
Żegnamy w kwietniu klasę 3a.  

Życzymy sukcesów na maturze 

 i dedykujemy kilka myśli: 
 

Szukajcie prawdy jasnego płomienia! 

Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg... 

Adam Asnyk, Do młodych 

 

Trzeba z żywymi naprzód iść,  

Po życie sięgać nowe 

Adam Asnyk, Daremne żale 

 

Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; 

Łam, czego rozum nie złamie: 

Młodości! orla twych lotów potęga, 

Jako piorun twoje ramię. 

Adam Mickiewicz, Oda do młodości 

 

Dalaj Lama: 
 Stosuj zasadę SSS: 

 Szacunek dla siebie, 

 Szacunek dla innych, 

 Stuprocentowa 
odpowiedzialność za wszystkie 
swoje czyny. 

 Dziel się swoją wiedzą. To sposób na 
osiągnięcie nieśmiertelności. 

 Oceniaj swój sukces poprzez to, z 

czego musiałeś zrezygnować, aby go 

osiągnąć. 

 

Oto fragment Listu do studentów PWST 

Zbigniewa Herberta: 

Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. 

Bądźcie w każdej chwili, w każdym 

wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie 

wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw 

tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i 

umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, 

przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie 

bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie 

rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. 

Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną 

doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna 

udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy 

dzisiaj, to stanowczo za mało. 

 

                       Kwiecień 2017 

 

 

 

Hieronim Siwek - Ksiądz Salwatorianin 

28 marca nasze liceum odwiedził Hieronim Siwek - 

Ksiądz Salwatorianin. Jest on niezwykłym 

człowiekiem, gdyż głosi Słowo Boże w Tanzanii. 

Zajmuje się również nauką dzieci. 

Ksiądz Siwek wyjechał na misję w 1967 roku. Jest 

zachwycony ludźmi mieszkającymi w Afryce. 

Uważa, że mieszkańcy tego kontynentu patrzą na 

innych z wielką miłością i szacunkiem. Są weseli, 

mimo głodu i zmęczenia, doceniają wszystko, co 

posiadają. Ich twarze pokazują ich życie - mają na 

buziach uśmiechy, ale też blizny, które 

odzwierciedlają to, co przeszli. Mają bardzo 

trudną pracę. W wysokich temperaturach 

uprawiają pola, budują prowizoryczne domy z 

gliny i noszą wodę z odległych terenów. Dzieci 

cierpią głód. Często ich jedynym posiłkiem jest 

zupka kukurydziana, którą dostają w przedszkolu, 

prowadzonym przez siostry zakonne. Prawdziwym 

świętem jest, gdy mogą zjeść ryż z fasolą. Ksiądz 

Siwek podkreśla ogromną rolę kształtowania 

dzieci od najmłodszych lat, zgodnie z nauką 

Kościoła. To młodzi są przyszłością Kościoła, więc 

poprzez troskę, pokazuje się im miłość Chrystusa 

do każdego człowieka.  

W Tanzanii brakuje wolontariuszy, którzy znaliby 

język Suahili i byli przystosowani do ciężkich 

warunków geograficznych. Osoba jadąca na misję, 

powinna znać kulturę danego kraju i zwyczaje tam 

panujące, żeby nie urazić mieszkańców swoim 

zachowaniem. 

Ksiądz Hieronim Siwek otworzył licealistom oczy 

na problemy dotyczące głodu. W Polsce marnują 

się tony żywności, podczas gdy inni umierają z 

niedożywienia. Powinniśmy pamiętać o uboższych 

i zaangażować się w pomoc. 

Magdalena Popowska, klasa 2a 



Dnia 6 kwietnia klasa 1a i 1b w ramach lekcji WOK odwiedziły  Narodową Galerię Sztuki ,,Zachęta” w 

Warszawie.  W galerii mogliśmy obejrzeć wystawę Gordona Parksa. Gordon Parks był pierwszym czarnoskórym 

fotografem dla magazynów ,,Life” oraz ,,Vogue”, był również kompozytorem,  reżyserem filmowym oraz 

pisarzem i poetą. Wystawa miała  tytuł ,,Aparat to moja broń”. Sam Gordon mawiał: Nie chciałem walczyć 

bronią, nie chciałem zabijać. Moją bronią jest aparat. Jego dzieła przedstawiały problemy Afroamerykanów, 

podejście społeczeństwa do praw człowieka  oraz pokazywały  trudy codziennego życia. Ella Watson - 

sprzątaczka w budynku FSA była jedną z osób, której losy zainspirowały go do sportretowania jej. Zdjęcie 

,,Amerykański gotyk”  dziś zaliczane jest do najważniejszych fotografii XX wieku. Zdjęcia artysty opowiadają 

historię fotografowanych osób , skłaniają do refleksji oraz pokazują przemianę Stanów Zjednoczonych.  

