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Zofia Krawczyk, klasa 3C

W ADASIU: PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2022 R.

 Älmhult okazało się niewielkim miasteczkiem z piękną architekturą, zaś sam ośrodek umiejscowiony 
został tuż nad ogromnym jeziorem. W domkach codziennie odbywały się spotkania towarzyskie, podczas 
których uczniowie wspólnie gotowali, rozmawiali i grali. Taki porządek dnia zdecydowanie nie sprzyjał 
porannemu wstawaniu, a mimo to młodzież się nie zniechęcała i z chęcią wspólnie spędzała czas.
 Integracji nie brakowało również w samej szkole, gdzie uczniowie mogli spotkać się i zaprzyjaźnić 
z zagranicznymi rówieśnikami z całego świata, uczęszczającymi do klas międzynarodowych (IB). Jeśli 
zaś chodzi o lekcje, młodzież mogła zetknąć się na nich z całkowicie innym systemem nauczania oraz 
różnorodnością w wyborze zajęć. W ciągu czterech dni, wzięli oni udział w zajęciach z biologii (gdzie mogli 
przeprowadzać eksperymenty na znane sobie z polskiej szkoły tematy), matematyki (z użyciem kalkulatorów 
graficznych), psychologii (na której zdobyli trochę fascynującej wiedzy o tym, jak działa mózg i psychika 
człowieka), sztuki, ekonomii, polityki globalnej, języka i literatury oraz społeczeństwa cyfrowego (będącego 
połączeniem naszego WOS-u oraz informatyki). 
 Niestety, wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc w piątek przyszedł czas, żeby się pożegnać i pojechać 
do Goteborga, aby spędzić ostatnią noc w hotelu lotniskowym. 
 Wyjazd był bardzo interesujący - a mówię to po skonsultowaniu tej opinii z  uczestnikami wycieczki 
- uczniowie wspaniale się bawili oraz dużo wyciągnęli z lekcji, na które uczęszczali. Myślę, że wszystkim 
nauczycielom należą się olbrzymie podziękowania. 

W ramach projektu “Most nad Bałtykiem” grupa osiemnaściorga uczniów, 
wraz z dwoma nauczycielkami, poleciała do Kopenhagi, skąd pociągiem 

udała się do Älmhult... Tak, za trzecim razem nareszcie się udało...

Maja Staśkiewicz, klasa 2A

Maja Gałan, klasa 2AMaja Gałan, klasa 2A

Wycieczki
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Klasa 2A w Toruniu

 Dnia 25.10.2022 całą klasą wybraliśmy się na wycieczkę do Torunia. Spod szkoły wyruszyliśmy o godzinie 
7.00, na miejscu byliśmy już o koło godziny 11.00, podróż minęła nam szybko i miło. Pierwszym miejscem, 
które odwiedziliśmy w Toruniu, było Planetarium, gdzie zostaliśmy zamknięci w pokoju mającym przypominać 
bazę na Marsie. Następnie przenieśliśmy się na toruńską starówkę, spotkaliśmy się tam z przewodnikiem, 
który zaznajomił nas z historią Torunia, mieliśmy okazję zobaczyć wiele ciekawych miejscowych atrakcji 
oraz spróbować piernika z prawdziwego zdarzenia. Najciekawszym miejscem, moim zdaniem, był dom 
samego Mikołaja Kopernika, co prawda widzieliśmy go tylko z zewnątrz, ale to nie zmienia tego, jak bardzo 
wyjątkowe jest to miejsce. Pod koniec wizyty w Toruniu klasa wybrała się na wspólny obiad do miejscowego 
baru mlecznego, posiłek był bardzo sycący i smaczny. W drogę powrotną wyruszyliśmy ok. godziny 15.00, 
zmęczeni i najedzeni, zasnęliśmy w autokarze. W domu byliśmy późnym wieczorem. Wycieczka to idealna 
okazja do spędzenia wspólnie czasu,  jestem pewna, że tę każdy będzie miło wspominał. 

