
Naszym piórem

„Bezsilność” 

 

Samotny ptak usiadł na oknie. 

Pada deszcz maleństwo moknie. 

Moje oczy dzisiaj mgłą zaszły. 

Niewyraźny ten świat i jego barwy. 

Zegar bije, wszystko w miejscu stoi. 

Odbierają sobie życie bliscy moi. 

Ta bezsilność jest jak wielka lawina, 

gdy kolejna łza po policzku mym spływa. 

Łapię oddech i powoli wstaję. 

Aby dalej podążać, przez życie szare. 

 

Alicja Gela, 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Wrażenie” 

  

 To, co wydać się nam miało, 

(Można by rzec śmiało...że..) 

O! To nadzieje się miało? 

Tak mi się POWIEDZIAŁO! 

  

To, co nam się "należy" 

(Nikt tego nie zmierzy) 

Czyżby ktoś nam.... 

                         Ból uśmierzył? 

  

Śmiać się może chcieć 

Kiedy myślisz... 

                   "Może warto by coś mieć?" 

A może...kłody, 

Poczucia wszelakiego podpory? 

  

Tak, czy w inny sposób, 

                        Żyjąc na.. 

(Może nie żyjąc?) 

Jak ma sobie radzić, 

niejeden nieborak? 

 

Adam Konecki, 2a

 

 

Krzyżówka 

 

 

 

1. Stolica Polski. 

2. Rechocze w stawie. 

3. Gra się nią np. w siatkówkę. 

4. Co rozpoczyna się we 

wrześniu?  

5. Gorące i świeci cały czas. 

6. Smaczne w lesie 

7. Miesiąc rozpoczynający 

wakacje.

            
            

            
            
            
            
            



                                            Czerwiec 2017 

 

  

      

 

Kronika olsztyńska 

Jutro popłyniemy daleko, 

jeszcze dalej niż te obłoki, 

pokłonimy się nowym brzegom, 

odkryjemy nowe zatoki; 

 

nowe ryby znajdziemy w 

jeziorach, 

nowe gwiazdy złowimy w niebie, 

popłyniemy daleko, daleko, 

jak najdalej, jak najdalej przed 

siebie. 

 

Starym borom nowe damy imię, 

nowe ptaki znajdziemy i wody, 

posłuchamy, jak bije olbrzymie, 

zielone serce przyrody. 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

Wspaniałego wypoczynku 
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Kwestionariusz Prousta to rodzaj 
zabawy towarzyskiej znanej wśród 
europejskich mieszczuchów i 

salonowców co najmniej od 2 poł. 
XIX wieku. Tytuł kwestionariusza 
pochodzi od nazwiska francuskiego 
pisarza Marcela Prousta (ur. 1871 – 
zm. 1922). Kwestionariusz składał 
się z kilkunastu pytań dotyczących 

osobowości osoby, która na nie 
odpowiadała, jej upodobań, 
zamiłowań itp. Pozornie błahy, stał 
się kwestionariusz Prousta jednym  
z pierwszych przykładów „testu” 
osobowości.  

Tym razem na pytania odpowiadała 

Pani dyrektor Hanna Babikowska. 

 
 
1. Główna cecha mojego charakteru? 
Spontaniczność i odwaga w realizacji 
celów. 
 
2. Cechy, których szukam u 
mężczyzny? 
Pewny siebie, posiadający wysoką 
inteligencję i mądrość życiową.  
 
3. Cechy, których szukam u kobiety?  
Niezależność i zaradność życiowa. 
 
4. Co cenię najbardziej u przyjaciół?  
Otwartość i lojalność 

5. Moja główna wada?  
Nadmierna wrażliwość na ludzką 
krzywdę. 

6. Moje ulubione zajęcie?  
Spotkania w gronie znajomych. 
 
7. Moje marzenie o szczęściu?  
Grono przyjaciół, na których zawsze 
można liczyć. 

8. Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk?  
Brak możliwości wpływania na własny 
los. 

 
9. Co byłoby dla mnie największym 
nieszczęściem?  
Samotność. 

10. Kim lub czym chciałabym być, 
gdybym nie był tym, kim jestem?  
Nie chciałabym być inna osobą  
 z powodu braku możliwości 
doświadczenia tych wspaniałych chwil, 
które mam za sobą. 

