
 

Listopad 2019 

 

 

 

 

                                                                      Rys. Julia Kosińska, klasa1ag 



  
 

„Lwów, piękny Lwów” 

Początek listopada był czasem niezwykłym, szczególnie z powodu 

wyjazdu do Lwowa. Najważniejszym punktem wypadu był wolontariat w 

ramach, którego wsparliśmy organizacje pomagające potrzebującym na 

Ukrainie. Jednak mieliśmy też chwile wytchnienia, które mogliśmy poświęcić 

na podziwianie wspaniałego miasta. 

Po przyjeździe do Lwowa zwróciłem uwagę na piękne kamienice, 

podobne do tych występujących na Starym Mieście w Warszawie. Co 

ciekawe, na wielu z nich można było zaobserwować polskie oznaczenia 

(pamiętajmy, że Lwów przez bardzo długi czas był polskim miastem). Po 

ulicach jeździło bardzo wiele starych samochodów, szczególnie rzuciły mi się 

w oczy poradzieckie Łady, od których aż roiło się na drodze.  

Mieliśmy okazję zwiedzić piękny Cmentarz Łyczakowski, gdzie 

zobaczyliśmy min. grób Marii Konopnickiej oraz Mogiłę Orląt Lwowskich. 



Sama nekropolia szczególnie mnie oszołomiła swoimi ogromnymi rozmiarami 

i położeniem. Widok pięknych mogił, ulokowanych na wzgórzu, pośród 

licznych drzew  zaparł nam wszystkim dech w piersiach. Szczególnie 

spodobały mi się popiersia nad niektórymi nagrobkami, które były wykonane 

z najwyższą starannością (chciałbym zostać pochowany w takim miejscu ☺). 

Zobaczyliśmy także centrum miasta, gdzie przewodnik oprowadził nas 

po takich pięknych miejscach, jak Opera Lwowska, rynek oraz liczne kościoły   

i cerkwie. Znajdowało się tam również mnóstwo ciekawie wyglądających 

restauracji, ale, niestety, z powodu braku czasu nie mieliśmy okazji w nich 

zagościć. Naszym podstawowym miejscem do spożycia posiłku była Puzata 

Chata, ukraiński odpowiedniki McDonalda. Było smacznie i szybko, a to nam 

wystarczyło. 

Wyjazd do Lwowa na długo pozostanie w mojej pamięci, każdemu 

polecam zobaczyć to piękne miasto, szczególnie ze względu na jego historię    

i zabytki.                                                                      

                                                                           Piotr Jądrzyk, klasa 3a 

     



 

Zdjęcia Piotr Jądrzyk, Kacper Szczepanik, klasa 3a 

 



Życie wieczne 

  
Żeby żyć wiecznie, potrzeba wiele pracy i zdrowia, 
Zaistnieć w pamięci u ludzi bo o tym jest mowa, 
Wystarczy z odwagą spojrzeć śmierci w oczy, 
Zmienić myślenie i sprawić, żeby zimny deszcz był uroczy, 
Wszystko przemija i nie zauważamy, jak pętla na naszych 
szyjach co dzień mocniej się owija, 
Czuję, że wygasam przy tych ludziach kłaniających mi się do 
pasa, 
Próbuję nie patrzeć na te manipulacje, 
Ludzi konflikty, kłótni inscenizacje 
Czekam niecierpliwie na owacje, 
Bo wiem, że wszyscy w końcu przyznają mi rację. 
  
Chciałbym, żeby każdy zrozumiał, 
Że pokonywanie swojej osoby to jest codzienny rytuał, 
A i tak jak jeden mąż, 
oszukujemy siebie wciąż, 
Bo nie chodzi o to, żeby codziennie czuć się bajecznie, 
bezpiecznie 
Chodzi o to, by żyć z głową do góry, 
sięgać gwiazd i nie patrzeć na burzowe chmury, 
większość powie, że są to lekkie tortury, 
prawda boli, bo właśnie takie osoby budowały mosty i niszczyły 
mury. 
  
