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WIEŚCI ZE SZKOŁY
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2014 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
w auli Plater. Przed uroczystościami miała miejsce msza w sosnowieckiej
katedrze w intencji uczniów rozpoczynających naukę. Po odsłuchaniu hymnu
państwowego głos zabrała Pani dyrektor Dorota Leszczyńska. W swoim
przemówieniu przywitała gości, absolwentów, cała społeczność szkolną
oraz nowych pierwszoklasistów. Podkreśliła również bogatą i długą tradycję
Liceum oraz to, iż bycie jego uczniem zobowiązuje. W czasie akademii mogliśmy
usłyszeć wykład dr Pawła Woźniaka pracownika naukowego Instytutu
Geologicznego, który opowiadał o dinozaurach, skupiając się na tych, które żyły
kiedyś na terenie naszego kraju. Na koniec uczniowie klasy III a zaprezentowali
krótkie przedstawienie ukazujące życie w szkole w sposób humorystyczny.
Po zakończeniu części oficjalnej klasy udały się do swoich sal.
Tak oto zaczął się nowy rok szkolny w naszym Liceum. Miejmy nadzieję,
że będzie on przyjemny i owocny.
Wojciech Wydmański, kl. I d

Wybory nowego Samorządu Szkolnego
22 października 2014 r. przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego II LO im. E. Plater. Punkt wyborczy zorganizowano
w szkolnej auli,
a nad właściwym przebiegiem głosowania czuwali
przedstawiciele klas pierwszych i trzecich.
Po obliczeniu głosów komisja ogłosiła, że zwycięzcą został Wojciech
Wydmański z klasy I d, który 3.11.2014 r. objął oficjalnie funkcję
Przewodniczącego Szkoły. Życzymy samych sukcesów i masę spełnionych
pomysłów.
Karolina Tabaczyńska, kl. 3a

Wizyta trzecioklasistów na Śląskim Salonie
Maturzystów
Matura, matura, matura… zbliża się wielkimi krokami. Wbrew pozorom
tegoroczni maturzyści nastawiają się optymistycznie do egzaminu dojrzałości.
A nurtujące ich pytania odnośnie nowej matury, postanowili zadać, przybywając
na Śląski Salon Maturzystów w Katowicach. Spotkanie odbyło się 25 września
na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji.
Podczas uroczystości otwarcia pojawili się: prof. UŚ dr hab. - Ryszard
Koziołek - prorektor ds. kształcenia i studentów, dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie - Roman Dziedzic, przedstawiciel Śląskiego
Kuratorium Oświaty - Anna Urbańczyk oraz prof. dr hab. n. med. - Jerzy
Wojnar. Na początku maturzyści uczestniczyli w wykładzie mającym na celu
zachęcenie ich do studiów na Uniwersytecie Śląskim. Wykładowcy
zaproponowali im wiele ciekawych kierunków, np. Wydział Artystyczny,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk
o Ziemi, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Radia i Telewizji
im. Krzysztofa Kieślowskiego. Następnie odbył się wykład dotyczący ogólnych
zasad dotychczasowej matury dla uczniów szkół technicznych i nowej matury
dla uczniów liceów. Podstawową różnicą między stara i nową maturą jest to, że
uczniowie liceum na maturze ustnej z języka polskiego nie będą mogli
przedstawić przed komisją przygotowanej przed siebie wcześniej prezentacji
maturalnej, tak jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Będą natomiast
losować zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury ( literacki lub
ikoniczny, lub popularnonaukowy, z zakresu wiedzy o języku), a następnie
(po 15 - minutowym przygotowaniu wypowiedzi) wygłaszać przez 10 minut
monolog na zadany w poleceniu temat. Ostatnie 5 minut egzaminu to czas
na rozmowę zdającego z zespołem egzaminacyjnym, która będzie dotyczyła
wylosowanego zagadnienia. W dodatku od roku 2015 maturzysta będzie miał
obowiązek przystąpić do – co najmniej jednego – pisemnego egzaminu z grupy
przedmiotów dodatkowych, które zdawane będą tylko na poziomie
rozszerzonym.
Dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek podkreślił, iż
maturzyści są w bardzo ważnym momencie swojego życia, bo decydują o swojej
przeszłości. ,,Matura to nie kres, to punkt zwrotny” – powiedział. Po wykładach
maturzyści rozeszli się i każdy z nich udał się do wydziału, którym się
interesował. Maturzyści mogli jeszcze wziąć udział w ankietach i darmowym
losowaniu nagród.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła niezwykle miła
i przyjazna atmosfera. Za udział w Śląskim Salonie Maturzystów wszyscy
uczestnicy otrzymali darmowy ogólnopolski informator dla maturzystów
wydany przez czasopismo ,,Perspektywy”. W nim maturzyści mogą znaleźć

informacje odnoście matury 2015, rankingu uczelni, rankingu kierunków
studiów i zasad przyjęć na studia. Bardzo przyjemnie się go czyta, wszystko jest
w nim dokładnie wyjaśnione. Po otrzymaniu takiego informatora nikt nie
powinien mieć już wątpliwości odnośnie swoich studiów i przyszłości.
Co najważniejsze maturzyści nie nastawiają się negatywnie do tego jakże
ważnego egzaminu. ,,Spokojnie sobie poradzimy” – tłumaczą. Doskonale zdają
sobie oni sprawę, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest wykształcenie,
gdyż bez niego ciężko jest znaleźć pracę. Dlatego chyba każdy ma zamiar – już
od dziś - zacząć systematyczne przygotowania do matury, aby zdać ją z jak
najlepszym wynikiem! 

Julia Latosik, kl. III a

Remont naszej szkoły
Gdy Plateranie z radością odebrali świadectwa w roku szkolnym 2013/2014
i rozpoczęli upragnione wakacje, w ruch poszły pędzle, farby i inne materiały
remontowe. Pracownicy przez całe wakacje remontowali parter Plater, starając
się zdążyć przed końcem wakacji. Tak też się stało.
1 września uczniom ukazał się piękny widok odnowionego parteru. Na twarzy
Plateran dało się zauważyć zdziwienie rozumiane w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Niejednokrotnie dało się słyszeć okrzyki radości i zadowolenia
wydawane przez tłumie przybyłych po wakacjach uczniów.
Na ścianach pojawiły się szklane gabloty, w których umieszczono najważniejsze
informacje o wydarzeniach z życia naszej szkoły: ceremoniale pasowania
na ucznia, szkolnych debatach politycznych, zawodach sportowych. Przy
wejściu do szkoły, w nowej gablocie, można obejrzeć też dawną dokumentację
naszej szkoły, np. stare świadectwa uczniów. Odnowiona została również
portiernia, którą zdobi teraz pięknie prezentujący się napis: ,,II Liceum
Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu”. Dr Paweł Woźniak pracownik
naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego, który wygłosił na inaugurację
roku szkolnego w Plater wykład na temat dinozaurów, zostawił naszym uczniom
.. dinozaura! Można go „spotkać” na pierwszym piętrze w naszej szkole i bez
wątpienia jest on oryginalnym obiektem.
Remont szkoły poprawił znacznie jej estetykę. Liceum o tradycji sięgającej
1908 roku jeszcze ciekawiej się teraz prezentuje.

Julia Latosik, kl. III a

NOWA SZKOŁA - NOWE ŻYCIE
Moje wrażenia w nowej szkole
Kartka kalendarza zatytułowana hasłem „październik” zostaje wyrwana
i ląduje w koszu. Mija drugi miesiąc nauki. Okres ten był szczególnie ważny dla
nas, pierwszoklasistów. Stanęliśmy bowiem we wrześniu tego roku przed
zadaniem przyzwyczajenia się do zupełnie nowego środowiska szkolnego.
Niewątpliwie każdy uczeń posiada indywidualne odczucia względem
poszczególnych aspektów związanych z funkcjonowaniem naszego Liceum.
W naszej aklimatyzacji z pewnością dużą rolę odegrali starsi uczniowie.
Koleżanki i koledzy z klas drugich i trzecich od samego początku wykazywali
się wobec nas bezinteresowną pomocą oraz życzliwością. W razie pytań
i wątpliwości mogliśmy z ich strony liczyć na cenne wskazówki. Na zapoznanie
się ze sobą pozwoliła nam zaś wycieczka integracyjna, w której uczestniczyli
wszyscy pierwszoklasiści. Obecnie w szkole panuje prawdziwie przyjazna aura,
której nie sposób nie pokochać.
Z całą pewnością nikt nie jest ani zaskoczony, ani zawiedziony wysokim
poziomem nauczania grona pedagogicznego szkoły. Kadra nauczycielska
naszego Liceum cechuje się wyrozumiałością, sumiennością i wyjątkowymi
predyspozycjami do sprawowania funkcji, jakiej się podjęła. My za trud
wkładany w pracę, postaramy odwdzięczyć się nauczycielom uwagą
i skupieniem w czasie trwania zajęć oraz starannym przygotowaniem do lekcji.
Każdy z nas zdawał sobie sprawę z ogromu nauki, jaki czeka każdego adepta
szkoły średniej, a zwłaszcza ucznia tak prestiżowej placówki jaką jest II Liceum
Ogólnokształcące w Sosnowcu, dlatego nie jesteśmy zrażeni dużymi wymogami
edukacyjnymi. Odważnie stawimy czoła obowiązkom szkolnym.
Kolejne pozytywne odczucia wzbudza bardzo dobra organizacja pracy
w Liceum. Z relacji starszych klas mogliśmy dowiedzieć się, iż prezydium
samorządu szkolnego dźwiga na swoich barkach niemały ciężar. Ilość i ranga
zadań do niego należąca jest bardzo duża. Mimo tego dotychczas reprezentanci
społeczności uczniowskiej spisywali się na medal. Mamy wielką nadzieję
i szczerze życzymy nowemu prezydium równie pomyślnych wyników
aktywności.

Sobie, pozostałym uczniom, nauczycielom, jak i każdemu pracownikowi
szkoły życzymy pomyślnego, pełnego sukcesów roku. Liczymy na to,
iż miesiące ciężkiej pracy będą upływać nam wszystkim w miłej atmosferze,
a pozytywne wrażenia, jakie odnieśliśmy, nie opuszczą nas ani na moment,
aż do samego końca przygody związanej z uczęszczaniem do Plater.
Aleksandra Bilewicz
Kinga Nowak
Małgorzata Zajchowska kl. I b

Pierwsze kroki w liceum

Widok mojego nazwiska na liście przyjętych do szkoły, tak zaczęła się moją
przygoda z tą wspaniałą szkołą. Muszę przyznać, że zaczęła się od uczucia
ogromnej ulgi, jeszcze przez kilka dni nie mogłem do końca uwierzyć,
że dostałem się do tak znanej i renomowanej szkoły, do Plater. Kolejny,
a właściwie pierwszy prawdziwy kontakt z tą szkołą nastąpił pierwszego
września, gdy jako jej uczeń zostałem powitany przez panią dyrektor,
nauczycieli i uczniów, zarówno moich rówieśników jak i uczniów klas
starszych. Po powitaniu, przemowie Dyrektora oraz przedstawieniu wszystkich
nauczycieli, ja oraz reszta mojej nowej klasy udaliśmy się do sali, aby zapoznać
się ze sobą oraz z naszym wychowawcą, którym okazał się pan Piotr Bajer,
naprawdę niezwykły nauczyciel.
Pierwsze dni w szkole były dla mnie lekko stresujące z uwagi na
całkowicie odmienne otoczenie, nieznajome twarze uczniów zarówno z mojej
jak i innych klas oraz nauczycieli, których poznawałem „od zera”. Miałem
również pewne obawy co do tego, czy odnajdę się w tej szkole, jacy będą moi
nauczyciele i ogólnie czy poradzę sobie tutaj. Jednakże moje obawy, jak się
okazało, były całkowicie bezpodstawne, gdyż już po kilku lekcjach przekonałem
się ,że wybrałem najlepiej, jak mogłem. Trafiłem do wspaniałej szkoły, w której
panuje ciepła i życzliwa atmosfera, która wydaje mi się wręcz rodzinna.
Zarówno całe grono pedagogiczne jak i uczniowie są pomocni, przyjacielscy
i życzliwi. Od początku spotkałem się z ciepłym przyjęciem ze strony starszych
uczniów, którzy służyli radą i pomocą w razie gdybym nie mógł sobie z czymś
poradzić. Nauczyciele również okazali się nieprzeciętnymi ludźmi, w Plater
nauczyciele są bowiem tak niezwykli jak sama szkoła i mają ogromną chęć do
pracy i wiedzę, którą z zaangażowaniem i w przyjemnej atmosferze przekazują
swoim uczniom. Jeżeli uczeń chce się uczyć to tutaj nauczyciele wyposażą go
w ogromną wiedzę z każdej interesującej go dziedziny.
Mówi się, że zawsze liczy się wnętrze, ale w kwestii wystroju i wyglądu
ogólnego nasza szkoła nie ustępuje innym, a nawet je przewyższa. W tej szkole
od samego wejścia można poczuć się jak u siebie, życzliwi koledzy,
nieprzeciętni nauczyciele, niesamowita pani dyrektor, dobry poziom i piękny
wystrój, czego chcieć więcej?