11. Kiedy kłamię?  
Tylko z konieczności wyższej. 

12. Słowa, których nadużywam?  
Dokładnie, na pewno. 
 
13. Ulubieni bohaterowie literaccy?  
Doktor Bernard Rieux z "Dżumy"  
A. Camusa. 

14. Ulubieni bohaterowie życia 
codziennego?  
Ci, którzy chcą poświęcić wiele dla 
dobra innych. 
 
15. Czego nie cierpię ponad wszystko?  
Sytuacji, które czynią człowieka 
bezradnym. 

16. Dar natury, który chciałbym 
posiadać?  
Podzielność uwagi. 

17. Obecny stan mojego umysłu?  
… taki, który prowadzi do wytyczonego 
celu. 
 
18. Błędy, które najczęściej 
wybaczam?  
Popełniane nieświadomie. 

 

          Dziękujemy. 



Młodzież i Filantropia 

Uczniowie klasy 2A wzięli udział w projekcie 

"Młodzież i Filantropia", mającym na celu 

kształtowanie postaw filantropijnych i 

budowanie wrażliwości na potrzeby 

społeczne. Uczestnicy mieli za zadanie wybrać 

jedną organizację pozarządową, zebrać 

materiały i stworzyć prezentację, której celem była jak najlepsza promocja. Ponadto naszym zadaniem było 

zebranie 500 zł w oparciu o działania filantropijne. Wielki Finał przypadł na dzień 31.05.2017r .Mogliśmy 

wtedy podzielić się owocem swojej pracy. Jury przyznało nagrodę główną w postaci 1 tysiąca złotych dla 

Stowarzyszenia "Możesz" reprezentowanego przez uczennice naszej szkoły - Klaudię Kruk i Małgorzatę 

Wiśniewską. Dzięki pracy nad projektem, wszyscy nauczyliśmy się wzajemnej współpracy, poznaliśmy 

potrzeby lokalnych organizacji oraz zostaliśmy zachęceni do angażowania się w sprawy społeczne. 

 

Małgosia Wiśniewska, 2a 

 

Dzień Dziecka 2017 w Adasiu 

W tym roku Dzień Dziecka był wyjątkowy. Wszyscy 

bardzo zaangażowali się, aby wypadł jak najlepiej. 

Samorząd uczniowski  zorganizował masę atrakcji. 

Pierwszą niespodzianką były cukierki, rozdawane przez 

samorząd w czasie lekcji 1 czerwca. Poczęstowani zostali 

również nauczyciele i reszta pracowników szkoły, aby 

mogli poczuć się przez chwilkę jak dzieci. Następnego 

dnia, w piątek, po 3 lekcjach wszyscy spotkali się na sali 

gimnastycznej, gdzie odbyły się zawody sportowe, gry 

 i zabawy. Wtedy też pani dyrektor uroczyście ogłosiła 

wyniki konkursu na superklasę, pierwsze miejsce zajęła 

klasa 2a, drugie klasa 2b, a trzecie miejsce klasa 1a. 

Klasa 2a została wynagrodzona za  swoje całoroczne 

starania możliwością sfinansowania przez szkołę 

wyjazdu do kina, co bardzo ucieszyło wygranych.  

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na kalambury 

rozgrywane między klasami. Rywalizacja dostarczyła 

świetnej zabawy. Hasła kalamburów były podzielone  

na trzy kategorie: bajki, przysłowia i lektury szkolne. 

Największym zgraniem i zaangażowaniem wykazała się 

klasa 1a, zdobywając pierwsze miejsce. Następnie już na 

boisku odbyły się rozgrywki sportowe, w których klasy rywalizowały w meczu siatkówki, rzutach do kosza 

oraz piłce nożnej. Po długiej i zaciętej walce pierwsze miejsce w klasach pierwszych ponownie zajęła 1a, a w 

drugich klasa 2b! Po zawodach wszyscy jeszcze raz spotkali się na sali gimnastycznej, gdzie zwycięzcom 

wręczono puchary. Radośni, choć zmęczeni, opuściliśmy tego dnia szkołę. 

Marta Krauz, 2a 

 

 



„Piękna i Bestia” w reż. Billa Condona 

Trudno odmówić aktorskiej wersji słynnej baśni kunsztu technicznego i wierności pierwowzorowi, ale 

"Pięknej i bestii" wyraźnie brakuje emocjonalnego zaangażowania i interpretacyjnego ryzyka. Największą 

frajdę podczas seansu odnajdą najmłodsi widzowie, zaś ci nieco starsi będą jedynie w myślach odhaczać 

kolejne elementy słynnej animacji, która kilkadziesiąt temu miała szansę na Oscara w kategorii film roku.  