  
Większość szuka pomocnej dłoni, 
Nie zdaje sobie sprawy, że ma ją na końcu ręki, 
Czołgając się w szczęścia pogoni, 
Naprawdę to oni są przyczyną swojej udręki, 
Niewykorzystane zasoby są skarbami, które kryją groby, 
Ludzie źle rozumieją carpe diem 
I w efekcie odchodzą z każdym dniem.  
 
                                                 Karol Orzechowski, klasa1dg 
 

        



 

Cmentarz 
 
Jest piękna jesień  
Chodzą tu ludzie  
Co są zabłąkani w swoim absurdzie 
Jest Pan generał i Pani pisarka  
Jakiś bezdomny, wróżbitka, Cyganka 
Twarze ich blade, a skóra zimna 
Ubrania stare, z dziurami na wylot 
Patrzę na niego to chyba pilot 
Wpatrzony w zdjęcie swojej miłości  
Takiej odwagi tylko pozazdrościć  
Na jego odwrocie kod napisany  
Dla niego jak lek na wszystkie rany 
Szkoda, że taki los był im dany.  
 
                               Karol Orzechowski, klasa 1dg 

 

             Piasek w klepsydrze się przesypuje, 

A oczy bledną z latami, 

 Życie nas powoli rozszarpuje, 

    A ludzie kaleczą czynami, 

 

            Zostały tylko bestie przebrane za ludzi, 

W tym pokoju zalanym łzami, 

           Najwidoczniej tak bardzo im się nudzi, 

Że muszą zabawiać się nami. 

                                                        M.O. 



 

Było mi z tobą dobrze, było mi z tobą źle. 

Teraz być z tobą niedobrze, ale czy bez ciebie źle? 

Nie.  

Patrycja Łuczak, klasa 3a  

 

                              Rys Natalia Wilewska, klasa 1ag 

 

                         Teoria życia  

        Powiedziałaś A,  

        Musisz powiedzieć B,  

        Nie ma, że uciekniesz,  

        Nie ma, że się poddasz,  

        Nie ma, że powiesz nie,  

        Bo inaczej nie będzie Cię.  

Roksana Pieszczek, klasa 2a 



Everyday Death (1. odcinek) 

12 grudnia 2019 

   Pogoda jest ponura jak zwykle o tej porze roku. Jest dość cicho. Słychać 
jedynie wydobywające się co jakiś czas krzyki rozpaczy z wnętrza 

kościoła. Wielkie frontowe drzwi otwierają się. Z wnętrza kościoła 

wychodzi powoli grupa osób. Z mojego miejsca idealnie widać kto to. 

Janette Carter szła na przodzie wraz ze swym mężem Thomasem. 

Milczeli, nikt się do siebie nie odzywał. Nawet na siebie nie spoglądali. Za 

nimi wraz z dziadkami szła dwójka ich dzieci, Charlotte   i Rachel. Po nich 

wychodziła dalsza rodzina. Stałam na tyle blisko, aby móc ujrzeć ich miny. 

Były one pełne żalu, bólu… i niezrozumienia. To oczywiste.  W końcu, jak  

można zrozumieć, że człowiek, którego się kochało, popełnił samobójstwo. 

Mam na myśli córkę Janette i Thomasa. Nazywała się Emma. Niecały 

miesiąc temu skończyła dopiero 15 lat. Miała niebieskie oczy, piękne 

brązowe włosy… Była dość niska i szczupła… 

Po pochowaniu ciała cała rodzina udała się do restauracji. Jedli w  

milczeniu. Nikt się nie odzywał i każdy zajmował się tylko swoim talerzem. 

Żadna z obecnych tu osób nie potrafiła zacząć jakiejś konkretnej rozmowy. 

