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Z okazji Dnia Nauczyciela, życzymy całemu  

Gronu Pedagogicznemu dużo zdrowia,  

energii i wytrwałości, byście mogli w pełni  

realizować swoje plany życiowe i zawodowe. 

Zespół redakcyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwestionariusz Prousta 

Tym razem „badaniu” poddał się pan Rafał Gołąbek, nasz nauczyciel języka angielskiego.  

 

Główna cecha mojego charakteru? 

Wyrozumiałość. 

 

Cechy, których szukam u mężczyzny? 

Opanowanie, stanowczość, 

zaradność. 

 

Cechy, których szukam u kobiety? 

Wrażliwość, ciepło, rozsądek. 

 

Co cenię najbardziej u przyjaciół? 

Lojalność, empatia, 

zrozumienie. 

 

Moja główna wada? 

Niezorganizowanie. 

 

Moje ulubione zajęcie? 

Podróżowanie. 

 

Moje marzenie o szczęściu? 

Życie w spełnieniu, 

satysfakcja z życia. 

 

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? 

Choroby, nieszczęścia. 

Co byłoby dla mnie największym 

nieszczęściem? 

Choroba lub śmierć bliskiej 

osoby. 

Kim lub czym chciałbym być, gdybym       

nie był tym, kim jestem? 

Podróżnikiem. 

 

        Kiedy kłamię? 

Nie kłamię. 

 

Słowa, których nadużywam? 

Nie ma takich. 

 

Ulubieni bohaterowie literaccy? 

Marek Edelman. 

 

Ulubieni bohaterowie życia 

codziennego? 

Poświęcają swoje życie, 

prywatność, czas dla dobra i 

potrzeby innych. 

 

Czego nie cierpię ponad wszystko? 

Chamstwa, arogancji, 

głupoty. 

 

Dar natury, który chciałbym posiadać? 

Talenty artystyczne. 

 

Błędy, które najczęściej wybaczam? 

Spory, kłótnie. 

  



Polecam 

Wakacyjny wyjazd w góry z najlepszą przyjaciółką u boku brzmi świetnie, prawda? 

A kiedy zaskakuje Was ogromna śnieżyca i samochód nie jest w stanie jechać dalej 

po stromym, śliskim zboczu? Już trochę mniej. 

Black Ice autorstwa Becci Fitzpatrick to thriller przepełniony mrocznymi sekretami 

od pierwszej aż po ostatnią kartkę. Z każdym nowym faktem czytelnik jest coraz 

bardziej ciekawy, kto jest odpowiedzialny za wszystkie kłamstwa, tajemnice, 

morderstwa, porwania. Prędko jednak się nie dowie. 

Do przeczytania Black Ice nakłoniła mnie przyjaciółka, na której radach nigdy się 

nie zawiodłam. Tak było i tym razem, ponieważ książka wciągnęła mnie od 

samego początku. Wystarczy przeczytać prolog, by już nie móc się od niej 

oderwać. 

Autorka świetnie wykreowała bohaterów. Główną postać, Britt, widzimy  

z początku jako przeciętną dziewczynę. Ot, zwykła licealistka. Natomiast kiedy 

przychodzi jej się zmierzyć z mrokiem schowanym za każdym drzewem  

w wysokich górach, bohaterka zachowuje zimną krew i stara się trzeźwo myśleć. 

Reszta głównych postaci do końca jest dla nas zagadką, nigdy nie wiemy, czego się 

po nich spodziewać, przez co trwamy w napięciu do ostatniej strony. 

Zdecydowanie ta książka jest jedną z najlepszych, jakie przeczytałam, przeszła 

moje najśmielsze oczekiwania. Jeżeli też lubisz, kiedy podczas czytania towarzyszy 

Ci dreszczyk emocji i uczucie niepewności, to Black Ice jest zdecydowanie dla 

Ciebie. 

Paulina Rybakowska, 2c/d 

 



Recenzja 
Czy istnieją idealne małżeństwa? Czytając pierwsze strony "Za zamkniętymi 
drzwiami" B. A. Paris ma się wrażenie, że tak...ale czy Grace i Jack są doskonałą 
parą??? 
" Tak, to prawda - odpowiadam, odwracając wzrok." 
Jack Angels jest prawnikiem. Co więcej, jest bardzo dobrym i znanym prawnikiem, 
który nie przegrał jeszcze żadnej sprawy. Dodatkowo dziwnym trafem broni 
akurat ofiar przemocy domowej... Jako niesamowicie lubiany i bogaty mężczyzna 
znalazł sobie godną siebie żonę. Grace ciągle tylko wychwala męża. Nikt nigdy nie 
usłyszał od niej ani jednego złego słowa na jego temat. Kobieta zajmuje się 
domem, maluje obrazy i spędza czas w ogrodzie. Ma ukochaną młodszą siostrę 
Millie, z zespołem Downa. Jack z radością zaakceptował obecność chorej 
dziewczyny w ich wspólnym życiu. Zaproponował nawet, żeby wprowadziła się do 
nich, kiedy opuści ośrodek opieki specjalnej, jak tylko skończy 18 lat. Czyż nie jest 
to wspaniałe z jego strony? 
"Im szybciej pogodzisz się z myślą, że machina ruszyła i że nie zdołasz jej w żaden 
sposób powstrzymać, tym lepiej dla ciebie. Ucieczka jest niemożliwa. Teraz 
należysz wyłącznie do mnie." 
To wszystko brzmi zbyt cukierkowato, prawda? Zwłaszcza, że Grace z miesiąca na 
miesiąc jest coraz chudsza. Na pewno chodzi o dietę, kobiety kochają diety. 
Dlaczego Grace nie posiada komórki? Czemu, chociaż zgadza się na spotkania z 
przyjaciółmi, to w ostatniej chwili zawsze się od nich wymawia? Istnieje wiele 
szczegółów, które kazałyby się zastanowić ludziom wokół, czy aby na pewno w 
tym związku wszystko jest w porządku. Jack nie spuszcza Grace z oczu nawet na 
chwilę. Jakie to słodkie, że są jak papużki nierozłączki!  Nikt o nic nie dopytuje, a 
gdy zdarzy się niewygodne pytanie, to każde tłumaczenie Jacka brzmi tak bardzo 
prawdopodobnie, że trzeba w nie uwierzyć. To po prostu niesamowity facet i 
Grace powinna się cieszyć, że za niego wyszła. A policja już wie, że kobieta ma 
problemy psychiczne... tak w razie czego, gdyby nagle zaczęła wygadywać całkiem 
niestworzone historie, że jest więźniem w swoim przepięknym domu. W jaki 
sposób ma stać się bardziej wiarygodna i komu zaufać, kiedy Jack wszystko słyszy? 
"Lubię Jacka, ale nie lubię Dżordża Kuny." 
"Za zamkniętymi drzwiami" było miłą lekturą. Książka jest na tyle wciągająca, że 
nie sposób odłożyć ją na bok, bo chce się poznać ciąg dalszy. Jest to historia, która 
dowodzi, że ludzie wyglądający idealnie są zbyt podejrzani, żeby być 
prawdziwymi... Autorka zaskoczyła mnie przede wszystkim zakończeniem, przy 
którym na mojej twarzy pojawił się uśmiech triumfu. Ten debiut w dziedzinie 
thrillerów psychologicznych muszą przeczytać wszyscy fani nietypowych i 
skomplikowanych historii. 