Podsumowując mogę powiedzieć, że to liceum jako całość wywarło na
mnie pozytywne wrażenie i zaskoczyło mnie, nie ma chyba w okolicy szkoły,
która jest połączeniem tych wszystkich wartości, które wymieniłem. Ktoś mądry
kiedyś powiedział: ,,Mówią ,że nie ma rzeczy idealnych” - ale ta szkoła to
wyjątek od reguły.
STIG

" Życie Platerańczyka "
Poniedziałek, ech, trudny dzień. W moim przypadku to totalne
nieporozumienie z tym wstawaniem, no ale cóż, tak niestety musi być.
Wstaję o 6:20, wycierając dłońmi oczy. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale
jeśli chodzi o ten dzień, to tak się zaczyna. Najczęściej leżę w łóżku
do 6:30, bo kto mi zabroni, ba, mam do tego prawo. 7:15 i podstawy
dziennikarstwa, ech... trzeba przeżyć. Zanim jednak wyruszam, najczęściej
biorę kanapkę w dłoń i taszczę mój chorobliwi ciężki plecak, będąc
w nadziei, że w kolejne dni będzie nieco bardziej lekki. No cóż, na ogół
mam około 25 minut do szkoły, idąc drogą troszkę okrężną, no i około 1718 minut drogą krótszą , którą najczęściej wybieram, śpiesząc się na lekcje.
Ech, lekcje. Zazwyczaj niby nudne, zazwyczaj uważane jako zwyczajne,
mogą okazać się czymś niebywale ciekawym i poprawiającym humor,
zwłaszcza, gdy jest poniedziałek , ten najgorszy dzień, ten dzień, kiedy po
niesamowicie ciekawym i skłaniającym do wypoczynku weekendzie
musimy wracać do naszej szkolnej rzeczywistości. Jednakże ona nie jest
taka, jak może się wydawać zwykłemu czytelnikowi. To że przechodzimy
przez bramy tej szkoły, to że mamy przyjemność poszerzać granice naszej
świadomości, to już powinno nam uzmysłowić, kim naprawdę jesteśmy
i jakie prowadzimy życie. Dobra. Koniec filozofowania. Jak mówiłem
7:15, podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej, prowadzi pan
profesor Bajer. To są dopiero lekcje! To takie dobre wejście, dobry start
porannego Platerańczyka. Poznajemy wtedy teorię komunikowania,
komunikację jako proces społeczny, 45 minut upływa w okamgnieniu.
I jest prawie 8.00. To ta godzina, o której przychodzi czas na małe
śniadanko. A co, czemu nie, nieprawdaż? No i tak mija dzień ... Nie
pomińmy jednak przerw, na których mamy możliwość kontaktu, co jest
rzeczą niezmiernie ważną, z innymi
osobnikami, którzy chętnie
komunikują się z nami i dzięki temu zachodzi u nas wymiana informacji.
Niektóre informacje okazują się niezmiernie ciekawe, niektóre, trzeba
wprost powiedzieć, są nudne, bezużyteczne i nieciekawe, nieinteresujące
naszej osoby. Życie w Plater może niektórym wydawać się codziennością.
Ale tak nie jest. Życie Platerańczyka wiąże się z pewną formą
„reprezentacyjną”. To co robimy w szkole i to, co robimy poza nią,
pokazuje tak naprawdę jak się zmieniamy, jak ludzie powodują u nas
zmianę osobowości, kreują nasz sposób myślenia. Reprezentujemy szkołę
pokazując, jak się zachowujemy poza nią, w Sosnowcu i innych miastach.
Czy jesteśmy mili, kulturalni, komunikatywni, gotowi do pomocy drugim.

Bycie Platerańczykiem, to w pewnym sensie obowiązek, z którego trzeba
się wywiązać. I choć może się wydawać niektórym , że nasze życie jest
nudne, monotonne, to nieprawda. Nasze życie składa się
z wielu ciekawych „innowacji” i nie jest nudne. Codziennie poznajemy
nowe osoby, dowiadujemy się nowych rzeczy, uczymy się, jak żyć
i postępować. A to czy będziemy to wykorzystywać, czy nie, to już zależy
od nas i od naszego zaangażowania.
Gedeon Kucharski, kl. I ab

NASZE WĘDRÓWKI

Wycieczki integracyjne klas pierwszych
Dnia 05.09.2014 roku odbyła się jednodniowa wycieczka integracyjna
klasy I b, c. Wybraliśmy się do Krzykawki, gdzie w staropolskim dworku
mieliśmy szansę zaprezentować swoje umiejętności artystyczne, lepiąc anioły
z gliny. Następnie pełni entuzjazmu zabraliśmy się do pieczenia kiełbasek. Po
skończonym posiłku wszyscy chętnie wzięli udział w grach i zabawach
integracyjnych. Na zakończenie wycieczki cała klasa udała się pod pomnik
pułkownika Francesca Nullo, który zginął w bitwie pod Krzykawką. Po
wysłuchaniu życiorysu tego wspaniałego człowieka wróciliśmy do Sosnowca.
Gdy dotarliśmy na miejsce, aż żal było nam się rozstawać. Ta wycieczka na
pewno długo pozostanie w naszej pamięci.
Kolejna wycieczka integracyjna odbyła się 29.09.2014 roku. Tym razem
wzięły w niej udział wszystkie klasy pierwsze. Naszym celem była Jura
Krakowsko-Częstochowska, a dokładnie okolice Mirowa i Bobolic. Po dotarciu
na miejsce zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i wraz z przewodnikami
udaliśmy się na szlak prowadzący do zamku w Bobolicach. Na miejscu
wysłuchaliśmy tajemniczej legendy, a także paru interesujących ciekawostek
dotyczących tego pięknego miejsca. Następnie udaliśmy się do Jaskini Stajnia,
gdzie w 2008 roku znaleziono szczątki Neandertalczyka. Nasza trasa zakończyła
się przy zamku w Mirowie, nieopodal którego urządziliśmy ognisko. Po wysiłku

chętnie przystąpiliśmy do jedzenia kiełbasek i domowego żurku. Gdy już nasze
żołądki się napełniły, wszyscy razem usiedliśmy w okręgu i rozpoczęły się
zabawy i konkursy. Zmagaliśmy się w kilku konkurencjach: kalamburach,
kręceniu hula-hop, jedzeniu jabłka bez użycia rąk, a także w przeciąganiu liny.
Na koniec każda klasa zaprezentowała piosenkę „ze szlaku”. Niestety wszystko
co dobre kiedyś się kończy. Z żalem serca musieliśmy wracać do Sosnowca.
Czekamy z niecierpliwością na kolejne wycieczki.
Natalia Lewoniuk, kl. I b c

LITWO ! OJCZYZNO MOJA!
8 października 2014r. uczniowie II LO im. Emilii Plater oraz VI LO im.
Janusza Korczaka wyruszyli w podróż na Litwę, do jednego z krajów
bałtyckich, który uzyskał niepodległość po rozpadzie ZSRR.
Dzień pierwszy, środa, 8.10.14r.
O godzinie 20:45 (niektórzy później) zebraliśmy się pod VI LO,
by razem wyruszyć w dwunastogodzinną podróż autokarową. Gdy już
wszyscy zajęli swoje miejsca, uprzejmi kierowcy zapakowali nasze bagaże,
a nasi rodzice czule nas wyściskali i wycałowali, mogliśmy odetchnąć
i zacząć nasz kilkudniowy odpoczynek od szkoły. Rozmowy i śmiechy
trwały do późna w nocy. Jak to zwykle bywa, podróż autokarem była
męcząca, a pozycje do spania niewygodne. Jedynymi rozrywkami
w czasie drogi były filmy puszczane przez pana Rysia - przewodnika
i absolwenta "Plater" - oraz postoje, na których mogliśmy wyprostować
swoje ścierpnięte gnaty.
Dzień drugi, czwartek,9.10.14r.
W godzinach porannych, zmęczeni podróżą, ale szczęśliwi, że w końcu
jesteśmy u celu, dojechaliśmy do pierwszego planowanego do zwiedzenia
miejsca - Druskiennik. Jest to popularne uzdrowisko położone
nad brzegiem Niemna. Malowniczy krajobraz urozmaicił pierwsze nasze
zdjęcia i "sweet focie", a bogata w chlorki woda, z której słyną tamtejsze
rejony i którą (niestety) mieliśmy okazje spróbować, nie okazała się taka
smaczna, jak opisywał ją nasz przewodnik - pan Rysiu. Następnie uroczymi
ścieżkami poszliśmy zobaczyć Cerkiew Matki Bożej. Kolejnym przystankiem
było prywatne muzeum-skansen, gdzie oglądaliśmy socrealistyczne rzeźby,
pamiątki z czasów ZSRR itp. Na wstęp wydaliśmy krocie, sumę za którą
moglibyśmy kupić spory litewski obiad, a nawet starczyłoby nam na deser.
Jedyną rzeczą, która poprawiła nam humor po wydaniu tak dużej ilości
litów na wstęp, był plac zabaw, na którym nikt nie zachowywał się jak na
swój wiek przystało. Wszyscy jak dzieci rzuciliśmy się na huśtawki. Było
to jedyne miejsce, gdzie nie musieliśmy oglądać twarzy Lenina i Stalina.
Kolejnym zwiedzanym przez nas miastem były Troki - urzekające miasto
ze społecznością karaimską. Daniem popisowym Karaimów są pyszne

KIBINY, czyli pierożki z ciasta francuskiego z nadzieniem do wyboru.
Mieliśmy też okazje zwiedzić wspaniały gotycki zamek, w całości
zbudowany z czerwonej cegły, gdzie również odbyła się nasza sesja
zdjęciowa. Po całym dniu zwiedzania, wykończeni, ale zadowoleni
pojechaliśmy zameldować się w naszym hotelu. Pierwsza kolacja przebiegła
sprawnie, ponieważ wszyscy byliśmy głodni po całym dniu "na kanapkach
od mamy". Dania zaserwowane na obiadokolację nie byłyby zapewne
zaakceptowane przez Magdę Gessler. Większość z nas zatęskniła więc
za domowym obiadem. Wreszcie wykąpani i pachnący "poszliśmy spać".
Dzień trzeci, piątek,10.10.14r.
Spóźnieni na śniadanie i głodni, po pierwszej nocy w hotelowych
łóżkach, początkowo rozczarowaliśmy się ilością podanego jedzenia,
gdy okazało się, że cztery kromki przypadają na cztery osoby. Ale nie było
tak źle, jak nam się początkowo wydawało, okazało się, że na Litwie
śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia, dlatego
podano nam drugie danie - zapiekankę z twarogiem. Po śniadaniu
pojechaliśmy zwiedzić cmentarz na Rossie, gdzie pochowano wielu
zasłużonych Polaków. Tego dnia los nam sprzyjał, mieliśmy okazję zobaczyć
odsłonięcie odrestaurowanego pomnika tzw. Czarnego Anioła, który został
uratowany dzięki polskim fachowcom. "Wystąpiliśmy" też w telewizji (TVP
Polonia, Wilnoteka). Jednym ze zwiedzanych przez nas, w tym dniu
kościołów, był przepiękny barokowy kościół św. Piotra i św. Pawła, którego
wnętrze, mimo licznych płaskorzeźb i ozdób, nie przytłoczyło nas, wręcz
przeciwnie, było bardzo subtelne. Ostatnim miejscem o którym opowiadała
nam litewska pani przewodnik-najlepszy przewodnik zaraz po panu RysiubyłaBazylika św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie. Nasz
pierwszy czas wolny na Litwie poświeciliśmy na szukanie najtańszej
restauracji, ponieważ znowu byliśmy głodni, a nasz budżet nie pozwalał
szaleć. Najedzeni mieliśmy siłę pozować do zdjęć, które wrzuciliśmy
na facebooka. Byliśmy też w miejscu, gdzie więziony był Adomas
Mickevicius oraz w celi Konrada z "III cz. Dziadów". Zwiedziliśmy również
Uniwersytet Wileński założony przez Stefana Batorego, na którym przez
jakiś czas wykładał sam Adam Mickiewicz. Wieczorem, po równie
apetycznej kolacji (jak dzień wcześniej) pan Rysiu zabrał nas na bonusową
wycieczkę, do centrum Wilna, w miejsce, gdzie mogliśmy z góry podziwiać
przepiękne Wilno nocą.