Po tym, jak obejrzeliśmy  wystawę Parksa, pokazano nam prace Jerzego Jarnuszkiewicza, polskiego rzeźbiarza, 

który zasłynął z wykonania  ,,Pomnika Małego Powstańca”.  Mieliśmy okazję obejrzeć z bliska figurkę Małego 

Powstańca , która mnie osobiście bardzo poruszyła. Figurka była wykonana z odlewu gipsowego i dopracowana 

w każdym szczególe. Następnie mogliśmy obejrzeć monety i malutkie rzeźby ręcznie wykonane przez 

Jarnuszkiewicza. W końcu dotarliśmy do wystawy rzeźb wykonanych z metalu w latach 1963-1965. Prace  

zrobiły na nas duże wrażenie, ponieważ były abstrakcyjne i miały zgeometryzowane formy, co jest nietypowe 

dla polskich rzeźb. Na końcu przewodnicy poprosili nas, byśmy sami zaprojektowali rzeźby, które miałyby 

przedstawiać współczesne problemy. Pomysł był  bardzo ciekawy, okazało się, że najczęstszym problem jest 

uzależnienie od telefonu. Wynik zadania dał nam wszystkim do myślenia. Wyjazd do ,,Zachęty”  uważam za 

bardzo udany i naprawdę inspirujący. 

                                                                                                                                                   Natalia Miłońska, klasa 1b

 

Dnia 15 marca klasy 1b i 1d wybrały się na 

wycieczkę w ramach szkolenia z zakresu silikonów 

i termoplastów. Klasy pojechały do fabryki 

silikonów Topsil Global, która znajduje się w 

okolicy Grodziska Mazowieckiego, ale posiada też 

oddziały w Skierniewicach. Tam uczniowie mieli 

okazję dowiedzieć się, jak wiele pracy trzeba 

włożyć w wyroby z silikonu. Najpierw uczniowie 

zwiedzali środek fabryki. Znajdowało się tam 

wiele maszyn, ale też ludzi, którzy  starannie 

wykonywali swoją pracę. Przy okazji mogli 

zobaczyć, jak wyrabia się smoczki do butelek dla 

dzieci, soczewki rozpraszające lub skupiające 

światło, różnego rodzaju uszczelki, dętki oraz 

części do maszyn, np. cewki do expresu do kawy. 

Po zwiedzaniu fabryki odbyło się spotkanie z 

założycielem firmy, który opowiadał m.in. o jej 

początkach oraz aktualnej produkcji. Wycieczka 

była związana z profilami klas, więc myślę, że 

zdobyta wiedza okaże się przydatna.  

Aleksandra Krajner, klasa 1b 

 

W listopadzie 2016 roku wzięliśmy udział (Agata 

Jaworska, Eryk Kępski, Paulina Rybakowska, 

Małgorzata Ciach, Aleksandra Świtała, Joanna 

Gardyna, Kinga Gardyna, Izabela Buczak, Piotr 

Jaszczołt, Adam Milewski) w konkursie 

zorganizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą 

Spółdzielnia uczniowska szkołą przedsiębiorczości.  

Pierwszy etap polegał na przygotowaniu 

scenariusza i lekcji na temat spółdzielni 

uczniowskich.  

Drugi etap, który miał wyłonić zwycięzcę, to 

przeprowadzenie przed klasą i komisją lekcji. Do 

ostatniej chwili byliśmy trzymani w niepewności 

co do wyników konkursu. 

Udało się, zajęliśmy pierwsze miejsce. W nagrodę 

pojechaliśmy na trzydniowy wyjazd studyjny do 

Krakowa. Zapoznaliśmy się tam z zasadami 

działania spółdzielni w praktyce oraz miło 

spędziliśmy czas. 

