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CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

W numerze: 

Pomoc innym  

Księga cmentarna 

Warsztaty 

dziennikarskie! 

Kim jest pozer? 

 

Pożartujmy! 

 
Rys. Agata Nowakowska 

Mężczyzna, który wracał wieczorem 

do domu, został napadnięty przez 

chuliganów, brutalnie pobity i 

ograbiony. Leżał na chodniku cały we 

krwi. Drugą stroną ulicy szedł 

policjant. Popatrzył na leżącego i 

poszedł dalej. Po kilku minutach 

przechodziła grupa skautów, ale także 

nie zwróciła uwagi na pobitego. 

Podobnie było z przechodzącymi 

zakonnicami. Wreszcie pojawił się 

psycholog. Zobaczył leżącego, 

przyjrzał mu się i wykrzyknął: 

- Mój Boże, ktokolwiek to zrobił, 

natychmiast potrzebuje pomocy 

 

*** 

 

Jasio po przyjściu ze szkoły mówi z 

wyrzutem do mamy: 

- Mamo to nie zupa tylko jakaś woda. 

Mama na to: 

- Nie jakaś tylko przegotowana Jasiu. 

 

*** 

 

Komisja wojskowa: 

- Zawód ojca? 

- Ojciec nie żyje… 

- Ale kim był? 

- Gruźlikiem… 

- Ale co robił?! 

- Kaszlał… 

- Ale z czego żył?! Z tego się przecież 

nie żyje! 

- Przecież mówię, że nie żyje… 

 

*** 

 

Baca wlecze do lasu ciało psa. Sąsiad 

zagaduje: 

- A co to się stało, kumie? 

- Aaaa… musiałem go zastrzelić. 

- To pewnie był wściekły, co? 

- No, zachwycony to on nie był. 

 

*** 

 

- Kochanie, kiedy powiesisz tę półkę? 

- Skoro powiedziałem, że to zrobię, to 

to zrobię. Nie musisz mi o tym 

przypominać co pół roku. 

  

  

Raven 

 

a 

 
Czy oni marzą o karierze dziennikarskiej? Zaczęli dobrze, od udziału  

w warsztatach dziennikarskich 
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Od redakcji  

- 

 

Księga Cmentarna 

     „Księga cmentarna” to 

fascynująca, owiana tajemnicą i 

wciągająca fabułą opowieść, która 

mimo swego tytułu może wiele 

nauczyć. Książka ta posiada swój 

specyficzny, lecz wciągający klimat, 

i  trzyma w napięciu do samego 

końca. 

  Jest napisana w ciekawy sposób z 

wieloma zaskakującymi zwrotami 

akcji i zabawnymi sytuacjami, które 

napotyka na swojej drodze Nikt.  

   Opowiada o losach osieroconego w 

dzieciństwie chłopca, którego rodzina 

została brutalnie zamordowana. On 

sam zaś trafił na pobliski cmentarz, 

gdzie zaopiekowało się nim 

małżeństwo wszystko byłoby w 

porządku, gdyby nie fakt, że 

małżeństwo to nie żyje już od ponad 

200 lat. Nikt Owens, bo tak go 

nazwano został obdarzony swobodą 

cmentarza, która pozwalała mu na 

swobodne przemieszczanie się i 

dojrzewanie pośród zjaw i duchów. 

Pod czujnym okiem swych 

przybranych rodziców i wiernego 

opiekuna Silasa dorastał i zgłębiał 

tajniki magii znane tylko zmarłym, by 

na końcu stoczyć walkę ze swoim 

tajemniczym prześladowcą z 

dzieciństwa napotykając przy tym 

wiele interesujących postaci i 

wciągających przygód.  

 Ta przewrotna opowieść zainteresuje 

każdego miłośnika fantasty, a lektura, 

którą serdecznie polecam, wciąga 

niesamowicie, jest zabawna, a 

zarazem można się wiele nauczyć od 

głównego bohatera.    

Martyna 

 

                    

 

c.d. Samarytanki 

i samarytanie  

w literaturze 
 

Reasumując, uważam, iż niesienie 

pomocy innym daje nam wiele 

radości i siły, pozwala przezwyciężać 

własne słabości. Przykłady 

przedstawione przeze mnie, są 

idealnymi argumentami, na 

potwierdzenie słuszności mojej 

opinii.  

Uważam, że zbyt mała liczba ludzi, 

szczególnie młodzieży, w dzisiejszym 

świecie ma ideały podobne, do tych, 

które wyznawali przedstawieni 

bohaterowie . 

Jednak mam nadzieję, iż kiedyś 

zmieni się to, i liczba altruistów na 

Ziemi znacznie wzrośnie. 

