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POKOLENIE SMSÓW  

 

Wysyłanie smsów oraz wiadomości na internetowych czatach czy komunikatorach to 

obecnie jeden z najbardziej popularnych sposobów porozumiewania się. Nowoczesne 

gadżety, zdobycze technologii i innowacyjne formy komunikowania szczególnie kuszą 

młodych ludzi, których coraz częściej określa się mianem pokolenia smsów bądź pokolenia 

internetu. Jakie są realne skutki współczesnych sposobów porozumiewania się, opartych            

na przesyłaniu minimalnych treści, spowodowanych pogonią za czasem i pieniądzem? 

Co łatwo zaobserwować u współczesnej młodzieży, zanika umiejętność prowadzenia 

realnego dialogu twarzą w twarz, a także stosowania szerokiego zasobu słownictwa. 

Każdemu zależy na czasie, stąd krótkie i szybkie formy przekazu – takie jak e-maile, 

czatowanie czy smsy. Nieistotne są w tym przypadku bogactwo środków wyrazu, poprawna 

interpunkcja czy ortografia. Dominują natomiast skróty i skrótowce, nadmiar emotikonów             

i częste lapsus calami, czyli literówki. Powstają również nowe, często kuriozalne                               

i niezrozumiałe dla niewtajemniczonych delikwentów wyrazy. Młodzieżowy żargon obfituje 

w liczne zapożyczenia, zwłaszcza anglicyzmy (żeby to jeszcze były, jak dawniej, jakieś światłe 

łacińskie czy francuskie wyrażenia, świadczące o erudycji, błyskotliwości czy towarzyskim 

obyciu rozmówcy!). Najczęściej stosowane w esemesach lub wiadomościach wysyłanych             

za pomocą Internetu neologizmy to na przykład: spoko, spoczi, spoczko (w skrajnych 

przypadkach: spoczeńko), oznaczające nie tyle „spokojnie”, co bardziej „w porządku”, 

„dobrze”; OK (rozbudowane ostatnio do okok, okejka), o podobnym znaczeniu co wyżej 

wymienione „spoko”; wtf (niezbyt to pochlebne wyrażenie – pochodzi od angielskiego what 

the f*ck oznaczającego w łagodniejszej wersji co jest, do cholery?, co to ma znaczyć?); omg 

(ang. oh my god – dosłownie o mój Boże!, rozumiane jako To, co napisałeś/aś, tak mną 

wstrząsnęło, tak mnie zaskoczyło, że jestem bliski zawału serca);  czad/czady - mowa tu nie            

o trującym tlenku węgla, lecz czymś niesamowitym, wspaniałym, interesującym (nie 

zapomnę, jak niegdyś mój 12-letni kuzyn, zachwycony urzekającymi funkcjami swojego 

nowego tableta, rzekł: Ale czad!, na co jego babcia, niezaznajomiona z gwarą młodzieżową,             

z nieopisanym przerażeniem wykrzyknęła: Matko dobrodziejko, gaz się ulatnia?!). 



Natomiast jeśli chodzi o skróty i skrótowce, szczególną popularnością cieszą się: zw (czyli 

zaraz wracam), jj (już jestem), informujące o bytności wirtualnego rozmówcy przed 

komputerem/online; nq – tajemniczy ów skrót nie oznacza bynajmniej żadnego 

promieniotwórczego pierwiastka, ale jest okrojoną wersją neologizmu narka, czyli tłumacząc 

na wzorcową polszczyznę - na razie, do zobaczenia; lol (z angielskiego laughing out loud - 

śmiać się głośno lub lots of loud – dużo śmiechu), używane w różnych sytuacjach, 

niekoniecznie służące wyrażeniu śmiechu czy dobrego humoru, ale także zniesmaczenia, 

dezaprobaty (podwójne znaczenie tegoż słowa może sprawiać kłopoty osobom 

nieobeznanym w zasadach słownej ironii); nob (dokładniej noob) – to osoba 

niedoświadczona i nieobeznana w jakiejś dziedzinie, pierwotnie w sprawach związanych                 

z Internetem, grami komputerowymi czy po prostu korzystaniem z komputera; obecnie 

określenie to ma znacznie szerszy zakres i może oznaczać kogoś tak beznadziejnego                         

i niebywale głupiego, że aż szkoda jakichkolwiek innych słów, aby tegoż osobnika dokładniej 

opisać (synonimiczny rzeczownik troglodyta byłby zbyt skomplikowanym i trudnym przy 