Ines Safani, klasa 2A
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Wycieczka klasy 2b  
do Janowa Lubelskiego

 Dzień rozpoczął się zbiórką przed szkołą o godzinie 7:00. Przejazd minął nam bardzo dobrze. Po  kilku 
godzinach byliśmy już na miejscu. Okazało się, że hotel, który zarezerwowaliśmy, ma problemy techniczne  
z ogrzewaniem i mieszkanie w nim nie byłoby komfortowe. Na szczęście dzięki dobrej organizacji wycieczki, 
udało nam się w krótkim czasie znaleźć nowe miejsce, które było w stanie zagwarantować nam wszystko, 
czego potrzebowaliśmy. Po zakwaterowaniu się oraz obiedzie przyszedł czas na pierwszy blok zajęciowy. 
Pierwszym zadaniem, z którym uczestnicy musieli się zmierzyć, była gra logiczna ,,Mafia’’. Była ona trudna,  
ponieważ wymagała myślenia, ale ku zaskoczeniu udało nam się bezproblemowo ukończyć wszystkie zadania. 
Kolejne wyzwanie to paintball. Uczestników podzielono na grupy i rozdano asortyment. Bitwy były bardzo 
zacięte i emocjonujące. Następnie wszyscy wróciliśmy odpocząć, a następnie zjeść kolację. Blok wieczorny 
był poświęcony terenowej grze nocnej. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, aby następnie dzięki poprawnie 
zrobionym zadaniom dotrzeć do celu, w którym odnaleźliśmy słodycze, którymi później się objadaliśmy. 
Wróciliśmy do ośrodka i tak zakończył się dzień pierwszy. Kolejny dzień zaczęliśmy pysznym śniadaniem, 
aby mieć energię na resztę dnia. W pierwszym bloku utrwaliliśmy sobie wiedzę na temat rozpalania ogniska, 
budowaniu schronu oraz nauczyliśmy się prawidłowo wiązać węzły. Wróciliśmy do hotelu na obiad, a po nim 
przyszła pora na drugi blok zajęć. Stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem. Była nim Zwariowana Olimpiada. 
Zostaliśmy podzieleni na sześć grup, w których w późniejszych etapach rywalizowaliśmy o nagrodę - była 
nią pizza. Braliśmy udział w następujących konkurencjach: Walki kogutów, Gigantyczne klocki, Twister, 
Cyrkiel, Gąsienica, 5-osobowe spodnie, 5-osobowe narty, Szczudła, Przeciąganie liny. Zmęczeni wróciliśmy 
do hotelu na kolację, a wieczorem poszliśmy na cudowne ognisko z pieczonymi kiełbaskami, świetnie się 
bawiliśmy i tak skończył się dzień drugi naszego wypoczynku. Przyszła pora na trzeci i ostatni dzień wycieczki. 
Zaczęliśmy od śniadania i wykwaterowania się z hotelu. Wsiedliśmy do autokaru i wyjechaliśmy do miasta 
pełnego historii i Ojca Mateusza, czyli Sandomierza. Na miejscu czekał na nas przewodnik. Z zamiłowaniem 
do swojej pracy bardzo ciekawie oprowadził nas po najpiękniejszych miejscach w mieście. Chodziliśmy po 
sandomierskich tunelach podziemnych, które wiążą się z  bardzo ciekawą historią. Można by o tym opowiadać 
godzinami, jednak lepiej samemu przyjechać do Sandomierza, by je poznać. Na koniec zjedliśmy obiad 
i autokarem wróciliśmy do Piastowa.  O godzinie 18:00 wszyscy uczniowie i nauczyciele dotarli na miejsce 
z uśmiechami na twarzy po tej cudownej wycieczce. Nie mogą już się doczekać kolejnej.

Rafał Gajowiak, klasa 2B
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Lekcja języka polskiego klasy 1A 
w Muzeum Narodowym

