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Antoni Słonimski, Niepodległość 

 

Ach jakże mi nie mówić o tych dniach radości 

O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze 

szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności 

Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze, 

nocą w ciemnych alejach stłoczeni szpalerem 

czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem. 

 

Jakże ciebie przywitać radosna swobodo! 

I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem, 

I młodzieńczej poezji burzliwą urodą, 

co szła śpiewem przez miasto i wróciła echem 



,,A kysz!” Darii Zawiałow 
Na wstępie 
  
Daria Zawiałow to artystka, która lubi łączyć. Pop z alternatywą. Rock z elektroniką. 
Poezję z nowoczesnym brzmieniem. Nic dziwnego, skoro wśród swoich największych 
inspiracji, obok Alexa Turnera, wymienia Czesława Niemena. Właśnie wydała swoją 
debiutancką płytę. A ja właśnie ją przesłucham. Kolejny, nie wiem, który już raz. 
  
Na album składa się 11 utworów, z czego 10 w języku polskim. Płyta zaczyna się od 
mocnego uderzenia, bo od dobrze już znanego ,,Malinowego chruśniaka’’. Najpierw 
trzęsienie ziemi, potem napięcie już tylko rośnie. Utwór rozpoczyna się spokojnie, przez 
pierwszą zwrotkę jest to przyjemny alternatywny pop, słychać jednak pewne napięcie, 
jakby zaraz miało się coś wydarzyć. I tak rzeczywiście jest. Kiedy dochodzi do refrenu, 
uwalnia się rockowa energia, a Daria pokazuje siłę i skalę swojego głosu. Już wiadomo, 
że nie będzie to banalny album. Wiadomo też, że teksty będą tu grały ogromną rolę. 
  
  

Pies, lew i kameleon 

  
Kolejne piosenki na płycie to ponownie znane już single: ,,Kundel bury’’ i ,,Miłostki’’, 
przedzielone utworem ,,Skupieniem’’. Na razie poruszamy się więc po bezpiecznych 
rewirach, bo jak powszechnie wiadomo: najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy. 
Piąta i szósta piosenka na liście, czyli ,,Lwy’’ i ,,Chameleon’’, również mogą być znane 
uważnym słuchaczom, gdyż jeszcze przed wydaniem płyty, ukazały się w wersjach Live 

Session. Słychać wyraźnie, że różnią się od poprzednich czterech utworów i nie chodzi tu 
tylko o to, że ,,Chameleon’’ to piosenka w języku angielskim. Duże wrażenie robią 
,,Lwy’’. Basy pozamiatały!!. Mamy tutaj rocka w najczystszej postaci, surowe brzmienie i 
żyletę w głosie, a na koniec obowiązkowo gitarową solówkę. Po takiej porcji rocka nic tak 
nie ukoi pociętego żyletą ucha, jak spokojna, nastrojowa ballada. Taki właśnie jest 
,,Chameleon’’. To najbardziej stonowany utwór na płycie, co absolutnie nie oznacza, że 
jest nudny. Nie ma tutaj zaskakującego zwrotu akcji. I bardzo dobrze, bo zakłóciłoby to 
tylko harmonię tego utworu. ,,Chameleon’’ cudownie uspokaja i wycisza, aż chciałoby się, 
żeby trwał w nieskończoność, a przynajmniej trochę dłużej niż 3 minuty z kawałkiem. 
Całe szczęście, że następny na liście jest utwór ,,Nie wiem gdzie jestem’’, który łagodnie 
budzi nas ze snu, stopniowo rozkręcając się. ,,Król Lul’’ to powrót do klimatu z pierwszej 
części, choć w ostatnich kawałkach na płycie rock będzie stopniowo ustępował 
alternatywie. ,,Pistolet’’ nieco zwalnia tempo, jakby mówił: Jeszcze tylko trzy piosenki do 
końca, zaraz będziemy lądować’’. ,,Noce ukryte’’ i ,,Niemoc’’ to już takie miękkie 
lądowanie. Nawet nie wiadomo, kiedy minęło te czterdzieści minut muzycznej podróży. 
To już? Już trzeba wracać do rzeczywistości? Na szczęście muzyczne podróże mają to do 
siebie, że można bez problemu zacząć je od nowa. A potem kolejny raz. I kolejny. 
  
