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Pani Hanna Babikowska, dyrektor naszego LO,  

Jedyna taka szkoła w powiecie 

Nasze liceum od wielu miesięcy uczestniczy          

w dwuletnim programie pt. „Szkoła w zmianie”, 

który intensywnie przygotowuje placówkę do 

pracy w dwujęzyczności. Oddział dwujęzyczny jest 

to oddział szkolny, w którym nauczanie jest 

prowadzone w dwóch językach: polskim oraz 

obcym nowożytnym, będącym drugim językiem 

nauczania. W klasie dwujęzycznej uczniowie 

realizują rozszerzenia z przedmiotów ogólnych       

i jednocześnie doskonalą swoje umiejętności z 

zakresu j. angielskiego. Do klasy dwujęzycznej 

można trafić na dwa sposoby. Jeden z nich polega 

na zdaniu egzaminu z języka angielskiego na 

poziomie B1 i uczeniu się przez trzy lata w 

systemie klasy dwujęzycznej, czyli nauce języka 

angielskiego w rozszerzonym wymiarze oraz 

nauce wybranych przedmiotów w języku 

angielskim. Drugi sposób to rekrutacja do klasy 

dwujęzycznej przez dodatkowy rok klasy 

wstępnej, służący nauce języka angielskiego. W tej 

klasie licealiści rozpoczynają naukę od poziomu 

początkującego, ale uczą się go w sposób bardzo 

intensywny, bo realizując tygodniowo aż 18  

 

 

 

 

 

godzin. Ta propozycja umożliwia absolwentowi 

posługiwanie się językiem angielskim na poziomie 

minimum B1 i gwarantuje przyjęcie do klasy 

dwujęzycznej bez egzaminów. Z uwagi na wysokie 

wymagania stawiane szkołom licealnym z 

oddziałami dwujęzycznymi, w przyszłym roku 

szkolnym będziemy jedyną taką szkołą w 

powiecie. 

 

8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet: 

Aleksandra Wyralska, klasa 1a: 

„Babę zesłał Bóg” 

    Ktoś powiedział, że kobiety są z Marsa, a mężczyźni z Wenus. Czy jakoś tak... 

    A ja myślę, że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny. Tylko faceci są jacyś tacy...rozmiękczeni. 

Przykład:  Kiedy chłop ma katar, to umierający odmawia zdrowaśki, angażuje wszystkich dookoła, smarcząc 

żałośnie w poduszkę.     Ale kobieta...O!!! To zupełnie inna para kaloszy. 

    Kobieta tuż po porodzie powinna wziąć w zęby oseska i zgrabnym susem wskoczyć na szmatę, żeby 

wypolerować mężowi podłogę w drodze do drzwi, gdy ten wychodzi do pracy. Ech... Losie... 

    Kiedy rzeczony dżentelmen raczy powrócić z pracy do domu oczekuje, że wypoczęta po sprzątaniu, 

garowaniu, prasowaniu, zakupach i niańczeniu dzieci żona rzuci mu się na szyję uśmiechnięta, pięknie 

umalowana i pachnąca jak wiosenna łąka zimą, gotowa spełnić wszystkie jego zachcianki.  

    Jakież będzie jego rozczarowanie, gdy na stół zamiast homara i szampana wjedzie schabowy i kompot, a 

połowica miast seksownych ciuszków zaprezentuje się w wyciągniętym, poplamionym dresie... 

    A gdy dzieci pójdą spać, a noc ciepłą kołderką otuli świat, romantyczny nastrój wieczoru jak żyleta przetnie 

głos pana domu: Koszula na jutro gotowa? 

    Ale to nic... Ona i tak zaśnie szczęśliwa w jego ramionach, bo mogła wypełnić miejsce w jego sercu, domu, 

kuchni i sypialni...    A wiecie dlaczego...? 

Bo... BABĘ ZESŁAŁ BÓG... 

    Cholera!!! Przecież Bóg też jest Facetem!       

       Kamila Gosa, klasa 2b 



 

 
27 marca Międzynarodowy Dzień 

Teatru 
 

Jak to u mnie z teatrem było... 

