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                       Rys. Paulina Niemyjska, klasa 1Ag 

                   Zobacz, ile jesieni!  

           Pełno jak w cebrze wina,  

           A to dopiero początek,  

           Dopiero się zaczyna. 
Julian Tuwim 



             

Wyjątkowy 14 października w naszej szkole.  
Ten dzień nadszedł niespodziewanie szybko, już od samego ranka 
na korytarzach naszego liceum widzieliśmy elegancko ubranych 
uczniów z niespodziankami dla swoich wychowawców, profesorów. 
Kwiaty, słodycze, a wszystko to w podziękowaniu za ich wielki trud, 
wkładany w nasze wykształcenie. ,,Dziękujemy" słyszeliśmy w wielu 
rozmowach tego dnia.  Uśmiechy nie schodziły z twarzy 
nauczycieli.  Dzień zakończył się nie mniej uroczyście, 
zorganizowany został apel z okazji Dnia Nauczyciela, połączony   
ze ślubowaniem klas pierwszych. Uczniowie wraz z nauczycielami 
przykładnie obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. ,,Pierwszaki" 
uroczyście przysięgały szanować i wkładać całe serce w godne 
reprezentowanie dobrego imienia szkoły oraz były świadkami 
przekazania sztandaru w kolejne ręce. Nauczycielom  i nowym 
uczniom naszej szkoły życzymy wielu sukcesów i samych dobrych 
wspomnień ze świeżo rozpoczętej współpracy!                                  
                                                      Julia Zwierzchowska, klasa 1Ap  

 

 

 

11 października - czytanie 

poezji:  O jesieni pogodnie; 

młodzież zadedykowała 

program naszym 

nauczycielom 

                      



 

                                                                         rys. Marysia Przasnyska, klasa 1Dg 

   

        Zakłamana prawda 

 

        Dookoła ciebie tyle ludzi,  

        Tyle uśmiechniętych twarzy,  

        Twoich przyjaciół,                                                   

        Oczy widzą, że oni są,  

        ale serce krzyczy, że nie ma 

                         Roksana Pieszczek, klasa 2A 



 

                                            

                 

                                               Granica 
 
                                          Każdy z nas po granicy chodzi,  
                                          Żyjąc w niepewności jak podczas powodzi 
                                          Patrzymy na świat jak spod tafli lodu, 
                                          Topiąc się w oceanie błędnego kodu. 
 
                                          Ta granica, ta granica między dniem a nocą, 
                                          Dobrem a złem, 
                                          życiem, 
                                          śmiercią, 
 
                                           Śmiercią, której doświadcza każdy z nas, 
                                           Udając, że jej nie widzimy 
                                           Zabiera ona ludzi mas 
                                           Może to przez to, że cały czas pędzimy. 
 
                                                                 Karol Orzechowski, klasa 1Dg 

 

 

           Złote, żółte, zielone,  

           Opadają liście młode  

           Strach na wróble wiatru słucha,  

           Zaraz będzie zawierucha. 

           Wszystko zaraz się odmieni  

           Gdy będziemy mówić o Jesieni. 

           W ciepłych dłoniach wiatru się skryję, 

           U blasku słońca zerwę kasztany  

           Poczekam aż przyjdzie dzień ukochany. 

 

                                   Natalia Włodarczyk, klasa 1Ag 

 



„Joker” – recenzja 

 Jest wiele filmów, które starają się przekazać coś więcej 

niż fabułę.  W zasadzie można tak powiedzieć w ogóle o filmach.  

Jest też wiele filmów wybitnych, które chwytają za serca, 

zmuszają do myślenia, wywołują skrajne emocje.  W ,,Jokerze” 

jest jednak coś, co zdecydowanie wyróżnia go spośród 

wszystkich filmów, jakie widziałem w swoim życiu. 