  
Spójność w niespójności 
  
Trzeba oddać Darii, że jej utwory, których jest autorką i współkompozytorką, bardzo 
łatwo wpadają w ucho, choć nie są to banalne popowe piosenki. Udało się zachować, przy 
ich rozbudowanej rockowo-alternatywnej oprawie, bardzo ważną cechę: melodyjność. W 
całej gamie dźwięków, przez gitarowe zagrania po nowoczesne brzmienia, tak naprawdę 
pierwsze skrzypce gra melodia. Ciężko jest się do czegoś przyczepić, na tej płycie po 
prostu nie ma złych numerów ani słabszych momentów. Mozaika dźwięków, od mocno 
rockowych, przez momentami delikatnie popowe, po elektronikę, pozornie niespójna, 
tworzy bardzo spójną całość. 
  
Nie sposób powiedzieć tej płycie „a kysz!”. 
  

Trzymajcie się :)      Joanna Seliga, 2a 



 
 

Recenzja 
Pozornie nieważne zdarzenia potrafią wywołać prawdziwe rewolucje. Czasami nawet ratują od 

śmierci, albo wręcz przeciwnie - powodują śmierć. Czy naszym życiem rządzi przypadek? 

 

Evan Treborn od dziecka ma zaniki pamięci. Za namową psychologa zaczyna prowadzić dziennik, w 

którym spisuje wszystko, co go spotkało. Kilkanaście lat później okazuje się, że wszystkie 

pamiętniki, które zdążył napisać, są czymś więcej niż tylko wspomnieniami. Stały się dla bohatera 

kluczem do podróżowania w czasie. Kiedy Evan zdaje sobie sprawę z tego, że jego własne 

wspomnienia mogą pomóc mu naprawić błędy przeszłości, postanawia z tego skorzystać (zresztą 

spójrzmy prawdzie w oczy, kto by nie skorzystał?). Bohater jednak prędko przekonuje się, że nie 

jest to takie proste, ponieważ jedna  niewielka zmiana w przeszłości przynosi katastrofalne skutki w 

teraźniejszości. 

 

Mimo wszystko, powiedzenie, że film pt. Efekt motyla opowiada o podróżach w czasie (jak w 

filmach typu science-fiction) jest błędne. Chodzi tu o zjawisko paranormalne, a to i tak tylko kropla 

w morzu tego, co kryje się pod tym pozornie niewinnym tytułem. Przedstawione jest również 

ciężkie dzieciństwo głównego bohatera: ojciec przebywający w zakładzie psychiatrycznym, 

pedofilia, przemoc, nałogi. Mimo tego wszystkiego, Evanowi udaje się wyjść na prostą, zmienia 

miejsce zamieszkania, rzuca palenie i zaczyna studia. 

 

Czy warto obejrzeć? Cóż, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, wyciągnąć wnioski, zrozumieć teorię 

chaosu, a do tego jesteś osobą, która lubi głębiej się nad czymś zastanowić, to zdecydowanie 

polecam Ci ten film. Mnie skłonił do refleksji i uważam, że naprawdę jest wart obejrzenia. 

Paulina Rybakowska, klasa 2c/d 

 

Moim zdaniem 
Niebo istnieje naprawdę  jest najbardziej wzruszającą książką, jaką kiedykolwiek czytałam. 

Opowieść przedstawia historię małego chłopca, który odwiedził niebo. Dodatkowo jest to historia 

dotykająca wiary i Boga.  

Cała książka jest odpowiedzią na wszystkie ludzkie pytania dotyczące miłosierdzia Bożego. 

Czteroletni chłopiec o imieniu Colton, po operacji wyrostka robaczkowego między wierszami 

opowiada swoim rodzicom historie, które bardzo ich poruszają. Najciekawszą rzeczą w 

opowieściach czterolatka jest wizja Chrystusa i śmierć nienarodzonej siostry. Chłopiec twierdzi, że 

widział niebo, podczas swojej trzyminutowej śmierci klinicznej.  Lektura zmusza swojego czytelnika, 

do pomyślenia o tym, co tak naprawdę czeka nas po śmierci, a bardzo często ludzie unikają tych 

pytań. 

