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                                                                                  Rys. Julia Grunwald, kl. 1A 

Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same. 

Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem. 

                Phil Bosmans  



POLECAMY 

                                    FILM 

 

 Rys. Patrycja Pośpiech, kl.2c 

Film Złodziejka książek w reżyserii 

Briana Persivala, na podstawie 

scenariusza  Michaela Petroniego, swoją 

premierę miał  3 października 2013 roku. 

Powstał on          na podstawie książki 

Markusa Zusaka          o tym samym  tytule.  

Akcja dzieje się w Niemczech w okresie      

II wojny światowej. Główna bohaterka,           

9-letnia Liesel, w którą wciela się Sophie 

Nelisse, trafia do swojej nowej rodziny 

adopcyjnej. Wysłała ją tam matka, która 

jako komunistka zwyczajnie się obawiała                                  

o bezpieczeństwo swoje i dzieci. Jako 

nowych rodziców bohaterka poznaje 

Hansa  i Rosę Hubermann. Gdy raz           

na prośbę macochy dziewczynka idzie 

zanieść pranie jednym z ważniejszych 

sąsiadów, zakrada się tam do biblioteczki, 

z której zabiera jedną z książek z myślą o tym, że później ojciec mógłby jej ją 

przeczytać. Ta właśnie kradzież sprowadza nas do tytułu dzieła. Po jakimś czasie 

małżeństwo przygarnia również Maxa, nastoletniego Żyda uciekającego przed armią 

hitlerowską. Liesel bardzo mocno przywiązała się do chłopaka i gdy ten zachorował,  

a później również odszedł (nie umarł, lecz uciekł) - ona bardzo to przeżywała.  

Film nie ukazuje wielu efektów specjalnych, lecz klimat i charakteryzacje idealnie 

oddają atmosferę ówczesnych czasów. Dzięki temu możemy lepiej wczuć się w fabułę 

i historię towarzyszącą. Ścieżka dźwiękowa również jest niczego sobie i świetnie się 

dopasowuje do całości, oddaje  charakter czasów. Muzyka budzi w widzu emocje.  

Moim zdaniem film ten jest naprawdę świetny i zdecydowanie polecić go mogę 

każdemu, a w szczególności osobom, które interesują się drugą wojną światową             

i chciałyby też przekonać się, jak ta masakra widziana była oczami dziecka. Całokształt 

filmu zdecydowanie ocenić mogę na ogromny plus. Myślę, że jedyną rzeczą, która mi 

się nie spodobała, to przedstawienie Liesel  jako tej mniej ukazującej emocje, bardziej 

zamkniętej w sobie, dziewczynki (w książce możemy poznać napady jej histerii),           

co  czasami mogło być ważne i dobrze byłoby pokazać nam to, co siedzi w  głowie 

bohaterki. 

                                                                                              Maja Kuldanek, klasa 1A 



                        KSIĄŻKA  

 

Rys. Patrycja Pośpiech, kl.2C 

 

Po książkę Rywalki autorstwa Kiery Cass 

sięgnęłam niechętnie, ponieważ nie przepadam      

za romansami i historiami miłości księcia                      

i księżniczki. Gdy jednak przeczytałam opis                

i posłuchałam opinii rówieśniczek, książka wydała 

mi się bardzo ciekawa, a fabuła niecodzienna. 

Książka opowiada o trzydziestu pięciu 

dziewczynach z Illéi, pochodzących z różnych klas 

społecznych, od najwyższej (1) do najniższej (8), 

walczących o serce jednego księcia. Do zdobycia 

jest nie tylko przystojny książę, ale i awans 

społeczny (do pierwszej klasy), bogactwo, władza 

i korona. Eliminacje dotyczą całej społeczności 

młodych kobiet, tych wybranych trzydziestu pięciu, które mają zamieszkać w pałacu     

i starać się o względy księcia Maxona. Ich motywacja jest różna, ale cel jeden, więc 

warto. Jedna kandydatka z trzydziestu pięciu wcale nie chce wyjść za księcia, bo jej 

serce należy do kogoś innego. 