 Disney idzie za ciosem i po udanej ekranizacji "Księgi dżungli" bierze na warsztat kolejne znane 

animacje, które fascynowały najmłodszych widzów i rozpalały ich wyobraźnię. Nic więc dziwnego, iż "Piękna 

i bestia" jest swego rodzaju hołdem w kierunku współczesnych trzydziestolatków,  którzy z werwą będą 

przypatrywać się doskonale znanej historii opatrzonej tym razem aktorskim talentem. Najnowsza produkcja 

spod ręki Billa Condona jest jednak o tyle wiarygodnym, ile zachowawczym skopiowaniem animacji z 1991 

roku, co można interpretować w dwojaki sposób. Z jednej strony należy pochwalić twórców filmu  

za wierność oryginałowi, z drugiej zganić za odtwórczą pracę bez krzty emocjonalnego zaangażowania 

 i uwspółcześnienia historii.        

Piękna dziewczyna z prowincji marzy o odkrywaniu świata i wyrwaniu się z rutyny codzienności. 

Na skutek niefortunnych okoliczności zjawia się w magicznym zamczysku, którego panem jest ukryty pod 

posturą bestii, książę. Bella uwalnia uwięzionego w lochach ojca, ale w zamian poświęca swoje życie. 

Skazana jest na towarzyszenie ożywionym przedmiotom i ich bestialskiemu władcy. Porzuca wiejski żywot 

na rzecz z pozoru tylko ciężkiej niedoli. Dzień po dniu odkrywa tajemnice pana zamku, który 

niespodziewanie darzy swoją zakładniczkę głębszym uczuciem.    

  Aktorzy na czele z Emmą Watson (Bella) i Kevinem Klinem (Maurycy) bez zarzutu wywiązują się  

ze swoich zadań. Ciężko jednak oprzeć się wrażeniu, że każda z postaci zasługiwała w filmie na nieco więcej 

pola do swobodnej interpretacji. Czasami po prostu jest zbyt  pretensjonalnie i poprawnie. Opowieść 

oczywiście prowadzi do nieuchronnie przewidywalnego finału, ale przecież nie o to tu chodzi. W tych 

ograniczonych konwencją ramach nieco uwięzieni wydają się być aktorzy. Olśniewająca Emma Watson 

zachwyca gracją oraz cudownymi kostiumami, ale w pewnym momencie zwyczajnie brakuje już jej pola  

do manewru. Dan Stevens jako bestia szasta asami z rękawa w początkowej fazie filmu, tracąc swoje 

argumenty wraz z postępującą metamorfozą swojej postaci. Na drugim planie oko przykuwa niezawodny 

Kevin Kline w roli genialnego wynalazcy i jednocześnie ojca tytułowej piękności. Show kradnie jednak 

znakomity Luke Evans jako krnąbrny Gaston, który nie cofnie się przed żadną podłością byle tylko zdobyć 

rękę Belli.      

Bill Condon wraz ze specami od efektów specjalnych zapragnął tchnąć nową jakość w historię, 

która oczarowała już miliony widzów. Aktorska wersja "Pięknej i Bestii" oczarowuje kunsztem technicznym, 

zachwyca dbałością o drobiazgi, urzeka piękną scenografią i sprawnym aktorstwem. Rozgadane świeczniki 

 i zegary zaskakują precyzyjnym odwzorowaniem, spowite mrokiem zamczysko wywołuje gęsią skórkę, 

zaśnieżony las napawa grozą. Każdy, nawet drobny element tego zamaszystego widowiska pieści naszą 

wyobraźnię. Rozczarowuje o dziwo tytułowa Bestia - przypominająca bardziej owłosionego stwora, który 

nieporadnie próbuje przestraszyć zarówno piękną Bellę, jak i wygłodniałych nieco mocniejszych wrażeń 

widzów. Być może zachowawczość w odwzorowaniu potwora podyktowana była dostosowaniem filmu  

do młodszych kinomanów. Być może twórcom zabrakło inwencji i stanowczości w ukazaniu wyczekiwanego 

bestialstwa. Efekt finalny w postaci Bestii przyprawia bardziej o litość i współczucie, aniżeli o trwogę 

 i niepewność.      

