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                                                              Rys. Paulina Niemyjska, kl. 3Ag 

Ponownie wita, dobrego roku życzy       

i do współpracy zaprasza 

zespół redakcji 



 
 

Jeszcze  nie tak dawno nasi uczniowie, tym razem już jako 

absolwenci przybyli do szkoły w celu odebrania wyników 

maturalnych. Wszyscy zadowoleni. Owoce ciężkiej pracy 

zebrane. Matura dobrze zdana! Gratulacje!!! 

        Rys. Natalia Wilewska, kl. 3Ag 



I po wakacjach… 

 

                                                                           Maja Gałan, kl. 1A 



Jak jesteśmy w stanie  

wymyślić sobie wszystko, 
nawet idealne życie ? 

Czy zastanawialiście się 

kiedyś nad tym, dlaczego, 

gdy o czymś pomyślicie, 

staje się to prawdą ? Na 

przykład gdy w drodze do 

szkoły myślimy o tym, jak 

super byłoby, gdyby mama 

na obiad zrobiła naszą 

ulubioną zupę, a gdy 

wracamy do domu, czeka 

na nas właśnie ona. 

Czasem są to bardziej 

negatywne myśli, kiedy 

rozmyślamy o tym, że 

dzisiaj na pewno nasz 

pociąg się spóźni i 

faktycznie to się dzieje. 

Nieprzypadkowo wszystkie te sytuacje mają miejsce, dzieją się one 

bowiem pod wpływem naszej podświadomości. Podczas wakacji 

postanowiłam przyjrzeć się bliżej temu zjawisku i przeczytałam 

książkę irlandzkiego filozofa Josepha Murphy’ego pt. Potęga 

podświadomości. 

 Często mówimy, że zrobiło się coś ‘’podświadomie’’, ale mało kto 

się nad tym stwierdzeniem dłużej zastanawia. Bo co tak naprawdę 

znaczy robić coś ’’podświadomie’’ ? Na początek musimy pamiętać, 
że oprócz podświadomości, jest jeszcze świadomość i tak 

naprawdę to świadomość ma tutaj największe znaczenie. Ponieważ 
podświadomość reaguje na twoje świadome myśli, powinniśmy 

uważać na to, czy pozwalamy naszej głowie na gromadzenie 

negatywnych myśli, ponieważ będą one potem miały swój skutek. 

Jeśli od samego rana będziemy nastawieni pozytywnie i wypełnimy 

naszą świadomość spokojem, dokładnie taki będzie nasz dzień. 

Wielu ludzi narzeka na to, jak im ciężko i źle w życiu i czekają aż 
coś się zmieni, czasami wręcz tego oczekują. Natomiast 

zapominają lub nie wiedzą o tym, że aby zmienić skutek (ciężkie 



życie), muszą najpierw zmienić przyczynę (myśli o tym, jak ciężkie 

jest ich życie). Zamiast trwać w tym ciężkim i nieprzyjemnym życiu, 

spróbować zmienić myślenie o nim lub w ogóle przestać o nim 

myśleć w negatywny sposób. Na przykład gdy mamy trudną 

sytuację w pracy, gdy wszyscy są przeciwko nam, to atmosfera, 

która tam panuje, wpływa źle nie tylko na nas, ale również na jakość 
naszej pracy. Wtedy warto zacząć myśleć na przykład o sobie w 

nowej pracy, o sobie przychodzącej z uśmiechem do pracy, o sobie 

spełniającej się w tym, co się robi. Gdy wypełnimy naszą głowę 

pozytywnymi myślami, staną się one w końcu rzeczywistością. 

,, Nadaj im (myślom) bardziej pozytywny kierunek, a te 

nieskończone siły (podświadomość) popłyną tak, że będą działały 

na twoją korzyść.‘’* 
Oczywiście, nie zachęcam, aby przestać w ogóle narzekać i 
przejmować się, gdy dzieją się nieprzyjemne rzeczy. Róbmy to, bo 

jest to ważne i czasem potrzebne. Ale nie dajmy się zaciągnąć tym 

myślom w ciemny kąt. Wymaga to pracy, wytrwałości i na pewno 

nie nauczymy się tego z dnia na dzień, ale gdy już nam się uda, to 

wspaniałe uczucie. Można się poczuć jakby samemu układało się 

scenariusz swojego życia.  

Kiedy już wiemy, jaką moc ma podświadomość, jesteśmy w stanie 

zrozumieć, co znaczy działać, robić coś podświadomie. Postaram 

się przedstawić sytuację takiego podświadomego działania.  