America Singer to ładna, rudowłosa dziewczyna z klasy numer 5, artystka. Ona i jej 

rodzina nie zarabiają zbyt wiele, jedzenia często brakuje, a pracy zawsze dużo. To nic 

jednak w porównaniu z cichym wybrankiem serca Americi, Aspenem. Chłopak jest           

z klasy 6. Zarabia na życie, służąc innym. Ich miłość nie jest zakazana, ale z pewnością 

jest trudna. Jeżeli America poślubi Aspena, jej klasa społeczna spadnie do 6. Chłopak, 

wiedząc, jak trudne jest życie z takim piętnem, zrywa z rudowłosą. W tym samym 

czasie dziewczyna dostaje list z możliwością zgłoszenia się do konkursu na żonę 

księcia. Namówiona przez rodziców oraz przez samego Aspena, America zgłasza się 

do konkursu i przechodzi wstępne eliminacje. Razem z trzydziestoma czterema innymi 

dziewczętami, rusza do pałacu. Jednak wygoda, piękne stroje, pyszne jedzenie i miły 

książę nie zaleczą tak łatwo złamanego serca. Choć bohaterka mówi wprost księciu, 

że z miłości nici, Maxon, zafascynowany dziewczyną, nie odsyła jej do domu, ale nie 

tylko on nie rezygnuje z Americi... 

Bardzo mi się spodobało w książce to, że narratorem jest główna bohaterka. America 

w bardzo dziewczęcy i wrażliwy sposób opisuje wydarzenia, zostając przy tym 

niezależną, młodą dziewczyną gotową poświęcić się dla serdecznej przyjaciółki 

Marlee.  

Moim zdaniem książka jest warta polecenia. Jest dość specyficzna, jednak uważam, 

że wiele nastolatek może polubić tę historię i sięgać po kolejne części, tak jak to było 

w moim przypadku. 

                                                                                              Weronika Siwik, klasa 1A     



Zaginiony rodzic 

 

      Podczas weekendu zdecydowałam się przeczytać książkę angielskiej pisarki 

Hilary Freeman Kompleks Pinokia. Autorka mieszka w jednej z najsławniejszych 

dzielnic Londynu Cadmen Town, tam gdzie najczęściej rozgrywają się przygody 

bohaterów jej tekstu.  

      Kompleks Pinokia  opowiada o dziewczynie Sky i jej przyjaciółkach, Rosie i Vix. 

Pomimo czternastu lat, Sky ma dużo problemów, m.in. jest to jej nos i ojciec.  Tak jak 

tytuł książki sugeruje, Sky ma ogromny kompleks swojego nosa. Stara się go zakryć 
makijażem, ciągle rozmyśla o tym, czy jej nos się nie powiększa. Bliscy starają się  

jej uświadomić, że jej nos jest normalny, zwyczajny, mówią, że nikt nie jest idealny,  

dziewczyna jednak nie chce ich słuchać, więc z dnia na dzień jej kompleks rośnie.    

W międzyczasie dziewczyna stara się też odnaleźć swojego ojca, muzyka, który 

koncertował i opuścił rodzinę. Bohaterka szuka wszędzie, na portalach 

społecznościowych, w klubach, w których grał jej tata, w sklepach z instrumentami, 

aż w końcu jej się udało. Po wielu próbach, udała się do klubu, gdzie jej tata grał 

koncert. Sky po udanym koncercie i krótkiej rozmowie z ojcem, nie mogła 

spodziewać się tego,  co ją czeka. Okazało się, że bohaterka ma przyszywaną 

siostrę, Katie. Na wieść o tym obie doznały szoku, jednak podczas kolejnych spotkań 

dziewczyny dogadywały się coraz lepiej. Siostra głównej bohaterki, pomogła Sky 

zaakceptować nos, ponieważ Katie miała taki sam nos, jak Sky.  