Agata Jaworska, klasa 1c/d 

 



W Warszawskiej Szkole Filmowej  

19 kwietnia wybraliśmy się klasą (2a) do 

Warszawskiej Szkoły Filmowej. Była to niezwykła 

wizyta, zasmakowaliśmy atmosfery studenckiej, 

wzięliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez 

wykładowców uczelni. O pracy z kamerą 

opowiadał Andrzej Wolf, wspaniały operator 

filmowy, współpracujący m.in. z takimi  

reżyserami, jak Jan Kidawa-Błoński, Janusz Zaorski 

czy Andrzej Wajda, uhonorowany w 2003 roku 

Nagrodą Specjalną Polskiego Kina Niezależnego za 

całokształt działań na rzecz młodego kina w Polsce, zajęcia z aktorstwa prowadził Bartłomiej 

Nowosielski, jego grupa pracowała nad etiudą „Dzień świra”. W tajniki reżyserii wprowadzał nas 

oraz studentów reżyserii Marek Brodzki, współpracujący z takimi sławami, jak Seven Spielberg, 

Andrzej Wajda, Roman Polański czy Volker  Schlöndorff. 

Na koniec spotkania chętni mogli stanąć przed kamerą, udzielić wywiadu – może pierwszego, ale 

czy na pewno ostatniego? 

Recenzja „Ślubów panieńskich” 

W dniu 27 marca 2017 roku miałam przyjemność obejrzeć „Śluby panieńskie”  wystawiane w 

Teatrze Narodowym. Komedia Aleksandra Fredry, w reżyserii Jana Englerta została powołana do 

życia z pomocą wspaniałych aktorów. W rolę Pani Dobrójskiej wcieliła się Katarzyna Gniewkowska, 

Anieli - Patrycja Soliman, Klary - Kamila Baar-Kochańska, Gustawa - Marcin Hycnar, Albina - 

Grzegorz Małecki, a Radostem stał się sam reżyser, Jan Englert. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na scenografię, wykonaną przez Barbarę Hanicką. Podczas 

spektaklu w moment mogliśmy znaleźć się przy stole w szlacheckim dworku Pani Dobrójskiej, a za 

chwilę na polanie, obcując z przyrodą wspólnie z Anielą i Klarą. Całość była jednak spójna i z 

łatwością przenosiła nas do wsi pod Lublinem. Gra aktorska również bez zarzutu - wodzenie za nos 

zalotników udało się przyjaciółkom (Anieli i Klarze) mistrzowsko. Barwne dialogi, czasem pełne 

kąśliwych uwag, szczególnie z ust Klary, sprawiały, że widz chciał więcej, więcej śmiechu, więcej 

intryg na scenie, a przede wszystkim więcej perypetii Klary i Anieli w związku ze złożeniem przez 

nie ślubów panieńskich. 

„Śluby panieńskie” to recepta na smutki i rozterki życiowe. Jan Englert we wspaniały sposób 

wprowadza nas w życie dwóch młodych panien, a przy okazji bawi do łez. Spektakl pozostawia nas 

w świetnym humorze, nieco oddalonych myślami od problemów życia codziennego. Miłosne gry na 

scenie, melodia wiersza, a także pokazanie klasyki w sposób uwspółcześniony - to trzeba zobaczyć 

na własne oczy! 

Karolina Zimna, klasa 2a 

 



 

„Hardwired... To Self-Destruct” 

   Upłynęło osiem lat od wydania „Death Magnetic”. Po 

wydaniu w 1991 „ostatniej” płyty, muzycy z San Frasisco 

stracili posłuch wśród fanów, ale ci najwierniejsi doczekali 

się nowego dziecka zespołu, „Hardwired... To Self-

Destruct”.   Jego narodziny mają przypisaną datę 16 

listopada 2016 roku.                                                                                                                                 

Co tydzień od lipca 2016 r. na oficjalnej stronie zespołu 

pojawiały się nowe piosenki. Muzycy stopniowali 

dreszczyk wyczekiwania wśród swoich fanów. The 

Metallica family (tak woła James na koncertach) podzieliła 

się na dwa ugrupowania. Według pierwszej nowy album 

jest powrotem do korzeni heavy metalu, a dla drugich dowodem, iż legendy amerykańskiego metalu, 

mimo upływu lat, są w dobrej formie. 

 Każda piosenka oddaje komuś hołd, nawiązuje do ważnych dla muzyków wydarzeń lub poprzednich płyt. 

Na nowy album  składała się twórczości Black Sabbath i Deep Purple, ponieważ  na CD2 znajdą się covery 

ich piosenek oraz  nagranie z koncertu. Liczne w  utworze „Spit Out The Bonezawiera”  wstawki basu 

Trujillo  są hołdem dla zmarłego Cliffa Burtona ( basista zginął tragicznie w wypadku samochodowym). 