Podsumowując, książka jest dość krótka, lecz wywiera ogromne wrażenie. Myślę, że powinna ją 

przeczytać zarówno osoba religijna, jak i ateista, bo książka poszerza światopogląd oraz odpowiada 

na wiele niewyjaśnionych pytań w naszym życiu. 

Kasia Bielarczyk, klasa 2c/d 

 

 

 



 

Samorząd szkolny 

Listopad okazał się miesiącem pełnym przygód i niespodzianek. Dnia 12 XI, w niedzielę odbył się bieg 

niepodległości, w którym udział mogła wziąć młodzież z naszej szkoły. Obchody odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj odbyły się dzień wcześniej (11 XI). W parku przed naszą placówką, odbył 

się, jak co roku, apel, aby upamiętnić to jakże ważne dla rodaków święto.  

18 XI do Polski przybyli nasi koledzy z Niemiec, ze szkoły w Hannoverze. Wymiana potrwa tydzień, a jej 

ciąg dalszy nastąpi w marcu, kiedy nasi koledzy i koleżanki ze szkoły wybiorą się do Hannoveru.  

W dniu 21 XI odbędzie się dzień życzliwości, jako jedno z nietypowych świąt, jakie nasza szkoła będzie 

świętować tego roku, natomiast na 24 XI zaplanowana została noc horrorów, organizowana przez klasę 

3b. Mamy wiele pomysłów i planów. Jeśli jesteście ciekawi, zachęcamy do czynnego udziału w życiu 

naszej szkoły! Świetna zabawa i wspaniałe wspomnienia gwarantowane! 

Weronika Górecka, przewodnicząca SU 

 

 

Już 8 grudnia obchodzimy Święto Szkoły. Przypominamy, że w obchody włącza się cała nasza 

społeczność. Każda klasa m.in. startuje w konkursie. Przypominamy regulamin. Warto się dobrze 

przygotować, nagrody czekają. 

Regulamin Konkursu 

Pan Tadeusz - od Mickiewicza do Wajdy 

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.  

Odbędzie się 8 grudnia 2017r., podczas obchodów święta szkoły.  

Miejsce: sala gimnastyczna. 

 

W Konkursie oceniamy : 

 Znajomość treści filmu Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy (dotyczy zespołów 3-

osobowych z każdej klasy) 

 Rekwizyty nawiązujące do treści filmu (dotyczy całych klas) 

 

Każda klasa typuje 3-osobowy zespół, który bierze udział w I części konkursu. W tej części ocenianych 

jest pięć odpowiedzi (każdego zespołu)  na pytania sprawdzające znajomość treści filmu Pan Tadeusz. 

Zespoły reprezentujące swoje klasy będą odpowiadać ustnie.  

Każda odpowiedź będzie punktowana:  

 1p – odpowiedź poprawna 

 0p – odpowiedź błędna 

O zwycięstwie w tej części konkursu zdecyduje suma punktów. Można uzyskać maksymalnie 5 punktów. 

 

W II części konkursu oceniane będą rekwizyty nawiązujące do treści Pana Tadeusza. Jury, oceniając 

pomysłowość klas, związek rekwizytu z treścią filmu, walor estetyczny, sposób prezentacji, przydzieli 

punkty od 1 do 5.  

Łączna suma punktów zdecyduje o wyniku osiągniętym przez klasę w konkursie. 

 

Organizatorzy konkursu 

 

 



Zagraniczna wizyta w naszej szkole 
W dniu 18.11 zaczęła się niemiecko-polska wymiana w naszej szkole. Uczniowie wraz  

z nauczycielami z Hannoveru przybyli do nas o godzinie 20.00 w sobotę. Poczęstowaliśmy  

ich własnoręcznie przygotowanym posiłkiem. Lotte, jedna z niemieckich uczennic tego dnia obchodziła 

swoje 16. urodziny. Kupiony przez nas tort okazał się wielką niespodzianką dla wszystkich. Po męczącej 

podróży i kolacji wszyscy udali się do domów na odpoczynek. Następnego dnia w niedzielę (19.11) 

naszym pierwszym przystankiem była niewidzialna wystawa. Odbyła się ona w języku angielskim, aby 

każdy z nas mógł ją zrozumieć. Po tej atrakcji razem z przewodnikiem udaliśmy się do restauracji 

"SOSISER". Pani przewodnik opowiadała nam, po niemiecku, o miejscach, które mijaliśmy po drodze: 