 Moja klasa (IA) we wtorek,15 listopada 2022, wybrała się na lekcję do Muzeum Narodowego w    Warszawie. 
Naszą przewodniczką była pani Eliza, która bardzo ciekawie opowiedziała nam o wielu wspaniałych 
i unikatowych zbiorach. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od  Galerii Sztuki  Średniowiecznej. Jest ona najbogatszą 
oraz najbardziej różnorodną kolekcją obiektów sakralnych z okresu XIV-XVI wieku.  Wystawę zaprojektowano 
tak,  aby zwiedzający mógł jak najłatwiej zrozumieć oraz zapoznać się z rolą sztuki w życiu religijnym 
w średniowieczu.  Pamiętajmy, że w średniowieczu pojęcie sztuki było zupełnie inaczej rozumiane niż 
w dzisiejszych czasach. Ówcześni artyści starali się jak najbardziej odbiegać od modelu sztuki antycznej. 
W starożytności mogliśmy podziwiać wyidealizowaną, perfekcyjną, eksponującą ciało postać, 
a w średniowieczu ciało zakrywano,  skupiano się najczęściej na przedstawieniu świętych bądź Boga. Warto 
zwrócić uwagę na kształt głowy, jaki był przedstawiany przez średniowiecznych malarzy lub rzeźbiarzy. Był 
on lekko migdałowy  i  bardzo uwypuklający czoło.      
  Po wejściu do Galerii Sztuki Średniowiecznej, można poczuć się jakby przeniosło się w czasie do jednej ze 
średniowiecznych świątyń.  Ciemne światło oraz niezwykła atmosfera uwypuklają mistyczność dzieł.   Na 
początku widzieliśmy niewielką  figurę, wykonaną z drewna.  To Maria tronująca z Dzieciątkiem, która jest 
najstarszą rzeźbą kultową w Polsce. Najprawdopodobniej została wykonana we Francji lub w Niemczech. 
Maria jest ukazana w sztywnej pozie wraz z Dzieciątkiem na kolanach. Zasiada na tronie. 
 Następnie omówiliśmy wzruszające przedstawienie Matki  Boskiej trzymającej na kolanach martwego 
Jezusa Chrystusa. To dzieło nosi tytuł – Pieta z Lubiąża. Jest  naturalnych rozmiarów i najprawdopodobniej 
powstało  na Śląsku.  Rzeźba idealnie oddaje cierpienie Maryi. Dziełem, które zrobiło na mnie największe 
wrażenie, był  Poliptyk Zwiastowania  z Jednorożcem. Został on najprawdopodobniej wykonany ok. 1475 - 1485 
roku dla kościoła we Wrocławiu pw. Świętej Elżbiety . Scena ukazuje Marię Dziewicę, na której kolanach leży 
jednorożec,  obok niej możemy zobaczyć Archanioła Gabriela, Jana Chrzciciela ora Świętą Jadwigę. Jednorożec 
w sztuce średniowiecznej był częstym motywem, ponieważ symbolizował czystość i niewinność.  Jest to 
jedna z najcenniejszych nastaw ołtarzowych w polskich zbiorach.                                                                              
 Po lekcji muzealnej udaliśmy się do części poświęconej sztuce antycznej, gdzie każdy z nas samodzielnie 
lub w grupkach mógł podziwiać rzeźby i inne eksponaty. Dominowała nagość  - czyli to, od czego sztuka 
średniowieczna odeszła. Na koniec wycieczki udaliśmy się do  Muzeum Wojska Polskiego, do części, która 
znajduje się na świeżym powietrzu.  Zagorzali fani wojska z naszej klasy dyskutowali o  modelach samolotów 
oraz podziwiali pociski , a reszta (w tym ja)  powoli wracała z mroków średniowiecza.
 Z wycieczki każdy z nas wrócił zadowolony i bogatszy o nowe wrażenia estetyczne i  wiedzę o średniowieczu.    
Mam nadzieję, że będzie więcej takich wypraw.    

Iga Kot, klasa 1A
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Zdjęcia: Kacper Młynkiewicz, klasa 1A 
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Omijam coraz bardziej sine uczucia, 
martwe szczęście utyka mi dywan pod nogami, 

raz po raz spada kolejny skrawek, by uzupełnić kobierczyk. 
Delikatnie stąpam po przykryciu.

Pod nogi spada mi zielona i kłująca skorupka smutku, 
bez namysłu podnoszę ją, 

wiem, że jeśli rozbije pokrywę, obejmie mnie to cudowne, upragnione uczucie. 
Martwego szczęścia spada coraz więcej. 

Tonę w nim, mimo zielonej skorupki w ręce.

Próbuję wspinać się po główkach żalu i poczucia winy, 
ale one tylko bardziej mnie zatapiają. 

Tonę w nich, choć nie jestem niczemu winna...

Jesienny schyłek

Zuzanna Męczyńska, klasa 1A

W ADASIU: PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2022 R.

Kiedy myślę o jesieni, burza przechodzi mi przez głowę, 
wiele wspomnień szczytu marzeń chciałoby przywrócić normę. 