        Książka porusza ważny temat - wyglądu. Pokazuje, że ,,niedoskonałości’’         

w ludzkim wyglądzie są i są jak najbardziej naturalne oraz że ideały nie 

istnieją.  Książka pokazuje także, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli bardzo 

chcemy coś zrobić i zależy nam na tym, to mimo wszystkich przeciwności losu, uda 

nam się osiągnąć cel.  

        Książkę czytało się bardzo przyjemnie, w wielu momentach wywołała u mnie 

śmiech i nakłoniła mnie do refleksji. Książkę poleciłabym osobom młodym, które 

mają taki sam problem, jak główna bohaterka, żeby pokazać im, jakimi pięknymi 

osobami są bez względu na swoje ,,wady’’. 

                                                                                  Aleksandra Kiernozek, klasa 1A 

 

Jakiś czas temu przeczytałam książkę Osho pod tytułem Podróż w nieznane. Książka 

porusza wiele tematów egzystencjalnych. Autor daje nam do zrozumienia, że człowiek 

jest pomostem miedzy tym, co ludzkie i tym, co zwierzęce. Uświadomienie sobie tego 

pozwala zrozumieć, poznać i zaakceptować tkwiące w nas uczucia, takie jak złość, 
smutek, szczęście, miłość i nienawiść. Autor odpowiada na wiele trudnych pytań,           

z którymi na pewno każdy z nas kiedyś się spotkał. Jak zawsze przewodnim motywem 

książki Osho jest poznanie i pokochanie samego siebie. Pozycja ta jest niezwykle 

pomocna, mądra i wciągająca, uważam, że każdy powinien w wolnej chwili po nią 

sięgnąć, a na pewno nie pożałuje. 

                                                                                               Ines Safani, klasa 1A 



Nadzwyczajność i ideał  
  
Fascynacja ukochaną  

Jedną z moich ulubionych piosenek jest utwór Eda Sheerana pod tytułem Perfect, co 

w tłumaczeniu na język polski oznacza perfekcyjny bądź doskonały. Piosenka ta jest 

dla mnie tak ważna głównie ze względu na tekst. Opowiada on o parze zakochanych, 

którzy darzą się ogromnym uczuciem, które jak opisuje autor, jest nieidealne, lecz 

jednocześnie bardzo silne. Myślę, że tytuł tego kawałka odnosi się do dziewczyny,       

w której jest zakochany Ed. Opisuje same jej pozytywne cechy, jest piękna, słodka         

i czekał na nią całe życie. Chłopak pisze, że dziewczyna jest dla niego wszystkim             

i wiąże z nią swoją przyszłość. Może tak naprawdę ich relacja wcale nie jest tak 

głęboka, ale mimo to wydaje mi się, że została opisana w sposób wybitny   i doskonały.  
 

  

Maestria «mistrzostwo, artyzm lub biegłość w czymś»   
  

 
 

W ostatnim czasie wyjątkowo popularne 

stały się dzieła Vincenta van Gogha. Nie 

dziwi mnie to, osobiście bardzo lubię jego 

twórczość, dzieła te niezwykle do mnie 

trafiają. Moim ulubionym obrazem Van 

Gogha jest ,,Taras kawiarni w nocy”. 

Przedstawia on ludzi spędzających czas,  

w otoczeniu piękna nocy. Można go 

interpretować na wiele sposobów. 

Odnoszę też wrażenie, że z łatwością 

możemy dostrzec tu niezmiernie wiele 

idealnych elementów, zaczynając od 

precyzji, zachowanej symetrii i mnogości 

detali, a kończąc na kolorystyce. Myślę, że 

Van Gogh poprzez swoją twórczość                     
w dużym stopniu przyczynił się do 

powstania wielu doskonałych dzieł, a także               

do inspirowania ludzi.   

