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                                                       Rys. Natalia Wilewska, 1ag 

JASEŁKA 2019 

„Czas świąt, to czas miłości, dobroci i przebaczenia…” — tymi słowami 

rozpoczęły się jasełka wystawione w kościele św. Michała Archanioła 

niecały miesiąc temu. Do przygotowania tegorocznego wystąpienia, ku 

wielkiemu niedowierzaniu księdza Jacka, zgłosiła się klasa ledwo 

wkraczająca w licealne życie — 1cg. 

Jasełka, które odbyły się 20 grudnia 2019 roku, poprzedzone były 

kilkoma tygodniami ciężkiej pracy, jak widzieliśmy, przyniosła ona 

oczekiwany efekt. Klasa 1cg postanowiła pokazać nam jasełka z innej 

strony, mówiąc o odrzuceniu oraz pamięci o bliskich w tym ważnym 

dniu, jakim jest wigilia. 

Zanim rozpoczęło się przedstawienie, widownię rozgrzał Marcin Osiński 

wzruszającym wierszem, idealnie wpasowującym się               

w tematykę jasełek. Następnie rozegrały się cztery sceny pokazujące 

różne twarze odtrącenia towarzyszącego nam od zarania dziejów. 

Pierwszą scenę — średniowiecze — przybliżyły Sylwia Sierociuk oraz 

Patrycja Klisiak w rolach dam oraz Wiktoria Polańska w roli odrzuconej 

żebraczki. Publiczność ujęły także następne sceny — wojenna oraz 

szkolna w czasach teraźniejszych. W rolach dzieci wystąpili Kamila 

Osiej z towarzyszącym jej Łukaszem Podgórskim oraz odrzucona 

Hinduska - Wiktoria Polańska. Ostatnią, kultową scenę,  



 

przedstawiającą Maryję     

i Józefa w drodze do 

Betlejem, przedstawiła 

ponownie Wiktoria 

Polańska, tym razem        

z Michałem Tańskim.      

W rolę właściciela 

gospody wcielił się 

Janek Makowski.  Każda 

scena oddzielona była kolędami, pięknie zaśpiewanymi przez chór 

poprowadzony przez księdza Mateusza, grającego im na organach. Nie 

można nie wspomnieć o utalentowanych recytatorach, bez których to 

przedstawienie nie mogłoby mieć miejsca. Gabrysia Wojtasiak, Karolina 

Dobrosz, Justyna Panasiuk, Patrycja Klisiak, Daniel Majerski   i Kuba 

Rybarczyk pięknie budowali nastrój, opowiadając wiersze           i dzieląc 

się z widownią częścią swoich uczuć. Całym przedstawieniem 

dyrygował stojący na ambonie narrator, czyli Wiktoria Baryła.  

Scenariusz do jasełek został napisany i opracowany przez Martę 

Janowską i Alicję Skalską ze wsparciem księdza Jacka.   

Serdecznie dziękujemy za niesamowite przedstawienie, które ujęło nie 

tylko uczniów, ale także kadrę pedagogiczną szkoły. Jasełka 

zachwycały pomysłowością, bogactwem kreacji oraz pięknymi 

dekoracjami.   

Jak mogliśmy usłyszeć: 
„Bardzo fajne, dużo akcji       

i piękny morał” — Mikołaj 

Chwedoruk 1dp.  

                                              

Marta Janowska, Alicja 

Skalska, klasa 1dg 

  



Hamilton 

 Od kiedy pamiętam, byłem wielkim entuzjastą musicali, oglądanie 

ich zawsze dostarczało mi dużo rozrywki. Moim największym marzeniem 

było zobaczenie „Hamiltona” wystawianego na Broadwayu… I spełniło się. 

 W wakacje 2014 roku razem z rodziną byliśmy w Nowym Jorku. 

