to, ni owo, czyli co? 

Czy emo to subkultura, czy tylko zabawa w 
przebieranie się i udawanie cierpienia?
Emo  odbierany  jest  jako  istota  płaczliwa 
melancholijna,  wiecznie  cierpiąca  i  nigdy 
nie  mająca  zamiaru  wziąć  się  w  garść. 
Dlatego jest bardzo często obiektem kpin... 
Emo  jednak  mają  się  dobrze  wciąż  ich 
przybywa. Jest to dostrzegalne ze względu 
na  wizerunek  i  strój  które  mają  duże 
znaczenie.  Styl  ubierania  emo 
charakteryzuje  się  noszeniem  dżinsów 
rurek  zarówno  przez  dziewczyny,  jak 
chłopców,  długie  ukośne  grzywki 
zaczesane na jedną połowę twarzy,  ,  oczy 
zarysowane  czarną  kredką  (obie  płcie)  z 

Kącik literacki
Ucieczka

W  salach  szkolnych  –  uczymy  się,  w 
szatani  przebieramy,  w  toalecie  – 
wiadomo, a co robimy na korytarzach? 
Przez 45 minut wyczekujemy tej chwili jak 
zbawienia! Przerwa to okazja do spędzenia 
czasu  na  korytarzu.  A  tam,  dzieją  się, 
rzeczy,  które  nie  śniły  się  nawet 
nauczycielom!!!
Po  pierwsze  Frania  wreszcie  po  45 
minutach  będzie  mieć  okazję,  aby  wtulić 
się  w  ramiona  ukochanego  Zdzisława. 
Heniek  z  kolei  przyszpanuje  nowym  I  - 
phonem,   Hanka  zaprezentuje  nowe 
spodnie, inni ściągną pracę domową itd.…
Generalnie,  przerwa  jest  jak  5  minut  w 
kawiarni przy stoliku z koleżanką  i kolegą 
–  czas  do  obgadania  wydarzeń 
weekendowych oraz szkolnych. 

g.g.
Cytat:
Co z  tego,  że  mamy  XXI  wiek  i  coraz  lepsze  
technicznie  cywilizacje,  kiedy  nie  potrafimy  
dotrzeć  do  drugiego  człowieka,  a  rozwój  
emocjonalny  i  duchowy  większości  ludzi  
pozostaje w epoce kamienia łupanego.” 
 — Woody Allen

To  prawda.  Zaczęliśmy  się  ograniczać.  Bo 
przecież  wygodniej  napisać  komuś  sms  lub 
wysłać wiadomość na gg niż pogadać z tą osobą 
w  ‘realu’  Może  nam  łatwiej,  bo  nie  widzimy 
reakcji  drugiej  osoby,  lecz  to  ogranicza  nasz 
kontakt z ludźmi. Oby nie doszło do sytuacji, że 
przestaniemy  ‘umieć’  ze  sobą  rozmawiać  lub 
przebywać  obok  drugiego  człowieka.  Nie 
rozwijamy  się  również,  ponieważ  jesteśmy 
przyzwyczajeni,  że  w  Internecie  znajdziemy 
odpowiedzi  na  wszystkie  pytania.  Pamiętajmy, 
że  inni  oceniają  nas  za  samodzielne  myślenie. 
Szerzą się wirtualnie przyjaźnie, czy związki. Z 
jednej  strony  to  dobrze,  z  drugiej  nie  warto 
spędzać  tyle  czasu  przed  komputerem. 
Pamiętajmy, że życie toczy się realnie.

Dżast.
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 What, What, 
What?

No i co się 
patrzysz…

Zamiast 
pracować wolę 
leniuchować?

Matura to 
bzdura!

Jestem dumny 
z moich butów. 
Lepsze niż …
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