 

Na hasło teatr na mojej twarzy pojawia się 

uśmiech. Nie zawsze tak było. Pamiętam 

szkolne wycieczki teatralne, które nie budziły 

mojego entuzjazmu. Do czasu kiedy mama 

zabrała mnie na „Białą bluzkę” graną w 

warszawskim OCH-teatrze. Jedna scena, jedna 

aktorka i ponad 400 osób na widowni, które z wypiekami na twarzy oglądają jej 

poczynania.  Pamiętam mój zachwyt nad Krystyną Jandą, która nie gra postaci - ona się 

nią staje. Dopełnieniem tego wszystkiego była muzyka grana na żywo.  Piosenki Agnieszki 

Osieckiej w interpretacji Krystyny Jandy to miód na moje serce.   

90 minut monologu zakończone owacjami na stojąco. Stwierdziłam wtedy, że właśnie dla 

takich chwil warto żyć. Odkąd świadomie zaczęłam chodzić do teatru i samodzielnie 

dobierać sztuki do swoich upodobań i potrzeb, rozpoczęła się moja miłość do niego; nie 

tylko jako do instytucji kulturalnej, ale przede wszystkim do drugiego człowieka na 

scenie, który całym sobą wypełnia przestrzeń sali teatralnej i robi wszystko, aby dany 

wieczór został niezapomnianym przez widza.  Ilekroć goszczę w którymś z warszawskich 

teatrów, utwierdzam się w przekonaniu, iż teatr to życie. To on uczy nas okazywać swoje 

emocje - śmiech, radość, niekiedy wzruszenie i smutek. To dzięki niemu kształtujemy w 

sobie wrażliwość, dostrzeganie piękna w otaczających nas ludziach i rzeczach. Teatr to 

także lekcja tolerancji, otwarcia się na nowe tematy, które przedstawione na scenie 

przestają być tematami tabu.  

Teatr to także idealne miejsce do nawiązywania nowych kontaktów. W trakcie antraktu 

możemy porozmawiać z osobą, z którą dzielimy wspólne pasje. Możemy doświadczyć 

zrozumienia ze strony drugiego człowieka, uwierzyć w siebie, niekiedy osiągnąć katharsis. 

Pomimo tego, że po obejrzanym spektaklu często nie mogę dojść do siebie przez kilka 

następnych dni, nie zamieniłabym tego na nic innego, ponieważ wiem, że to właśnie te 

przeżycia mnie kształtują i mają wpływ na to, jaka  jestem.  

Nie bójmy się chodzić do teatru. Pierwsza wizyta może okazać się początkiem nowej 

miłości, o której jeszcze nie wiemy, a która każdemu z nas jest bardzo potrzebna.  

 

Agata Brodowska, klasa 2b 

 

 

 



 
 

Widzieliśmy „Kordiana” w Teatrze Narodowym 
 

Podczas, gdy młodzież rezygnuje z czytania lektur, Jan Englert postanowił wrócić            
do literatury romantyzmu. Z okazji 250. rocznicy powstania Teatru Narodowego zmierzył 
się z wyreżyserowaniem teatralnej wersji „Kordiana”. Jego dzieło nie jest tylko zwrotem 
ku klasyce, lecz również odniesieniem jej do współczesności. 
Na początku był Archanioł (Danuta Stenka) oraz diabeł (Mariusz Bonaszewski), którzy 
walczyli o duszę Kordiana. Zdaje się, że Szatan ogarnął również innych ludzi. Bezmyślny 
tłum szukający sensacji i zbiorowisko wiwatujące na cześć cara  - to jedna z pierwszych 
scen, która wprowadza nas w romantyczny świat Słowackiego. Poeta stworzył Kordiana, 
a Englert kilkukrotnie go pomnożył.  Na scenie występuje trzech głównych bohaterów - 
każdy gra tę samą postać. Jest to innowacyjny zabieg, który nadał  przedstawieniu 
dynamiki. Każdy z Kordianów jest inny, lecz wszyscy siebie wzajemnie dopełniają i widać 
między nimi idealną współpracę. Jest to na pewno również ułatwienie dla aktorów 
(Marcina Hycnara, Kamila Mrożka i Jerzego Radziwiłowicza), gdyż język dramatu nie 
należy do najłatwiejszych. Widz odnosi wrażenie, że obowiązkowa, licealna literatura 
staje się bardziej przystępna.                      
W „Kordianie” z XIX wieku Jaruzelski 
ogłasza stan wojenny, Wałęsa przemawia 
w Kongresie w imieniu narodu, a Gomułka 
 wygłasza przemówienie z 1967 ze zjazdu 
związków narodowych. Englert pokazał, że 
klasyka ma charakter uniwersalny - kiedyś 
patrzono na cara jak na święty obrazek, a 
później w ten sam sposób ukazywano 
dwudziestowiecznych przywódców 
narodu. Dorzucając do tego efekty 
spadającego śniegu i główną postać skaczącą z kilku metrów, możemy zapomnieć o tym, 
że interpretacja dramatu Juliusza Słowackiego jest ciężkostrawna.  
Od samego początku uwagę przyciągają idealne kostiumy, oddające portret 
psychologiczny postaci. Na pierwszy rzut oka widać charakter bohaterów oraz ich rolę 
odgrywaną w społeczeństwie. Muzyka dodaje nastrojowości, a piosenki w wykonaniu 
aktorów brzmią rewelacyjnie. Bogata, ruchoma inscenizacja przenosi odbiorcę do 
tajemniczego świata romantyzmu, gdzie każdy detal ma znaczenie.  
„Kordian” w reżyserii Jana Englerta to arcydzieło dające do myślenia o życiu w zgodzie     
z samym sobą. Ukazuje dramat człowieka, który chce zmienić świat, lecz niedojrzałość 
prowadzi go do zguby. Tłum skanduje „Polacy nic się nie stało”, nawiązując do 
współczesnego oswajania się ze złem. Połączenie przeszłości z teraźniejszością to 
majstersztyk skłaniający do refleksji na temat walki o dobro wspólne. Spektakl zapiera 
dech w piersiach i utrzymuje napięcie do samego końca. Intryguje, zaskakuje i szokuje. 
Dostarcza emocji i wprawia w osłupienie. „Kordian” jest rewelacyjnym przedstawieniem 
w doskonałej obsadzie. Polecam każdemu, kto chciałby odkryć teatr na nowo! 
 