 Pierwsze wrażenie, patrząc na plakat filmowy, może być 
mieszanką różnych (niekoniecznie pozytywnych) uczuć, gdyż za 

reżyserię zabrał się Todd Phillips, który znany był z 

wcześniejszych filmów pokroju trylogii „Kac Vegas” albo „Rekiny 

wojny”, czyli kina niezbyt inteligentnego.  Takie mogło być 
pierwsze wrażenie i mogło się utrzymywać najwyżej do momentu 

zajęcia miejsca w sali kinowej.  Gdy już jednak ściemniły się 

światła, a seans „Jokera” się rozpoczął, byliśmy świadkami 

jednego z najwybitniejszych i najważniejszych filmów 

nakręconych w tym roku. 

 Choć „Joker” z założenia ma być filmem komiksowym, to 

tak naprawdę jest to ciężki dramat, opowiadający o tym, co się 

kryje w każdym z nas, a jest to odrobina szaleństwa.  

 Pierwszym i jednym z wielu ogromnych plusów tego filmu 

jest fenomenalny performance Joaquina Phoenixa.  Żeby postać 
była dobrze zagrana, to aktor musi się nią stać.  Phoenix się nie 

zmienił w swoją postać, on nią był od początku.  Jego występ jest 

oszałamiający, hipnotyzujący i zwyczajnie genialny.  Na 

przestrzeni lat mogliśmy być świadkami, jak kolejni aktorzy 

dokonują czegoś podobnego: Christoph Watlz w „Bękartach 

wojny”, Anthony Hopkins w „Milczeniu owiec” czy Ralph Finnes  

w „Liście Schindlera”; ci aktorzy dali z siebie wszystko, ale 

zaryzykuję stwierdzenie, że żaden z nich (co przyznaję z wielkim 

smutkiem) nie jest w stanie dorównać Joaqunowi.  Jednym          



 

z najbardziej przerażających aspektów jego gry jest fakt, że (tak 

mi się wydaje) każdy może w tej postaci znaleźć część siebie.  

 Kolejny powód, żeby zachwycać się tym filmem, to 

przepiękne zdjęcia i wspaniale dobrana i skomponowana 

muzyka.  Oba te elementy nadają filmowi niezwykle ciężki 

charakter i niesamowicie budują napięcie.  

 Sama fabuła nie jest zbyt skomplikowana.  Niespełniony 

komik, nie do końca zdrowy psychicznie, jest gnębiony przez 

szeroko pojęte społeczeństwo.  To zwiększa jego szaleństwo, 

jego prędkość spadania w otchłań beznadziejności i wściekłości.  

Aż w końcu wszystkie jego uczucia osiągają masę krytyczną.  

Pęka, nie mogąc pogodzić się z zasadami rządzącymi światem.  

A to doprowadza do katastrofy. 

 Todd Phillips zrobił coś niepojętego.  Z filmu, który, 

mogłoby się wydawać, jest tylko zwykłym origin story, który 

prawdopodobnie idzie jak wiele mu podobnych wzdłuż jakiegoś 
schematu, on z tego filmu zrobił coś o tak niesamowitym 

wydźwięku.  Dał nam możliwość do ogromnej, długiej debaty 

społecznej.  Ten film jest przerażający, ten film jest brutalny, ten 

film jest piękny, ten film jest mesmeryczny, ale na pewno ten film 

nie mógł być lepszy.  

 Trzeba obowiązkowo obejrzeć ten film.  Niekoniecznie     

ze względu na to, co tutaj piszę, ale ze względu na to, że to 

arcydzieło kinematografii skłania nas do refleksji nad samym 

sobą, ale też nad społeczeństwem, w jakim przyszło nam się 

rozwijać.  

Ignacy, klasa 2A 

    



 "Wieczór" autorstwa Susan 

Minot to historia starszej 

kobiety chorej na raka, której 

lekarze nie dają szans na 

dożycie jesieni. Anna Lord 

wspomina swoje życie, 

małżeństwa oraz miłości. 

Najważniejsze miejsce w jej 

wspomnieniach zajmuje 

romans oraz niespełniona 

miłość do Harrisa Ardena. 

Ich romans, mimo że nie 

skończył się małżeństwem, była dla niej bardzo ważny. Żaden 

kolejny mężczyzna nie zastąpił jej Harrisa. 
 