Znajomość kultowej animacji z 1991 roku okaże się wystarczająca. Nowe oblicze "Pięknej i Bestii" 

krzywdy pierwowzorowi z pewnością nie wyrządza, ale nie zetrze jednocześnie kurzu z przestarzałej baśni  

z wciąż jednak uniwersalnym przesłaniem. Imponujące wizualnie widowisko doskonale sprawdzi się jako 

sceneria kinowej randki lub okazja do rodzinnego wypadu. Pozostałym widzom przyjdzie raczej zmierzyć się 

z rozczarowaniem - zbyt dużo piękna, za mało oszalałej (nie tylko z miłości) Bestii.            Joanna Seliga, 1a 



 

Internet kojarzony jest jako miejsce, w którym kreuje się sztuczne szczęście. Każda dziewczyna 

wygląda dobrze na zdjęciu z piątkowego wyjścia ze znajomymi, nigdy nie rozmazuje jej się 

makijaż,  jest szczupła, jej życie to niekończące się szczęście, nie ma problemów i smutek nie 

pasuje do jej stylu życia. Przeciwieństwem do świata kwiatków i motylków jest Włodek 

Markowicz - youtuber, który tworzy video w internecie od 2008 roku. Pokazuje, że życie nie jest 

nadzwyczajnie cudowne ani bardzo złe. Jest średnie. 

Włodek zaczął zabawę w internecie, gdy platforma YouTube dopiero raczkowała. 

Współprowadził program AppleBlog TV, a później Lekko stronniczy. W 2015 roku założył swój 

własny kanał, poświęcony jego pasjom, który ewoluował w miejsce wyznań. Włodek wyjawił, że 

przez tysiąc odcinków Lekko stronniczego udawał kogoś, kim tak naprawdę nie był. Przez wiele 

lat nakładał na siebie maskę, uśmiechał się, bo tego oczekiwali inni. Znalazł sposób na szczęście i 

dzieli się nim z innymi, mówiąc, że nie należy być sobą, ale najlepszą wersją siebie. W wielu 

projektach powtarza, że bycie cichą osobą nie jest złe, mimo iż jest to piętnowane przez 

społeczeństwo. Promuje się ekstrawertyzm, a introwertycy są pomijani przez społeczeństwo, a 

tak naprawdę mają w sobie ogromny potencjał, którego nie doceniają inni.  

Według Włodka, jedną z najważniejszych umiejętności, która wyróżnia ludzi, jest możliwość 

wyciągania wniosków, analizowania i przewidywania. W swoim filmie Kropki ukazał, że zatracana 

jest zdolność łączenia faktów, mimo iż świat jest zbiorem ciągów przyczynowo-skutkowych. 

Czytamy lektury, kujemy daty na historię, a nie potrafimy znaleźć głębszego sensu w słowach czy 

cyfrach zapisanych na kartce. Mądrość to nie zaznajomienie się z treścią setek książek. Można 

być wtedy mądrym, ale tylko z pozoru. Najważniejsze są przemyślenia, które sprawiają, że 

różnimy się od zwierząt.  

Z kanału Włodka dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami ze swoimi problemami. Każdy z nas  

w środku serca ma rany wynikające z tego, w jaki sposób potraktowali nas rodzice lub rówieśnicy  

w czasie dzieciństwa. Nosimy w sobie wiele krzywd, jesteśmy zniszczeni. Przez to tracimy wiarę 

w samych siebie i poczucie własnej wartości. Markowicz mówi, w jaki sposób można odzyskać 

świadomość swojego znaczenia dla świata.  

Słyszałam, że ludzie nie lubią, gdy się mówi o sobie. Trudno. Niestety, teraz zacznę mówić ja. Od 

kiedy pamiętam, byłam bardzo nieśmiała. Bałam się powiedzieć cokolwiek, mimo że czułam, że 

to, co myślę, nie jest wcale takie złe. Wstydziłam się tego, kim byłam, nie umiałam odnaleźć się 

w społeczeństwie. Włodek Markowicz jest osobą, która popchnęła mnie do przodu. Dzięki niemu 

nauczyłam się pewności siebie, miłości do innych, tego co mnie otacza, Boga. Ze strachliwej 

pięciolatki stałam się osobą, która potrafi wykrzyczeć swoją opinię. Nie przeraża mnie 

wypowiedzenie swojego zdania publicznie, przestałam się wstydzić. Włodek mi niesamowicie  

w tym pomógł, dzięki niemu jestem tą Magdą, którą dzisiaj znacie. Bo dzisiaj wiem, że nie jest 

ważna szczerość przed innymi. Ważna jest szczerość przed samym sobą. 

 

Magda Popowska, 2a 

 