A może po prostu nikt nie chciał rozpocząć tego tematu…  W pewnym 

momencie Charlotte podbiegła do mamy.                                                                       

–Czemu nie ma Emmy? Gdzie ona jest- dziewczynka zaczęła płakać.                                                           
–Nie wiem, kochanie. Twoja siostra była po prostu wiecznie 

niezadowolona. Zawsze myślała tylko o sobie. Miała gdzieś uczucia 

innych. Była nieznośną dzie…                                                                        

-Janette! Uspokój się. Obrażanie naszej córki nic ci  nie da.                                                                 

–Ale to prawda. Myślisz, że pomyślała o nas, nie! Miała gdzieś to, jak my 

się będziemy czuć.  
 –Sądzę, że wtedy bardziej zajmowała się tym, co ona czuła.                                                                    

Zrobiło mi się smutno, gdy usłyszałam, co moja matka myśli o mnie i o 

moim samobójstwie. Jak mogła powiedzieć, że o nich nie myślałam? 

Robiłam to i to wiele razy. Jednak po przemyśleniu wszystkiego doszłam 

do wniosku, że nie opłaca się znosić tego wszystkiego dla nich. Owszem, 

kocham ich bardzo, ale  już po prostu nie mogłam… A jeśli się jeszcze nie 

domyśliliście, to ja jestem Emma Carter. Oni mnie już nie zrozumieją.  

Jednak wy możecie to zrobić.  

                                                          Dominika Gałkowska, klasa 1ep 



        Atlas Szczęścia 

autorstwa Helen Russell to 

fantastyczna książka ukazująca 

33 kraje     i ich sposoby na 

szczęście. Autorka zabiera nas    

w podróż do Brazylii, Chin, 

Japonii, Włoch oraz wielu innych 

miejsc   na świecie. 

  Każdy rozdział poświęcony jest 

jednemu państwu i rozpoczyna 

się słowem, które  definiuje  

szczęście jego narodu. 

Następnie poznajemy kulturę tego kraju, społeczeństwo oraz jego  

sposób na szczęśliwe życie. Na koniec rozdziału autorka udziela nam 

kilku rad, które pomogą osiągnąć szczęście w stylu danego kraju. 

  Książka pozwala oderwać się od naszej regionalnej rzeczywistości, 

pojechać w podróż dookoła świata i poszerzyć horyzonty. Każdy 

kolejny rozdział daje nam więcej inspiracji na codzienne życie oraz 

pomaga choćby na chwilę zmienić środowisko. 

  Chciałbym przybliżyć Wam kilka faktów z różnych krajów, które mam 

nadzieję zachęcą Was do zapoznania się z ich kulturą oraz książką 

Helen Russell. 

  Na początek Australia i jej "fair go", które mówi, że każdy zasługuje 

na drugą szansę. Ludzie w tym kraju są nastawieni do siebie pogodnie 

oraz są bardzo towarzyscy i rozmowni. W Bhutanie najważniejsze jest 

"Szczęście Narodowe Brutto". Tak więc największą wartością państwa 

jest zdrowie i szczęście obywateli. Dla Brazylijczyków ważne jest 

"saudade", które określa poczucie melancholii i tęsknoty za 

szczęściem, które przeminęło. Chińskie pojęcie szczęścia określa cel 

życia i jego sens. Najciekawiej jest jednak w Danii, gdzie funkcjonuje 

"szczęścia w pracy". Ludzie tam mają dużo więcej wolnego czasu, nie 

ma hierarchii stanowisk, a atmosfera w pracy jest bardzo przyjazna. 

Jest jeszcze wiele innych ciekawych przepisów na szczęście, po które 

zapraszam do lektury Atlasu Szczęścia. 

                                                            Miłosz Szczepanik, klasa 1ag 



Po muzeum 

Byłem ostatnio w muzeum (z własnej woli nadmienię) i jest to fakt 

o tyle ważny dla tego artykułu, o ile konieczne jest jakieś miejsce akcji. Nie 

będę opowiadał o samej wystawie (po co?) tudzież o osobie pracującej w 

tymże muzeum. Osoba to starsza pani, której zadaniem jest przyjmować 
płaszcze, torebki itd. Szatniarka, ogólnie mówiąc. Ale co w niej było 

takiego niezwykłego, że aż skłoniło mnie (a raczej biorąc pod uwagę 

wcześniejszą “niemoc twórczą”, zainspirowało) do napisania tego, co 

macie teraz okazję czytać? Oczywiście, że zachowanie.  