Dziewczyna o imieniu Pola niedawno zakończyła związek z 

chłopakiem, nie trwał on długo, lecz zdążyła się przywiązać i rana 

się jeszcze nie zagoiła. Pewnego dnia wracała do domu i 

zamyślona przegapiła stację, na której miała wysiąść. Wysiadła 

więc na pierwszej najbliższej, była to stacja, na której zawsze 

spotykali się z wcześniej wspomnianym chłopakiem. Polę nadal 

bolało zerwanie i tęskniła, były to jej myśli przez ostatnie kilka dni, 

dlatego jej podświadomość zaprowadziła ją w miejsce ich spotkań w 

celu wypełnienia tej pustki, którą czuła. W ten sposób jesteśmy w 

stanie dosłownie wymyślić sobie co tylko chcemy.  

 Przedstawiam ten temat, ponieważ uważam, że może być on 

bardzo przydatny szczególnie tegorocznym maturzystom. 

Wiadomo, że najbardziej liczy się wkład, jaki włożymy w naukę, ale 

pozytywne myślenie i powtarzanie sobie, a przede wszystkim 

niezachwiana wiara, że damy sobie ze wszystkim spokojnie radę, 



może pomóc. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy poradzi sobie, czy 

zdobędzie odpowiednią ilość punktów, czy dostanie się później na 

wymarzone studia, wystarczy dobrze nakierować myśli, nosić w 

sobie obraz spełniania się tego, czego pragniemy, i mocno wierzyć.  
 

,, co wpoisz podświadomości, znajduje wyraz w ciągu całego twego 

życia. ‘’*                   

 *cytaty z książki Joseph Murphy ,, Potęga podświadomości ‘’ 

Autorka felietonu i rysunku Malwina Jarmoła, kl. 3Ag 

 

 Miłosz poleca 

Everard i Geraldin spędzają wakacje w posiadłości wujka 

Johnathana. Dom przypomina wiktoriańską rezydencję kojarzącą 

się z kinem grozy o nawiedzonych posiadłościach (np. "Crimson 

Peak. Wzgórze krwi"). Wakacje te na długo wryją się w pamięć 
Everarda, gdyż pewnej nocy przeżył tam chwile grozy. Sam nie wie, 

czy to sen czy jawa, ale wspomnienie nawet po sześciu latach tkwi 

w nim jak głęboka i wolno gojąca się rana, która nie może się 

zabliźnić. Po sześciu latach bohaterowie wracają do tytułowej 

rezydencji z powodu choroby ojca. Powrót związany będzie z próbą 

odkrycia skrywanych przez lata sekretów i uporaniem się z 

niedającym spokoju wspomnieniem Everarda.  

 "Brown Residence" jest powieścią młodzieżową utrzymaną w 

klimacie z pogranicza literatury grozy dotyczącej tajemnic z 

przeszłości i wiktoriańskich posiadłości i literatury przygodowej. 

Wraz z bohaterami odkrywamy stopniowo kolejne karty historii 

tajemniczego dworu. Przeżywamy wraz z nimi przygody, które 

umilają długie jesienne wieczory. Sprawiają, iż pochłaniamy lekturę 

strona po stronie i dajemy się ponieść emocjom towarzyszącym 

podczas czytania. Dla miłośników mroku iście klasycznego jest to 

lektura obowiązkowa, tym bardziej w okresie październikowo-

listopadowym.  

Miłosz Szczepanik, kl. 3Ag 



    Rys. Natalia Wilewska, kl. 3Ag  

 Ostatnio miałam okazję 

przeczytać książkę pod tytułem 

Niewidzialne życie Addie Larue. 

Jest to dzieło autorstwa znanej 

pisarki Victorii Schwab. Książka 

już z wierzchu wydaje się dobrą 

przygodą dla czytelników dzięki 

swojej oryginalnej okładce. Akcja 

rozgrywa się we Francji, rok 1714. 

Główną bohaterką jest niejaka 

Adeline, która ucieka sprzed 

ołtarza i bez zastanowienia 

zawiera nieodwracalny pakt z 

samym diabłem. Umowa 

umożliwia jej wieczne życie, ale 

nie pozwala nikomu zapamiętać jej 

na dłużej. Addie po krótkim czasie 

opuszcza swoją wioskę i 

postanawia wyruszyć w świat.  