Dzień czwarty/piąty, sobota-niedziela,11/12.10.14
Około godziny 10 rano w sobotę wymeldowaliśmy się z hotelu
i po zwiedzeniu kilku zabytków Wilna i wysłuchaniu interesującego
wykładu dotyczącego wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza,
z którego dowiedzieliśmy się, że nasz wieszcz narodowy był niski
jak na mężczyznę, a przez nadmierne palenie miał brzydki uśmiech
i zniszczone zęby, pojechaliśmy do Kowna, drugiego pod względem
wielkości miasta na Litwie. Był to już nasz ostatni dzień na Litwie, dlatego
mogliśmy „zaszaleć” i wydać resztę naszych pieniędzy na pyszny obiad
litewski i smakołyki na drogę do kraju.
W drodze powrotnej, kiedy już nie mogliśmy się doczekać powrotu
do ojczyzny i wygodnych lóżek, czas umilał nam nasz ulubiony przewodnik
- Plateranin Rysiu, który, gdy już było dawno po wieczorynce, śpiewał nam
piosenki do spania. Jednak my nie mogliśmy zasnąć, gdyż śledziliśmy
piękne i historyczne zwycięstwo naszej reprezentacji z Niemcami (2:0).
Około godziny 4 rano zaparkowaliśmy pod "Korczakiem", gdzie czekali
już na nas stęsknieni rodzice.
Wycieczkę zaliczamy do udanych, pogoda nam sprzyjała, a humory
dopisywały. Mimo tego że cały czas byliśmy głodni, to nasze oczy "nasycały
się" piękną, litewską jesienią. W Wilnie musieliśmy zastosować w praktyce
nasze umiejętności porozumiewania się po angielsku, z czego nasi
nauczyciele powinni być zadowoleni. Z naszych obserwacji wynika,
że Litwa jest bardzo czystym krajem i nikt nie musiał patrzeć pod nogi, idąc
chodnikiem. Wycieczka ta na długo pozostanie w naszej pamięci. Na pewno
każdy z nas zapamięta kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie, który
w szczególności przypadł nam do gustu. Jego wnętrze było bardzo okazałe
i zrobiło na nas ogromne wrażenie. O ile z zewnątrz kościół wygląda jak
każdy inny, o tyle po wejściu zapierał dech w piersiach. Wspaniała
atmosfera, piękne miejsca, które mieliśmy okazje zwiedzić, cudowna,
litewska jesień i masa zdjęć sprawiły, że długo będziemy wspominać nasz
wyjazd na Litwę.
Ilona Kufel i Karolina Stępień, kl. III d

EDUKACYJNE WAKACJE JESIENNE

Radość, zabawa i przyjaźń, gdy się poznaliśmy. Płacz i smutek w chwili
rozstania. To tylko kilka ze słów, które aż proszą się, by ich użyć do opisu tego,
co działo się w Kiczycach koło Skoczowa.
W dniach 26.09 – 03.10.2014, jako grupa uczniów z II
LO im. Emilii Plater w Sosnowcu wraz z młodzieżą ze Lwowa, wzięliśmy udział w
warsztatach integracyjnych, które zostały zorganizowane przez Fundację
Edukacja bez Granic dzięki finansowanemu wsparciu Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Mieliśmy przyjemność przebywać również z dwiema koleżankami z
LO
im.
Marii
Konopnickiej
w
Katowicach. Były one
z nami
dzięki
uprzejmości
pani
dyrektor
Doroty
Leszczyńskiej, która
zgodziła się wziąć je
pod swoją opiekę.
Integracja nasza w
pierwszym jej etapie

nie wyglądała obiecująco. Siedząc w grupach narodowych, nie zwracaliśmy na
siebie większej uwagi. Lecz następnego dnia, podczas gry terenowej zostaliśmy
rzuceni na „głęboką wodę”. Mimo że nie znaliśmy naszych ukraińskich
rówieśników, ich zwyczajów, tradycji i – tego co najważniejsze – języka, to ku
naszemu zaskoczeniu, zaczęliśmy ze sobą współpracować. Bez większych
kłopotów pokonaliśmy językowe bariery i wszystkie przeciwności, jakie podczas
zabawy przed nami piętrzono. Zapewniono nam wiele atrakcji, takich jak
ognisko, podczas którego mieliśmy okazję się poznać, wizytę w Chlebowej
Chacie”, gdzie mogliśmy zjeść podpłomyki własnej roboty, jazdę na koniach
i oczywiście „służbę” w kuchni (tu pozwolono nam puścić wodze fantazji a
raczej naszej koleżance Victorii Łacie i zrobić kotlety mielone w kształcie
serduszek. Były pyszne. Obiad był w polsko – ukraińskim stylu, bo pierwszym
daniem był barszcz ukraiński, a drugim właśnie polski kotlet mielony.
Podczas tego wyjazdu odbyły się również warsztaty dziennikarskie
roboczo nazwane „Pisać każdy może”, które poprowadził Maciej Wojciechowski
m.in. były dyrektor TVP1 czy tez TVP Katowice. Było on równocześnie naszym
opiekunem wraz ze swą małżonką Magdą i naszą panią profesor, mgr Haliną
Białas. Podczas naszych krótkich zajęć dziennikarskich pan Maciek tłumaczył
nam, jak powinien wyglądać dobry artykuł , mówił też o ogromnym znaczeniu
tytułu publikacji. Wspominał, by nie bagatelizować go, bo dobry tytuł ma
przyciągnąć uwagę czytelnika, lid (pierwszy akapit tekstu) natomiast zachęcić
do dalszej lektury. Owoce naszej pracy mogliście obejrzeć na stronie naszej
szkoły w postaci artykułu Julii Pasteczki z klasy 1AB oraz tekstu na profilu
facebookowym Plater napisanego przez Asię Sześciak z klasy 2D jak i teraz w
postaci mojego artykułu.

Mieliśmy również przyjemność spotkać się z dziennikarzami Mariuszem
Pilisem, który był korespondentem na Ukrainie, oraz Maciejem Muzyczukiem.
Rozmawialiśmy z nimi o „czwartej władzy” oraz o sytuacji politycznej na
Ukrainie, a tematy te ściśle łączą się ze sobą. Na zakończenie naszego spotkania
obejrzeliśmy dwa filmy w reżyserii Mariusza Pilisa, jednym z nich był film pt.
„Stadium revolt – bunt stadionów”. Był to dla nas czas niezwykle wartościowy,
poszerzający nasze horyzonty dotyczące naszej wiedzy na tematy
dziennikarskie czy polityczne.
Historia nie zawsze ukazuje nas w przyjaznych stosunkach (chodzi o
relacje polsko – ukraińskie). Jednak mam nieprzeparte wrażenie, że to się
zmieni i staniemy się wielką rodziną. Solidarność i patriotyzm moich ukraińskich
rówieśników mocno chwyciły mnie za serce. Mam nadzieję, że spotkamy się
jeszcze kiedyś w atmosferze wolności i braterstwa. Każda chwila wspólnego
czasu na pewno zapadnie głęboko w pamięci wszystkich uczestników
warsztatów. Tego typu akcje mające służyć integracji są naszą szansą na nową
lepszą przyszłość. Dają uczestnikom wiedzę życiową i otwierają wrota do
zupełnie nowego świata… Niesamowicie cudownego świata, w którym Wszyscy
razem tworzymy jedność.

Dawid MICHALSKI, kl. I a,b

WYWIADY
WYWIAD Z DR. PIOTREM BAJEREM
Krótko o szkole i o sobie – rozmowa z dr. Piotrem Bajerem – nauczycielem j.
polskiego, filozofii i etyki
Oskar Preczinger: Ile lat uczy pan już w naszej szkole? Jak zmieniała się
ona z upływem kolejnych lat? Czym według pana jest to spowodowane?
Piotr Bajer: Uczę w „Plater” już 23 lata. Zanim przyszedłem tutaj do pracy,
wiedziałem, że jest to szkoła z tradycjami, dobrą marką i wizerunkiem. Miała w
sobie również jakąś wartość. Zapytałeś mnie o to, czy szkoła się zmieniała.
Wraz z upływem kolejnych lat mojej pracy w „Plater” szkoła ulegała zmianom,
to nieunikniony proces. Było to spowodowane czynnikami wewnętrznymi i
zewnętrznymi. Powiedziałem było – jednak procesy zmian trwają nadal. Może
to szczególnie zobaczyć ktoś, kto tak jak ja pracuje lub pracował w czasie
kadencji dwóch dyrektorów. W moim przypadku są to kadencje pani dyrektor
Soczyńskiej i pani dyrektor Leszczyńskiej. Według mnie największe zmiany
miały miejsce pod wpływem przeobrażeń społecznych – inna młodzież
przychodzi do szkoły, inne są jej oczekiwania, ma po prostu inną mentalność.
OP: Mówi pan, że naucza już w naszej szkole 23 lata. Nasuwa się pytanie:
dlaczego właśnie Plater? Zrządzenie losu, a może miał pan zaplanowaną
chęć podjęcia pracy tutaj?
PB: Był to absolutny przypadek. Mieszkam niedaleko stąd, jednak nigdy nie
myślałem o tym, aby pracować w szkole – nawet tak blisko mojego miejsca
zamieszkania. Tak los sprawił i ”trzyma” mnie tu już prawie ćwierć wieku.
OP: Skoro nie planował pan zostać nauczycielem, to czy lubi pan swoją
pracę?
PB: Nie ukrywam tego, że niezbyt ją lubię. Myślę, że praca w szkole jest bardzo
trudnym zawodem i nie jest łatwo ją za to kochać, ponieważ skala problemów
– ta obiektywna i subiektywna – jest tak duża, że naprawdę ciężko odczuwać
bezgraniczną miłość do tego, co się robi.

OP: No dobrze, próbuje pan podchodzić do swojej pracy profesjonalnie, nie
wkładając w nią serca, jednak czy uważa pan, że są w naszej szkole
uczniowie, z którymi znalazłby pan wspólny temat rozmów?
PB: Myślę, że tak. Uważam, że jest wielu uczniów, z którymi mógłbym
porozmawiać na tematy nie tylko związane ze szkołą. Wszystko zależy od tego,
na jakiej płaszczyźnie myślowej, światopoglądowej i tematycznej spotkalibyśmy
się w naszej rozmowie.
OP: Teraz może trochę bardziej osobiste pytanie. Uczniowie często myślą,
że nauczyciele to osoby, które nie mają swojego życia prywatnego, hobby
czy pasji. Stąd pytanie: co lubi pan robić w wolnym czasie?
PB: Przede wszystkim dużo jeżdżę na rowerze. Jest to moja pasja od
dzieciństwa, którą staram się realizować w wolnym czasie. Nieobce są mi
również łyżwy, rolki. Lubię odprężyć się również przy grach komputerowych.
Głównie gram w symulatory rajdowe i wyścigowe. Interesuję się również
muzyką, fotografią i literaturą.
OP: Uczy pan w naszej szkole filozofii. Mam dla pana zatem pytanie trochę
nawiązujące do przedmiotu, którego pan naucza: jaka jest pana recepta na
szczęście w szarej rzeczywistości szkolnej i w życiu?
PB: Myślę, że jak dla każdego człowieka, który wyznaje pewien system
wartości, jest to odwołanie do pewnej obiektywnej aksjologii – wiara w Bożą
opatrzność i miłosierdzie. Myślę, że jest to jakaś recepta – przynajmniej dla
mnie – żeby przetrwać te najtrudniejsze chwile w życiu.
OP: W takim razie dziękuję panu za rozmowę. Cieszę się, że ja, ale również
osoby, które będą czytać ten wywiad, poznały pana od „bardziej ludzkiej”
strony, nie tylko jako nauczyciela.
PB: Ja również dziękuję.
Wywiad przeprowadził
Oskar Preczinger z kl. III a

WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR
ANNĄ BACZYŃSKĄ- JACH
K: Czy lubi pani swoją pracę?
P: Oczywiście, że lubię, ponieważ taką pracę wybrałam. Najbardziej cieszę się z
kontaktu z uczniami, bo jest on dla mnie najważniejszy. Młodzież, z jaką
przyszło mi pracować, jest bardzo ambitna. Kiedy pracowałam tylko w
bibliotece miałam z nią kontakt o wiele lepszy, a biblioteka stała się pewnego
rodzaju sercem naszej szkoły. Wielokrotnie uczniowie powierzali mi swoje
życiowe rozterki, opowiadali o problemach i żalili się. W tej chwili podejście
uczniów do mojej osoby trochę się zmieniło ze względu na funkcję jaką przyszło
mi wykonywać, dystans jest troszkę większy.