 

Joasia Seliga 2a 



Spotkanie z panem Arturem Barcisiem 

W czwartek 12 listopada 2017 roku do naszej szkoły przybył wybitny aktor, znany 

z wielu seriali  i filmów. Mowa, oczywiście, o Arturze Barcisiu. Jest on aktorem 

filmowym, telewizyjnym i teatralnym. Znany głównie z seriali ,,Miodowe lata”, 

,,Ranczo”, a także ,,M jak miłość”.  Z niecierpliwością czekaliśmy na jego przybycie. 

Gdy w końcu wszedł na salę gimnastyczną, rozległy się głośne brawa. Gość zrobił 

duże wrażenie na publiczności. Gdy się przedstawił, poprosił o zadawanie pytań. 

Była ich cała masa. Pytania dotyczyły głównie jego ról, tych cenionych przez aktora 

i tych lubianych mniej. Artur Barciś opowiedział o tym, jak został aktorem. 

Podzielił się też refleksją, że, aby być dobrym aktorem, trzeba czuć to coś [mówił, 

pokazując na swoje serce]. Dał również radę wartą zapamiętania: w życiu trzeba 

robić to, co się kocha, wtedy mamy szansę na powodzenie naszych działań, praca 

z pasją to szansa na sukces. 

        Spotkanie było bardzo udane. Dużo się dowiedzieliśmy o Barcisiu, o pracy 

aktora, o świecie filmu. Na pożegnanie obdarowaliśmy naszego gościa pięknym 

bukietem kwiatów oraz pierniczkami domowej roboty. Z pewnością cała szkoła 

chciałaby więcej takich spotkań. 

Przemek Przygoda 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielgrzymka maturzystów 

Jak przystało na maturzystów, 10 października pojechaliśmy (klasa 3a i b) na pielgrzymkę 

do Częstochowy. Podróż nie była zbytnio męcząca, ponieważ ksiądz Jacek Grucela, nasz 

opiekun samorządu uczniowskiego, podczas jazdy przybliżył nam tajemnice różańca, 

 a także mieliśmy okazję pośpiewać piosenki. Kiedy nasz wesoły autokar dotarł  na Jasną 

Górę,  wszyscy poszliśmy zobaczyć  Czarną Madonnę. Była możliwość pomodlenia się za 

naszą maturę, a także dokładnego zwiedzenia klasztoru, między innymi  jego skarbca, który 

obfitował w historyczne zbiory. Po wszystkim chętni udali się na spacer po pięknych 

parkach usytuowanych nieopodal. Mimo, że pogoda nie dopisywała, to nie przeszkodziła 

nam w czerpaniu radości z pielgrzymki. Miejmy nadzieję, że modlitwy zostaną wysłuchane  

i przełoży się to na naszą maturę. Jednak pamiętajmy – nauka przede wszystkim! 

Karolina Zimna 3a 

Samorząd uczniowski 

 We wrześniu został wybrany opiekun samorządu szkolnego, którym, ku uciesze wszystkich 

uczniów, został ksiądz Jacek Grucela. Miesiąc później odbyły się wybory przedstawicieli 

samorządu. Przewodniczącą została Weronika Górecka z klasy IIb, zastępca zaś Wiktoria 

Niedźwiedź z klasy IIa.  W piątek, 20.10 na długiej przerwie odbyło się spotkanie, na którym 

„rzucono” wiele różnych pomysłów na prace bieżącego roku szkolnego. 

 

Naszym piórem 

„Niechciana” 

Urodziłam się martwa 

Śmierć się mnie wyparła 

Podarowała mi życie na ziemi 

w nadziei że mój los się odmieni 

Nie zaznałam przyjaźni ukojenia lub szczęścia 

Ziemskie życie to moja odwieczna klęska 

Zabijałam się wiele razy lecz śmierć i tak mnie zwracała 

Na ziemi i w niebie czułam się wszędzie niechciana 

Błądzenie między światami to dla mnie droga niekończąca 

Los człowieka to wielka i cicha podróż męcząca 

                                                                                            Alicja Gela, 3a 