Stosy dyń pod płotem czekają, by wydrążyć w nich historię starym, jak czas, nożem. 
Może jeszcze w noc pełniową ktoś, kto kochał kogoś szczerze, wolno powie twe 

historie, by pamiętać wiecznie ciebie.  
Zatęskniona matka czeka; powrót syna jedynego, on nie wróci, 
już siedem stóp pod ziemią leży. Za kochaną wskoczył w ogień   

jak płomienne liście dębu pożar w sercu nagle wygasł.  
Na jesienny spacer nocny swoją duszę wyprowadza, żeby matkę 

móc odwiedzić i przywitać się po latach, powspominać stare dzieje, znowu spotkać 
piękno świata.

Alicja Spórek, klasa 1A

* * *

Spotkania z poezją
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Z chłodnym wiatrem 
Jesień nastała 

Liście rdzewieją 
Upadają na ziemię 
Z drzewa każdego 

Czas upływa

Drzewa są jak żywot ludzki 
Ukazują nam, ile go jeszcze naszym ciałom zostało 

I na sam koniec 
Jak wszystkie liście opadną 

Będziemy jak one 
Zostaniemy samotni, jak drzewa nagie, obdarte 

Bez serca 
Puści 

Niezdolni by kochać

Jesień

Oliwia Reda, klasa 1A

W ADASIU: PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2022 R.

Kojący szelest pod stopami 
podczas wieczornego spaceru sprawia, 

że okolica łagodnieje.

Uliczne latarnie oświetlają mi drogę, 
zupełnie jak gdyby promienie słoneczne 

padały na moją twarz. 
Jest tak samo ciepło, jak wczesnym latem.

Barwne stosy liści 
już za chwilę zostaną rozrzucone 

przez łagodny powiew wiatru.

Ptaki odlecą  
w poszukiwaniu innego, 

bezpiecznego schronienia. 
Wiem jednak, że już niedługo znów je zobaczę. 

Będę czekać.

Spoglądam na zegarek. 
Czas wracać do miejsca, 

gdzie potowarzyszy mi domowe ognisko.

To wszystko to właśnie jesień. 
Z pozoru zwykła pora roku, 

ale tak naprawdę moja rzeczywistość.
Daria Mazurek, klasa 1A

Jesienna nostalgia
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Wirujący, chłodny wiatr mą skórę obejmuje, 
I rumieńce na twarzy maluje. 

Zatapiam się w otchłani melancholii, 
Widząc, jak świat szarzeje powoli. 

Kryształki lodu kłują drzewa i liście, 
tak jak mnie słowa w twoim liście. 

Łzy drążą koryta na mojej buzi,  
Mimo, że codziennie nowy dzień się budzi, 

To już nie to samo, 
Pora zapomnieć o letnim wietrze, 
I zatopić się w mroźne powietrze.

Jesień

Maja Kasperska, klasa 2D

W ADASIU: PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2022 R.

Lali Rogowy – Ratiani, Smok i dziewczyna, klasa 4Ep
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Śmierć na wesoło?  
Refleksje po pierwszym listopada

 Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny wielu z nas kojarzą się z ponurym nastrojem żałoby, melancholii, 
wspomnień i tęsknoty za zmarłymi bliskimi. Są jednak kultury (np. meksykańska), w których tego rodzaju 
świętom towarzyszą tańce, radość i zabawa. Wyobrażenia młodych ludzi o śmierci i życiu pozagrobowym 
opierają się najczęściej na lekturach, filmach, obrazach malarskich czy grach komputerowych. Te ostatnie, 
dając nam możliwość „doświadczenia kilku żyć”, mogą nawet prowadzić do złudzenia, że nie ma rzeczy 
ostatecznych, niedających się cofnąć. 

 Utkwiło mi w pamięci kilka lektur szkolnych związanych z tematyką umierania, m.in. średniowieczna 
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, która przypomniała mi się, gdy ostatnio oglądałem domową 
kolekcję starych pocztówek. Jedna z nich na pierwszym planie prezentuje zamyśloną młodą dziewczynę,  
a na drugim – Śmierć w postaci szarego szkieletu z kosą (zob. il. po prawej stronie). Gdy się przyjrzałem tej 
pocztówce, zrobiło mi się nieswojo, gdyż uległem wrażeniu, że kościotrup pustymi oczodołami obserwuje 
właśnie mnie. Brr…

Stare polskie pocztówki z domowej kolekcji (ok. 1920 r.). 
Reprodukcja od lewej: J. Urban „Opuszczona”; od prawej:  