Pewnego wieczoru udaliśmy się do Teatru Muzycznego na Broadwayu, aby 

zobaczyć słynny amerykański musical „Hamilton”. Opowiada on o początku 

Stanów Zjednoczonych, skupiając się na postaci Alexandra Hamiltona – 

jednego z ojców założycieli USA. 

 Sztuka jest oparta na prawdziwych wydarzeniach z końca XVIII 

wieku, co sprawia, że jest też niezwykle spektakularną lekcją historii.  To, co 

najbardziej mnie zachwyciło w „Hamiltonie”, to muzyka skomponowana 

przez Lin-Manuela Mirandę. Piosenki są wspaniałe i wpadają w ucho, moją 

ulubioną była „You’ll be back” zaśpiewana przez Jonathana Groffa. 

 Bardzo zjawiskowe są same stroje, repliki oryginalnych ubrań           

z końca XVIII wieku, sprawiają niesamowite wrażenie, tak samo, jak 

scenografia. Na uwagę zasługuje również choreografia będąca 

implementacją współczesnego tańca w dawne realia. 

 „Hamiltona” zobaczyć można tylko na Broadwayu, a ze względu na 

ogromną popularność musicalu, bilety dostać jest bardzo trudno, jednak mój 

ojciec, jak zwykle, mnie nie zawiódł ☺ 

 Możliwość zobaczenia tak kultowej sztuki, jaką jest „Hamilton”, była 

dla mnie czymś niesamowitym. Spełniło się moje marzenie, a to samo         

w sobie jest niezwykłe. Do końca moich dni będę pamiętać tamten wieczór, 

gdy na dwie godziny byłem świadkiem narodzin Stanów Zjednoczonych. 

 Każdemu fanowi takich sztuk radzę przynajmniej raz w życiu udać 
się na Broadway i zobaczyć to spektakularne widowisko. I pamiętajcie, że 

marzenia się spełniają ☺.           

                                                                                Piotr Jądrzyk, klasa3a 



                                        

"Zimowy ogród"  to opowieść      
o dwóch siostrach – Meredith      

i Ninie. Meratith jest żoną Jeffa    

i matką dwóch córek, a także 

kierownikiem firmy swojego ojca 

"Biełyje Noczi". Nina jest słynną 

fotoreporterką. Bardzo rzadko 

bywa w rodzinnym domu przez 

ciągłe wyjazdy w najbardziej 

niebezpieczne miejsca na 

świecie, gdzie robi zdjęcia przedstawiające życie ludzkie                         

w obliczu  głodu i wojny. Siostry nie mają dobrych relacji  z własną 

zimną i surową matką, która przez całe życie trzymała je na dystans. 

Jedyny moment, w którym rzeczywiście mówiła do nich, to wieczorne 

opowiadanie bajki. Przed śmiercią ojciec prosi starszą córkę (Meredith), 

by zaopiekowała się matką, a swoją żonę, by opowiedziała córkom 

bajkę do końca, nad czym czuwać ma Nina. Po jego śmierci świat 

zawala się na głowę każdej z nich. Meredith musi połączyć pracę           

w firmie z opieką nad matką, przez co nie ma czasu dla męża. Jest to 

dla niej trudne tym bardziej, że matka staje się nieznośna i momentami 

zachowuje się jak dziecko, chociaż lekarze nie stwierdzają demencji. 

Nina natomiast wyjeżdża, zostawiając siostrze ciężar, jakim jest opieka 

nad osiemdziesięcioletnią matką. 
 

Powieść Kristin Hannah jest melancholijną i pełną emocji opowieścią     

o siostrzanych relacjach, miłości i śmierci oraz o rodzicielstwie. Ukazuje 

nam też, jak ważna jest rozmowa oraz jak trauma z dzieciństwa wpływa 

na dorosłe życie. W tej opowieści ważną rolę gra bajka, którą matka 

opowiada córkom, a która jest historią ubogiej dziewczyny Wiery 

mieszkającej w Królestwie Śniegu, odpowiadającemu Leningradowi za 

czasów stalinowskich.  
 