 

Martyna 

 

 

1 listopada to dzień bardzo ważny w 

życiu każdego z nas. 

Jest to Dzień Wszystkich Świętych – 

dzień pamięci o tych, którzy już 

odeszli, których nie ma wśród nas.  

W to święto polska tradycja nakazuje 

odwiedzanie grobów  bliskich, zapalenie 

zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. 

Święto zmarłych to dobry moment na 

refleksję, także nad własnym życiem, 

nad przeszłością, teraźniejszością a 

także naszą przyszłością. Spotykamy się 

wtedy w rodzinnym gronie, możemy 

cieszyć się obecnością bliskich nam 

osób, ale przede wszystkim wracać 

wspomnieniami do osób zmarłych, bo 

pamięć o tych osobach powinna być 

trwała i wieczna.  

Następnego dnia obchodzimy Zaduszki, 

to także dzień pamięci o bliskich 

zmarłych. W oba te dni jeździmy na 

cmentarze, by spędzić czas na zadumie 

przy grobach.  

Pamiętajmy o tym, by odwiedzając 

miejsca wiecznego spoczynku zachować 

powagę, zastanowić się nad 

przemijaniem naszego życia i przywołać 

liczne wspomnienia. Cmentarz jest 

miejscem, gdzie spoczywają nasi 

najbliżsi, ich też powinniśmy 

uszanować. Pamięć o zmarłych to 

bardzo istotna rzecz nie tylko w dzień 

Wszystkich Świętych i w Zaduszki, ale 

zawsze. Mówi się, że człowiek żyje tak 

długo, jak długo trwa pamięć o nim. 

 

                                                                 

                    Patrycja 

`Święto 

zmarłych ` 

 

Rys. Agata Nowakowska 

Osiemdziesiątkowicze! 

 
Czekamy na Wasze teksty! Nie ma, 

co udawać nieśmiałych i 

nieprzystosowanych gramatycznie 

ludzi.  

Sięgajcie po kartkę papieru i 

długopis. Może to właśnie Ty 

zostaniesz następnym redaktorem 

naczelnym! Do dzieła! 



  14 3 

Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

 

Samarytanki i samarytanie 

w literaturze 
à rebours 

 O dobrym filmie 

 
Zadaniem dobrego filmu jest 

poruszenie widza, pozostawienie w 

nim śladu, a niekiedy „guli w 

gardle”. Tak jak przy słuchaniu 

muzyki.  
Niektóre utwory przyprawiają nas o 

dreszcze. Zaraz wpisujemy siebie w 

sytuację przedstawioną w piosence, 

utożsamiamy się z głównym 

bohaterem.  Tzw. dobry film po 

obejrzeniu nie pozwala nam normalnie 

funkcjonować. Myślimy nieustannie o 

tym, co się wydarzyło, co 

zobaczyliśmy, a co mogło się 

wydarzyć. Analizujemy sceny, które 

najbardziej zapamiętaliśmy. Siadamy i 

przysłuchujemy się ciszy, myślimy nie 

myśląc. Uświadamiamy sobie, jaki 

świat stał się pozorancki. 

 Film, który określamy mianem 

‘’dobry’’ można porównać do orkiestry, 

w której każdy, nawet najkrótszy 

dźwięk musi zabrzmieć, żeby całość 

koncertu była na najwyższym 

poziomie. Po obejrzeniu tego filmu 

byłam „zbita z tropu”, a jednocześnie 

„wbita w ścianę”. Film może nie tak 

stary, ponieważ z 1995 roku pt. ‘’Tato’’ 

- współczesny, dzisiejszy, prawdziwy. 

Jeśli tak można określić film, to był to 

stuprocentowy wyciskacz łez. Po 

obejrzeniu czegoś takiego nie da się nie 

zauważyć, że, współczesne nie 

dorastają do pięt filmom starym. Nie 

wszystkie, są wyjątki od reguły, ale 

większość niestety nie dorasta. Jeśli 

tworzenie filmu to sztuka, a taką 

nazywamy film, to z założenia 

sztuka powinna skłaniać do 

myślenia, do zastanowienia  do 

refleksji. Relacja film-widz powinna 

być zwrotna.  

Natalia Brzezińska 
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Co jest sensem życia? 

Wszyscy często 

zadajemy sobie to 

pytanie, lecz niestety 

niewielu z nas potrafi 

na nie odpowiedzieć.  
 

Uważam, iż każdy z nas 

obiera inną drogę,  dla 

każdego sensem jest 

odrębny aspekt życia. 

Dla niektórych z nas jest 

nim rodzina, dla innych 

praca, są też ludzie, dla 

których istotą jest ciągle 

poszukiwanie przygód, 

bez stabilizacji czy tym 

podobnych zobowiązań. 