  Uważam, że autorka podjęła 

bardzo ważny temat, ponieważ 
uświadamia nam, jak bardzo życie 

jest kruche, ale również że należy 

z niego w pełni korzystać. Zachwyt 

budzi osobliwy pomysł na  

przedstawienie tego w kontekście 

popełnionego przez główną 

bohaterkę błędu, który prowadzi do wielu ciekawych zdarzeń, dzięki 

temu książka staje się jeszcze bardziej wciągająca.  

  Książka Niewidzialne życie Addie Larue bardzo mi się spodobała, na 

pewno nie będziecie żałować, że po nią sięgnęliście, podobnie jak 

wielu innych czytelników, którzy z pewnością nie żałują jej zakupu. 

Gwarantuję, że lektura pozostanie w Waszej pamięci na dłużej. 

Ines Safani, kl.1A 



Tolerancja, czyli jak szanować inną osobę bez względu na 

wszystko. 
Ostatnio obejrzałam adaptację filmową amerykańskiej książki, 

napisanej przez Raquel Jaramillo, Cudowny chłopak. Film w reżyserii 

Stephena Chbosky’ego wzbudził moje duże zainteresowanie. Premiera 

światowa filmu miała miejsce 15 listopada 2017 roku, a ogólnopolska 

19 stycznia 2018 roku. W 2018 roku zyskał on nagrodę akademii 

filmowej za najlepszą charakteryzację. W główną rolę, chorego na 

zespół Treachera Collinsa chłopca Auggie Pullmana wciela się Jacob 

Tremblay, który, moim zdaniem, rolę tę odegrał znakomicie. W rolę 

jego matki – Isabel Pullman, wciela się jedna z najlepszych filmowych 

aktorek- Julia Roberts, ojca Nate Pullmana - Owen Wilson, siostry Via 

Pullman- Izabela Vidovic. Najlepszego przyjaciela Auggie’go, Jack’a 

Will’a- Noah Jupe, wychowawce Pana Broowna- Daveed Diggs, 

najlepszą przyjaciółką Vii, Miranda- Danielle Rose. Pomimo dużych 

zmian w scenerii, w stosunku do powieści, bardzo mi się podobała. 

Muzyka towarzysząca akcji oddawała idealnie klimat panujący w filmie. 

W filmie poruszono wiele tematów, jednak jednym z najważniejszych 

jest tolerancja.  

Auggie zmagał się z dużymi obelgami ze strony swoich rówieśników i 

nie tylko. Wszystko przez jego zdeformowaną przez chorobę twarz. 

Chłopiec jednak nie był z tym sam. Wspierała go jego rodzina i najlepsi 

przyjaciele. Chcieli mu pokazać, że pomimo obelg, 

jest bardzo wartościową i ważną osobą i kochają go również za jego 

wygląd.  

Drugi temat, który został w filmie poruszony, naprawdę dał mi do 

myślenia. Chodzi o zazdrość. Wywnioskowałam, że zazdrość może 

zniszczyć każdą relacje międzyludzką, a wszystko przez chęć 
posiadania tego, co ma inna osoba. Trzecim i dosyć ważnym 

tematem była miłość. Miłość, przez którą można było, ,,wskoczyć do 

ognia’’ dla drugiej osoby. Mama Auggie’go zrezygnowała z pisania 

pracy magisterskiej, żeby poświęcić się swojemu choremu synkowi. 

Powodem była właśnie ogromna miłość, którą darzyła syna. 

Film wywołał u mnie bardzo dużo emocji. Z jednej strony 

szczęście i wzruszenie, a z drugiej żal i złość. Uważam, że wart był 

mojej uwagi, bo pokazuje, że bez względu na to, jak wyglądamy, 

skąd pochodzimy, powinniśmy się nawzajem szanować. Z chęcią 

obejrzę adaptację tej książki jeszcze raz. 

 

                                                              Aleksandra Kiernozek, kl. 1A 



 

                                 

      

                           Ikar 

 

                 Daję krok, chcąc wzbić się na wietrze, 

                 Deszcz szelestu delikatnie oplata mi ręce, 

                 Wzbij się, one krzyczą z tyłu, 

                 Nosił wilk razy kilka, jeszcze raz mnie poniosą, 

                 Za mną kłęby dymu, przede mną inne wznoszą, 

 

                 Nagle mały okruch, ćma znikąd śliczna, 

                 Przeleciała koło ucha, Zabłądziła! 