     Powieść ta jest historią umierania, rozliczania się z przeszłością 

oraz wielkiej miłości. Jest snuta ze wspomnień głównej bohaterki, jej 

myśli oraz bólu i cierpienia, które dotyka ją u schyłku życia. Historia 

Ann Lord jest nie tylko  historią miłości, ale też  i samotności. 

Pokazuje, jak główna bohaterka jest sama w obliczu rychłej śmierci  

i mimo, że ma kilkoro dzieci, które mieszkają w tym okresie z nią, 

zostają jej tylko myśli i wspomnienia. 
 

     Książka napisana jest pięknym językiem, ale w związku z 

tematyką i opowieścią opartą na wspomnieniach, trzeba czytać ją  

w wielkim skupieniu, gdyż łatwo się w niej pogubić. Warto jednak 

poświęcić jej czas, ponieważ mimo, że wymaga od czytelnika wiele 

uwagi, to daje piękną historię miłości i  śmierci, która wzrusza, 

zachwyca i zaskakuje. Jest to też idealna opowieść na długie 

jesienne wieczory.  
 

     Na podstawie powieści powstał w 2007 roku film, w którym           

w głównych rolach wystąpiły Vanessa Redgrave oraz Meryl Streep.  

                                   Polecał 
                                              Miłosz Szczepanik, klasa 1Ag 



              PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW DO CZĘSTOCHOWY 

 

      

 Dnia 8 października wszystkie klasy 

trzecie wybrały się   na wycieczkę do 

Częstochowy na Jasną Górę. Spod 

szkoły wyjechaliśmy chwilę przed 8 

rano,   a na miejsce dojechaliśmy około 

godziny 11. Podczas podróży 

zgłodnieliśmy, więc zatrzymaliśmy się   

w McDonald’s. Przed mszą mieliśmy 

odrobinę czasu 

wolnego, podczas 

którego pozwiedzaliśmy 

różne zakątki, tj.  wieżę, 

kaplicę oraz różne 

pomniki. W kaplicy 

pomodliliśmy się, 

poprosiliśmy o pomoc 

w zdaniu matury oraz 

zobaczyliśmy obraz 

„Matki Boskiej 

Częstochowskiej”. 

Równo o godzinie 12 

rozpoczęła się msza, która trwała troszkę ponad godzinę. Po jej 

zakończeniu postanowiliśmy pójść na spacer, odwiedziliśmy też 
włoską pizzerię. Około godziny 15 wsiedliśmy do autokaru i 

ruszyliśmy w stronę Piastowa. Późnym wieczorem, szczęśliwi, 

dotarliśmy pod naszą  szkołę.     

                                                                                                      

Patrycja Mróz, klasa 3A 



Kick-boxing – moja pasja  
 

- W dniu dzisiejszym goszczę u siebie dwóch młodocianych 

pasjonatów sztuk walk : Karola Orzechowskiego i Vlada Tatarova.  

 

Cześć, chłopaki!  

Chłopcy: Witamy!  

- Mam do was kilka pytań związanych z waszą fascynacją – kick-

boxingiem. Możemy zacząć?  

Chłopcy: Jasne.  

- No, dobrze. Powiedzcie mi, skąd wziął się pomysł na trenowanie 

właśnie kick-boxingu?  

Karol: Moja pasja do trenowania wzięła się z chęci integracji, a 

jednocześnie rywalizacji z rówieśnikami oraz z chęci dorównania im 

czy, po prostu, bycia lepszym. Miało to charakter małego wyścigu 

szczurów, natomiast przynosiło obfite efekty, w postaci: pewności 

siebie, znajdowania znajomości i przyjaźni oraz wyrabiania nawyku 

samodoskonalenia . Przez kilka lat trenowałem piłkę nożną, po czym 

przyszedł czas na krótkotrwałe przygody z pływaniem, tenisem 

ziemnym czy koszykówką. Po pewnym czasie piłka nożna mi się 

znudziła, nie wiem, czy było to tak zwane 'wypalenie sportowe' czy po 

prostu zacząłem mieć inne zainteresowania. Myślę, że jedno i drugie. 