 Vincet van Gogh, Taras kawiarni w nocy 

 

Złożona doskonałość  

Wydaje mi się, że doskonałość jest czymś wyjątkowo trudnym do osiągnięcia. Jest 

mała szansa, że jakiekolwiek nasze dzieło będziemy uważać za doskonałe. Zawsze 

będziemy dążyć do bycia coraz lepszym w tym, co robimy. Jednak warto też pamiętać, 
aby doceniać swoje umiejętności i cenić swoją pracę tak samo, jak działania innych 

osób.   

Julia Grunwald, klasa 1A  



   Mięso  
 
Afirmując życie niechciane  

Degustuje zakurzone kawałki przeżutego mięsa 

Otoczony niedopałkami ukrytymi w puszkach po wypitej gorzkiej nienawiści  

Delektuje się padliną i zjełczałym kawałkiem tradycji 

Z przyzwyczajenia spoczywając na zapadającym się materacu  

Usypiając wsłuchuje się w donikąd pędzące larwy zebrane wokół krwi 

pożartego męczennika gotowego do ucieczki 

Masując zranione ciało, z którego dopiero co odcięto skrzydła, kona z gnijącym  

sercem w bezwładnej dłoni  

 
                                                                        Miłosz Szczepanik, absolwent 

 

 

                                     Rys. Patrycja Pośpiech, kl. 2C 



    
                              Wiosna 

 

                         Światło łamie się w kałuży, 

                         Tworząc linie krwawych granic, 

                         Nowe fale palą mosty, 

                         Narzucając stary dystrykt 

 

                         A my bawmy się i tańczmy, 

                         Tango w nowej oprawie, 

                         Nawet nie wiesz, kiedy przyszli, 

                         Po nas przyjdą w dawnej sprawie 
 

                                                                Karol Orzechowski, absolwent 
 
 

Obu Absolwentom, Miłoszowi Szczepanikowi oraz Karolowi 
Orzechowskiemu, bardzo dziękujemy za wspaniałe teksty, 
za przemyślenia, którymi się dzielili. Dzielnie wspierały ich 
Malwina Jarmoła, Amelia Jaroszuk, Paulina Niemyjska, 
Natalia Wilewska oraz Maria Przasnyska, Julia Kosińska         
i Natalia Czub. Dziękując, życzymy jednocześnie wielu 
sukcesów, także na drodze artystycznej:) 
 

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, 

jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby 

cudem było wszystko.” 

                                                 Albert Einstein 



Gdy coś się kończy, coś zaczyna… 

 
W piątek 29 kwietnia o godzinie 10:00 na szkolnej   

hali sportowej odbyło się pożegnanie maturzystów. 

Klasa 3dp oraz przedstawiciele samorządu 

szkolnego wraz  z nauczycielami przygotowali 

uroczystość. Na początku cała szkoła odśpiewała 

hymn państwowy, a następnie kilku uczniów z klas 

trzecich w imieniu swoim i kolegów pożegnało 

zebranych. Nie zabrakło również poruszających słów 

Pani Dyrektor Hanny Babikowskiej oraz 

wychowawców klas maturalnych. Następnie odbyło 

się rozdanie świadectw i nagród za szczególne 

osiągnięcia.  Na koniec wszyscy obecni na sali mogli 

zobaczyć zabawny film, w którym zawarte były 

wypowiedzi maturzystów oraz nauczycieli 

przygotowujących ich do matury.                      

                                                              Życzymy połamania piór! 

                                                                                              Weronika Siwik, klasa 1A 

 

          

                                                       Zdj. Martyna Markowiak, klasa 2C 

                   



Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka. 