                 Ślepy strzelec rzucił pocisk, 

                 trafił choć chybił 

                 zranił choć zbawił 

                 wrócił a odszedł, 

                 A ja wzlecę  

                 Zanim 

                 Znów to do mnie dotrze... 

                                            Karol Orzechowski, kl. 3Dg 

 

 



                                                           Może to sen 
  

                                                       Spotkajmy się nad jeziorem, 
                                                       Pewnego ciepłego wieczoru, 

Bądźmy radości dobrym przykładem, 
Niech nie zabraknie koloru, 
Tęskniłam za tym, 
  

Wskocz bezmyślnie do wody, 
A ja za tobą, 
Niech wymęczą nas leśne owady, 
Jesteś właściwą do tego osobą, 
Tęskniłam za tym, 
  

Wynajmijmy drewniany domek, 
Usmażmy razem kiełbaski, 
Niech nas zaprasza przypadkowy Tomek, 
Na grilla i nocne imprezki, 
Tęskniłam za tym, 
  

Popatrzmy razem na gwiazdy, 
Czekając aż jedna spadnie, 
Prośmy o kolejne takie wyjazdy, 
By już zawsze było tak ładnie, 
Tęskniłam za tym, 
  

I będę mieć przyjaciela, 
Basen i paczkę pianek, 
I codziennie będzie niedziela, 
Nieznany stanie się wczesny poranek, 
Tęskniłam za tym, 
  

Będę nosić głupią czapkę, 
Bo zapomnę, jak zawsze, swojej, 
Pijąc z tobą herbatkę, 
Przyjrzę się twarzy twojej, 
Tęskniłam za tym, 
  

 Zrozumiem, czemu tak bolało, 
 I czemu byłam nieszczęśliwa, 
 Bo tak wolności i Ciebie mi brakowało, 
 A praca była uciążliwa, 

                                                        Temu tęskniłam za tym, 
  

                                                     I teraz kiedy już nic nie muszę, 
                                                     I zostało mi czekać tylko kilka dni, 
                                                    To popłaczę się ze szczęścia lub uduszę, 
                                                     Bo może mi się to wszystko, tylko śni... 
 

                                                                                     Amelia Jaroszuk, kl. 3Ag 



 

    Świtezianka 2.0 
 
Dawno temu za lasami, 
W wód głębinach pod falami 
Kochankowie chodzą sami 
Po jeziora gładkiej plaży. 
W cieniach widać parę twarzy, 
Ich miłości nic nie splami. 
 
Miłość piękna, ale krucha: 
Chłopak już do innej grucha. 
Serce już kolejnej oddał 
Wianek w zapomnieniu został. 
 
Rozdzieleni więc zostali. 
I na brzegu wieków wiele 
Modrzew Świteź równo ściele, 
Dama wpadła w otchłań fali. 
 
Tak skończyli zakochani. 
 

            Alicja Skalska i Wiktoria Baryła, kl. 3Cg 

 

*** 
Mickiewicz przez Polaków kochany, Słowacki też lubiany 

Krasiński z Nie-Boskiej komedii znany, Norwid jako czwarty i kwartet 

zamykamy. 

Oto nasi romantycy, wspierający nas w czasach goryczy, 

Samotni i wrażliwi, dumni i nieszczęśliwi. 

Na emigracji płaczący, za swoją Polską tęskniący. 

Pamiętający o rodakach, szukających ukojenia w samotnie lecących 

ptakach. 

Taki oto los polskich romantyków. 
 

Natalia Czub i Weronika Skłodowska, kl. 3Ag 

 



W ramach powtórki przed maturą� 

 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

 

1. Jest nim napisany „Pan Tadeusz”. 

2. „Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy, i mniej sławny 

w piosenkach, za to najsmaczniejszy”- o którym zwyczaju mówi ten 

cytat? 

3. Zmienił imię na ksiądz Robak. 

4. Żyd, dał koncert na cymbałach. 

5. Imię kobiety, która wprowadziła Zosię do towarzystwa. 

6. Bohater narodowy, jego portret wisiał w soplicowskim dworku, to po 

nim Tadeusz otrzymał imię. 

7. Podano ją Jackowi Soplicy. 

8. Imię córki Stolnika Horeszki. 

9. Finałowy taniec z „Pana Tadeusza". 

                                                                          Natalia Czub, kl. 3Ag 

 

Rozwiązanie krzyżówki w następnym numerze. 

Zapraszam do współpracy, Jolanta Gąsiewska - opiekun zespołu 

redakcyjnego W Adasiu. 