S. Piotrowski „Smutne wspomnienia”. 

Felietony
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Inną lekturą, która dotyczy śmierci i zrobiła na mnie spore wrażenie, jest sonet Jana Andrzeja Morsztyna 
Do trupa. W tym utworze podmiot liryczny porównuje stan człowieka cierpiącego udręki miłosne do 
sytuacji umarłego [„Leżysz zabity i jam też zabity/ Ty  – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości (…)”]. Wiersz 
barokowego poety opiera się na koncepcie, który jest rodzajem zabawy skojarzeniami i słowami. Są 
w naszej kulturze też bardzo zabawne przedstawienia śmierci. Na przykład czarna komedia Upiór 
w kuchni (1976) w reżyserii Janusza Majewskiego wywołuje wybuchy śmiechu. Jej fabuła jest następująca: 
pewnego wieczoru do cichego pensjonatu prowadzonego przez Laurę Collins oraz jej córkę Cynthię 
przyjeżdża tajemniczy gość. Mężczyzna ten od początku narzeka na kłopoty z sercem. Podczas kolacji 
zostaje poczęstowany śledziami, a Cynthia opowiada mu o upiorze jej rzekomo nieżyjącej już matki, 
który nawiedza pensjonat. Po posiłku przybysz udaje się spać, ale w nocy zaczyna doskwierać mu 
silne pragnienie, więc schodzi do kuchni. Nagle w ciemnościach dostrzega „upiora” (w rzeczywistości 
jest to Laura Collins ubrana w czarne szaty i wykonująca w jego stronę dość niecodzienny, a zarazem 
śmieszny gest ręką). Przerażony mężczyzna, przekonany, że faktycznie spotkał zjawę, doznaje zawału 
serca i pada martwy. Sytuacja byłaby tragiczna, gdyby nie to, że została ukazana bardzo dowcipnie. 
Kolejnym przykładem dzieła, które wywołuje śmiech zamiast przerażenia, jest film Romana Polańskiego 
Nieustraszeni pogromcy wampirów (1967), który stanowi parodię horrorów o istotach żywiących 
się ludzką krwią. W tym przezabawnym filmie u boku polskiego reżysera wystąpiła jego przyszła żona 
– Sharon Tate. Niestety, los miał być dla młodej aktorki okrutniejszy niż dla granej przez nią bohaterki 
(Sharon została zamordowana przez sektę Charlesa Mansona zaledwie dwa lata później, będąc 
w dziewiątym miesiącu ciąży). Rzeczywistość okazała się więc znacznie bardziej brutalna od 
fikcji filmowej.

Roman Polański i Sharon Tate (jego późniejsza żona, zamordowana w 1969 r. 
przez członków sekty Charlesa Mansona) w filmie „Nieustraszeni pogromcy 

wampirów” (The Fearless Vampire Killers , 1967).

Aleksander Jądrzyk, klasa 2A
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11 listopada - odzyskanie niepodległości
 Przyszła piękna, złota jesień, a razem z nią znaczące święto, które powinien obchodzić każdy szanujący 
naszą Ojczyznę patriota. 

 11 listopada, 104 lata temu, odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach nieobecności na mapach 
politycznych Europy. To bardzo ważne, aby uczcić ten szczególny dla nas dzień, tym bardziej, że w tym 
roku również natura postanowiła przyłączyć się do naszych obchodów, obdarzając nas łagodną aurą. 

 Liście pożółkły i swoją barwą przypominają teraz kolor słońca. Wyjdźmy na dwór i podziwiajmy 
jesienne krajobrazy, nie zapominając o ciepłych kurtkach i szalikach. Szaliki niech będą w barwach naszego 
kraju, aby upamiętnić tych, którzy walczyli za naszą wolność, i aby pokazać, jak bardzo kochamy Polskę. 

   W dniu naszego Narodowego Święta Niepodległości organizowane są tzw. marsze niepodległościowe, 
podczas których w różny sposób demonstrujemy przywiązanie do Ojczyzny. Na ulicach dominują barwy 
biało-czerwone, a w niektórych miejscach słychać patriotyczne pieśni. Niestety, słychać też hasła, które 
nie licują z atmosferą święta, a współczesna historia uczy nas, że niepodległość nie jest wartością daną 
raz na zawsze. Trzeba ją pielęgnować i dbać o to, by nikt nigdy nam jej nie odebrał! 

 Dlatego tak ważne jest, abyśmy patriotami byli każdego dnia, a nie tylko 11 listopada. Swoją codzienną 
postawą budujmy silne i zgrane społeczeństwo, które zapewni swojej ojczyźnie harmonijny rozwój 
i bezpieczną przyszłość. 