Ks. Mieczysław Maliński 

     Rys. Julia Grunwald, kl.1A 

       Działania charytatywne uczniów  

Dwukrotnie w kwietniu uczniowie klasy 1A 

wzięli udział w akcji pomocy Ukraińcom 

uciekającym przed wojną. Licealiści udali się 

do domu, w którym schronienie znalazły 

ukraińskie matki z dziećmi, żeby  pomóc       

w dostosowaniu budynku przekazanego tym 

ludziom do ich potrzeb. Młodzież wzięła 

udział w sprzątaniu dwóch pięter budynku 

oraz w przenoszeniu, wyrzucaniu starych       

i składaniu nowych mebli. Podczas pracy 

panowała miła, wręcz serdeczna atmosfera.  

 

Dobrą energię uczniowie próbowali też 

przekazać podczas trzeciej swojej wizyty       

u gości z Ukrainy, tuż po Wielkanocy, 

dzieląc się, szczególnie z dziećmi, 

słodyczami „od zajączka”. 

Udział w akcji pokazał szkolnej młodzieży, 

że decyzje jednego człowieka mogą 

wpływać na życie wielu osób oraz pomógł 

zrozumieć drugiego człowieka i wyczulił      

na jego krzywdę. To z pewnością okaże się 

pomocne w przyszłym, dorosłym życiu, 

dzięki czemu istnieje nadzieja na 

zrozumienie przez młodych, że wojna jest  

złem najgorszym,  do którego nie wolno 

dopuścić.               Ignacy Pilzak, klasa 1A 



                                                     Lato czeka! 
 

     Rys. Julia Grunwald, kl. 1A 

  
Już niedługo najfajniejszy dla każdego 

ucznia czas. Zaczynamy wakacje! Skończą 

się lekcje, klasówki i kartkówki. Przed nami 

wolność, słońce i beztroska. Czas 

odpoczynku i „ładowania akumulatorów”      

na kolejny rok szkolny. 

  Te dwa letnie miesiące są zawsze 

wyczekiwane, bo niosą ze sobą mnóstwo 

różnych przygód, nowe znajomości i radość 
płynącą z odkrywania „nowych dróg”. 

Oderwiemy się od codziennych trosk, by 

ruszyć ku nieznanemu i oczywiście 

przeczytać masę książek, na które zabrakło 

czasu. Nadchodzi czas, kiedy będziemy 

mogli całe dnie przesiadywać na dworze, 

jeździć na koncerty i czasami po prostu  

poleniuchować. 
  Te wakacje będą wyjątkowe, zwłaszcza dla tegorocznych maturzystów, którzy 

zamykają pewien etap… etap dzieciństwa  i wstępują w tak bardzo wyczekiwaną 

dorosłość. Muszą się wykazać niezwykłą odpowiedzialnością i inteligencją, aby godnie 

reprezentować naszą szkołę i naszych wspaniałych nauczycieli.  

  Drodzy Maturzyści! Nie martwcie się, kiedy ostatni raz przekroczycie próg naszego 

liceum. Czekają na Was nowe wyzwania, którym z całą pewnością podołacie                      

i zdobędziecie niebywałe doświadczenia. Przed Wami otwierają się drzwi do innego 

świata, ale to nie znaczy, że będzie kiepsko. Gwarantuję, że nawet jako już dorośli 
będziecie mieli ubaw! Obiecuję, że my, jako Wasi młodsi koledzy i koleżanki, dołożymy 

wszelkich starań i, biorąc z Was przykład, będziemy należycie reprezentować naszą 

szkołę.  

  Pamiętajcie, jesteście niezastąpieni! Będziemy za Wami bardzo tęsknić, więc 

odwiedzajcie nas jak najczęściej ze swoimi „plecakami nowych doświadczeń”. 

Cieszmy się wszyscy, bo „lato czeka”! 

Gronu Pedagogicznemu życzę dużo spokoju i odpoczynku od ulubionych 

wychowanków. 

Maturzystom – powodzenia na nowym etapie życia! Trzymamy za Was mocno kciuki! 

Koleżanki i Koledzy – do zobaczenia we wrześniu. 

Udanych wakacji! 

 
      Pozdrawiam :))                                                        
                                                                                      Zuzanna Sakowska, klasa 1A 