Coraz rzadziej spotyka 

się ludzi, których sensem 

życia jest pomaganie 

innym. 

W wielu dziełach 

literackich odnajdujemy 

przykłady altruistów, 

którzy poświęcali się dla 

innych, z nich też 

powinniśmy brać 

przykład.  

Wyruszmy, więc w 

podroż po literaturze i 

sami pomyślcie, czy w 

waszym życiu 

znajdujecie, choć chwilę 

na pomoc innym. 

Biblijna przypowieść, O 

miłosiernym 

Samarytaninie'' jest 

dobrym przykładem, 

gdyż główny bohater 

mimo tego, że był z 

ludu samarytan, którzy 

byli napiętnowani przez 

żydów, pomógł 

potrzebującemu. 

Poświęcił mu swój 

czas, pieniądze, siłę. 

Nie potrafił przejść 

obojętnie obok 

ludzkiego cierpienia, 

gdyż sensem jego życia, 

było poświęcanie się 

dla innych.  

Kolejnym dziełem, 

mogącym stanowić 

potwierdzenie mojej  

tezy, może być 

Prometeusz, który nie 

zważając na 

konsekwencje, jakie 

niesie ze sobą 

sprzeciwienie się 

bogom, wykradł im 

ogień. Niestety poniósł 

on straszną ofiarę, gdyż 

rozzłoszczeni bogowie 

skazali go na przykucie 

do skały i ogromne 

cierpienia zadawane  

przez sępa.  

Trzecim przykładem z 

literatury, jest Mały 

Książę. Chłopiec 

podobnie jak 

Prometeusz, czuł się  

odpowiedzialny za to, 

co stworzył i wrócił, by 

zająć się swoją różą.          

 

Stefan Żeromski w 

swojej powieści pod 

tytułem nawiązującym 

do mitologii, „Syzyfowe 

prace’’, opowiada o 

losach jednego z 

głównych bohaterów, 

czyli Andrzeja Radka 

ukazuje nam człowieka, 

który żył poświęcając 

się dla innych. Profesor 

Paluszkiewicz poświęcił 

dla chłopca z ubogiej, 

chłopskiej rodziny 

wszystko, co miał, 

pieniądze czas i 

doświadczenie. 

Pomagał Andrzejowi 

tak długo, jak tylko 

mógł. Nawet wiedząc, 

że niedługo może 

umrzeć wykupił 

chłopcu miejsce na 

stancji, aby ten nie miał 

problemów lokalowych, 

gdy zabraknie pana 

Kawki. Na koniec, 

chciałbym umieścić, 

bohatera, Opowieści  

wigilijnej’’, czyli 

Ebezenera Scrooge`a. 

Był to człowiek skąpy, 

zakochany w 

pieniądzach, egoista. 

lecz pomaganie innym. 

 c.d. s. 15 

 

 

Rys. Agata Nowakowska 
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 Zmora każdej subkultury, czyli 

pozer! 

Każda subkultura 

młodzieżowa, tworzy na 

bieżąco własnych 

pozerów. Przez nich 

właśnie rodzą się 

stereotypy, że wszyscy 

ubierający się na czarno 

jedzą koty, goci śpią w 

trumnach, każdy dres 

kradnie telefon, 

każdemu, kogo napotka, 

a metale odprawiają 

czarne msze itp., itd.  

Pozer, jak wynika z 

nazwy, próbuje stwarzać 

pozory. Pomimo małej 

wiedzy w wybranej 

dziedzinie, pozer na siłę 

próbuje udowodnić innym 

osobom, że się na tym 

zna. 

Lecz jak odróżnić, kto 

naprawdę przynależy do 

danej subkultury, a kto 

zaledwie udaje? W 

przynależności do danej 

grupy, nie wystarczy 

jedynie ubierać się 

stosownie do innych 

członków. To tak 

naprawdę coś znacznie 

więcej, coś, co siedzi 

gdzieś we wnętrzu duszy 

człowieka i nie przeminie 

wraz z sezonową modą.  

Ważnym odniesieniem 

jest muzyka, w której 

dana osoba się lubuje. 

Wiadomo, że ktoś, kto 

uważa Evanescene za 

najwspanialszy zespół 

gotycki, będzie dla 

gotów jedynie 

dzieciakiem, którego 

naszła ochota na 

mhroook... Albo 

klasyczny rock: Iron 

Maiden, Slayer, 

Metallica. Co 

reprezentuje sobą 

człowiek, w koszulce z 

wizerunkiem któregoś z 

tych, lub podobnych 

zespołów znając przy 

tym dwie, trzy 

piosenki? Bądź 

wypisującym wszędzie 

hasła typu NO 

FUTURE, Fuck the 

system.  

