
 

 

 

 

Styczeń/luty 2019         

                 

 

     Wisława Szymborska, Miłość szczęśliwa 

 

     Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne, 

     czy to poważne, czy to pożyteczne — 

     co świat ma z dwojga ludzi, 

     którzy nie widzą świata? (…) 

 



 

 

Perfect  

w sutannie? 
                        Dnia 11.02.2019 roku gościliśmy w naszej szkole biskupa 

Rafała Markowskiego,  polskiego duchownego rzymskokatolickiego oraz 

młodszego brata muzyka Grzegorza Markowskiego. Mimo krótkiej wizyty, 

nasz gość oczarował społeczność liceum i odpowiedział na dwa  pytania. 

W odpowiedzi na zapytanie, jak to po prostu  jest być biskupem, 

usłyszeliśmy obszerną opowieść o „przyjemnościach i trudach” pełnienia 

tejże posługi. Z kolei na pytanie odnośnie rozpoznania powołania 

usłyszeliśmy mądrą radę „rób to, co kochasz i nie oglądaj się na innych”. 

Reasumując tę  krótką,  ale jakże pokrzepiającą wizytację,  można 

powiedzieć, iż zamiast długiego kazania dostaliśmy złote rady.               

Dziękujemy!! 

                                                                                                   Joanna Seliga, klasa 3a 

 

Ksiądz biskup w towarzystwie księży - Macieja Chwarścianka, proboszcza 

parafii p.w. Św. Michała Archanioła  i ks. Jacka Gruceli, naszego katechety 



 

  Walentynkowe czytanie poezji w LO 

14 lutego 2019 r. odbyło się w naszej szkole walentynkowe czytanie 

poezji. Ze względu na święto zakochanych wszystkie zaprezentowane 

utwory traktowały o tematyce miłosnej. W czasie długiej przerwy        

na sali gimnastycznej zebrało się trzynastu lektorów z klas: I a, II a, I bc 

oraz III cd. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele oraz inni 

pracownicy naszej szkoły, a także liczna widownia (uczniowie klas  Ia, 

Ibc, II a , II bd, III cd, IIIa).  

Odczytane  utwory wyszły spod pióra wybitnych polskich 

poetów: Wisławy Szymborskiej , Adama Asnyka, Haliny 

Poświatowskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Lechonia, 

Czesława Miłosza i Bolesława Leśmiana. Pojawiła się także 

anglojęzyczna wersja zabawnego wiersza Jana Brzechwy pt. 

„Hipopotam”, który przeczytała Ela Majewska z klasy II a.          

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i wprowadziło wszystkich      

w liryczny nastrój. 

Piotr Jądrzyk, klasa 2a 

       

              



SPOTKANIE  Z POETĄ 

  Pawłem Kubiakiem 

 

 

 

cz.2 Warto pisać 

Pisanie do szuflady to mit. Moim zdaniem robią tak osoby skryte, które 

nie chcą uzewnętrznić uczuć. Według mnie człowiek o zdrowych 

zmysłach pisze, by podzielić się tym ze światem. Człowiek, mimo 

wszystko, jest społecznym zwierzęciem. 

Przypomniała mi się sytuacja, w której kolega z Gdańska opowiedział 

mi, jak kiedyś zadzwoniła do niego o drugiej w nocy aktorka, aby 

przeczytać mu mój wiersz; kolega był lekko zbulwersowany, ale dla 

mnie było to budujące zdarzenie 

Jestem autorem pierwszej kroniki Piastowa, nie mogłem nazwać tej 

książki monografią czy historią, bo takowe wymagają opracowań, np. 

geograficznych, przyrodniczych itp., a mnie interesowały szczególnie 

sprawy ludzi, dawnych mieszkańców. W bibliotece książka jest 

rozerwana od czytania, zdarzyło się, że ktoś został zamknięty              

w bibliotece, ponieważ się zaczytał. Dlatego m.in. warto pisać, aby 

komuś z czytelników ubogacić przeżycia, doznania. 

Nie zamierzam publicznie interpretować moich wierszy, uważam, że 

ludzie piszący mają niewielki wpływ na odbiór ich dzieł, zwłaszcza 

poeci narażeni są na niezrozumienie. 
 

Wielu poetów, zwykle starszego pokolenia, dąży do jednoznacznego 

przekazu myślowego swoich utworów, jednak zazwyczaj takie wiersze 

są poetycko słabsze, traci na sile duch poezji, emocja. 

 

Ewie Tykwińskiej  opowiadał pan Paweł Kubiak 



 
Księga 
 

Leży, 

leci od rozpadłych kości 

od mglistych wspomnień. 