Pałac Kultury i Nauki, grób nieznanego żołnierza. Po obiedzie postanowiliśmy przejść się po Krakowskim 

Przedmieściu w stronę Starego Miasta. Naszym kolegom wycieczka się podobała i pomimo chłodu, który 

panował dookoła, na twarzach wszystkich gościły szerokie uśmiechy. Kolejnego dnia odwiedziliśmy 

Muzeum Historii Żydów Polin, które zrobiło wielkie wrażenie na naszych kolegach, ze względu na 

architekturę oraz sposób przedstawienia wystawy. Po skończonym obiedzie w Pizza Hut udaliśmy się na 

krótki(ze względu na niesprzyjającą pogodę) spacer do Łazienek. Atrakcje, które czekały nas we wtorek, 

 to Stadion Narodowy, CNK oraz Planetarium Niebo Kopernik i film pt: "Na skrzydłach marzeń 3D". 

Czwartego dnia naszej wymiany udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Torunia. Odwiedziliśmy 

muzeum generał Elżbiety Zawadzkiej oraz wzięliśmy udział w pieczeniu pierniczków w Muzeum 

Pierników. Zwiedziliśmy również rynek razem z przewodnikiem. Był to dla nas jeden z najbardziej 

wyczerpujących, ale również pełen wrażeń dzień. W czwartek wzięliśmy udział w zajęciach szkolnych 

(matematyka w języku angielskim i język angielski), aby uczniowie z Niemiec mogli zobaczyć, jak 

wyglądają lekcje w Polsce. Udaliśmy się również na Politechnikę Warszawską do gmachu technologii 

chemii, gdzie wzięliśmy udział w dwóch prezentacjach w języku angielskim przygotowanych przez 

studentów: Skóra oraz Polimery. Kiedy wróciliśmy do szkoły, tego dnia czekało nas spotkanie z 

burmistrzem miasta. Przedostatni dzień był nieco luźniejszy niż pozostałe, bowiem udaliśmy się na 

kręgle, gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy, a następnie do Wilanowa, gdzie zwiedziliśmy kilka komnat 

w pałacu Jana Sobieskiego. Wszystkim nam udało nam się spotkać, spędzić miło czas, poznać się i 

stworzyć niesamowite wspomnienia. Nie chcieliśmy, aby nadeszła sobota, nie chcieliśmy się żegnać. Ze 

smutkiem i łzami w oczach, ostatni raz wszyscy razem podpisaliśmy się na plakacie i udaliśmy do 

centrum, aby odwieźć naszych nowych przyjaciół do pociągu. Codziennie wieczorami rozmawiamy na 

Skypie i odliczamy dni do naszego ponownego spotkania, tym razem w Hannoverze. Ten tydzień był na 

pewno niezapomniany dla nas wszystkich i mamy nadzieję, że pozostaną z tej wymiany przyjaźnie na całe 

życie.  

 Weronika Górecka, IIb  i Zuzanna Lubaszewska, Ic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naszym piórem 
Dziś na kursie bywalec taki, 
zwymyślał sobie, mój nieboraki 
miłość wzajemną, płonną jak chleb 
w naiwności swojej będący. 
  
Dzisiaj zamyślony stał-  
jakby w (posąg?) zamienić się miał 
i rzutem oka.. 
co chciał, już miał. 
  
A wtem 
jakby czekał na coś z rana 
(na pewno nie na śniadania skrawek) 
  
 kto by się przejął kwintesencją pysznego  
                                                  dania? 
  
Adam Konecki 3a 
  
  
  
  
  
 

To, czym wydać się nam miało 
(Można rzec - chyba śnisz) 
Podjeść tak do kogoś śmiało 
I powiedzieć - wolisz mnie niż...?? 
  
Lata przemijające urywają 
Nasze drogi życia, przeplatając 
Życia naszego doczesnego 
Stawiając do kąta jasnego. 
  
Głupiemu się wydawać mogło 
"Może coś mocnego Cię przemogło?" 
Tak sądzę, drogi panie, 
Lampkę wina, świetlanej Damie! 
  
Życia kres ujaskrawia, 
Historię życia zgadując, 
Jak życia struny, co nastraja 
Budynek z duszy  
Podczas burzy 
dzień się chmurzy 
oczy mruży. 
 

Adam Konecki 3a

 