Bardzo zachęcam do zaczytania się w lekturze "Zimowego ogrodu",     

na pewno dostarczy Wam mnóstwo emocji, a także zabierze w podróż 
do Rosji, Afryki i na Alaskę.  

                                                    Miłosz Szczepanik, klasa 1ag 



  

                         „Liryczne wino” 

                       Śpiewam mej kochanej 

                       Piękną pieśń liryczną, 

                       W błogim stanie 

                        sączę wino, 

                        Upajając się tą chwilą. 

            Wiktoria Rosik, Marta Pobuta, kl. 1ag 

 

 

Słodkie wino, gorycz smutku, śpiew aniołów. 
   Oplatasz moje myśli jak płatki róż. 
   Róża zwiędnie, ty odejdziesz,  
   ja samotny zostanę już.  
         Malwina Jarmoła, Amelia Andrzejewska, kl.1ag       
 

INSPIROWANE ANAKREONTEM☺ 

      Refleksja 

  Postawiłem dzban na stole, 

  Sączę trunek jak miksturę, 

  Czuję ciepło w całym ciele. 

  Chciałbym poczuć znów jej skórę... 

  Teraz się tym nie przejmuję, 

  W mojej lirze ciągnę strunę. 
 

         Elżbieta Kubik, Kacper Jasiński, klasa 1ag 

 

 

 

   Kiedy wstałem dzisiaj rano,  

   miłość do mnie zapukała. 

   Otwieram okno szerzej, 

   puszczam w jej stronę oczko. 

    Zatem cały w jej objęciach tonę... 

  Ada Lecko i Joasia Matysiak, kl. 1ag 



 

Rys. Maria Przasnyska, 1dg 

 

Jeden uśmiech,  

drugi uśmiech,  

teatralne maski twoje. 

Grać niby nie umiesz,  

ale mimo straconego serca,  

wiecznie roześmiane 

masz oczęta. 

Roksana Pieszczek, klasa 2a 

 

                 "W ogrodzie" 

             Nalewając sobie wino,  

             rozmyślałem o Erosie,  

             który bogiem jest miłości 

             i śpiewałem o nim pieśni  

             pośród kwiatów w mym ogrodzie.  

            Teraz lekko po nich stąpam, 

             czując tę melodię.  

                 Miłosz Szczepanik, Paulina Niemyjska, klasa 1ag 



 

Rys. Paulina Niemyjska, 1ag 

 

             Myślenie  

      Nie mogę zasnąć, więc piszę,  

      Wezbrało mi się na szczerość,  
      Nawet już ciszy nie słyszę,  

      I widzę tylko wielką ciemność,  
      Tak sobie myślę, czy inni myślą,  

      O swoim na świecie znaczeniu,   

      O tym, czemu jeszcze żyją,  

      I czy przeminą w okamgnieniu,  

      Tak myślę o innych poglądach,  

      Dlaczego niektórzy ich nie mają,  

      A inni skupiają się na drobnostkach,  

      I dla nich po trupach biegają,  

      Myślę, czy inni tak myślą o myślach,  

      I czy w ogóle myśleć o czymś próbują,  

      Bo gdy człowiek przestanie wymyślać,  
      Stanie się smutną, szarą pustką.  
 

                             Karol Orzechowski, klasa 1dg 

 



 

Dominika Gałkowska, Everyday Death (3. odcinek) 

Rok 2018/2019 

 

Ostatni rok w tej klasie, z tymi ludźmi… Nie mogłam się doczekać, kiedy 

będę mogła już iść do nowej klasy. Najpierw jednak musiałam jakoś przeżyć 
ten rok. Siedziałam z boku, nie rozmawiałam z nikim. Jedyne, co robiłam, to 

zgłaszałam się na lekcjach. Musiałam to robić, żeby nie zawieść rodziców.   

I tak cały czas powtarzali, że wstydzą się mnie. Jakoś dawałam sobie radę. 