Przyłapałem ostatnio siebie i nie tylko siebie, ale też wiele osób 

dookoła mnie traktujących kwestię oddania kurtki, kupna biletu do kina czy 

zapłacenia przy kasie jako automatyczną, gdzie relacja z osobą przed 

nami ogranicza się do oddania numerka albo podania ceny i zapłaty. I ok, 

nie ma w tym nic złego. Gorzej, gdy jako klienci zaczynamy być 
roszczeniowi, nieprzyjemni i chamscy. Sam wielokrotnie doświadczyłem 

takiego zachowania w swojej pracy i teraz wiem, jakie zachowania 

szczególnie mogą uderzyć taką osobę “za ladą”.   

Proste prace (takie jak moja) są zazwyczaj monotonne i nudne. 

Dlatego też nietrudno wpaść w stan, który reprezentowałyby słowa: ,,do 

łóżka!”. Tym bardziej zadziwiła mnie postawa tej jakże przesympatycznej 

pani. Uśmiechnięta od ucha do ucha (a nie był to wymuszony uśmiech, 

wiem, bo jej oczy też się uśmiechały), spokojna, sympatyczna, serdeczna. 

Co w tym dziwnego? Pewnie nic, ale sumując pewne fakty, jak na przykład 

to, że stała tam już pewnie kilka godzin, że ludzie są różni i musieli nieźle 

dać jej w kość przez ten czas, no i ww. monotonność trzeba naprawdę 

zacząć ją podziwiać. 

Oczywiście, dalej można się zastanawiać, po co ja to w ogóle 

piszę. Ano po to, że teraz takie zachowanie, taka postawa jest naprawdę 

rzadkością. Szczerze się przyznam, że ja nie pamiętam, kiedy ostatnio 

miałem do czynienia z taką dobrocią.  

I taka prosta refleksja mnie naszła, że my (Polacy) to ogólnie 

smutni ludzie jesteśmy, a to nikomu nie służy. Dlatego też chciałem 

podzielić się taką drobną historyjką.  



Na sam koniec wizyty w muzeum, gdy odbierałem płaszcz i torbę, 

naszła mnie myśl, że w sumie, jak na nasze (polskie) realia, to ta pani jest 

wręcz nieprzyzwoicie miła. Moja dziewczyna, z którą tam byłem, znana mi 

ze swojej empatii, tuż przed wyjściem wyskoczyła z pudełkiem ciastek 

(pierniczków korzennych) i poczęstowała panią. I wtedy zdarzyło się coś, 
co mnie chyba najbardziej uderzyło. Choć nie popłynęły strumieniem po 

policzkach, to napłynęły do oczu tej pani łzy prawdopodobnie wzruszenia. 

I jak wcześniejsze kwestie poruszane w tym tekście jakoś byłem w stanie 

zinterpretować, odnieść do nas, tak niestety tutaj jestem bezradny. Nie 

mam pojęcia, co łzy mogły oznaczać, ale dla mnie był to przykry widok.  

Chociaż może nadinterpretuję tutaj? Może jesteśmy weseli (tylko 

autor, pesymista), a łzy tej pani to przywidzenie. Faktem jest jednak, że 

gdyby było trochę więcej osób jak ta pani, żyłoby nam się trochę lepiej i 

lżej. Takie jest moje zdanie, a Wasze? 

IR – IIA 

 

 

Bieg przenosi do innego świata 

- Witam ponownie. Tym razem goszczę u siebie zawodową sprinterkę oraz 

uczennicę klasy pierwszej, Justynę Panasiuk. 

Justyna: - Cześć wszystkim!  

- Justyna, mam do ciebie kilka pytań odnośnie twojej pasji do biegania. 