Zuzanna Sakowska, klasa 2A

Dan Simmons, Ilion
 Ilion autorstwa Dana Simmonsa to powieść science-fiction osadzona w dalekiej przyszłości, w której 
czytelnik śledzi trzy wątki. Pierwszy wątek opowiada o doktorze Thomasie Hockenberrym, wcześniej 
żyjącym w późnych latach XX wieku badaczu Iliady, który zostaje wskrzeszony przez greckich bogów, 
aby nadzorować i relacjonować im przebieg trwającej właśnie wojny trojańskiej. Drugi wątek to historia 
o ludziach żyjących na Ziemi w nowym futurystycznym społeczeństwie. Trzeci zaś opowiada o dwóch 
morawcach - Mahnmucie i Orphu - którzy wyruszają na wyprawę w głąb Układu Słonecznego, aby odnaleźć 
źródło emitowanych tam zakłóceń.

 W powieści występują także postacie znane nam z Iliady czy też mitów greckich, takie jak Achilles 
czy bogowie olimpijscy oraz tytani. Autor wkłada w usta postaci dużo rozważań o życiu i jego sensie 
w nawiązaniu do literatury znanej nam współcześnie.

 Uważam tę książkę za wartą przeczytania, choć nie jest ona prosta. Jest, niestety, dosyć gruba, bo 
w polskim wydaniu ma ponad 800 stron, a sama historia jest jeszcze kontynuowana w drugiej części 
dylogii pod tytułem Olimp.

Eryk Fruń, klasa 2B

Polecamy
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Spektakl “Samotni w tłumie”
 Chciałbym przedstawić spektakl Samotni w tłumie, który odbył się dwudziestego piątego 
października w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie, przygotował go Narodowy Teatr Edukacji we 
Wrocławiu. Był to mój pierwszy raz, kiedy spotkałem się z twórczością Marzeny Kucmer – Kołeńskiej 
i Martyny Woods. Inspiracjami tego dzieła były takie lektury, jak Mały książę czy Opowieść wigilijna. 
Sam spektakl opowiada o Krzyśku – aspołecznym geniuszu komputerowym, który zakochuje się w Kasi 
– izolującej się blogerce kulinarnej. Główny bohater próbuje być sprowadzony na ścieżkę nielegalnego 
biznesu, a losem dwójki zdaje się interesować tajemniczy bezdomny o imieniu Platon. Dramat próbuje 
przedstawić problemy XXI wieku, jak coraz większe poczucie samotności u młodych ludzi czy spędzanie 
zbyt wiele czasu w Internecie. 
 Pragnąłbym zacząć od dobrych rzeczy i po tym przejść do tych „dobrych inaczej”. Postacie, choć 
nieco przerysowane, sprawiają wrażenie prawdziwych i ciekawych. To, niestety, trochę źle się odbija 
na ich charakterach, co sprawia, że można polubić góra dwie osobowości. Chcę również zaznaczyć, że 
aktorstwo nie było złe. Bohaterowie byli wiarygodni, ale nic poza tym. Co mi się spodobało, to kwestia 
techniczna. Dekoracje realistycznie oddawały miejsca. Jedynie czasami odczuwałem, że niektóre elementy 
nie pasowały do przyjętego stylu. 
 Przejdę teraz do wad przedstawienia. Fabuła była chaotyczna, z tego powodu wiele sytuacji stawało 
się niezrozumiałych. Przez to spektakl robił się głupkowaty. Sprawiał wrażenie nieprzemyślanego,  
a jego bezpośredni przekaz nie do końca był jasny. Na początku zauważamy subtelne próby pokazania 
samotności tylko po to, żeby pod koniec Platon wygłosił monolog, wprost mówiąc, jaką lekcję widz ma 
wynieść z sali. 
 Nie jestem negatywnie nastawiony do spektaklu, ale nie uważam go za warty zakupu biletu. 
W popkulturze istnieją inne dzieła, które o wiele lepiej poruszają problem samotności.