Coś jednak musiało wszystko zepsuć. A konkretnie sytuacja związana z tym 

,że zostałam skarbnikiem klasowym. Jednego dnia, gdy zbierałam 

pieniądze  na wycieczkę, naszej wychowawczyni nie było, więc musiałam 

zabrać pieniądze do domu.  W czasie drogi zatrzymało mnie kilka osób       

z klasy. Pobili mnie i zabrali pieniądze.  Wróciłam do domu. Nie wiedząc, co 

zrobić, opowiedziałam wszystko mojej babci. Gdy ta odpowiedziała mi, że 

bardzo dobrze i, że na to zasługiwałam, nie wytrzymałam. Pobiegłam do 

pokoju, wzięłam nóż, który kupiłam sobie kilka dni temu, i się pocięłam.  

Postanowiłam pójść do psychologa. Rodzice się o wszystkim dowiedzieli. 

Jedyne, co zrobili, to spytali, dlaczego to zrobiłam. Nie zaproponowali mi 

wizyt u psychologa ani nic podobnego. Po skończeniu szkoły mój stan się 

trochę polepszył. Niestety, nie na długo…  W pierwszej klasie liceum 

poznałam bardzo dużo fajnych osób. Było w niej, niestety, też kilka złych. 

Nie polubili mnie i cały czas się ze mnie śmiali. Pomyślałam, że to ze mną 

jest coś nie tak. Znów chciałam się dostosować. Przeszłam na głodówkę, 

dzięki czemu schudłam do upragnionej wagi. Gdy spostrzegłam, że nadal 

jestem obiektem żartów, zmieniłam się jeszcze bardziej. Zaczęłam palić, 
pić, przestałam się uczyć. To też nie pomogło. Dodatkowo poczułam, że 

uczucia z poprzednich lat wracają do mnie.  Zaczęłam płakać bez powodu. 

Czasami płakałam cały dzień, nawet nie wiem dlaczego. Powróciłam do 

nauki i do tej fajnej części klasy. Mimo iż spędzałam z nimi czas, to czułam 

się samotna i wyobcowana. Nie dawałam rady z nauką. Było jej po prostu 

za dużo. Aby zadowolić bliskich, wzięłam na swoją głowę za dużo rzeczy. 

Nie wyrabiałam się. Miałam tego wszystkiego dość. Nie miałam na nic 

ochoty. Nie chodzi mi o to, że byłam leniwa. Czasami nie miałam siły wstać 
z łóżka, by zacząć czytać książkę, która była kilka metrów dalej.  A ja 

kochałam czytać książki. Sprawiało mi to wtedy wielką radość, byłam wtedy 



w innym, lepszym świecie. Poprosiłam rodziców o psychologa. Oni 

zignorowali to i powiedzieli, że przesadzam. Miałam wszystkiego dość. Nie 

dawałam sobie rady w swoim własnym życiu. A skoro nie dawałam sobie 

rady, to po co je dalej ciągnąć i się męczyć?  

Pewnego dnia nie poszłam do szkoły. Zostałam w domu, chciałam 

przemyśleć kilka spraw… Podjęłam wtedy decyzję, która zakończyła moje 

życie. Podcięłam sobie żyły.  Wiem, jest to banalny i nudny sposób na 

zabicie się. Ale nie myślałam o tym, chciałam po prostu wszystko skończyć. 
Jak już mówiłam, skróciłam te historie i o kilku nie powiedziałam. Sądzę, że 

nie ma potrzeby.  I tak pewnie większość uzna, że przesadzam. Mam 

jednak nadzieję, że chociaż kila osób mnie zrozumie. 

 
 
 

W tym miesiącu rozmawiamy z  Kamilą Błoniewską,    

                     tancerką i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. 

Ja: Cześć!  

Kamila: Hej! Mam na imię Kamila, mam 18 lat i tak bardzo lubię tańczyć! Tańczę 

w zespole V2 w Egurrola Dance Studio.  

J: Jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem? 