Magdalena Popowska, klasa 2a 

 



  

 

 

Humaniści z „Adasia” w Wytwórni Filmów 

Dokumentalnych i Fabularnych 
 

     Chełmska 21 w Warszawie to miejsce niemal 

magiczne. Mieści się tu Wytwórnia Filmów 

Dokumentalnych i Fabularnych. Tuż po feriach, 

zamiast w sali języka polskiego, poznawaliśmy 

tajniki powstawania filmu w wyjątkowej 

przestrzeni, jaką jest plan filmowy. W jednej z hal 

zdjęciowych wytwórni zobaczyliśmy autentyczne 

rekwizyty, kostiumy i scenografię z filmu „Karbala” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Wchodząc 

na plan filmowy, przenieśliśmy się w czasie do Karbali, w której rozgrywa się akcja filmu. Mogliśmy 

poznać kolejne etapy powstawania scenografii, poddać się charakteryzacji, dzięki czemu 

poczuliśmy się jak aktorzy pracujący na planie. Była to lekcja bogata w materiały multimedialne i 

dźwiękowe, dająca pokaźną porcję wiedzy z zakresu edukacji medialnej, artystycznej i historycznej. 

Jeśli lubisz kino, intryguje cię praca na planie filmowym, a może po cichu marzysz o aktorstwie, 

wybierz się do warszawskiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Poczujesz tę 

szczególną atmosferę i magię kina, a może właśnie  kogoś takiego jak ty, poszukuje któraś z ekip 

pracujących nad realizacją kolejnego projektu 

filmowego?  Chełmska 21... wybierz się tam! Na 

pewno nie pożałujesz!      

 

Wiktoria Niedźwiedź, klasa 1a 

 

Jeśli interesujesz się filmem, pójdź za przykładem 

dziewcząt z klasy 2a, które udały się do Agencji 

Aktorskiej Gudejko. Agencja ta zajmuje się 

szukaniem talentów do filmu i reklamy. 

Najważniejsze są zdolności aktorskie, lecz dodatkowymi atutami są umiejętności, np. taneczne         

i językowe. W Agencji dziewczęta dowiedziały się, że aby wystąpić w reklamie lub serialu, trzeba 

przejść kilka etapów. Pierwszym z nich jest wypełnienie formularza zawierającego podstawowe 

informacje. Następnie należy wysłać kilka zdjęć. Potem osoby, które spełniają kryteria 

reklamodawcy, takie jak wiek, wzrost czy kolor włosów, zapraszane są na casting. Uczestnicy muszą 

powiedzieć coś o sobie do kamery, następnie nauczyć się kilku kwestii i je wygłosić. Na końcu 

pozostaje oczekiwanie na wyniki. Jeśli ktoś chciałby być aktorem, przyjście na przesłuchanie jest 

świetnym pomysłem, aby sprawdzić swoje umiejętności. Wystąpienie w serialu czy reklamie 

sprawia, że nabieramy doświadczenia i łatwiej nam będzie występować w większych produkcjach. 