K: Co wyróżnia naszą szkołę na tle innych szkół?
P: Przede wszystkim jest to wspaniała młodzież. To ona tworzy w tej szkole
niesamowitą atmosferę, pozwala nam, nauczycielom, spełniać się zawodowo.
Osiąga niesamowite sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim oraz krajowym. Naszą szkołę wyróżnia sama lokalizacja i
budynek. Codziennie spotykamy się w starych murach, które pochłonięte są
tradycją "Plater", to właśnie ona wyróżnia nas najbardziej na tle innych szkół.

K: Czy jest coś co chciałaby pani zmienić w naszej placówce?
P: Gdybym miała możliwości zmieniłabym pewnie rzeczy z wyposażenia
szkolnego. Wprowadziłabym więcej nowoczesnych rozwiązań, takich jak np.
tablice interaktywne w większości salach, tablice schematyczne dla
laboratoriów biologicznych i chemicznych. Mnie osobiście brakuje książek,
nowości wydawniczych. Zrobiłabym również nowe boiska, wyremontowała salę
gimnastyczną lub zbudowała hale sportową z prawdziwego zdarzenia, ale
niestety ograniczają nas możliwości budżetowe.

K: Od wielu lat zajmuje się pani Laurem Plateranki, renomowanym
konkursem organizowanym przez naszą szkołę, czy mogłaby pani przybliżyć
nam coś na jego temat?
P: W tym roku odbędzie się XXII finał Jednego Wiersza o Laur Plateranki, jest to
niewątpliwie konkurs organizowany na wielką skalę. Świadczy o tym ilość
wierszy, które otrzymujemy. Rekordowo pewnego roku otrzymaliśmy ponad
600 naprawdę dobrych utworów, jury miało trudny wybór .Do finału kwalifikuje
się max. 25 utworów. Prawdopodobnie tegoroczny finał odbędzie się w
grudniu. Konkurs ten potwierdza fakt, że mamy w Polsce zdolną młodzież, która
pomimo rozwiającej się techniki nadal pisze poezję i interesuje się nią.
Zachęcam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału i odkrycia swojego talentu
literackiego.

Rozmawiała Karolina Tabaczyńska z kl. III a

WYWIAD Z PANEM KAZIMIERZEM GÓRSKIM –
PREZYDENTEM SOSNOWCA
R: Co Pana zdaniem jest obecnie najważniejsze w edukacji młodzieży?
P: W dzisiejszych czasach są to na pewno języki obce. XXI wiek to nie tylko doba
najnowszych technologii, ale czas kiedy powinno się uczyć innych języków niż
ojczysty. Przede wszystkim języka angielskiego, ponieważ staje się on pewnego
rodzaju językiem międzynarodowym. W odniesieniu do samego procesu
nauczania, młodzież potrzebuje dziś nie takiego nauczyciela jak dawniej, ale
mistrza. Mistrza, który przekaże swoją wiedzę, ale jednocześnie ukierunkuje
młodego człowieka na przyszłość. Szkoła powinna filtrować wiedzę, posiadać
nauczycieli, którzy znajdą w uczniu pasję do czegoś i pozwolą mu ją rozwijać,
zachęcając do tego poprzez różnego rodzaju niestandardowe rozwiązania. W
kształceniu sosnowieckiej młodzieży na pewno pomagają centra kształcenia
zawodowego. Myślę, że skupianie się jedynie na kupowaniu tablic i kredy do
szkoły mija się z celem. Dlatego utworzyliśmy takowe centra, aby można było w
szerszym gronie mieć możliwość lepszego wyboru przyszłej specjalizacji.
Nowoczesna technologia (np. tablice interaktywne) pozwala uczniom w
przyjemny sposób zdobywać wiedzę. Laboratoria, których mamy w Sosnowcu
bardzo dużo pozwalają na poszerzanie wiedzy oraz praktyczne jej zastosowanie
w doświadczeniach. Jestem za tym, aby uczeń miał dobry kontakt z mistrzem,
by mógł powierzać mu swoje przemyślenia i aby właśnie mistrz mógł pomóc w
podejmowaniu decyzji o przyszłości. Pamiętajmy, że w tych czasach bardzo
trudno o dobrą pracę. Dostaną ją najlepsi, rynek pracy jest „okrutny”, dlatego
trzeba się kształcić i kroczyć do swojego celu. Nie warto wybierać studiów

dlatego, że są łatwe i przyjemne. Jest to decyzja na całe życie.
R: Co jest, Pana zdaniem, najważniejszym zadaniem prezydenta Sosnowca?
P: Większości wydaje się, że jesteśmy tutaj dla celów reprezentacyjnych.
Mieliście okazję tuż przed tą rozmową poznać nasze sosnowieckie czworaczki.
Zaprosiliśmy rodzinę na rozmowę, aby zobaczyć jak im się powodzi, czy czegoś
nie potrzebują i przede wszystkich, aby móc nacieszyć się tak ogromnym
cudem, jakim są czworaczki. Są to chwilę, które bardzo lubię, bo zawsze chętnie
rozmawiam z mieszkańcami miasta. Natomiast samorząd miasta na prawach
powiatu zajmuje się tak naprawdę wszystkim, co się w mieście dzieje. Od spraw
gospodarczych, poprzez społeczne, na imprezach kulturalnych skończywszy.
Podstawą wszystkiego jest gospodarka. Problemem naszego miasta jest brak
hut lub kopalń, na których możemy tę gospodarkę oprzeć. Musimy więc
pozyskiwać inwestorów. Bardzo ważnym zadaniem prezydenta jest obecność i
pomoc w sytuacjach kryzysowych. Organizacja ruchu, transportu, noclegu dla
mieszkańców, ale również wsparcie na przyszłość jest obowiązkiem prezydenta
każdego miasta. W związku z tym wszystko co się rusza lub nie, jest pod ziemią
lub na powierzchni, musi być dla nas ważne i naszym obowiązkiem jest dobrze
tym zarządzać. Bardzo ważnym aspektem naszej pracy są przedsiębiorstwa,
małe oraz duże. Ważne jest to, aby ludziom żyło się dobrze i wszystko
prosperowało jak należy. Tu kluczowa w zadaniach prezydenta jest pomoc
społeczna, ponieważ ludzie powinni mieć zapewniony dobry byt i żyć na
dobrym poziomie. Polega ona na licznych dofinansowaniach, na udostępnianiu
mieszkań socjalnych ale również na zwykłej rozmowie, która niekiedy jest dla
ludzi najważniejsza. Są jeszcze kultura i sport. Mamy sto kilkadziesiąt placów
zabaw, kilkadziesiąt boisk sportowych, kilka hal, basenów, stadionów i to
wszystko trzeba utrzymać w standardzie europejskim. Do tego dochodzi
kultura: klub Kiepury, klub Maczki, sala koncertowa, Szkoła Muzyczna oraz
powstająca na nowo "Muza" - miejsce, w którym ma rządzić młodzież.
Podsumowując, każdego dnia najważniejszym zadaniem prezydenta jest coś
innego. W kończącej się kadencji postawiliśmy sobie kilka najważniejszych
celów: modernizację szpitala miejskiego, ulepszenie transportu publicznego,
przebudowę układu kanalizacji, aby spełnić normy unijne oraz modernizację
gospodarki odpadami.
R: Zauważalna jest ciągła brutalizacja współczesnego życia, jakie zatem

przedsięwzięcia podjął pan w celu poprawy bezpieczeństwa społeczności
lokalnej?
P:Aktualnie prowadzona jest dyskusja na temat przydatności straży miejskiej. Z
punktu widzenia bezpieczeństwa w naszym mieście straż miejska ma takie
zadania, które są dla mnie najważniejsze - zadania porządkowe i kontrolne. Nie
są to natomiast zadania restrykcyjne np. w postaci fotoradarów, ponieważ
takowych na terenie Sosnowca nie ma. Jestem chyba jedynym prezydentem,
który nie pozwolił na montowanie fotoradarów. Mamy jednego z najlepszych
strażników straży miejskiej w Polsce, wiele razy pokazywanego w telewizji po
tym jak sam obezwładnił trzech napastników. Mamy różną społeczność, dlatego
moim zdaniem asysta straży miejskiej przy wykonywaniu pracy w terenie przez
urzędników jest niekiedy bardzo potrzebna. Posiadamy również plany
wykorzystywania straży miejskiej na przyszłość. Ludzi najbardziej interesuje
bezpieczeństwo bezpośrednie, czyli żeby każdy wieczorem mógł wyjść na
spacer i nikt go nie zaczepiał, aby było cicho na osiedlu oraz żeby dziecko mogło
spokojnie wrócić ze szkoły. Patroli, które mają ułatwiać życie i zapewniać
bezpieczeństwo jest coraz więcej. Prowadzimy akcję przeciwko sprzedaży
alkoholu nieletnim, ponieważ jest to nagminne w każdym mieście. Samorząd
miasta działa tak, aby jak najbardziej zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców Sosnowca.
R: Co lubi Pan najbardziej w swojej pracy?
P: Momenty kiedy mogę spotkać się z interesującymi ludźmi i kiedy mogę
nagrodzić różne osoby, np. tytułem "Zasłużony dla Miasta Sosnowca".
Najwięcej satysfakcji dają jednak spotkania, podczas których wręczamy medale
za długoletnie pożycie małżeńskie. To jedyny medal, na który nie można
„pracować” krócej niż 50 lat. Jest to piękne, ponieważ trzeba się kochać, razem
żyć i podejmować często trudne decyzje. Dlatego moim zdaniem to jedno z
najbardziej wartościowych odznaczeń. Najfajniejszymi momentami są również
spotkania z wami, z przyszłością naszego miasta, młodzieżą, która często
zaskakuje i odnosi mnóstwo sukcesów w kraju, a nawet za granicą.
R: Czy ma Pan jakieś autorytety? Ludzi, którzy są dla Pana wzorem w jakieś
dziedzinie?
P: Według mnie autorytetów w Polsce jest bardzo dużo, ale niestety ludzie

często chcą te autorytety niszczyć. Dla mnie wzorami jest wielu ludzi Są to
osoby z dziedziny nauki, sztuki oraz polityki i kultury. Jacek Cygan jest dla mnie
osobą, która zawsze przyznaje się do swoich korzeni, do Zagłębia. Jest on moim
autorytetem, ponieważ nigdy nie zapomniał o swoim pochodzeniu. Zachowuje
do siebie ogromny dystans. Drugim autorytetem z Sosnowca jest profesor Jacek
Majchrowski, prezydent Krakowa. Dla niego praca w samorządzie jest misją.
Autorytetem są dla mnie ludzie, którzy pomimo złej sytuacji finansowej walczą
z biedą i wychodzą na prostą. Ludzie okrutnie potraktowani przez los, ale nie
poddający się. Ludzie, którzy walczą z chorobą bliskiej osoby i poświęcają się dla
niej całkowicie. Myślę, że mieliśmy dużo ludzi z Sosnowca, którzy stawali się
autorytetami wielu osób. Jan Kiepura bez dwóch zdań był wzorem do
naśladowania i nigdy nie zapomniał o swoim mieście. Młodemu pokoleniu
autorytety chcą narzucać się same Są to osoby, które robią wszystko by stać się
wzorem do naśladowanie, niekoniecznie dobrym. Niestety świat jest dzisiaj
pełny fałszywych proroków, którzy zasłaniają te prawdziwe autorytety.
R: Czym Sosnowiec pozytywnie wyróżnia się na tle innych miast naszego
regionu?
P: Jesteśmy miastem w Polsce, które uległo największej globalizacji. Sosnowiec
jest najbardziej przekształconym i transformowanym miastem na terenie
naszego kraju. Nie posiadamy mnóstwa kopalń oraz hut, jak wydaje się
mieszkańcom innych regionów. Przekształciliśmy naszą gospodarkę, jesteśmy
nadal w trakcie wprowadzania w życie zmian. Wprowadzamy jak najbardziej
ekologiczne rozwiązania. Rzeki kilkanaście lat temu były takiego koloru, jaki
miały ścieki spuszczone przez fabryki. Teraz wprowadzamy jak najwięcej zieleni
do naszego miasta, nie chcąc wszystkiego zabetonować. Mamy bardzo dobre
położenie - kilkadziesiąt km do Krakowa i ok.100 km do granicy. Jesteśmy
położeni ponad 300 m n.p.m., co z punktu widzenia zdrowotnego jest bardzo
korzystne dla naszego organizmu. Wyróżnia nas posiadanie szkoły muzycznej,
która nie należy do Ministerstwa Kultury. Chciałbym, żeby nasze miasto było
bardzo wygodne do mieszkania, aby były ciche ulice, dobre szkoły oraz czyste i
zadbane osiedla.
R: Jakie uczucia dominowały w Panu w chwili zostania prezydentem?
P: Wolne wybory były wtedy nowością, dlatego panował straszny zamęt. Ja,