Kolejnym godnym 

pożałowania 

zachowaniem jest, 

„młodzież'', najczęściej 

w wieku gimnazjalnym, 

manifestująca w swoim 

środowisku, bądź 

zalewająca fora 

internetowe hasłem JP, 

którego chyba nie 

muszę rozwijać. Innych 

przykładów jest jeszcze 

mnóstwo.  

Pozerzy uważają siebie 

za lepszych od 

innych. Wg ich 

mniemania, są oni 

bardziej wyjątkowi i 

bardziej ''troo''.  

Oczywiście pomimo 

wieku 13 czy iluś tam 

lat postrzegają siebie, 

jako dorosłych.  

Niestety, gdy 

rozpuszczone dzieci 

zobaczą coś w 

Internecie i ubłagają 

rodziców o kupno 

gadżetów, 

wystylizują się przez 

dwa tygodnie na 

członka jakiejś 

subkultury, potem im 

się to znudzi, lub coś 

innego będzie modne. 

A swoim idiotycznym 

zachowaniem 

pozostawią niesmak i 

uprzedzenia w 

środowisku. 

Najgorsze jest to, że 

tacy ludzie byli, są i 

będą, nikt nic na to 

nie poradzi.  

 

            Raven 

„Miłosne gliny”, czyli wizyta w szkolnej 

bibliotece 

 
Mylić się jest rzeczą ludzką, każdy się 

z tym zgodzi, ponadto: nic, co ludzkie 

nie powinno być nam obce. Znacie te 

sformułowania, ale pomyłka pomyłce 

nierówna. 

Panie Bibliotekarki w naszej szkolnej 

bibliotece są na pewno uodpornione na 

wszelkiego rodzaju pomyłki, 

przekręcenia tytułów książek, czego  

nagminnie dopuszczają się uczniowie. 

Można by pomyśleć, że pośród stert 

posegregowanych książek, nie może ich  

nic zaskoczyć. Najczęściej 

wypożyczane są szkolne lektury bardzo 

znanych twórców, ale… no właśnie, 

„ale”. 

Wielu z was będzie zaskoczonych, ale 

zawód bibliotekarza wymaga nie tylko 

ogólnej wiedzy na temat książek, ale 

również wykazania się zdolnością 

logicznego myślenia, rodem z 

telewizyjnych teleturniejów. 

Panie z biblioteki z uśmiechem 

wspominają niejedno nieporozumienie, 

zapewniają, że takie kwiatki zdarzają 

się bardzo często i nie sposób wszystkie 

spamiętać. 

Jedna z uczennic przybyła do 

biblioteki z zamiarem wypożyczenia 

„Fiołków księdza Franciszka”. Już 

na samym początku napotkała 

problemy. Powód: takiej książki po 

prostu nie ma. Po chwili jednak pani 

bibliotekarka uratowała dziewczynę 

z opresji. Co prawda nie chodziło o 

fiołki, ale o kwiatki, a dokładniej 

„Kwiatki świętego Franciszka?. 
Przynajmniej Franciszek się zgadzał. 

Ale nieraz trafiają się o wiele 

trudniejsze zagadki. Numerem jeden 

są niewątpliwie „Miłosne gliny” M. 

Konopnickiej. Czytaliście? Jeśli nie 

to być może znacie ją pod tytułem 

„Miłosierdzie gminy”. Jest to 

logiczne. Podobnie, jak Szekspir, 

który prócz reformy teatru zapisał się, 

jako twórca dramatów, między innymi 

„Magme”. Po tytule śmiem twierdzić, 

że być może jest to jakaś sztuka z 

gatunku si-fi… z XVI w. (Ale 

przecież da Vinci również wyprzedzał 

swoją epokę!) 

Ale nadal nie jest to poziom 

„Ekspert”. Panie Bibliotekarki 

wspominają o Stefana Żeromskiego, 

który stworzył zarówno „Dziady”, jak 

i „Chłopów”. Najwyraźniej uczniowie 

nie są w stanie skojarzyć tego twórcy 

z „Ludźmi bezdomnymi”. 

Co można z tym zrobić? Zaapelować 

do uczniów o większą uwagę na 

lekcjach polskiego i zapisywanie 

sobie tego, co jest lekturą? Z drugiej 

strony, kto dostarczy takiej rozrywki 

Paniom Bibliotekarkom, jeśli nie będą 

to uczniowie? 