Zapisujemy swoje znaki, 

połyskujące, złociste, błotniste, 

biegniemy, wleczemy się, stoimy. 

Słońce wysyła anioła, 

zwiastuna kolejnych kartek, 

a może tylko wierszy. 

 
Zostawiłem zapis błota, 

zapis chleba i pragnienia, 

alfabet wędrownych butów, 

pojedynczy jak drzewo na skraju. 

Lasu? 

                                Paweł Kubiak 

 

ON 
 

Śnieg zasypał drzewa,  

Zasypał chodniki,  

Zasypał całą mnie,  

Zamroził moje serce.  

Wtedy znalazł się On,  

Po środku otchłani,  

ten jeden On.  

Stanął naprzeciw,  

Spojrzał na mnie,  

Rozpalił moje wnętrze,  

To właśnie On.  

             Roksana Pieszczek, klasa 1a 



Dziadek do orzechów w łódzkim Teatrze Wielkim  

Niedawno w jeden z zimowych wieczorów miałem przyjemność 
oglądać przedstawienie baletowe  Dziadek do orzechów w Teatrze 

Wielkim w Łodzi. Jako dziecko zawsze lubiłem tę niezwykłą baśń 

E.T.A. Hoffmanna, więc byłem bardzo ciekawy jej inscenizacji. Dziadek 

do orzechów jest klasycznym baletem wystawianym od roku 1892. 

Scenografia łódzkiego  spektaklu wydała mi się bardzo sugestywna,    

a dopełniała ją gra świateł, nadając przedstawieniu dynamizmu. 

Dekoracje były barwne i pomysłowe, dopracowane w najmniejszych 

szczegółach.  

          Urzekł mnie w szczególności sposób, w jaki aktorzy 

koordynowali swoje ruchy z muzyką, zachowując przy tym grację          

i nadając figurom tanecznym delikatności. Stroje tancerzy również 
pięknie się prezentowały, a oryginalne rekwizyty przyciągały uwagę       

i dodatkowo budowały atmosferę cudowności. Kolejna rzecz, która mi 

się spodobała, to efekty specjalne oraz sposób ukazania 

poszczególnych postaci. Szczególne miejsce na mojej liście zajmuje 

Król Myszy, przedstawiony tu w bardzo pomysłowy  sposób. W scenie, 

gdy jedna z głównych bohaterek , Klara, śpi w  swoim pokoju, na 

ścianie pojawia się cień zwierzęcia z siedmioma głowami. Pomysł ten 

wydaje się prosty, ale wielki cień w połączeniu z niskim i złowrogim 

głosem antagonisty robi naprawdę duże wrażenie. 

          Jednakże muszę wskazać także na pewne niedociągnięcia. 

Mikrofony, którymi posługiwali się aktorzy, wydawały się 

rozregulowane lub zanadto przyciszone, przez co nie wszystkie 

kwestie można było zrozumieć. Pewien dyskomfort wiązał się także   

ze zbyt nisko zawieszonymi fotelami, które dzieciom utrudniały 

śledzenie akcji. 

          Pomimo tych niedopatrzeń, uważam, że Dziadek do orzechów 

jest jak najbardziej wart zobaczenia, gdyż pozwala przypomnieć sobie 

magiczny klimat dzieciństwa. Szczerze polecam.  

Piotr Jądrzyk, klasa 2a 

 



Zemsta nietoperza w Teatrze Narodowym 

Nie wiem, co jest bardziej niepokojące, fakt, że ktoś pozwolił   

na wpisanie tego spektaklu do repertuaru czy może to, że został 

wystawiony w Teatrze Narodowym. Jest to bowiem rzecz wykonana 

jakby od niechcenia. Zupełnie jakby dyrektorzy powiedzieli, że 

wystawić  trzeba niezależnie od tego, czy się chce czy też nie. 

Przyznaję, nie jestem szczególnym amatorem muzyki Straussa 

(żadnego z nich). Myślałem jednak, że być może uda się wspomnianą 

w tytule operetkę przedstawić w jakiś ciekawy, nowatorski, a przede 

wszystkim profesjonalny sposób. Złudzenie to jednak minęło w 

momencie, gdy zająłem swoje miejsce na widowni. 

Jednym z głównych problemów spektaklu jest to, że on sam nie 

wie, czy chce być przedstawiony w sposób nowoczesny czy tradycyjny 

(i mówię tutaj o śpiewie, a nie o scenografii, bo scenografia jest aż 
nazbyt nowoczesna), zdarza się, że raz słyszymy piękny sopran,         

a chwilę później śpiew przypominający zawodzenie w jednym z 

amerykańskich barów. Jak się raz zwróci na to uwagę, trudno wyjść     
z widowni spokojnym. Z resztą nie pomaga fakt, że aktorzy sami 

sprawiają wrażenie jakby chcieli mieć to za sobą.  