Ze względu na to, że wysiłek fizyczny sprawiał mi niezmiernie dużo 

przyjemności, postanowiłem poszukać innego sportu i wtedy pojawiły 

się sztuki walki. 

Vlad: Jeszcze zanim przybyłem do Polski, trenowałem, przez długi 

czas, mieszane sztuki walki (MMA). Dawało mi to wielką przyjemność 
oraz rozwijało moją tężyznę fizyczną. Chciałem kontynuować te 

zajęcia, ale nie znalazłem tu żadnego takiego klubu. Z tego powodu 

musiałem poszukać czegoś innego i padło na kick-boxing, w klubie  

„Palestra Team”. Nie żałuję tego wyboru, gdyż w kick-boxingu działają 

te same grupy mięśni, a jedyna różnica to brak walki w parterze ( co 

nie jest tak przerażające, na jakie wygląda, gdy się o tym opowiada).  

- Od jak dawna trenujecie?  

Vlad: Trenuję już mniej więcej pół roku. Zacząłem od razu, gdy 

przyjechałem do Polski.  



Karol: Kick-boxing trenuję od roku. Wcześniej trenowałem przez kilka 

miesięcy karate kyokushin, ale, niestety, doznałem kontuzji, która 

wyłączyła mnie ze sportu na około pół roku. Oczywiście, po tym 

wydarzeniu nie mogłem nagle wrócić do normalnego trenowania. 

Musiałem powoli zwiększać wysiłek i obciążenie wywierane na nogę, 

która bywa bardzo obciążona w sztukach walki, polegających na 

dynamicznym poruszaniu się oraz kopaniu.  

- Okay. A powiedzcie, jak dzielicie treningi z zajęciami szkolnymi?  

Karol: Nie mam problemu z dzieleniem treningów i szkoły, ponieważ 
dobrze rozdysponowuję sobie czas. Owszem, czasem zdarza mi się 

opuścić ćwiczenia, ze względu na naukę, ale to tylko w skrajnych 

przypadkach, takich jak, wypadające sprawdziany czy kartkówki w dniu 

następnym. Uważam, że osoby, które mówią, że nie mają czasu na 

trening, ze względu na naukę, znalazły sobie taką wymówkę, gdyż nie 

chcą wykonać sobie planu dnia, który pokazałby, ile czasu spędzają na 

naukę, a ile na bezsensowne przesiadywanie na social mediach. 

Oczywiście, nie mówię, że nie spędzam czasu na tych czynnościach, 

ale staram się zwrócić uwagę na to, ile czasu marnujemy na 

przeglądanie mediów.  

Vlad: Uważam, że daję sobie radę z dzieleniem czasu  między swoimi 

obowiązkami a ćwiczeniami.  Treningi odbywają się w poniedziałki, 

środy i piątki. Rozpoczynają się o 18:15, a czas ich trwania to od 1,5h 

do 2h. Wracam do domu około godziny 21 i siadam do lekcji, a gdy 

muszę przygotować się do kartkówki lub sprawdzianu, jestem 

zmuszony zarwać nockę.  

- Wychodzi na to, że ambitnie i z rozwagą podchodzicie do tematu.  

Czy wasi rodzice nie mają problemu z waszą pasją?  

Vlad: Rodzice akceptują to, co robię i nie mają z tym problemu. 

Wiedzą, że dzięki temu w każdej sytuacji mogę się bronić i jestem 

bezpieczny. Dodatkowo wspierają mnie w tym, co napędza mnie do 

dalszego działania. Co do przyjaciół, to pochwalają moje 

zainteresowania i również wspierają mnie w nich. 

Karol: Myślę, że moi rodzice nie skupiają się tak bardzo na tym, że 

moją pasją jest kick-boxing. Wolą odbierać to jako rozwijanie  pasji       

i szlifowanie się w dziedzinie, która mnie interesuje, nie zapominając 

przy tym o nauce. Natomiast znajomi widzą we mnie tego samego 

człowieka - czy trenuję sztuki walki, czy nie. Cieszą się, że rozwijam 



swoją aktywność fizyczną  w sposób, który może też, pewnego dnia, 

służyć mi do samoobrony. Kończąc, bliscy          i znajomi wspieraliby 

mnie tak samo, niezależnie od tego, czy trenuję kick-boxing, czy 

zajmowałbym się czymś innym.  