Marta Czekalska 
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Wiedźmin dla feministek 

- Claymore 

Anime z gatunku dark 

fantasy. Akcja, toczy się w 

mrocznym świecie 

średniowiecza, gdzie 

ludzkości zagrażają 

potwory tzw. Joma, dla 

których ludzkie mięso czy 

wnętrzności są świetnym 

przysmakiem. Jedynym 

wyjściem z tej sytuacji, 

jest wezwanie na pomoc 

Claymore. 
Claymore to nieoficjalna 

nazwa organizacji, 

zajmującej się tępieniem 

potworów. Po otrzymaniu 

zlecenia, wysyła na pomoc 

wojowniczkę, bądź 

wojowniczki, uzbrojone w 

duży dwuręczny miecz. W 

rzeczywistości,  

wojowniczki są 

skrzyżowaniem jomy i 

człowieka, co za tym idzie, 

posiadają olbrzymią siłę, 

zdolność do regeneracji i są 

niezrównane w walce. 

Jednakże, nadużycie 

energii, z której korzysta 

claymore - yoki może 

spowodować przeistoczenie 

w potwora znacznie 

gorszego od yomy, 

mianowicie 

przebudzonego.  

Jak już zapewne nietrudno 

się domyślić, anime 

Od kilku tygodni nie mogę znaleźć 

sobie miejsca. Czytam, oglądam, 

obserwuję i zauważam, że szacunek 

do odmienności poglądów jest, a 

właściwie go nie ma, znikomy. Gdy 

ktoś ma odmienne zdanie na 

jakikolwiek temat, od razu uznaje 

się go za głupca.  Ja mam rację, ale 

ty już nie.  
A gdzie normalna, ludzka, wymiana 

poglądów bez zbędnej krytyki.?  W 

sposób, może nie zawsze, ale często 

prymitywny, negujemy czyjąś 

wypowiedź. To, co mnie porusza, jako 

człowieka, osobę, która stara się 

patrzeć obiektywnie na światopoglądy 

innych jest bez dwóch zdań temat 

religijności.  

XXI wiek stara się deklasować ludzi 

wierzących, narzucając im swoje 

racje. Stąd coraz częściej słyszymy o 

laicyzacji, o zmniejszającej się frekwe  

ncji na mszach św. Bardzo ulegamy 

mentalności, propagowanej w świecie 

wirtualnym. Pokazuje ona, że wierząc, 

robimy z siebie ludzi dobrych, 

cnotliwych, aniołów wręcz. Zadaję 

sobie cały czas pytanie:, co tak bardzo 

denerwuje ateistów w ludziach 

wierzących? Każdy ma swój target, do 

którego dąży, każdy upowszechnia 

jakieś poglądy, każdy wypowiada się 

o sobie.  To, co ja uważam za święte, 

za najważniejsze i najwyższe jest 

moim zdaniem dobre. Ty nie musisz 

się tego akceptować, nie musisz za 

wszelką cenę uznawać tego, co ja. W 

świecie istnieją odrębne 

rzeczywistości.  Każdy ma swoją 

ideologię, która według niego jest 

jedyną prawdziwą. A tu nagle okazuje 

się, że w świecie istnieje, jeszcze 

milion innych. I człowiek głupieje, nie 

wie, co wybrać, którą drogą iść.  

Mamy rozum, wychowanie, kulturę. 

Te cechy już w pewien sposób 

kształtują w nas nasz 

charakterystyczny sposób myślenia. 

Chodzi jedynie o to, aby umieć 

zachować swoje poglądy na pewne 

sprawy i rzeczy, nie propagować ich na 

siłę, zmuszając innych. Ja tak sądzę i 

tylko tak może być!  Laicyzacja. 

Załóżmy, że połowa ludzi w naszym 

kraju jest wierząca, połowa nie.  To 

nie świadczy o tym, że tej połowie, 

która wierzy przysługuje mniejsze 

prawo. A to coraz bardziej jest 

widoczne w teraźniejszości.  Ciągłe 

kłótnie i przekonywanie do swoich 

racji nic nie da.  

Trzeba zaproponować rozejm, 

pewnego rodzaju ugodę, która będzie 

korzystna dla obu stron. Wiara nie 

powinna dzielić, a łączyć. Nie 

nienawidzić, a kochać bliźniego.  Nie 

chcę się tu uzewnętrzniać, ale 

poszanowanie odmienności, myśli, 

poglądów, też, powinno być odruchem 

ludzkim, a nie odruchem ludzi, którzy 

tak mają zapisane w swoich prawach.  

Pejoratywny stosunek do człowieka 

wierzącego, nie robi z nas kogoś, kogo 

należy słuchać, tylko dlatego, że ma 

inne zdanie. 

c.d. s. 6 

Odmienność poglądów, a wiara 

 
opowiada historie 

kobiet należących do 

organizacji. Główną 

bohaterką jest Clare, 

srebrnooka blond 

wiedźma podobnie 

jak jej towarzyszki. W 

czasie jednego ze 

zleceń, spotyka na 

swej drodze chłopca 

imieniem Raki, który 

w przeciwieństwie do 

społeczeństwa jest 

zauroczony jej 

postacią. Chłopiec 

szybko dołącza do 

niej, jako towarzysz 

podróży. Mimo wielu 

pozytywnych cech, 

jakimi odznacza się 

Raki, uważam, iż jest 

to najbardziej 

irytująca postać w 

całym anime. 