W historii Metallicki ważnym rozdziałem są lata 90. (płyty „Load” i „Reload”). Do tamtego okresu  

nawiązuje „Dream No More” odwołujący się do mitów o Cthulhu,( James napisał muzykę inspirowaną 

tymże mitem: The Call of Cthulhu) z wydłużonymi 

o kilka nut  wokalem Hetfielda . Na krążku nie ma 

żadnych ballad, choć wyjątkiem może być „Halo 

On Fire” (spokojnie zagrane zwrotki).  Piosenka 

jest hołdem  złożonym  Lemmy'emu  Kilmisterowi, 

przyjacielowi i wzorcowi muzyków.                                                                                                                             

Zatem nowy krążek jest spojrzeniem wstecz na karierę zespołu. Piosenki na nowej płycie nie przebiją 

znanych klasyków, takich jak „One”,”Enter Sandman”,  „Fade to Black” czy  „Seek and Destroy”, ale są 

powiewem świeżości.  „Zaprogramowani…. do samozniszczenia” zawiera kawałki, które po postu 

wpadają w ucho.  Hardwired... To Self-Destruct jest podzielony na trzy płyty (CD1, CD2 oraz wersję DELUX  

  Jeśli chodzi o moje odczucia po przesłuchaniu  „Hardwired... To Self-Destruct”, uważam, że jest to 

krążek, który wymaga od słuchacza pewnych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim cierpliwości. 

Mnie zmusił do  kilkukrotnego przesłuchania. Męczące długości utworów, które za pierwszym razem 

wydają się przekombinowane, są w rzeczywistości „naturą” zespołu. Przecież do tego przyzwyczaili nas 

ojcowie zespołu. Długie, ale nie nużące kawałki były ich znakiem rozpoznawczym. 

Joanna Seliga, klasa 1a 

 

http://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/12-teledyskow-Metalliki-do-utworow-z-Hardwired-To-Self-Destruct-11761
http://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/12-teledyskow-Metalliki-do-utworow-z-Hardwired-To-Self-Destruct-11761
http://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/12-teledyskow-Metalliki-do-utworow-z-Hardwired-To-Self-Destruct-11761
http://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/Nie-zyje-Lemmy-Kilmister-Mial-70-lat-5790
http://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/12-teledyskow-Metalliki-do-utworow-z-Hardwired-To-Self-Destruct-11761
http://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/12-teledyskow-Metalliki-do-utworow-z-Hardwired-To-Self-Destruct-11761


Spotkanie z Wiktorem Cyganem  

21 marca 2017 r. w naszym liceum gościliśmy pana Wiktora Cygana, historyka, publicystę i wydawcę książek 

historycznych, m.in. „Legionów Polskich 1914-1918” i „Kresów we krwi”, założyciela Oficyny Wydawniczej 

„Zbroja”, popularyzującej m.in. tematykę legionową. 

Dowiedzieliśmy się od niego wielu bardzo ciekawych i interesujących faktów dotyczących Legionów Polskich i 

legionistów.  

Historyk wyjaśnił, że  Legiony stanowiły pełen przegląd ówczesnego społeczeństwa pod każdym względem. 

Najmłodszy legionista był z rocznika 1905, najstarszy z 1848. Służyli w Legionach ramię w ramię analfabeci, 

profesorowie, artyści, robotnicy i studenci.  

Pan Wiktor Cygan przedstawił miejsca najcięższych bitew (Konary, Łowczówek, Jastkowo, Kostiuchnówka) oraz 

opowiedział o wielkiej Szarży pod Rokitną, kiedy to 60 polskich kawalerzystów spowodowało wycofanie się 

żołnierzy rosyjskich. Zdradził również, w jaki sposób  społeczeństwo brało udział w walce o niepodległość Polski 

oraz opowiedział o tym, co dały Legiony Polakom (świetnie wyszkolonych żołnierzy i najlepsze oddziały do walk 

z bolszewikami). Żołnierze walczący o wolność otrzymali odznakę „Krzyż niepodległości”, która została 

ustanowiona w 1930 r., a najbardziej zasłużeni, tacy jak Leopold Lis-Kula, Józef Hercog czy Leon Marchwicki 

odznakę „Virtuti Militari”.   

Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się o roli kobiet podczas wojny, poznać postać Marii Witekówny, pierwszej 

kobiety generała oraz wysłuchać historii dwóch legionistów Józefa Hercoga oraz Leopolda Lisa-Kuli. 

Legiony Polskie były pierwszą polską formacją wojskową w XX wieku. Swoim wysiłkiem zbrojnym podczas 

wojny przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. 

Spotkanie zakończyło się kilkoma anegdotkami oraz gromkimi brawami. 

Agata Gawryła, klasa 2a 

Naszym piórem 

,,Krótkość żywota” 

Ile razy jeszcze spadnie deszcz 

Zanim dostrzegę kroplę?  