Andrzej Wojno, klasa 2B

Delia Owens, Gdzie śpiewają raki
 Niedawno przeczytałam książkę autorstwa Deli Owens. Choć na początku książka nie wydaje się 
ciekawa, czytelnik nie musi czekać długo, aby historia go wciągnęła. 
 Po samym tytule łatwo się domyślić, że akcja będzie się toczyć na mokradłach niedaleko amerykańskiego 
miasteczka, Barkley Cove położonego na wybrzeżu Caroliny Północnej. To tam, na pobliskich bagnach, 
żyje mała dziewczynka nazywana Kyą, porzucona w wieku dziesięciu lat przez mamę i rodzeństwo, 
wkrótce również przez ojca, jedyną jej nauczycielką zostaje natura. Mieszkańcy miasteczka uważają ją 
za dzikuskę, jednak Kya nią nie jest. Choć żyje ona z dala od cywilizacji, wyrasta na inteligentą, wrażliwą 
i piękną dziewczynę. Brakuje jej ludzi, ale nauczyła się żyć bez nich. Kyę spotykają problemy, kiedy jej 
były chłopak oraz tutejsza gwiazda footbolu, zostaje znaleziony martwy.
 Pozycja bardzo mi się spodobała, prawdopodobnie pojawi się na liście kilku moich ulubionych książek. 
Chętnie przyznam, że każdy powinien po nią sięgnąć. Książka opowiada o pięknie, jakie kryje się 
w przyrodzie, zawiera barwną i wzruszającą fabułę o dojrzewaniu, a dodatkowo gorący romans. Autorka 
przypomina, co nas kształtuje i co jest naprawdę ważne w naszym życiu.

Ines Safani, klasa 2A
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Hanna Remiszewska, klasa 2A

Tricia Levenseller, Córka Króla Piratów
 W ostatnim czasie sięgnęłam po Córkę Króla Piratów autorstwa amerykańskiej pisarki Tricii 
Levenseller. Książka przedstawia niesamowicie odważną dziewczynę Alosę, która zostaje wysłana 
na niebezpieczną misję w celu znalezienia kawałka zaginionej mapy, stanowiącej klucz do mitycznego 
skarbca - motyw typowy dla większości powieści o piratach. Jednak tym razem w lekturę wciągnęła 
mnie postać samej bohaterki, która jest w wieku podobnym do mojego. Spowodowało to, że towarzysząc 
jej w każdej przygodzie, mocniej odbierałam przeżycia, emocje i odczucia córki piratów. Bohaterka, chcąc 
wykonać zadanie, mierzy się z samotnością, bezwzględną piracką załogą, pogmatwaną historią związaną 
z jej rodziną oraz pierwszym poważniejszym zauroczeniem. Na domiar złego, na każdym kroku jest 
obserwowana, co nie ułatwia wykonania misji. 
 Historia pokazuje nam, że pomimo różnych trudności życiowych, nie warto się poddawać, należy 
walczyć o własne zdanie i przekonania. Opowieść uczy także, że tylko najsilniejsi przetrwają życiowe 
burze, a także, że czasami powinniśmy się wyrzec pewnych rzeczy, by osiągnąć swój cel. Alosa miała 
wszystkie cechy idealnej piratki, ale niektóre sytuacje potrafiły ją zaskoczyć. Najważniejsze, że umiała 
znaleźć drogę do ich rozwiązania.  Zresztą musiała - inaczej poniosłaby konsekwencje. 
 Książka bardzo mi się spodobała i dlatego polecam ją osobom, które tak samo jak ja, są fanami 
piratów, zaginionych skarbów, buntowniczych dziewczyn oraz tajemnic i wielu sekretów z przeszłości, 
wpływających na teraźniejszość i kształtujących przyszłość bohatera. Już dziś z niecierpliwością sięgam 
po ciąg dalszy przygód Alosy, zatytułowany Córka królowej oceanów.

 28 października kilka klas z naszej szkoły wybrało się do Pruszkowskiego Multikina, aby na wielkim 
ekranie obejrzeć spektakl teatralny pt. Frankenstein w reżyserii Danny’ego Boyle’a z 2011r. 

 Spektakl został wyreżyserowany na podstawie powieści Mary Shelley z 1818r., opowiadającej tragiczną 
historię naukowca-filozofa Wiktora Frankenstaina starającego się rozwikłać zagadkę śmierci. Efektem 
jego wieloletnich poszukiwań i badań naukowych jest odkrycie możliwości przywracania życia zmarłym, 
a nawet stworzenie idealnego człowieka. Jego eksperyment kończy się jednak tragicznie - w miejsce ideału 
powstaje monstrum, wprawdzie inteligentne i wykazujące ludzkie odruchy, jednak niepotrafiące się 
odnaleźć w otaczającej rzeczywistości. Stwór, prześladując swojego stwórcę w imię zemsty, doprowadza 
w końcu do śmierci najbliższych Frankensteina i jego samego. Wprawdzie inscenizacja Dannyego Boyle’a 
różni się od książki z 1818 roku, ale jest równie intrygująca i zaskakująca. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą 
jest fakt, że wspomniane przedstawienie można obejrzeć w dwóch wersjach, w jednej z nich w rolę doktora 
Frankensteina wciela się Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Hamlet, Sherlock), a w drugiej Jonny 
Lee Miller (Elementary, Trainspotting). 