jako kandydat, uspokajałem cały sztab, ponieważ była straszna nerwówka. Nikt
tak naprawdę nie wiedział, jak wypadną wybory i nie spodziewał się takiego
wyniku. Po ogłoszeniu wyników wszyscy padli w objęcia, ale chyba dlatego, że
w końcu się to skończyło. Startowanie w wyborach było spontanicznym
ruchem. Pamiętam, że w wieczór wyborczy poszedłem spać około godziny 2:00,
aby przygotować się do mnóstwa pytań, które czekały na mnie już rano.
R: Czym powinien charakteryzować się dobry polityk?
P: Polityk musi mieć wiedzę ogólną o wszystkim, aby mógł ze szczątkowych
informacji wypowiedzieć się na różnorodne tematy. Musi dobierać sobie
odpowiednich partnerów, aby móc podejmować dobre decyzje. Polityk
powinien być przygotowany na krytykę i w podejmowaniu decyzji myśleć o jej
skutkach na przyszłość. Każdy popełnia błędy, musi się z tym pogodzić i
przyznać do winy, umieć ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny.

Rozmawiali:
Karolina Tabaczyńska, kl. III a
Katarzyna Zimna, kl. III a
Aleksandra Zuwała, kl. I ab
Bartłomiej Ręczkowski, kl. I ab

ZAWÓD: DZIENNIKARZ
Studentem jestem krócej niż absolwentem elitarnego Liceum E. Plater w
Sosnowcu, którego uroczystość 105-lecia miałem zaszczyt współprowadzić, lecz
już teraz chciałbym podzielić się moimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi
życia studenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach. Sam kierunek jest dla mnie bardzo interesujący,
ponieważ po ukończeniu nauki można pracować w około 100 różnych
zawodach związanych nie tylko z mediami. Cykl zajęć na uczelni jest oczywiście
odmienny od licealnego. Zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych trwają od
poniedziałku do czwartku. Wykłady przeplatane są ćwiczeniami, na które
trzeba się solidnie przygotowywać. Znakomitą rzeczą są warsztaty oraz
pracownie dziennikarskie. Podczas tych zajęć będziemy mogli poznać tajniki
pracy dziennikarza, która jak już zdążyliśmy się przekonać, słuchając
wykładowców, nie jest łatwa, lekka i przyjemna. Wszyscy na uczelni są
pozytywnie nastawieni do studentów, co wpływa na dobrą atmosferę, która
jest niesamowicie ważna w miejscu, w którym spędzamy sporo czasu. Jak już
zdołałem się dowiedzieć razem z moimi kolegami i koleżankami, dobry
dziennikarz musi być na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Trzeba
mieć oczy i uszy szeroko otwarte, ponieważ w tym zawodzie, przynajmniej na
początku naszej kariery, nie można przewidzieć, o czym będzie się mówiło,
pisało czy robiło reportaż telewizyjny. Dlatego wszechstronność oraz
umiejętność dostosowywania się do różnych sytuacji jest bardzo ważna w tym
fachu. Kolejnym aspektem pracy dziennikarskiej jest presja czasu. Zależy ona od
tego, gdzie pracujemy. Wiadomą rzeczą jest, że najwyższe tempo pracy jest w

gazecie codziennej. Tam nikt nie będzie czekał na materiał w nieskończoność.
Jeżeli miałbym pokusić się o jakieś rady dla uczniów klas o profilu
dziennikarskim, to wyrabiajcie sobie nawyk pisania tekstów na różne tematy.
Forma jest dowolna, ale na pewno tworzenie własnych tekstów będzie
procentowało w przyszłości. Drugą radą jest szukanie – już w liceum możliwości współpracy z mediami, szukanie praktyk zawodowych, co właśnie
czynię, pisząc ten tekst do gazetki szkolnej. Zdobywanie różnego rodzaju
doświadczeń jest niesamowicie pomocne, aby przebić się w późniejszym czasie
na rynku pracy. Pisanie do niewielkich portali internetowych, praca w mediach
szkolnych czy nawet prowadzenie bloga sprawi, że będziecie o krok do przodu
przed konkurencją. Poza tym rozwijajcie swoje pasje, dążcie do uwydatniania
swoich najlepszych cech. Czerpcie jak najwięcej z zajęć dziennikarskich, które,
jak wiem, prowadzone są na wysokim poziomie. Dobry dziennikarz to składowa
wielu cech. Wspomniałem jedynie o tym, co w tej pracy jest niezbędne.
Kolejnym razem postaram się opisać inne równie ważne aspekty związane z tą
niewątpliwie ciekawą pracą, a także przekazać dokładniejsze informacje
dotyczące życia studenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Mam
nadzieję, że zachęciłem Was do jeszcze cięższej pracy, aby w przyszłości
odnaleźć się na rynku pracy i stać się świetnymi dziennikarzami. Jestem
przekonany, że znajdujecie się w dobrym miejscu, aby cele, które sobie
zakładacie, zostały zrealizowane. Pamiętajcie, że od początku jakiejkolwiek
działalności medialnej pracujecie na swoje nazwisko. To, czy się ono obroni,
zależy tylko i wyłącznie od Was.
Bartłomiej Gregorczyk, absolwent „Plater”,
student I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej UŚ w Katowicach

WYWIAD Z PIERWSZOKLASISTAMI

Kinga: Witam, czy mogę przeprowadzić z Wami krótki wywiad?
Dawid, Bartek: Tak, oczywiście.
Kinga: Jakie są Twoje wrażenia na temat nowej szkoły, Liceum
Ogólnokształcącego im. Emilii Plater?
Dawid: Szczerze powiedziawszy to oprócz tego, że w Plater jest dobra klasa
biologiczno-chemiczna dzięki Profesor Kruszyńskiej, to nie wiedziałem o tej
szkole zupełnie nic. Nie czułem obaw, idąc do niej, ale zawsze jest nutka
niepewności. Jednak po pierwszym tygodniu przebywania w tej szkole
wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane. Przywitali mnie mili ludzie, ciepła
atmosfera. Ogólnie rzecz biorąc dobre warunki nie tylko do nauki, ale po prostu
do normalnego funkcjonowania w społeczności szkolnej.
Bartek: Generalnie szkoła wywarła na mnie dość dobre wrażenie, głównie ze
względu na uczniów. Rzadko spotykane jest zjawisko, żeby wyższe klasy
integrowały się z pierwszakami. Co prawda nie za wszystkimi przepadam, ale
ogólnie jest w porządku. Niektórzy nauczyciele również mają ludzkie podejście
do ucznia, co bardzo mi odpowiada. Jeżeli chodzi o wystrój to nie jest źle, ale
mogliby usunąć tę paskudną drewnianą boazerię i trochę ocieplić Olimp.
Kinga: Czy dostrzegasz różnice między gimnazjum a szkołą średnią? Jeśli tak,
to jakie?
Dawid: Różnice pomiędzy gimnazjum a szkołą średnią są niesamowicie
widoczne od samego początku. Zaczynając od podejścia Profesorów do nas,
jesteśmy traktowani praktycznie jak osoby dorosłe, oczekuje się od nas
rzetelności i godnego zachowania wobec Profesorów i oczywiście siebie
nawzajem. Od razu mam przed oczami sytuacje z zajęć z Panią Dyrektor, gdy
zamiast zwracać się do nas jak to w gimnazjum było normą, np. zróbcie to czy
tamto, zwracała się do nas proszę Państwa, ten stosunek do ucznia był zupełnie
inny. Następną rzeczą jest oczywiście nauka i tutaj ta różnica jest diametralna
ze względu na to, że sposób naszej nauki wygląda nieco inaczej. Całej inicjatywy

nauczania nie ma już sam Profesor, on tylko przekazuje nam pewne
wiadomości, które sami musimy opracować, nasze notatki są uzależnione od
nas i to jak one będą wyglądać, to tylko i wyłącznie nasza sprawa. Nauczyciele
mają do nas zaufanie, bo wiedzą, że nasza praca ma nas przygotować do
matury i nie będziemy bagatelizować nauki. Są jeszcze widoczne różnice w
zachowaniu licealistów. Mamy do siebie wzajemny szacunek, potrafimy sobie
nawzajem pomagać i nie ma tego dystansu czy jakiejkolwiek dyskryminacji,
wyzwisk czy czegoś w tym stylu, jak to bywało w gimnazjum. Liceum kształtuje
po prostu dojrzałego człowieka.
Bartek: Tak, przede wszystkim mentalność uczniów. Nikt się nie zachowuje jak
gimnazjalista, który generalnie jest bystry jak woda w klozecie. No, oczywiście
z paroma przypadkami się spotkałem, ale odsuwam się od nich jak od ognia.
Lekcje są prowadzone w sposób szczegółowy, nauczyciele naprawdę chcą nas
czegoś nauczyć, choć wcale nas do tego nie zmuszają. No i oczywiście inne
przedmioty, jedne bardziej potrzebne, drugie mniej.
Kinga: Co Ci się w nowej szkole najbardziej podoba? Czy jest coś, co chętnie
byś w niej zmienił?
Dawid: Szczerze mówiąc w szkole podoba mi się wiele rzeczy i długo by tu
wymieniać, ale odniosę się do sposobu nauczania. Bardzo podoba mi się
swoista interakcja z uczniem, że lekcja nie wygląda jak coś, co ma określone
surowe ramy i nie można ich złamać. Polegają one na wymianie zdań, sugestii,
wymianie informacjami, wzajemnym dopełnianiem się. Moja klasa jest też dość
wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. W całość zespala nas różnorodność
osobowości. Mam nadzieję, że dalej będziemy zgrani. Obecnie nie mam w
głowie jakiś wielkich zmian, ale gdy tylko coś przychodzi mi do głowy, zwracam
się do samorządu, w którym akurat sam jestem i staramy się zadziałać.
Bartek: Co mi się najbardziej podoba? Myślę, że sposób prowadzenia zajęć
przez nauczycieli-humanistów, w tym wypadku lepiej trafić po prostu nie
mogłem. A co bym chciał zmienić? Hmm, sam nie wiem. Kolor ścian przy
wejściu na Olimp. Chciałbym zmienić jeszcze definicję osoby przedsiębiorczej,
wprowadzić do sklepiku owoce, przejąć szkolny radiowęzeł, wprowadzić dni
tematyczne... Ale musiałbym chyba zostać przewodniczącym, a wyprzedził mnie
już Wojciech

Kinga: Czy jest coś, czego obawiasz się w naszym Liceum?
Dawid: W pierwszym dniu pobytu w nowej szkole chyba każdy był trochę
zdenerwowany. Jednak gdy przyszliśmy na pierwszą lekcję, stres od razu minął.
Okazało się, że mamy wspólne tematy i zainteresowania. Z każdym kolejnym
dniem coraz bardziej się ze sobą integrowaliśmy. Oczywiście na początku nie
było tak idealnie. Zobaczyliśmy, jaki mamy wzajemnie charakter i jaki charakter
mają nauczyciele i jak kto reaguje w poszczególnych sytuacjach. Obecnie nie
mam żadnych obaw związanych z liceum może jedynym jest lekki stres przed
maturą, do której mam jeszcze trzy lata, więc jeszcze sporo czasu, poza tym
czuje się tu dobrze i nie mam powodu do narzekań .
Kinga: Czy po tak krótkiej przygodzie w Liceum możesz stwierdzić, że
dokonałeś dobrego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej?
Dawid: Czuje się tu bardzo dobrze, mam nowych wspaniałych przyjaciół, za
mną już wiele świetnych wrażeń a to dopiero sam początek. Profesorzy mają z
nami dobry kontakt i można się z nimi dogadać w wielu kwestiach. Nie zmienię
Plater na inną szkołę - nie widzę też żadnego powodu, jaki miałby mnie do tego
nakłonić.
Bartek: Myślę, że tak. Doceniam Plater za to, że każdy może tutaj pokazać
siebie i nikt nie jest z boku, no chyba, że są takie ameby, które się alienują na
własne życzenie, to już nie jest mój problem. I cieszę się, że nie ma tutaj takiej
kultury jak niektórych ogólniakach. Tam bym został zlinczowany, bo nie mam
ermaksów. Wiadomość dla wszystkich nauczycieli - tak, będę chodzić w
glanach.
Kinga: Dziękuję wam za wywiad.
Dawid, Bartek: My również bardzo dziękujemy.