Ile siły muszę w sobie mieć  

żeby przełknąć słowa gorzkie?  

Błysk, cień, wdech, wiatr, szept.  

Czas płynie nieubłaganie.  

Krok, głos, mrok, dym, dzień.  

Rozlegnie się do ostatnich drzwi pukanie. 

Płynę łodzią przez niespokojne wody.  

Nie poddam się gdy los rzuci mi pod nogi 

kłody. 

Gwiazdy oświetlają przebyte już drogi.  

Zatrzymam się na chwilę by podziwiać na 

niebie obłoki. 

Alicja Gela, klasa 2a 

„Lustro” 

Jestem jednym z weneckich luster. 

Na zewnątrz piękne od wewnątrz puste. 

Wiele kruchych uczuć się we mnie odbiło. 

Wiele gorących łez dziurę w środku wypaliło. 

Pęknięte lustro na kawałki się rozpada. 

Złamanego serca nikt nie chce poskładać. 

Złe słowa silniejsze co dzień się stają. 

Wypowiadane na głos bardziej mnie ranią. 

Delikatne gesty niespodziewanie znikają. 

Bliscy kłody pod nogi rzucają. 

Nagle coś we mnie pęka od środka umieram. 

Tęsknota za kimś mi szczęście odbiera. 

Alicja Gela, klasa 2a



Samorząd Uczniowski 

Dnia 21go marca nasza szkoła obchodziła Dzień 

Wiosny. Z tej okazji odbyły się rozgrywki 

sportowe z ciekawymi konkurencjami oraz 

zadaniami, w których pierwsze miejsce 

ostatecznie zajęła klasa 2B. W trakcie 

rozgrywek trwał konkurs na najpiękniejszą 

Panią Wiosnę, w którym wygrała Karolina 

Skottak z klasy 2a. Imprezę zakończyło wspólne 

karaoke. Tego dnia uczniowie również mieli 

możliwość wczuć się w rolę nauczyciela i 

poprowadzić lekcję na wybranej godzinie 

lekcyjnej.   

Marta Krauz, przewodnicząca SU 

W ostatnim czasie nasza szkoła bardzo 

zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na cel 

charytatywny, jakim jest pomoc Ani, w akcji ,,O 

czym śni Ania”. Pieniądze zebrano ze sprzedaży 

ozdób świątecznych oraz smacznych przekąsek 

przygotowanych przez uczniów. Kolejnym 

wyzwaniem dla nas było zadbanie o wystrój 

świąteczny sal lekcyjnych w ramach konkursu. 

Wybór najpiękniejszej klasy był bardzo trudny, 

ponieważ wszyscy uczniowie wykazali wielkie 

zaangażowanie i inwencję. Ostatecznie 

pierwsze miejsce zajęła klasa 2a! 

Marta Krauz, przewodnicząca SU 

Szkolny humor 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, 

żeby się pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie 

 

 

 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do 

pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:  

- Ech, ta licealna 1A! 

Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, 

kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z 

nich!  

- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja 

dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej 

klasy? 

Nowinki Informatyczne 

AMD stało się poważnym konkurentem dla dobrze znanego wszystkim Intela z pełną gamą wydajnych i 

wytrzymałych procesorów. Wszystko to za sprawą nowej linii  procesorów RYZEN, które korzystają z  

nowej technologii opracowanej przez AMD, są tańsze, mniej prądożerne oraz mają lepszy stosunek 

wydajności do ceny. Najbardziej, według mnie, zdumiewającym modelem jest procesor AMD Ryzen 

1500x na sockecie AM4, jest to procesor o taktowaniu 3.0Ghz, lecz bez żadnego problemu przy 

odpowiednim chłodzeniu możemy z niego wykrzesać 4.2Ghz. To powoduje, że staje się on lepszy od 

wyższej klasy procesorów i od AMD, i od Intela, a kosztuje zaledwie 1000zł, a za takie osiągi w Intelu 

zapłacimy około 3000zł. Lecz czy to wystarczy, aby przeciągnąć gamingowych fanów Intela na stronę 

AMD szczególnie, że stokowo, według testów sotckowo Intel, jest minimalnie lepszy wydajnościowo w 

grach. Wydaje mi się, że AMD jednak wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, ponieważ cena najlepszego 

procesora od AMD, czyli Ryzen 1800x a Intel Core I7 7700k, jest tak wielka a wydajność minimalnie 

zróżnicowana, że przy Intelu pozostaną tylko najwierniejsi pasjonaci. 
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