Dziewczęta z IIa postanowiły sprawdzić swoje siły. Dołączyły do Agencji Gudejko i wkrótce będą 

przychodziły na castingi. Trzymamy za nie kciuki! 

 

Magdalena Popowska, klasa 2a 

 



 

 

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj 

zrobiłem gest  miłości wobec drugiego” -- Papież Franciszek. 
 

Pomagamy Ani 
Ania ma 12 lat. Urodziła się z bardzo rzadką chorobą – CCHS, gdy zasypia, przestaje oddychać. Musi 

być wentylowana mechanicznie. By odłączyć ją od respiratora, konieczna jest operacja. Taka 

operacja to koszt ponad 100 tys. euro. Na prośbę rodziców dziewczynki o wsparcie finansowe 

zareagowali nasi uczniowie - pieką ciasta, wyciskają soki z warzyw i owoców, a pieniądze uzyskane 

ze sprzedaży przekażą rodzinie Ani. 

 

Dziewczynce może pomóc każdy, darowizny można wpłacać na 

konto: 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

Ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Tytułem: 6797 Ługowska Anna – darowizna na pomoc i 

ochronę zdrowia 

 

Można też przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: 

KRS 0000037904,  

a w polu  „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”:  6797 Ługowska Anna 

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 

 

 

„My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół, co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać.”  

Epikur 

 

 

Opatrzność ma tysiące sposobów, 

aby podnieść schylonych i pomóc wstać leżącym. 

Czasami nasz los wygląda jak drzewko owocowe zimą: 

widząc jego smutny wygląd kto pomyślałby, 

że te zdrętwiałe konary i widlaste gałęzie 

będą się znowu zielenić, rozkwitać, 

a potem dadzą nowe owoce! 

                                             Johann Wolfgang Goethe 

 

 

 

 

 

 



Samorząd Uczniowski 

W ostatnim czasie, z okazji Dnia Kobiet, w szkole odbył się 

plebiscyt na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole. 

Wyniki plebiscytu zostaną przedstawione w Dniu Wiosny 

(21.03). Z tej okazji również odbył się ,,Dzień babeczki w 

kropeczki”, w którym uczennice miały na sobie ubrania w 

kropki. Pierwsze miejsce za największe zaangażowanie w 

tej akcji zajęła klasa 1b! 

 

Kalendarium – wydarzyło się w marcu: 

1.marca-; Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych; 

3. marca- Międzynarodowy Dzień Pisarzy  

8. marca - międzynarodowy Dzień Kobiet 

10. marca - Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 

12. marca- Światowy Dzień Liczby Pi 

21. marca- Pierwszy Dzień Wiosny; 

Międzynarodowy Dzień Poezji   

22. marca- Światowy Dzień Wody; Dzień 

Ochrony Bałtyku 

24. marca- Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 

26. marca- Zmiana czasu z zimowego na letni 

27. marca- Międzynarodowy Dzień Teatru 

 Naszym piórem 

 

Wiktoria Niedźwiedź 

- HAIKU -  

Drogie Kobiety! 

Uśmiechajcie się częściej. 

Wiosna nadchodzi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Gela 

[Muzyka jest jej życiem...] 

Muzyka jest jej życiem. 

Każda nuta cieszy i rani. 

Taniec jest jej światem. 

Choć wiem, że coś cię trapi, 

pomoc u mnie masz. 

Kiedy tańczysz niczym ptak. 

Czujesz rytm, wolności smak 

i niebo pełne gwiazd. 

Ta melodia niczym blask, 

będzie zawsze blisko cię. 

Bo muzyka światem twym. 

A melodia wolna jest,  

aż po życia kres.

  

                        Krzyżówka 

      

      

      

      

      

      

      

 

1.Pierwiastek chemiczny 

2.Tomasz, wileński filareta 

3.Wymiar arkusza 

4.Robiony z włóczki przez babcie  

5.Częściowo polska wyspa 

6.Linijka tekstu 

7.Szwedzka sieć sklepów meblowych 

Rozwiązanie w następnym numerze.

Redakcja 