K: Moja historia z tańcem zaczęła się w piątej klasie szkoły podstawowej, gdzie 

tańczyłam razem z moimi koleżankami i układałyśmy razem choreografię. Szczerze 

mówiąc, nie lubiłam wtedy tańczyć, a robiłam to, ponieważ nie chciałam po prostu 

odstawać od grupy. Jednak szybko się okazało, że mam do tego swego rodzaju 

smykałkę. 

J: Czy wiążesz z tym swoją przyszłość?  

K: Taniec jest nieodłączną częścią mojego życia i nie wyobrażam sobie 

kiedykolwiek przestać to robić. Mam co do niego więcej planów. 

J: Miałaś kiedyś moment w swoim życiu, w którym stwierdziłaś: "To chyba nie dla 

mnie?" 

K: Wiesz co, kiedy już zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo kocham taniec, to 

nigdy nie wątpiłam w to, że będę tańczyć. Zdarzały się jednak momenty, kiedy nie 

byłam pewna, czy jestem w stanie tyle poświęcić, ile muszę, albo czy na pewno 

powinnam to robić.  

J: Doznałaś kiedyś kontuzji? Co odczuwałaś w momencie, w którym nie mogłaś 

robić tego, co kochasz?  

K: Nigdy nie doznałam większej kontuzji, ale na początku swojej tanecznej 

przygody miałam problemy ze stawami (kolana i kostki), jeździłam od lekarza      

do lekarza i wszyscy powtarzali mi: "albo z tego wyrośniesz, albo spotkamy się    



za kilka lat". Strach zaglądał z każdej strony, bo ból na treningach długo nie 

ustępował, a wręcz przybierał na mocy i.. bałam się, że on nigdy nie minie. 

Postanowiłam wtedy zrobić przerwę od tańca. Nie mogąc usiedzieć spokojnie bez 

ruchu, jaki dawał mi taniec, zaczęłam trenować piłkę nożną. Moja przygoda z tym 

sportem trwała krótko, grałam około roku. To właśnie wtedy zdałam sobie sprawę  

z tego, że nigdy nie chodziło o sport, a właśnie o taniec. Dzięki graniu w piłkę 

wzmocniłam bardzo mięśnie, które są odpowiedzialne za przytrzymanie stawów    

na miejscu i z biegiem czasu ból zniknął, a ja wróciłam do tańca! 

J: W jakim stylu najbardziej lubisz tańczyć?  

K: Najbliższy mojemu sercu jest jazz,  jednak na co dzień poza nim trenuję też hip-

hop i szkolę się w wielu stylach, od wackingu po taniec klasyczny.  

J: Wolisz tańczyć sama czy w grupie?  

K: Oczywiście, że sama :) 

J: Jakie osiągnięcie związane z tańcem jest dla ciebie najważniejsze?  

K: Jednym z największych moich osiągnięć jest Mistrzostwo Polski wraz z 

zespołem oraz pierwsze miejsce i pozycja w ścisłej piątce ogólnoeuropejskiego 

turnieju tańca Best Dance Group w Czechach. 

J: Czy nadal, pomimo tylu lat występów, towarzyszy ci stres, gdy musisz 

zaprezentować swoje umiejętności publicznie?  

K: Tak, stres jest nadal nieodłączny. Jednak dobre przygotowanie zawsze sprawia, 

że jest on motywujący i wręcz pomaga przed wielką widownią lub jury.  

J: Co chciałabyś osiągnąć w tańcu?  

K: Ciężko jest to określić, każdy tancerz ma inną drogę i co innego go czeka :) 

J: Ile razy w tygodniu trenujesz?  

K: Tak naprawdę w zależności od okresu. W spokojnym czasie mamy cztery 

treningi w tygodniu, ale zdarza się też, że mamy weekendowe warsztaty albo 

zbliżają się mistrzostwa, i wtedy ćwiczymy nawet codziennie. Trenuję też przez 

połowę ferii, a większość wakacji spędzam jeżdżąc po Polsce, będąc wtedy na 

przeróżnych warsztatach tanecznych. 