Możemy zaczynać?  

Justyna: - Jasne.  

- Powiedz mi, od jak dawna biegasz?  

Justyna: - Generalnie biegam od dawna, ale tak już bardziej profesjonalnie to 

od 4 lat. Siedzę dzień w dzień na treningach, a wcześniej zajmowałam się 

również sportami zespołowymi.  

- A jakie to były sporty?  

Justyna: - 3 lata trenowałam kosza, ale jakoś mi się to z czasem znudziło, nie 

sprawiało takiej przyjemności. Potem prawie 3 lata grałam w siatkówkę, 

dopóki nie złamali mi palca na turnieju i dostałam zakaz gry. 

- No, dobrze. Skąd wzięła się u ciebie pasja do biegania?  

Justyna: - Żyję w rodzinie, w której każdy miał choćby niewielką styczność ze 

sportem. Jako jedyna dziewczyna, w najbliższej rodzinie, byłam zachęcana do 



wielu różnych aktywności fizycznych, ale już od najmłodszych lat wyróżniałam 

się szybkością. Z początku nie zdawałam sobie sprawy  z ukrytego talentu, 

dopóki nie wypatrzyli mnie trenerzy i nie zaprosili na pierwszy trening. Potem 

bywały lepsze  i gorsze chwile, ale nie potrafiłam odpuścić żadnego treningu. 

Gorączka, migrena, kontuzja, nic mnie nie powstrzymuje od pójścia na 

trening. Jest to piękna przygoda, która mam nadzieję, że zostanie ze mną do 

końca. Sprawia mi to niesamowitą przyjemność, a także przenosi do "innego 

świata".  

- Skoro masz, że tak to ujmę, „sportowe korzenie”, to na pewno bierzesz 

udział w wielu olimpiadach lub zawodach.  

Justyna: - Tak, biorę udział w wielu zawodach. Generalnie wygląda to tak, że 

jest dany sezon, zależnie od pory roku, w którym mam co tydzień starty. 

Zdarzało mi się brać udział w kilku różnych zawodach jednego dnia.  

- Jejku, to naprawdę dużo. Podziwiam cię.  

Justyna: - Dziękuję!  

- Jaki jest twój największy dystans i czy masz w planach go  pokonać?  

Justyna: - Jestem sprinterką w sezonie halowym. Biegam najczęściej: 60, 200 

lub 300 metrów, a w letnim i jesiennym od 100 aż po 400 metrów, zależnie od 

zawodów. W planach mam uzyskać minima do zawodów wyższej rangi, jak 

mistrzostwa Europy, a kiedyś miejmy nadzieję, że wystartuję też w 

mistrzostwach świata. Aktualnie szykuję się do mistrzostw Polski, które 

odbędą się już 8-9 lutego.  

- W takim razie trzymam kciuki. Tak dobrze ci idzie, że na pewno masz wiele 

nagród.  

Justyna: - Mam mnóstwo nagród za zawody gminne jak i wyższej rangi, a 

takie najważniejsze to chyba za międzynarodowe zawody, w których 

zdobyłam 2 miejsce na 100m oraz 2 miejsce w sztafecie wraz z moją drużyną 

4x100m.  

-Czyli mam do czynienia z prawdziwą mistrzynią olimpijską. Może dasz kilka 

rad początkującym biegaczom?  

Justyna: - Bieganie, jak i każdy inny sport, polecam każdemu. Kształtuje on 

nie tylko nasze umiejętności, a także charakter. Zawsze warto próbować, 
można się łatwo odnaleźć i odkryć swój talent, a także zrezygnować w każdej 

chwili. Ważne, by robić to dla siebie i nie patrzeć na innych. To nam ma to 

sprawiać przyjemność. 
- Piękne podsumowanie. Bardzo dziękuję ci za ten wywiad i życzę 

powodzenia w rozwijaniu twojej kariery sportowej.  

Justyna: - Ja też dziękuję!  