Chaos – tym jednym słowem można określić to, co dzieje się   

na scenie, a co pierwotnie miało zapewne uchodzić za choreografię. 

Chaos towarzyszy nam cały czas, nawet w scenach, które powinny być 
choć nieco spokojniejsze od całości. Aktorzy latają we wszystkich 

kierunkach bez większego sensu, szturchając się i popychając w imię 

komedii. A skoro o komedii mowa, to nie było chwili, żebym zaśmiał 

się, chociaż w duchu (jak na ironię, moment, w którym widownia 

najgłośniej się śmiała, był w całości po rosyjsku), a wśród uczuć, jakie 

mi towarzyszyły, dominowało zażenowanie.  

Śpiew, choreografia i humor już omówione. Przejdźmy zatem 

do scenografii. Jest nudna. Nie ma w niej dynamiki. Przez 3,5 godzinny 

spektakl zmienia się trzy razy i to zawsze w trakcie antraktu. Przez co 

najmniej godzinę jesteśmy zmuszeni do wpatrywania się w słabej 

jakości scenerię przedstawiającą nieciekawe wnętrza. Jedyny ruchomy 

element (poza aktorami) to drzwi, które, mimo wszystko, są otwierane  



i zamykane zdecydowanie za często, co potęguje tylko chaos. I może 

wrócę jeszcze tutaj do chaosu, bowiem może jednak powinniśmy być 
wdzięczni scenografom, że postawili na prostotę. Być może ograniczyli 

w ten sposób wielkość zamieszania, a ja zyskałem na spokoju ducha.  

No, dobrze, ale w takim wypadku, czy jest cokolwiek na plus    

w tym przedstawieniu? Czy jest coś, co mogłoby wywołać pozytywne 

wrażenie? No, więc, o dziwo, jest coś takiego. Mam tutaj na myśli 
muzykę zagraną przez niewielką orkiestrę, wśród której dominował 

fortepian. Nadawało to jakiegokolwiek klimatu i pozwalało skupić się  

na czymś innym niż na obrazie, a mianowicie na dźwięku. Trzeba było 

się tylko skupić i oddzielić śpiew od melodii. A potem skupić się na 

melodii.  

Podsumowując, w Zemście nietoperza nic się nie zgadza.  Nic 

nie jest w porządku. Spektakl jest za długi i za mało profesjonalny. 

Zagrany i zaśpiewany źle. Od wizualnej strony też zrobiony niedobrze. 

Wszystkie te minusy, te negatywy cechujące całą tę kulturową 

degrengoladę sprawiły, że wielce zirytowany zmusiłem się do wyjścia 

po drugim akcie. Nie żałuję tej decyzji. 

Obiecuję, że następnym razem zrecenzuję coś dobrego             

i przyjemnego… 

…albo i nie. 

IR 
 

 
 

Zemsta nietoperza - operetka Johanna Straussa syna 
 
Premiera spektaklu w Teatrze Narodowym 19 stycznia 2019 

Reżyseria: Michał Zadara 

Kierownictwo muzyczne: Justyna Skoczek 

Scenografia: Robert Rumas 

 



 

  

 

„You”  

   Niedawno na Netfliksie pojawił się nowy serial „You”. Cały sezon 

obejrzałam w jeden dzień i – och! – chciałabym więcej i więcej! Serial 

nakręcono na podstawie powieści Caroline Kepnes o tym samym tytule 

i uważam, że wielkie ukłony należą się zarówno jej, jak i twórcom ekranizacji 

za to, jak zręcznie potrafią połączyć losy bohaterów z klasykami, przez co cała ta 

historia nabiera zupełnie innego wymiaru i będzie cudowną przygodą dla osób, 

które kochają się w książkach. 

O czym opowiada serial “You”? 

Główny bohater, Joe, poznaje blondynkę o pisarskich zapędach. Jako kierownik 

księgarni i zapalony miłośnik literatury czuje się zaintrygowany dziewczyną 

i powoli wkracza do jej świata. Szybko okazuje się, że dziewczyna jest w rozsypce 

– kiepskie związki, nie może skupić się na pisaniu i nie potrafi żyć jak wolny 

człowiek. Joe, niczym rycerz na białym rumaku, postanawia usunąć wszelkie 

przeszkody spod jej stóp i uczynić najszczęśliwszą dziewczyną idealnego faceta. 