 Wspierając się opiniami uczniów, spokojnie mogę stwierdzić, że jest to spektakl warty obejrzenia. 
Zawiera on głęboki przekaz skłaniający do refleksji, zawdzięczamy mu też niezapomniane dwie godziny 
rozrywki, oderwania się od przyziemnych spraw i zatopienia się w świat niesamowitych charakteryzacji 
oraz wspaniałej gry aktorskiej. Podsumowując, większość osób była zadowolona z wycieczki i chętnie 
by ją powtórzyła. 

Spektakl “Frankenstein”

Zuzanna Kubiak, klasa 1C
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Klasa 2a w Muzeum Narodowym
 8 listopada całą klasą odwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Warszawie. Tematem lekcji muzealnej 
był barok. Zobaczyliśmy mnóstwo wspaniałych eksponatów, takich jak męski strój sarmacki, obrazy, 
rzeźby, suknie z tamtego okresu oraz porcelanowe zastawy. Pani edukator opowiadała nam o postaciach 
historycznych oraz wydarzeniach ukazanych na obrazach, dowiedzieliśmy się także wielu ciekawostek 
o kulturze baroku. Mowa była również o motywie ukazywanym we wszystkich dziedzinach sztuki 
baroku, czyli o śmierci. Zwróciliśmy uwagę  na elementy ceremoniału pogrzebowego polskiej szlachty,  
charakterystyczne dla naszej kultury omawianego okresu portrety trumienne i  ,,Castrum doloris” 
(łac. zamczysko śmierci). Zachęcani do rozmowy o tekstach kultury i epoce, chętnie dyskutowaliśmy.
 Wycieczka była naprawdę udana, lekcja o sztuce w zetknięciu z prawdziwymi eksponatami z epoki to 
bardzo ciekawy sposób przekazania wiedzy – chętnie  będziemy się wybierać do muzeów. 

Weronika Siwik, klasa 2A

Zdjęcia Ignacy Furmańczyk, klasa 2A

Aktualności szkolne
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Spotkanie z Bogdanem Ulką
 21 października w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Bogdanem Ulką, byłym dziennikarzem 
Telewizji Polskiej. W spotkaniu uczestniczyły klasa 1A oraz klasa 2A. Na początku dowiedzieliśmy się trochę 
o historii studiów naszego gościa oraz o tym, w jaki sposób stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
dziennikarzy w Polsce. Następnie pan Ulka poprosił nas, abyśmy zadawali pytania. Między innymi 
dowiedzieliśmy się, że dzięki swojej pracy objeździł cały świat, był np. w Iraku czy w Afganistanie. W Iraku 
przeżył zamach na samochód jadący przed nimi “Takich sytuacji się nigdy nie zapomni”. Dowiedzieliśmy się 
również trochę o kulisach pracy w telewizji oraz o tym, jak ważna jest współpraca z operatorami. “Dzień 
nie jest podobny do dnia” tak pan Bogdan Ulka podsumował pracę  dziennikarza. Spotkanie było naprawdę 
niesamowitym przeżyciem, dało nam do myślenia, zainspirowało do refleksji nad naszą dalszą edukacją. 
Czekamy na obiecane nam kolejne spotkanie z niecierpliwością.

Kacper Młynkiewicz, klasa 1A
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Czytanie poezji
 Klasy 1a i 2a  wzięły udział w szkolnym czytaniu poezji. Młodzież prezentowała wiersze bardziej i mniej 
znanych poetów, nie zabrakło też tekstów uczestników spotkania. Gratulujemy.

Inspirowane jesienią

Zespół redakcji zaprasza wszystkich uczniów do 
współpracy. Masz ciekawe przemyślenia, dużo czytasz, 
piszesz, rysujesz, robisz zdjęcia, chcesz się tym podzielić, 

zgłoś się. 

Jolanta Gąsiewska  
opiekun zespołu redakcyjnego