- To bardzo miło z ich strony. Dobra, ostatnie pytanie. Macie zamiar 

brać udział w jakichś konkursach bądź olimpiadach?  

Vlad: Jak powiedział mój trener, będę mógł brać udział w zawodach 

czy konkursach w niedalekiej przyszłości, a jak na razie pozostaje mi  

trenować, trenować i 
jeszcze raz trenować.  
Karol: Jak na razie nie 

brałem udziału w 

zawodach i nie planuję 

prowadzić zawodowej 

kariery kickboxera, 

ponieważ jest to bardzo 

ryzykowne dla zdrowia,      

i nie mówię tutaj o ryzyku 

podczas walk, tylko o 

dyskomforcie związanym z 

funkcjonowaniem po 

skończeniu kariery. Istnieją wywiady z emerytowanymi zawodnikami 

MMA, np. z Renato Sobralem, który skarży się na to, że nie może 

chodzić w linii prostej czy że nie widzi na lewe oko (nie wspominając 

już o zwyrodnieniach stawów na całym ciele). Tak, zgadzam się ze 

stwierdzeniem, że bez ryzyka nie ma sukcesu, ale trzeba wyznaczać 
sobie granicę. Takie tematy, jak utrapienia sportowca po karierze 

zawodnika sztuk walki, często są zamiatane pod dywan, a warto mieć 
świadomość podejmowanego ryzyka i poświęcenia zawodników w tym 

sporcie.  

- Wychodzi na to, że już wszystko wiem. Dziękuję wam za rozmowę      

i poświęcony mi czasu.   

Vlad: Cała przyjemność po naszej stronie.  

Karol: To była do mnie czysta przyjemność, dziękuję za zaproszenie 

do wywiadu. 

 

                                  Rozmawiała  Patrycja Łuczak, klasa 3A 



Wizyta gwiazdy naszego dziennikarstwa  

               Dnia 16.10.2019 roku mieliśmy ogromną przyjemność gościć          
w progach naszej 

szkoły pana 

Aleksandra Sikorę, 

dzisiaj 

współprowadzącego 

m.in. Pytanie na 

Śniadanie czy 

Wkręconych w randkę, 

wcześniej  dziennikarza 

współpracującego  ze 

stacjami VIVA Polska, 

4fun tv, TO!TV, MTV 

Polska.  

Nasz gość, wchodząc energicznym krokiem,   

z uśmiechem na ustach, od razu zaskarbił 

sobie naszą sympatię. Spotkanie zaczął od 

podziękowania za zaproszenie i prośby, aby 

zwracać się do niego po imieniu.  Opowiadał 

o swojej młodości, wspominał cudowne chwile 

przeżyte w liceum, zdradził, jak zaczęła się 

jego przygoda z dziennikarstwem, od czasu 

do czasu przy tym żartując. Po wysłuchaniu ciekawej autoprezentacji 

naszego gościa, zaczęliśmy zadawać mu pytania, było ich mnóstwo, 

dotyczyły pracy dziennikarza, jego życia osobistego, marzeń 

spełnionych i niespełnionych, odbytych podróży. Zapytaliśmy nawet     

o to,  jakim samochodem do nas przyjechał �. Trwające około 2h 

spotkanie zakończyło się podziękowaniami, gromkimi brawami i 

pozowaniem do wspólnych zdjęć. Pan Aleksander, wzruszony 

zaistniałą sytuacją, sam zaczął bić brawa dla pani Jolanty Gąsiewskiej, 

by podziękować jej za zaproszenie go do naszego liceum.  

                Spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze, a 

Aleksander Sikora okazał się sympatycznym i godnym podziwu 

młodym człowiekiem.  

   Patrycja Łuczak, klasa 3A 