Na szczęście na tych 

dwóch postaciach 

świat Claymore się 

nie kończy. Wraz z 

każdym odcinkiem, 

dane jest nam poznać 

kolejne wojowniczki, 

o doprawdy, 

zróżnicowanych 

charakterach, 

upodobaniach oraz 

sile. Na uwagę 

zasługują m.in. 

Teressa o łagodnym 

uśmiechu, nr 1 w 

organizacji, Ophelia o 

falistym mieczu, zwana 

powinna być krwawą 

Ophelią, widmowa Miria, 

doskonała przywódczyni 

i strateg oraz mnóstwo 

innych. 

Ocena końcowa 

Fantastyczna fabuła, 

epickie pojedynki, 

średniowieczny świat 

oraz klimatyczna muzyka 

sprawiają, że oceniam tę 

pozycję dosyć wysoko, 

aczkolwiek pewne wątki 

fabuły, zwłaszcza 

zakończenie przynosi 

wielkie rozczarowanie.  

 

Raven 

 

Rys. Agata Nowakowska 
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Odmienność 

poglądów, 

a wiara’’ c.d. ze s. 5 

 

 
Dzielimy się i zawsze będziemy się 

dzielić. Nigdy nie będzie tak, ze każdy 

z każdym się zgodzi w każdej kwestii. 

Ale to nie ma najmniejszego 

znaczenia, bo jeśli istnieje coś takiego 

jak tolerancja, jak kompromis to jest 

sposób, żeby się dogadać, żeby ułożyć 

mechanizm, w taki sposób, aby 

sprawnie działał, a nie zgrzytał za 

każdym wybiciem godziny. Myślę, że 

jednym z najlepszych rozwiązań byłby 

tu synkretyzm.  

Natalia Brzezińska 

Literacko … 
Cz. 3. Cisza 

 
Rys. Agata Nowakowska 

Porozmawiajmy  

o wulgaryzmach 

… 
Wulgaryzmy wśród dzieci i młodzieży 

to rodzaj wypowiadania emocji w 

bardzo negatywny sposób. Z tymi 

złymi emocjami stykamy się, na co 

dzień. Często, kiedy coś się nam nie 

udaje, lub jakaś rzecz idzie nie po 

naszej myśli to sposobem na 

rozładowanie emocji jest przeklinanie.  

Raczej nie jest to dobry sposób, 

ponieważ kiedy przeklinamy w 

towarzystwie  jesteśmy odbierani jako 

pozbawieni kultury i ogłady. 

Wulgaryzmy z ust każdego brzmią 

wyjątkowo źle,  nawet obrzydliwe i 

ordynarnie z ust młodej dziewczyny a 

gdy nawet małe dziewczynki rzucają 

różne niezbyt miłe epitety w czyjąś 

stronę to  wieje prawdziwa grozą. Wielu 

nastolatków przeklina, dlatego, że chce 

po prostu ` przyszpanować ` w gronie 

swoich rówieśników.  

Uważam, że nie zyskamy sympatii i 

szacunku ludzi, jeśli co drugie 

wypowiedziane przez nas słowo 

będzie  w sposób negatywny i 

ordynarny określać np. inną osobę czy 

też jakieś wydarzenie.  
Jeśli chcemy żeby ktoś nas lubił, czy miał 

do nas zaufanie, to raczej powinniśmy 

być mili i życzliwi. Z drugiej zaś strony, 

jeśli ktoś często przeklina,  wyładowuje 

przy tym swoją złość. Jednak 

pamiętajmy, by nie dać ponieść się 

pokusom, jakimi są właśnie wulgaryzmy, 

wyrażajmy się w bardziej delikatny 

sposób, ceńmy rodzimy, język. 

                                            Patrycja 

 POŁOWINKI!  

 
19 października w OSP w Paprotni 

odbyły się „Połowinki 95”. 

Organizatorkami imprezy były 

przyjaciółki ze szkoły im. 

Iwaszkiewicza, z drugiej klasy LO.  

Impreza zaczęła się o godzinie 19 00 

i trwała do samego rana. Dj był 

odpowiedni i idealnie wpisywał się w 

klimat imprezy, a wszyscy dobrze się 

bawili. Nikt nie narzekał na imprezę,  

organizatorki świetnie się spisały. 

Muzyka porywała do tańca. Nikt nie 

siedział, ani nie podpierał ścian. 