Wywiad przeprowadziła Kinga Bobrzecka z kl. I a,b

ZACHĘTA DO PODRÓŻY
Fuerteventura
Gdy młody człowiek wygląda przez okno samolotu przy zbliżaniu się do
lądowania, zaciska jak najmocniej kciuki i modli się. Co chwilę zamyka powieki i
gdy czuje, że to już prawie tu, że niemalże ląduje na ziemi – otwiera je z
nadzieją spełnienia jego oczekiwań. I nie marzy mu się to, by szczęśliwie
wylądować i obdarować pilota brawami za jego bohaterstwo, ale to, by w
miejscu, w którym zamierza spędzić kolejne dni, tygodnie, było jak najwięcej
widocznych z lotu ptaka (a raczej samolotu) palących się świateł, które
zwiastują okazję na zaczerpnięcie choć odrobiny rozrywki.
Na Fuerteventurze? Nic z tych rzeczy. Jak wszem i wobec wiadomo, jest to
wyspa kanaryjska, a kolejny trop nas prowadzi do słowa: wulkaniczna, powstała
wskutek erupcji wulkanów. Może brzmi to dość atrakcyjnie, ale wszystko
zmienia fakt, że wulkany nie są już aktywne. No i co tu robić, skoro ani nie ma
dyskoteki na dyskotece, ani działających wulkanów, który mogłyby znacznie
ubarwić nasz wyjazd?
Gdy jechałam autokarem, który z lotniska zabierał nas do hotelu – byłam
przerażona. W końcu to ja przekonywałam rodzinę, że Fuerteventura jest
wspaniała, przecież to Afryka, a jednak Hiszpania, Kanary, a do tego tak daleko
od Polski. Miało być egzotycznie, miała stać palma na palmie, a nie tylko przy
hotelu. Było mi głupio, że to ja skłoniłam nasz tegoroczny wyjazd w ten
kierunek, więc postanowiłam udawać, że wszystko mi się podoba. Ochoczo
otworzyłam mapę i zachwycałam się otaczającym nas krajobrazem, w głębi
duszy płacząc, że nie jest jak na zdjęciach z Internetu, a pozostałości po
wulkanie układają się w jeden wielki chaos powleczony latającymi wszędzie
reklamówkami.
Nagle, ku mojemu zdziwieniu, zaczęły się wyłaniać urodziwsze tereny – nie było
fruwających śmieci w powietrzu, gdzie nie gdzie spacerowały kózki, rosła

opuncja, wznosiły się olbrzymie skały. Najbardziej jednak spodobał mi się hotel.
Ustawiony jak zamek na klifie, z okien rozpościerał się widok na morze, do
którego też było dosłownie parę metrów w dół. Zmęczona, ale też nieco
pocieszona, poszłam spać. Winna jestem wyjaśnień – głównie pocieszył i
podniósł ocenę tej wyspy fakt, że spotkałam aktora, który grał Petera Russo w
serialu „House of Cards”. Niestety zanim upewniłam się w 100%, że to on –
zniknął mi sprzed oczu.
Nieco pejoratywne światło rzucające się na Fuerteventurę CAŁKOWICIE
zmieniła wycieczka objazdowa po niej. Wtedy to przewodnik na samym
początku powiedział, że kawałek wyspy, jakim jechaliśmy z lotniska, był tym
najbrzydszym, ale posiadającym najlepsze drogi. Odetchnęłam z ulgą, a to co
powiedział, rzeczywiście się potwierdziło.
Teraz napiszę coś, co sprawi, że pobiegniecie do swoich dziadków i wybąkniecie
w ich stronę soczyste: „dziadku, fuuuuuuj”! Przewodnik zabrał nas do miejsca,
gdzie rosło sporo opuncji, w które wgryzały się robaki, których nie nazwę, gdyż
pamięci najlepszej nie mam, a specjalistką nie jestem. Wiecie, czym przed laty
smarowały się Wasze babcie po ustach? Szminkami. A wiecie, skąd się wziął ten
piękny, czerwony kolor, którym szczyciły się najlepsze szminki? Wżarty w
opuncję robaczek zacząwszy z nią współgrać fermentował, ewoluował,
przemieniał się i gdy się oderwało część opuncji, której on towarzyszył, po czym
rozprowadziło się to na ręce – ukazywał się piękny, czerwony kolor, który
później był w szminkach Waszych babć, a potem na ustach Waszych dziadków.
Jako że jest to naturalny, czerwony barwnik, powinniście też unikać czerwonych
żelek Haribo – one też to w sobie mają, choć wedle zapewnień przewodnika robaki są zdrowe i nieszkodliwe.
Podczas objazdówki po Fuerteventurze zobaczyliśmy jeszcze wiele ciekawych
miejsc – streszczać ich w krótkim artykule nie będę, bo jednak chcę, byście ją
odwiedzili i zobaczyli sami, mimo mojego początkowego pesymistycznego
nastawienia. Dlaczego? Jeśli ktoś ceni sobie spokój, piękne plaże, morze - jest to
miejsce dla niego. Choć cała wyspa wygląda w wielu miejscach podobnie i
pobrzmiewają z niej wpływy popularnego dziś nurtu zwanego minimalizmem,
ma swój niepowtarzalny urok. Kozy, których jest więcej niż ludzi na tej wyspie,
biały wręcz piasek, drogowe serpentyny także składają się na zalety tego
miejsca. Jest ona zwana wydmuchowiskiem i nie jest to przypadek – wieje tam

naprawdę. Naprawdę mocno. W połączeniu z prażącym wręcz słońcem, daje to
piękną opaleniznę w parę godzin, a do tego przyjemne orzeźwienie; leżakując
człowiek się nie spoci jak wieprz, a raczej będzie odświeżony stąpał po piachu i
obnosił się ze swoją sylwetką, na którą zaczął pracować tydzień przed
wyjazdem. Gorzej jest, jak chwilowo wiatr przestaje wiać, choć zdarza się to
bardzo rzadko – dlatego też miłośnicy wszelkich sportów, które potrzebują
wiatru, biorą kredyty na remont mieszkania i wyruszają na Fuerteventurę.
Podczas mojego pobytu tam miały miejsce rozgrywki Mistrzostwa Świata w Kite
i Windsurfingu, wokół czego było dużo szumu, a także rozrywki. Na
Fuerteventurze znajduje się również olbrzymi ogród botaniczny i zoologiczny –
Oasis Park, który z ręką na sercu polecam. Nie tylko dlatego, że serwują pyszne
koktajle, ale jest tam multum ciekawych zwierząt i różne show z
wykorzystaniem ich. Jeśli tam będziecie i uprzecie się, by dotknąć i zobaczyć z
bliska lemury z „Madagaskaru”, mam dla Was radę – nie wykupujcie pakietu za
10 euro. Wystarczy podejść do zielonej bramki (na mapie jest pokazane, gdzie
mniej więcej te lemury są) i jako że nie widnieje na niej żaden polski zakaz –
wejść do środka. Przecież jesteście Polakami i skąd mogliście wiedzieć, że nie
wolno tam wchodzić? ;)
Aleksandra Szymanowska kl. III a

RECENZJE
Ona jest wszędzie
Mózg. Jeden z najważniejszych organów człowieka. Najbardziej złożony i
niezbadany do końca narząd. Wokół tej tajemniczości narosło sporo mitów.
Jednym z nich jest mit o wykorzystywanych 10% mózgu. Według niego
wszyscy lub spora większość ludzi wykorzystuje tylko 10% możliwości swoich
mózgów. Powstało kilka filmów na ten temat. Jednym z nim jest „Lucy” Luca
Bessona.
Tajwan. Około roku 2014. Zwyczajna, towarzyska, dwudziestopięcioletnia
studentka z Ameryki, Lucy (w tej roli sama Scarlett Johansson). Mężczyzna
poznany na imprezie proszący o pomoc, a w końcu, cóż, pozbawiający
możliwości wyboru. Azjatycka mafia. Narkotyki. Przemoc. I piękna kobieta w
samym środku całego bałaganu.
Lucy, będąc kobietą o wyjątkowej urodzie, zostaje w bezpardonowy sposób
poproszona o dostarczenie walizki niewiadomego pochodzenia i z niewiadomą
zawartością niejakiemu panu Jangowi (Min-sikChoi). Okazuje się, że pan Jang
jest miłośnikiem eksperymentów w szerokim tego słowa znaczeniu. Zawartość
walizki pobudza jego apetyt na zysk. Znajduje się tam bowiem skrystalizowana
żyła złota: CPH4. Uzbrojona w ten narkotyk w swoim ciele razem z bandą
wątpliwych ochotników ma wyruszyć do swojej ojczyzny.
Jednak coś idzie nie tak.
Film w pierwszych minutach jest przeplatany przeżyciami głównej bohaterki i
wykładem profesora Normana (Morgan Freeman) specjalisty na temat
wykorzystania ludzkiego mózgu. Snuje on teorie „co by było gdyby”. Każde
kolejne dziesięć procent więcej wykorzystania mózgu prowadziłoby do
uzyskania nowych mocy.
Lucy budzi się w miejscu przypominającym więzienie. Obserwuje ją dwójka
Azjatów. Nie wiadomo, jak tam się znalazła. Wiadomo jednak, że jeden z
mężczyzn zadaje jej cios w brzuch, po czym dżentelmeni odchodzą, zostawiając
dziewczynę w jej celi. Pech chciał, że właśnie w brzuchu miała umieszczone
dwie paczki z narkotykami. Efekt jest natychmiastowy. Lucy zyskuje możliwość
wykorzystania więcej niż 10% mózgu. Z każdym momentem wzrastają jej
możliwości. Zwiększenie siły? Znieczulenie na ból? Manipulacja przedmiotami
za pomocą siły woli? Nie ma problemu! A wierzchołek góry lodowej dopiero
przed nami.
Gra Scarlett Johansson dobrze znanej z marvelowskiego hitu „Avengers”, gdzie
grała Czarną Wdowę, jest jak zawsze na wysokim poziomie. Postać Lucy, w

którą się wciela, jest postacią zmieniającą się w sposób dynamiczny. Z
zagubionej dziewczyny rzuconej do świata azjatyckiej mafii, staje się kobietą
wyjątkowo silną, gotową do walki, stawiającej czoło brutalnej rzeczywistości.
Oczywiście z małą pomocą narkotyku.
Profesor Norman, którego gra Morgan Freeman, sprawia wrażenie
sympatycznego filozofa, służącego dobrą radą. Jest równocześnie naukowcem
gotowym do pogłębiania swojej wiedzy i pomocy, na tyle na ile jest to możliwe,
Lucy.
Równocześnie „Lucy” pokazuje rzeczywistość świata Dalekiego Wschodu.
Zarówno w Korei jak i w Japonii dominuje zasada hierarchii rodzinnej.
Najważniejsze jest zdanie głowy rodziny, mężczyzny, osoby najstarszej, którą
darzy się głębokim szacunkiem, zdanie takiej osoby nie podlega krytyce. Taka
sama sytuacja jest w mafii występującej w tym filmie. Młodszy,
prawdopodobnie aspirujący na przyszłego przywódcę organizacji, mężczyzna
prawie pada do stóp starszemu przywódcy, panu Jangowi i wręcz z pieśnią
pochwalną tego drugiego umiera podczas strzelaniny.
„Lucy” to film, który można kochać albo nienawidzić. Na pewno można go
polecić fanom niesamowitej Scarlett (już niedługo można ją będzie zobaczyć w
Avengers: Age of Ultron), a także mitów i teorii spiskowych. Wiadomo, że mit,
na którym oparto cały film, był niejednokrotnie obalany. Wszyscy krytycy
mówią zgodnie jednym chórem: wszyscy wykorzystujemy więcej niż 10%
mózgu. Podpierają to ewolucja, badania mózgu, wszelkie analizy itp. Świetnie,
wyposażona o tę wiedzę chętnie obejrzałabym ten film jeszcze raz. Dla świetnej
reżyserii, fabuły, efektów specjalnych, dla Scarlett Johansson... I dla nauki,
oczywiście.
Natalia Prościewicz, kl. III a