 

Rozmawiała Patrycja Łuczak, klasa 3a 



                  Dnia 25 października 

uczestniczyliśmy w warsztatach 

medialnych na temat inspiracji 

malarskich w filmach Andrzeja Wajdy    

w ramach programu edukacyjnego 

KinoSzkoła. Była to nowa forma lekcji 

powtórzeniowej  do egzaminu 

maturalnego z języka polskiego. Pani 

filmoznawca przedstawiła nam różne 

obrazy oraz ich powiązania z literaturą. Chętnie braliśmy udział  w dyskusji 

na temat twórczości  Andrzeja Wajdy. Oglądaliśmy fragmenty filmów oraz 

szukaliśmy podobieństwa między nimi  a obrazami m.in Aleksandra 

Gierymskiego czy Jacka Malczewskiego.  

           29 października natomiast 

mieliśmy okazję kolejny już raz 

odwiedzić Muzeum Narodowe, aby  

uczestniczyć w jeszcze innej lekcji 

powtórzeniowej do matury. Na 

wejściu otrzymaliśmy karty pracy. 

Pani  edukatorka oprowadziła nas po 

Muzeum, analizując z nami obrazy, 

które mogą nam się przydać na 

egzaminie. Chętnie odpowiadaliśmy na pytania i staraliśmy się być jak 

najbardziej aktywni. Oglądaliśmy obrazy wielu  wspaniałych malarzy.  

Sądzę, że była to nie tylko przyjemna, ale też skuteczna  forma 

odświeżenia wiedzy. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze uczestniczyć  
w tak wartościowych wydarzeniach. 

                                                                  Patrycja Mróz, klasa 3a  

W RAMACH EKSPERYMENTU ☺                                                                                   

Za oknem  

gruchnęło walnęło  

wbiło się w ziemię  

Wzniosło uniosło nad miastem 

golenie  
              P. Łuczak, G. Kuczyńska,    
                M. Manuszak, kl.3a 



 

          Kongres Młodych 

Dnia 14 listopada samorząd 

uczniowski naszej szkoły             

w składzie: Kamila 

Błoniewska, Justyna 

Panasiuk, Roksana 

Pieszczek, Aleksandra 

Wiśniewska, Sandra Janasik oraz Damian Lewandowski wraz z 

opiekunem, panem Tomaszem Lukowskim wziął udział w II Kongresie 

Młodych. O godzinie 8 rano ruszyliśmy ze szkoły do Młodzieżowego 

Domu Kultury w Pruszkowie, gdzie miało miejsce całe wydarzenie.     

Po rejestracji i odebraniu pakietów udaliśmy się na 40-minutowy panel 

Biznes w moich rękach. Następnie o godzinie 10.00 rozpoczęły się 

warsztaty, na które wcześniej się zapisaliśmy Bądź dobry dla siebie.  

W ciągu dwóch i pół godziny odkryliśmy w sobie coś nowego, 

zaczęliśmy otwierać się na siebie. Zrozumieliśmy również, jak nasze 

postrzeganie siebie wpływa na nasze funkcjonowanie na co dzień.    

Po skończonych warsztatach mieliśmy przerwę na obiad oraz 

spędzenie wspólnie czasu. O godzinie 13.15 odbyły się ostatnie 

warsztaty na kongresie ze wspaniałą panią Izą Kowalewską. Uczyliśmy 

się grać na bębnach afrykańskich, wraz ze wszystkimi uczestnikami 

kongresu stworzyliśmy wspaniały występ dla naszych nauczycieli, 

którzy byli na innych warsztatach. Te zajęcia bardzo nas rozluźniły        

i wprowadziły w cudowny nastrój (chociaż bolały nas rączki). Na koniec 

zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie oraz odebraliśmy dyplomy. 

Warsztaty pozwoliły nam się zintegrować i w miły sposób spędzić czas, 

dzięki czemu mamy 

nadzieję działać dla 

was tylko lepiej.  

Roksana Pieszczek, 

Skarbnik SU, klasa2a 

 