Zawarto wiele nowych znajomości. 

Zabawa była udana i  czekamy na 

kolejne    

Klaudia Janiak 

 

            Następne dni były dziwne. 

Nikomu się nie zwierzyłam. I nie 

zamierzam. Gdybym miała 

przyjaciółkę… Ale nie mam. 

Pogodziłam się z tym. 

            Gdy byłam młodsza, mama 

tłumaczyła mi, że nie chcą się ze mną 

bawić, bo zazdroszczą mi, że jestem 

taka ładna. Zaczynam w to wierzyć. 

            Był tylko Igor. Sąsiad, który 

czasami pozwalał mi na wypłakanie 

się w ramię. Nic więcej. Teraz to jego 

potrzebowałam. 

            - Pamiętasz, jak zapytałeś 

mnie, czy mam kogoś na oku? Wtedy 

nie umiałam odpowiedzieć Ci na to 

pytanie. Ale teraz umiem. Nikogo nie 

szukam. Ale to nie jest tak, że na kogoś 

czekam. Nie jestem głupia. 

Co usłyszałam w odpowiedzi? 

            - Pamiętam. 

Taa.. 

*** 

            Ostatnie dwa dni spędziłam na 

przekonywaniu samej siebie, że go nie 

kocham 

            Siedziałam sobie w damskiej 

toalecie, gdy nagle on wszedł tam bez 

wahania. Później dopiero okazało się, że 

to była męska toaleta, ale do sedna. 

Wszedł tam, a ja nie zwracałam na niego 

uwagi. Długie godziny, spędzone przed 

lustrem, podczas których ćwiczyłam 

traktowanie kogoś jak powietrze, nie 

poszły na marne. 

Sara. 

 

 
Rys. Agata Nowakowska 
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Bitwa pod Wiedniem 

 

Dziewczyny dają 

radę! 

 18 października na „Orliku” w 

Chodakowie odbyły się zawody w piłce 

nożnej dziewcząt.  
 

Drużyny, które zajęły dwa pierwsze 

miejsca przechodziły dalej.  Nasz trener p. 

Seklecki, do składu wybrał: Agnieszkę 

Szymczak-Radzką, Magdę Lesiakowską, 

Justynę Dąbrowską, Sylwię Fergińską, 

Martę Górską, Natalię Nurzyńską, Martę 

Banaszek, Klaudię Janiak, Klaudię Sejdak.  

Nasze dziewczęta dobrze sobie radziły, na 

początku. Z Liceum im. Chopina 

zremisowały 1: 1, z Iwaszkiewiczem 

wygrały 2: 0, niestety dalej było gorzej. Z 

ZS RCKU przegrały 1: 0, ale nie 

poddawały się. Podczas ostatniego meczu z 

Teresinem było 0: 0, aż do ostatnich 30 

sekund. Przeciwniczki strzeliły im 

decydującą bramkę. Zawinił sędzia, ale 

dziewczyny pogodziły się z tym.  

Bramki strzeliły: Sylwia Fergińska i 

Justyna Dąbrowska. Dziewczyny miały 

szansę na 2 miejsce, jednak w ostatecznie 

zajęły 4.   

Dziewczyny jesteśmy z wami! Następnym 

razem będzie lepiej.. 

 

Klaudia Janiak 

 

Nie wiem, czy zauważyliście, że 

dziewczyny coraz częściej uprawiają 

sporty, które do tej pory uchodziły za 

typowo męskie. W poprzednim numerze 

pisaliśmy o Angelice, która trenuje 

tajski boks, teraz o dziewczynach 

grających w piłkę nożna. Skąd to 

zainteresowanie tymi dyscyplinami 

sportu? Czy chodzi o to, że zacierają się 

granice między tym co męskie i kobiece? 

„Jesteś Bogiem”  to film biograficzny 

Leszka Dawida o jednej z 

ważniejszych grup hiphopowych 

Paktofonice  

Wreszcie w 2012 roku udało się go 

zrealizować. Film ten mówi o 

początkach muzycznych Piotra 

Łuszcza „Magika”, Wojciecha Alszera 

„Fokusa” oraz Sebastiana Salberta 

„Rahima”, którzy zmienili oblicze 

polskiego rapu zakładając grupę 

Paktofonika.  

Aktorzy bardzo dobrze zagrali 

tytułowych bohaterów, odzwierciedlając 

ich osobowość. W filmie tym świetnie 

ujęte zostały chwile, w których każdy z 

głównych bohaterów chce zmienić swoje 

życie. Ich początki w branży muzycznej 

nie były łatwe. Piosenki obecne w filmie 

pochodziły z twórczości Paktofoniki. 