J: Gdybyś musiała podjąć wybór - wolałabyś do końca życia tańczyć czy zajmować 

się choreografią? 

K: W tańcu wydeptaną ścieżką, którą ja zaczynam kroczyć i przechodzi każdy 

tancerz, który ją wybrał, jest nauka, następnie taniec jako praca (komercyjny), a na 

koniec choreografia, w 99% w każdym z tych etapów najważniejszy jest taniec,  tak 

więc i jedno, i drugie, mam nadzieję, że mnie kiedyś czeka, bo nie da się tego 

rozłączyć. 

J: Może kiedyś jednak miałaś inne hobby, ale jednak stwierdziłaś, że taniec jest 

twoją domeną?  



K: Kiedy byłam mała, tak jak już mówiłam wcześniej, nie lubiłam tańczyć. 

Bardziej ciągnęło mnie wtedy do sztuki i malowania. 

J: Na jakim największym wydarzeniu zdarzyło Ci się wystąpić?  

K: Na Sylwestrze w Zakopanem.  

J: Co lubisz robić w wolnym czasie?  

K: W wolnym czasie, poza tańcem, pracuję i aktualnie zaczynam prowadzić swoją 

grupę taneczną w Miejskim Ośrodku Kultury.  

J: Jakie są twoje największe marzenia związane z tańcem? A może one już powoli 

się spełniają?  

K: Powoli zaczynają się spełniać,  zaczynam prowadzić własne zajęcia i 

występować na większych scenach. Tak naprawdę nowe cele i marzenia pojawiają 

się cały czas. 

J: Co konkretnie chciałabyś robić w przyszłości?  

K: Jak już mówiłam wcześniej, najpierw celuję w komercję, by zdobyć jak 

najwięcej doświadczenia. A potem? Kto wie.. Może założę swój zespół?  

J: Jesteś przewodniczącą SU w naszej szkole. Jak czujesz się w tej roli? Stresujesz 

się tym stanowiskiem, czy może  pomaga ci doświadczenie, którego nabyłaś, 

występując publicznie? 

K: Tak, w tym roku jestem przewodniczącą, dobrze się czuję w tej roli. 

Doświadczenie związane z tańcem na pewno pomaga. Zwłaszcza zasada "Widz 

uwierzy, że jesteś taka, jaką się zaprezentujesz." Uczy to pewności siebie i nawet 

kiedy trema i stres zżerają od środka, nie można dać tego po sobie poznać.  

J: Co chciałabyś zmienić w naszym liceum? Lub co, twoim zdaniem, wymaga 

poprawy?  

K: W naszej szkole czymś, co mi bardzo przeszkadza, jest ograniczone miejsce... 

Ciężko jest coś większego zorganizować, kiedy nie ma gdzie. Ten problem jednak 

już się rozwiązuje, szkoda tylko, że nie za mojej kadencji.  

J: Spełniasz swoje obietnice wyborcze? Możliwe jest, żebyś spełniała swoje 

postanowienia? 

K: Co do obietnic wyborczych. Bardzo szybko okazało się,  że nie wszystko uda mi 

się osiągnąć, ze względu na brak możliwości wprowadzenia pewnych zmian. 

Bardzo wiele pozostawiłam na obecny semestr, kiedy już się w większości znamy 

(mam na myśli nowych członków naszej społeczności) i jest nam łatwiej 

współpracować. Nie jestem do końca co do tego pewna, ale mam nadzieję, że 

wystarczy mi czasu, by wszystko, co zaplanowane, osiągnąć. Jeśli nie da rady, to 

skupię się na tym, co ważniejsze i ciekawsze.  

J: Dziękuję bardzo za rozmowę, masz naprawdę ciekawe zajęcia.  

K: Ja również dziękuję!     

                                                                   Rozmawiała Julia Banasik, klasa 3a 