I tu wszystko się zaczyna. Fakt, iż Joe jest popaprańcem, wychodzi na jaw bardzo 

szybko. Ale to wcale nie sprawia, że się go nienawidzi. Właściwie to trudno jest 

zrozumieć, co nim kieruje, dlaczego stał się tym, kim się stał i jak działa jego 

umysł.   Nie skupiajcie się tylko na intrygującym romansie i chorobie psychicznej. 

Serial niesie za sobą niesamowity przekaz. Spytacie, dlaczego, przecież to historia 

o wilku i owieczce, ALE! Szczególną uwagę zwrócono tutaj na problem 

uzależnienia od mediów społecznościowych, za pośrednictwem 



których nie tylko kreujemy swoje życie, ale też ściągamy na siebie uwagę 

potencjalnie niebezpiecznych ludzi -  patrz Joe. Jeżeli choć kilka osób zmieni 

swoje przyzwyczajenia po spojrzeniu na tę kwestię z perspektywy stalkującego 

psychola, można uznać, że ten ważny społecznie przekaz miał sens. 

Dlaczego warto obejrzeć “You”? 

      Jeżeli jesteście fanami thrillerów psychologicznych i widzieliście ich już całe 

mnóstwo, to “You” może Was odrobinę rozczarować. Serial trzyma w napięciu, 

trudno się od niego oderwać, ale bywają tu momenty absurdalne aż do przesady. 

Mam tu na myśli scenę w  posiadłości na odludziu, podczas której nie mogłam 

opanować śmiechu. W wiele rzeczy uwierzę, ale to tutaj mnie przerosło. Mam 

nadzieję, że nikt się nie obrazi, że to powiem, ale BDSM w tym serialu to skecz 

kabaretowy wpleciony przez producentów. Mimo tego uchybienia, uważam 

“You” za serial bardzo dobry. Ujęła mnie gra światłem, kadry, przy których ma się 

ochotę wcisnąć pauzę i chłonąć detale. To one zresztą czynią ten serial 

tak klimatycznym, przyduszającym i pochłaniającym bez reszty. Mocnym 

punktem serialu jest także obsada aktorska. Penn Badgley w roli niepozornego – 

acz psychicznego – księgarza wypada naprawdę świetnie. Z jednej strony jest 

uczynny chłopak o uroczym uśmiechu, z drugiej mrok. Fantastycznie wypada 

także Shay Mitchell, której postać jest wyborna w każdym calu – wyniosła 

i okrutna, a przy tym tak piękna i magnetyzująca, że trudno oderwać od niej 

wzrok. Największy problem mam z Elizabeth Lail. Teoretycznie nie można nic 

zarzucić, bo fantastycznie pasuje do roli pogubionej w życiu dwudziestoparolatki, 

ale jest w niej coś sztucznego, coś irytującego, co momentami odpychało mnie 

od  Guinevere Beck. Polecam Wam obejrzenie “You”, jeżeli lubicie trzymające 

w napięciu historie, które może nie są wybitne w swoim gatunku, ale mają 

w sobie coś przyciągającego, co nie pozwala oderwać się od ekranu. Jestem 

pewna, że ten serial na długo pozostanie w mojej głowie; oby w Waszej także. 

Bądźcie uważni…. 

Joanna Seliga, klasa 3a 



 
 

W Centrum Nauki Kopernik 

 
        18 stycznia mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie. Zobaczyliśmy wiele obiektów z dziedzin nauk 

fizycznych, chemicznych, biologicznych i innych. Można 

samodzielnie dokonać tam wielu doświadczeń laboratoryjnych          

i skorzystać z różnych narzędzi interakcyjnych. Atrakcją, która 

najbardziej zapadła mi w pamięć, był kompas polityczny. Na tablicy 

interakcyjnej utworzono quiz, dzięki któremu za pomocą paru pytań 

odkrywaliśmy swoje stanowisko polityczne. Znajdywały się tam 

pytania dotyczące polityki, m. in. społecznej czy też gospodarczej. 

Dzięki odpowiedziom użytkownika  komputer ustalał nasze poglądy. 

Współgrała z tym ekranizacja polityków,  w zależności od programu 

politycznego partii, do której przynależą, oddając swoje emocje. 

Uważam, że wycieczka do Centrum to dobry sposób na umilenie 

czasu dla osób w niemal każdym wieku. Na pewno kiedyś tam 

powrócę, aby wzbogacić swoją wiedzę. 

 
Emilia Parzydło, klasa 2a 

        



 

PODCZAS ZIMOWYCH FERII I NIE TYLKO POLECAMY 

 

Opracował Damian Lewandowski, klasa 1d 