 W filmie tym nie tylko pokazano 

muzyczny tryb życia Rahima, Magika i 

Fokusa, ale także ich życie prywatne oraz 

problemy, z którymi musieli się zmagać. 

Bardzo ważny jest koniec filmu, kiedy to 

Piotr Łuszcz skacze z wieżowca, 

ponieważ nie widzi dla siebie miejsca w 

tym świecie. 

Myślę, że większość fanów w tym 

momencie była wstrząśnięta. Film ten 

jest bardzo wciągający i polecam go nie 

tylko fanom Paktofoniki, ale także 

ludziom lubiących filmy biograficzne z 

elementami muzycznymi oraz 

zwolennikom muzyki rapowej o grupie 

muzycznej, która wstrząsnęła polskim 

rynkiem muzycznym.  

Dominik 

 Dlaczego  „JESTEŚ 

BOGIEM”? 

 Obejrzeliśmy "Bitwę pod 

Wiedniem". Film niestety nie okazał 

się arcydziełem, byliśmy tego 

świadomi, ponieważ polska prasa 

szeroko rozpisywała się na temat 

nieudanej próby włoskiego reżysera 

Renzo Martinellego.  

Nam Wiedeń kojarzy się z chwałą 

polskiego rycerstwa pod wodzą króla 

Jana Sobieskiego, który uratował 

chrześcijańską Europę przed zalewem 

Muzułmanów. Jest w filmie wątek 

polski - atak husarii na wojska Kara 

Mustafy, niestety zbyt krótki, by nas 

usatysfakcjonować. A była to przecież 

jedna z najważniejszych bitew w 

historii Europy. Niestety nie powstał 

film wybitny, dzięki któremu właśnie 

ta Europa mogłaby zapoznać się z 

osiągnięciami Polaków. Papierowe 

dekoracje, powolna narracja nie mogły 

nikogo rzucić na kolana. Publiczność 

sochaczewskiego kina, czyli my, do 

końca w skupieniu, o dziwo, czekała, 

może coś się wreszcie wydarzy i  film 

nabierze tempa. Niestety daremnie!  

                                                  g 

 

Nasze Panie też lubią kino! 

 
Fotografowi się nie odmawia! Brawo! 

 

Humor im dopisuje, niektóre nadal  

boją się  fotografa 

 
  Fotele są bardzo wygodne, chętnie 

tu wrócimy 
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TOWARZYSKA 

czyli Francja Elegancja Dyskrecja 
Grecja Spotkajmy się!   
Porozmawiajmy, a może umówmy się... 

 

 
 
 

Warsztaty dziennikarskie, 

czyli parcie nie tylko na szkło! 

 Wzięliśmy udział w warsztatach 

dziennikarskich zorganizowanych 

przez Wyższą Szkołę Informatyki, 

Zarządzania i Administracji w 

Warszawie. 24 października 

mogliśmy wybierać między prasą 

radiem a telewizją – to była oferta 

organizatorów. Ogromnym 

zainteresowaniem, co uzasadnione, 

cieszyły się warsztaty telewizyjno-

rozrywkowe, które prowadził 

Kuba Klawiter – znany z 

telewizyjnego programu  „Tester”.  

Nawet, jeśli nie wszyscy z nich czują 

powołanie do bycia dziennikarzem, 

na pewno nie traktują tego wyjazdu, 

jako czas stracony. Profesjonaliści w 

interesujący sposób pokazali, na 

czym, tak naprawdę, polega praca w 

telewizji lub gazecie. 

Uczestnicy wykładów usłyszeli wiele 

pomocnych rad, które na pewno 

przydadzą się im w życiu 

codziennym. W końcu umiejętność 

wyrażania przydaje się nie tylko 

ludziom zajmującym się pisaniem; 

podobnie jak zdolność zachowania 

się w czasie publicznych wystąpień.  

M.Cz. 
 

 

My z dziennikarzem Kubą Klawiterem prowadzącym warsztaty 

telewizyjno-rozrywkowe. Nie tylko dziewczyny były nim oczarowane! 

Młody, bezpośredni, szczery, jeszcze niezmanierowany przez telewizję!  

 

Koniec zajęć, na których trzeba było przygotować scenariusz programu 

rozrywkowego, a następnie go zaprezentować. Przyszli dziennikarze 

proponowali autorskie pastisze znanych programów telewizyjnych takich 

jak  np. „Trudne sprawy”. Pokazali, że są odważni i pomysłowi, że  mają 

potencjał!  Niestety, w tym zawodzie nieliczni zdobywają sławę i pieniądze 

i muszą o tym pamiętać, przestrzegał Kuba.  

 

Oni już marzą o sławie, a na 

warsztatach pokazali, co potrafią 

 

Czy to dobry materiał na 

prezenterów? 

 