„Fredro

dla dorosłych – mężów i żon”

Jak tylko Warszawa ze swoim teatrem i swoimi wielkiej sławy aktorami
przyjeżdża na Śląsk – wszystkie plany lecą na łeb, na szyję, a bilety sprzedają się
szybciej niż ciepłe bułeczki w jedynej otwartej piekarni w polskie święto. Nie
szkodzi, że syn ma wtedy wywiadówkę i jego wychowawczyni dzwoni dniami i
nocami z prośbą o przybycie, nieważne, że bilety są trzy razy droższe niż
zazwyczaj i to jeszcze na balkonach; nie ma znaczenia także to, że to nasze
ostatnie pieniądze. Bo przecież jak można obojętnie przejść obok takiego
spektaklu, skoro ciekawość nas kisi od środka – czy ta Liszowska w
rzeczywistości jest taka pulchna, a Żebrowski przystojny; czy Fraszyńska to
naprawdę chudziutka kruszyna, czy jak się zegnie w pół wyłapiemy jakąś
fałdkę? A może tak znane osobistości wcale nie potrafią grać albo mają cellulit,
albo pierwsze siwe włosy? Kto, jak nie my, na co dzień obserwatorzy ich
serialowo-filmowych poczynań, powinni iść to zbadać i ocenić, co by można
było później opowiadać na niedzielnych obiadach?
„Fredro dla dorosłych – mężów i żon” z teatru 6. Piętro w adaptacji Eugeniusza
Korina to typowa komedia erotyczna, w której wszystko się kręci wokół
jednego. Małżeństwo – Elwira i Wacław - jest sfrustrowanie z powodu ciążącej
nad nimi rutyny, z której chcą się wyrwać. Są już razem długo, zdecydowanie za
długo – tak długo, że co nie zrobi ta druga osoba, doprowadza to do szału i
chęci sięgnięcia po kuchenny nóż. Czy jest to spędzanie czasu jedynie na
czytaniu książek, czy jest to brak czytania w ogóle; problemem jest i
wychodzenie z domu i siedzenie w nim – problemem jest wszystko. Według
horacjańskiego carpe diem nie zamierzają już w tym tkwić tylko dlatego, że tak
przystoi, a Bóg wpuści ich po śmierci do nieba bez kolejki. Siwe włosy i
zmarszczki przypominają im o tym, jak szybko czas gna i korzystając z
ostatniego zewu młodości chcą przeżyć coś mocnego, a najszybszym i
najprzyjemniejszym sposobem na zasmakowanie życia jest zasmakowanie
nowego kochanka. Nie wysilają się zbytnio, nie szukają daleko; Elwirze
przyjaciel jej męża jawi się jako idealny ogier, natomiast Wacław jest pod
wdziękiem walorów Justysi. Mało tego – kochanek Elwiry ma romans z
kochanką Wacława; wspaniały czworokąt. Przez cały spektakl obserwujemy, jak
bohaterowie stoją nad przepaścią – jedną ręką zamykają drzwi, a drugą
otwierają inne. Z perspektywy widzów, którzy mają coś na sumieniu, jest to

niezwykle stresujące – trzęsą się, oby tylko sprawa nie wyszła na jaw; dla
pozostałej części jest to powód do śmiechu. Bo jak tu się nie śmiać, kiedy
Wacław (w tej roli Żebrowski) udaje w szlafroku tygrysa, by rozpalić sprzątającą
Justysię lub jak drży, gdy ona odpala cygaro. Oszukiwać, kłamać i zwodzić nie da
się jednak wiecznie, a zdrady z czasem wychodzą na jaw, natomiast widz jest
świadkiem wyciągania prywatnych brudów na wierzch oraz towarzyszy
bohaterom i w śmiechu i w płaczu.
Prócz świetnej obsady i najlepszej z całego towarzystwa Fraszyńskiej, która
niezwykle popisała się aktorsko, jest coś jeszcze, co powinno zachęcić Was do
obejrzenia tego spektaklu. W moim odczuciu nie jest to tylko typowa komedia,
na którą się idzie do teatru Rozrywki w Chorzowie po to, by się rozluźnić i
zapomnieć o nieuchronnym losie (czyt. zbliżającej się maturze). Sztuka skłania
nas do refleksji nad przyziemnymi sprawami i pokazuje nam, jak człowiekowi
mogą namieszać w głowie żądze i czyhające wszędzie pokusy. Jak wiele ludzie
są w stanie zrobić tylko po to, by zerwać zakazany owoc, a co więcej – go
zasmakować. Cały spektakl kończy się jednak pozytywnie – bez wielkich
rozwodów, morderstw i rzucania talerzami. Małżeństwo po narobieniu wielu
głupot zawstydza się i zastanawia, na co to komu było potrzebne. Prawdą jest
jednak, że happy end jest możliwy tylko w momencie, gdy dwie strony mają coś
za uszami – bo czy byliby w stanie wybaczyć temu drugiemu, jeśli sami są
wobec ukochanego w porządku? ;)

„Tyle jest różnych pokus
Strasznie dużo
Jak się im wszystkim nie dać
Bardzo trudno
Co raz to jedna z drugą
Wlezą pod oczy
Oj pełno jest okazji żeby się stoczyć”

Aleksandra Szymanowska, kl. III a

NASZE MYŚLI
"Gimnazjalne kółko filozoficzne"
Wszyscy obecnie chodzimy do liceum - zachowujemy się dużo inaczej, niż
za czasów gimnazjalnych. Większość z nas nie chce pamiętać tamtych czasów.
W sumie, nie dziwię się. Jednak czasami śmiesznie jest sobie powspominać,
jakim się wtedy było wtedy „debilem”, oczywiście w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Jednak od całkiem niedawna "inteligencja" naszej młodzieży powoli
stacza się na dno. Obecnie pierwsze i drugie klasy gimnazjalne tworzą roczniki
2000 i 2001. Często widujemy ich w okolicznej bramie, najczęściej z papierosem
w ręce, dyskutujących o bardzo poważnych problemach natury egzystencjalnej:
"W zeszłym tygodniu byłam tak <cenzurka>, że zarzygałam pół Enerdżi."
~ Andżela, lat trzynaście.
Możemy się również spotkać z wyrazami bardzo głębokich, prosto z siebie,
często negatywnych uczuć:
"O lol dostałem kape z fizy co za tępa <cenzurka>, ale bym ją <cenzurka>"
~ Sebastian vel "Seba", lat czternaście.
W dodatku dodam, że z każdym rocznikiem maleje zarówno iloraz inteligencji
jak i wzrost. Teraz stanęło na maksymalnie 155-ciu centymetrach. Co gorsza dziewczyny często są wyższe.
Zastanówmy się, jak wyglądało życie gimnazjalne za naszych czasów i jak bardzo
różni się ono od tego, jak żyje się tam teraz. Weźmy lupę i spójrzmy na
teraźniejszość. A konkretnie na sentencje, którymi kieruje się kwiat naszej
polskiej młodzieży. Ostrzegam - żeby je zrozumieć, trzeba uruchomić swoją
podświadomość i umiejętność zrozumienia życiowych sentencji. Trudne,
prawda?
No dobra, żartuję.

"Życie nie jest MP3, w którym możesz odtworzyć to, co chcesz. Życie jest
radiem, w którym trzeba cieszyć się z tego, co aktualnie jest grane." - no więc...
nie zmienimy sobie życiowej piosenki. Przykre jest to, że życie porównywane
jest do radia. Wątpię, żeby deathmetalowiec zaczął cieszyć się z tego, że w jego
życiowym radiu pojawiła się Mandaryna. Albo żeby hiphopowiec nagle zaczął
cieszyć się chwilą z niejakim Dawidem Kwiatkowskim. Mam rozumieć, że jeżeli
odtworzę komuś "Gorącą prośbę" Chylińskiej, ktoś będzie się z tego cieszyć?
Super!
(cytat: Zayn Malik, pozdrawiam dajrekszjoners)
Bardzo cenną skarbnicą sentencji dla naszych dzieciaczków jest oczywiście
Internet. Tam również bardzo często odbywa się proces tworzenia nowych
aforyzmów, anonimowego autorstwa, które później na stałe wchodzą
w słownik młodzieży lub tkwią w pamięci zrozpaczonych dziewczyn(ek),
ponieważ największa miłość ich życia wyprowadziła się na inne osiedle.
Mam nadzieję, że nikt mnie nie zlinczuje za to,że nazywam ich dzieciakami.
Najwyżej dostanę porządne lanie od zbulwersowanych krasnali. Ups,
przepraszam.
"W ciemnym pokoju z tysiącami łez płacze bo czuje, że pomału trace Cie, może
przesadzam a może nie, tego niestety niewiem i moze nie dowiem sie. Kocham
Cie" (pisownia oryginalna, zaczerpnięte ze znanego portalu społecznościowego)
- mamy tutaj przypadek powolnego „wgłębiania się” na dno własnej rozpaczy,
prawdopodobnie przez "dojrzałą kobietę", która ma za sobą skrajne przeżycie
psychiczne - jej luby (prawdopodobnie wyżej wspomniany Sebastian lub inny
Łysy) nie pozwolił naszej płaczącej syrenie na piątkowy "melanż w Expołżyn".
Bardzo często spotykamy się również ze zjawiskiem, w którym nasze klejnoty
przyszłości oznajmiają światu jedną rzecz - nie mają niż nic do stracenia.
W skrócie - jolo. Jeżeli Twój przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra, nieważne
kto - powie Ci ten oto słynny skrótowiec, niedługo będziesz musiał zastanawiać
się, jak wyciągnąć go z izby dziecka lub będzie na Tobie ciążyć misja
poszukiwania ojca dla szkraba. No bo przecież wóda, impra i balony, ojciec
dziecka nieznajomy!

Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć, jest filozofia tak zwanego "kultu
zer", czyli ludzi o bardziej (sic!) zaniżonych ambicjach i jeszcze bardziej
przestawionym systemem wartości. Królem kultu zer jest ten, który siedzi
w pierwszej klasie trzeci rok. Zdarzają się takie przypadki. Ten rodzaj młodego
człowieka posiada wiele wartości - jak najgorsze oceny, jak najwięcej w łapie,
najlepsza dziunia szkoły, wzbudzanie strachu wśród normalnych ludzi i
kujoników, klub sportowy, no i oczywiście - Bóg, honor, ojczyzna. Później te trzy
ostatnie przeradzają się w najczystsze cebulactwo. Bez kraju, bez pracy - to my,
Polacy. Podejrzewam, że tak będzie brzmiał początek polskiego hymnu za jakieś
pięćdziesiąt lat. Maksymalnie sto. Wracając do wyżej wspomnianego kultu niezaliczenie klasy grozi ci drugi raz z rzędu, nauczyciele mają cię
za zwyczajnego kretyna, nie przykładasz się do nauki i najzwyczajniej w świecie
nie zamierzasz, reprezentujesz biedę i JP (Jan Paweł II, cii.) pijesz, palisz
i w dodatku jesteś stałym bywalcem wyżej wspomnianych ośrodków dzisiejszej
dekadencji - Brawo! Chapeux bas! Pokłony dla króla gimnazjum!
Haha, nie.
Na koniec pozostawiam wam pytanie - jaką czcionką najczęściej pisane są
słynne internetowe aforyzmy gimnazjalistów? Odpowiedzi przesyłajcie na maila
redakcyjnego, pierwszą i prawidłową odpowiedź nagrodzę.
I przede wszystkim pamiętajcie... życie nie jest jak MP3.
Głębokie jak Rów Mariański, nieprawdaż?
Bartek Ręczkowski, kl. Ia,b

SMACZNIE I ZDROWO
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad wegetarianizmem? Wyobrażasz sobie
życie bez mięsa?
Nie chcesz dłużej przyczyniać się do krzywdy zwierząt, ale przyzwyczajenie
bierze górę i nie potrafisz zrezygnować z produktów mięsnych? Może najwyższy
czas na zmiany! Warto na początku wejść w szczegóły diety wegetariańskiej.
Wegetarianizm to bezmięsny sposób odżywania się polegający na
wyeliminowaniu produktów zwierzęcych z codziennego jadłospisu. Takie
żywienie uważane jest przez wiele osób za niebezpieczne dla zdrowia ze
względu na możliwość nieprzyswojenia przez organizm wystarczającej ilości
substancji zawartych właśnie w mięsie np.: białka, żelaza, wapna, witamin z
grupy B, szczególnie B12 czy witaminy D. Faktem jest, iż racjonalnie ułożona
dieta roślinna nie tylko nie powoduje uszczerbku na zdrowiu, ale także
zmniejsza ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych. U osób dorosłych pozwala ona
obniżyć zawartość cholesterolu, ogranicza ryzyko chorób serca, niweluje
otyłość.
-Boisz się, że dieta wegetariańska nie dostarczy Twojemu organizmowi
wszystkich
niezbędnych
składników?
Bez
obaw.
Białko dostarczymy poprzez spożywanie odpowiedniej ilości roślin
strączkowych oraz soi i soczewicy. Występuje ono również
w białku jajka. Witaminę B12 możemy uzyskać także w formie
ogólnodostępnych
suplementów.
-Jakie zalety możemy przypisać diecie wegetariańskiej? Zmiana nawyków
żywieniowych poprawi procesy trawienne, do czego przyczyni się m.in. błonnik
występujący
w spożywanych produktach. Idąc dalej, tracimy zbędne kilogramy, co powoduje
nie tylko poprawę zdrowia fizycznego, ale również zwiększa poziom endorfin
zwanych hormonami szczęścia. Niewykluczone ponadto, iż dieta ta wpłynie na
wzrost naszej empatii i wrażliwości na krzywdę zwierząt.
-Jakie są najczęstsze powody przejścia na dietę wegetariańską? Niektórzy nie
chcą wyrządzać krzywdy zwierzętom, inni kierują się względami ideologicznymi
lub religijnymi. Przyczyną często jest także przekonanie, że spożywanie mięsa
jest niezdrowe.

-Czy taka dieta wyłącznie polega na braku w jej składzie mięsa? Nie, wyróżnia
się parę odmian wegetarianizmu. Należą do nich:
-laktowegetarianizm- pozwalający na włączenie do diety mleka i przetworów
mlecznych,
-laktoowowegetarianizm- dopuszczający spożycie jaj,
-semiwegetarianizm - pozwalający na spożycie w ograniczonych ilościach ryb i
drobiu,
-weganizm- odrzucający produkty pochodzenia zwierzęcego jak mleko, sery,
jajka,
-witarianizm - czyli żywienie się samymi owocami i warzywami
-frutarianizm - polegający na spożywaniu wyłącznie surowych owoców.
-O co mogę się martwić, stosując taką dietę? Zła, czyli niepełnowartościowa
dieta może doprowadzić do niedoborów witamin, makro i mikroelementów,
których
brak
niekorzystnie
wpływa
na
rozwój
organizmu
Zatem,
jeżeli
zdecydujesz
się
na
rozpoczęcie
przygody
z wegetarianizmem niezwykle ważne jest uzyskanie podstawowej wiedzy w tym
zakresie.
Jeśli nie jesteś do końca przekonany, boisz się konsekwencji rozpoczęcia
diety wegetariańskiej na dłuższy okres, może warto na początek spróbować
miesięcznej kuchni bez mięsa. Jest możliwość, że akurat takie rozwiązanie
przypadnie ci do gustu, a twoje życie zmieni się na lepsze. Mogę szczerze
polecić opisany wyżej sposób odżywiania, ponieważ sama od niespełna dwóch
lat z powodzeniem stosuję dietę wegetariańską. Go .
Aleksandra Zuwała, kl. Ia,b

POLECAMY
Szczęśliwe nicnierobienie
W codziennym życiu przytłacza nas wielość zobowiązań, terminów i pracy.
Zatracamy się w wirze czynności, zapominając o czasie dla siebie, który pozwoli
nam
odzyskać
siły
i,
co
najważniejsze,
pomyśleć.
W dwudziestu czterech rozdziałach Tom Hodgkinson w swej książce „Jak być
leniwym” ukazuje w dość wesołej formie korzyści płynące z konstruktywnego
lenistwa. Uzmysławia nam, jak wiele wartości ma dom, rozmowa, przyjaźń,
odpoczynek, sen, a nawet dobra impreza. Wytyka czytelnikowi złe planowanie
czasu i zaprzedanie się współczesnym bogom: konsumpcjonizmowi i pracy,
które czynią nas niewolnikami. Nie oszczędza siebie, poddając się ostrej
krytyce, by
ukazać nasze
błędy
i
utracone
piękno
życia.
Polecam książkę, która pozwala odnaleźć siebie i radość z życia.

Barbara Bieniek, kl. III a

Czy na pewno wszystko wiecie o złych
czarownicach?
Nowa produkcja Disneya odsłania przed nami wspaniały bajkowy świat,
w którym ludzkie przywary i zalety nabierają mocniejszych znaczeń,
przemawiając tym dobitniej do odbiorcy. Film w reżyserii Roberta Stromberga
pt. „Czarownica”
zniewala niestandardowym podejściem do tematu
przewodniego, jakim jest historia Śpiącej Królewny, ale pokazana z pozycji
czarownicy. Złe postacie okazują się wrażliwsze i bardziej odpowiedzialne od
pozornie dobrych. Reżyser ukazał dobitnie, że każdy czyn ma swoją przyczynę,
a zdrada, cynizm i chciwość są najgorszymi doradcami. Urok tej baśni zniewala
na długo i niesie wiele głębokich przekazów. Kreacje aktorskie doskonale
wpasowują się w klimat opowieści. Wielu pięknych ujęć nie sposób zapomnieć.
Wszystko gustownie doprawione humorem i wspaniałym dubbingiem.
Polecam nie tylko dla odprężenia, ale i do zastanowienia się , bo warto.

Barbara Bieniek, kl. III a

ODROBINA POEZJI
Transport
-Mamusiu,
ja się boję.
Dlaczego nas trzymają
w takim małym wagonie?
-Nie bój się, kochanie.
To taka wycieczka.
Wypuszczą nas.
Nic nam się nie stanie.
-Mamusiu,
bo tamta dziewczynka
chyba się nie rusza.
-Nie martw się, kochanie.
Pewnie bardzo się zmęczyła
Tak długą podróżą.
-Mamusiu,
tu jest strasznie ciasno,
tu jest strasznie ciemno!

-Nie bój się, kochanie.
Wypuszczą nas,
zobaczysz.

-A co potem, mamusiu?
-Nie martw się, kochanie.
Na pewno nic strasznego.
Kazali wziąć bagaże.
Wrócimy do domu.

Nocny kwiat
O pełni księżyca
Zakwitało bujne kwiecie.
Ledwie pączki słońce ujrzało,
Już księżycowi ustąpiło,
Już za niebem się schowało.
Już księżyc swoim czystym blaskiem
Oświetla nowe płateczki.
Już wieczorny wiaterek
Muska młode listeczki.
Otulają wody pobliskiej rzeczki,
Otulają pędy młode.
Zakwitało bujne kwiecie
Od zmroku przez noc całą,
By o świcie uschnąć
Śmiercią nagłą,
Niedojrzałą.
Małgorzata Pabian, kl. 1 a,b

ROZRYWKA
Horoskop
KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Miłość: Spotkasz osobę, która wpadnie Ci w oko. To naprawdę bardzo
wartościowa osoba, spróbuj ją bliżej poznać!
Szkoła: Jedna z Twoich koleżanek sprawi Ci przykrość. Odpuść sobie nerwy.
Gdy zda sobie sprawę z tego co zrobiła przeprosi Cię i wszystko wróci do
normy.
WODNIK 20 I - 18 II
Miłość: Odkryjesz, że złamane serce najlepiej jest uleczyć miłością. Humor w
najbliższych dniach poprawi Ci się błyskawicznie!
Szkoła: Pilnuj się. Jeden z nauczycieli może zobaczyć cię w dwuznacznej sytuacji
i całkowicie zmienić o Tobie zdanie.
RYBY 19 II- 20 III
Miłość: Nie przejmuj się drobnymi niepowodzeniami. Czas na miłość przyjdzie
dopiero za kilka miesięcy.
Szkoła: Zaczyna się dobry okres. Jeśli nie osiądziesz na laurach, będziesz
zadowolony z wyników.
BARAN 21 III - 20 IV
Miłość: Zawiedziesz się na chłopaku, którego dotąd uważałeś/łaś za swojego
przyjaciela. Porozmawiaj z nim i wyjaśnij sprawę do końca!
Szkoła: Jeden z nauczycieli już od dłuższego czasu ma ochotę Cię przepytać. Ucz
się, jeśli nie chcesz zaliczyć wpadki!
BYK 21 IV - 21 V

Miłość: Jeśli przestaniesz się bać nowych ludzi, spotkasz osobę, która zawróci Ci
w głowie. Zresztą, Ty jej też!
Szkoła: Jesienna chandra sprawi, że będziesz przysypiać na nudniejszych
lekcjach. Uważaj, żeby nauczyciele tego nie zauważyli!
BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Miłość: Spodobałeś/łaś się komuś. Nie licz jednak, że ta osoba wyzna Ci uczucie,
jest zbyt nie śmiała żeby podjąć takie kroki.
Szkoła: Pokłócisz się z koleżanką z klasy. Na szczęście szybko się pogodzicie.
RAK 21 VI - 22 VII
Miłość: Nie wierz we wszystkie słodkie słówka. Zastanów się czy osoba, której
tak ufasz jest naprawdę tą, za którą ją uważasz.
Szkoła: Nie lekceważ mniej znaczących przedmiotów, bo może się to skończy
bardzo nieprzyjemnie!
LEW 23 VII - 22 VIII
Miłość: To będzie naprawdę dobry czas dla Ciebie. Pamiętaj jednak, by nie
stawiać wszystkiego na jedną kartę.
Szkoła: Klasówka, której się boisz, nie sprawi Ci większego problemu. Pod
warunkiem, że się do niej przygotujesz!
PANNA 23 VIII - 22 IX
Miłość: Nie ukrywaj swoich uczuć. Dzięki temu będziesz wiedział/a, czy
ulokowałeś/łaś je u właściwej osoby.
Szkoła: Pomóż koleżance/koledze uporać się z materiałem z przedmiotu, z
którego Ty jesteś dobry/a. To wzmocni waszą przyjaźń.
WAGA 23 IX - 23 X
Miłość: Nie rezygnuj z osoby w której się zadłużyłeś/łaś tylko dlatego, że
podejrzewasz, że Cię nie lubi. Pozory czasem mylą!
Szkoła: Niedługo przekonasz się, ile warta jest ciężka praca. Dobra ocena wisi w

powietrzu!
SKORPION 24 X - 21 XI
Miłość: Czeka Cię naprawdę miłe spotkanie z osobą, której nigdy nie
podejrzewałeś/aś o to, że jest tak sympatyczna.
Szkoła: Kilka trudniejszych tygodni zostanie wynagrodzonych paroma dniami
totalnej laby. No i jedną klasówkę uda wam się przełożyć!
STRZELEC 22 XI - 21 XII
Miłość: Nie przejmuj się drobnymi niepowodzeniami. Ktoś, kto cię kocha, nie
dostrzega Twoich wpadek.
Szkoła: Nie ukrywaj przed rodzicami złych ocen. Prędzej czy później prawda i
tak wyjdzie na jaw!
Karolina Pasik kl. III a

Jak sie nazywa kot w spódniczce?
.
.
-szkot.

Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu?
.
.
- bo napadał.

W jaką grę najczęściej grają Węgrzy?
.
.
-w Engrybirds.

Jak informują się chemicy?
.
.
-dają sobie cynk.

Jak nazywa się krew Edwarda?
.
.
-krewetka.

Co mówi chińczyk gdy zobaczy szybę?
.
.
-toshiba.

Dlaczego w Watykanie nie grają w bilard?
.
.
-ponieważ papa mo bile.

Jak nazywa się najlepsze warzywo w ogródku?
.

.
-bestseler.

Po co blondynce linijka w łóżku?
.
.
-po to żeby mogła zmierzyć jak długo spała.
Karolina Pasik kl. III a