zapisie wyrazem); idk (z ang. i don'tknow, dosłownie i w praktyce oznacza nie wiem, nie 

mam pojęcia). Interpunkcyjnym triumfatorem (chyba jako jedynym z nielicznych obecnie 

stosowanych znaków interpunkcyjnych), są mistyczne trzy kropeczki: … , stosowane 

wówczas, gdy osoba pisząca nie ma nic do powiedzenia na dany temat, nie wie, co sądzić,        

nie ma zdania, bądź sytuacja opisywana przez nadawcę jest tak niedorzeczna, że nie ma 

najmniejszego sensu tłumaczyć  swojego stanowiska w tejże sprawie - szybsze i znacznie 

łatwiejsze są trzy urocze kropeczki, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości (notabene, 

bywają powodem skrajnych konfliktów i nieporozumień, a ponadto stosowane są niezgodnie 

z poprawnym przeznaczeniem - nie jako urwana myśl, ale raczej jako brak myśli, co samo                

w sobie jest przecież zatrważająco straszne). 

Jeśli chodzi o objętość komunikatów przekazywanych za pomocą smsów czy wirtualnych 

wiadomości, nie grzeszą one przesadnym rozmiarem. Zazwyczaj wiadomość sms ogranicza 

się do kilku słów, jeśli nawet nie do jednego, możliwie jak najkrótszego wyrazu. Mimo że 

ostatnimi czasy w niektórych sieciach komórkowych i nowszych telefonach limit 

wprowadzonych symboli został – ku mojej uciesze – zwiększony do 1600 znaków, co otwiera 

użytkownikom szerokie możliwości doskonalenia umiejętności pisania. Większość jednak, 

wedle starych zasad telekomunikacji, nawet posiadając zwiększony limit wprowadzanych 

symboli, korzysta  maksymalnie z 160 znaków (a i to przy jakiejś większej okazji, w przypadku 

składania świątecznych życzeń czy jakiejś nieoczekiwanej iluminacji umysłu). Już nieraz 

miewałam takie przykre odczucia, kiedy pisząc do kogoś smsa, używałam maksymalnej liczby 

symboli, jaką dysponowałam, tworząc iście epickie, barwne opowieści. Tymczasem jakież 

było moje rozczarowanie i rozgoryczenie, kiedy w odpowiedzi otrzymywałam jakże 

lakoniczne: Aha, ok lub spoko (poziom irytacji i urażenia mych zdolności sięgał wówczas 

najwyższej granicy).  

Całe szczęście, nie tyczy się to wszystkich – ostatnio z wielką radością odczytałam wiadomość 

od mojej koleżanki na dość długą, obrazową, przekazaną za pomocą Internetu historię. 



Poczciwe dziewczę, stosując poprawną interpunkcję i zaczynając zdanie wielką literą (chwała 

i cześć jej za to!), odpisało mi z pełną gracją: Uwielbiam, kiedy się tak rozpisujesz! 

Aż serce się człowiekowi raduje i łza w oku błyska ze wzruszenia, gdy ktoś doceni trud 

włożony w napisanie porządnej wiadomości, która nieograniczona jest limitem                                 

i niewywołana jest presją pośpiechu czy koniecznością zwięzłego przedstawienia faktów                

(a taka popularna zwięzłość komunikatu wzięła się m.in. ze skrótowego przekazywania 

najważniejszych wydarzeń minionego dnia w telewizyjnych wiadomościach). Smsy pisze się 

szybko, ażeby wyrazić niejaki szacunek wobec odbiorcy, z prędkością światła odpisując mu 

na otrzymaną przed chwilą wiadomość, aby nie zmarkotniał ani nie niecierpliwił się, 

oczekując na sms zwrotny, który, jeśli nie przyjdzie przed upływem minuty, zostanie 

wymuszony powszechnie znaną formułką: Czemu nie odpisujesz? lub: Jesteś?, Wszystko                   

w porządku? Widać tu niejako troskę o drugą istotę, podszytą jednak egoistycznym 

poczuciem marnotrawienia jakże cennego czasu. Pośpiech, pośpiech i jeszcze raz pośpiech! 

Inna sprawa to niepokojący widok osoby idącej ulicą, trzymającej kurczowo telefon 

komórkowy, wpatrzonej w niego niczym w obraz świętej osobistości – a tu nagle zza zakrętu 

wyjeżdża przed nami potężna, niemiłosiernie rozpędzona ciężarówka (może ktoś wierny 

świątecznym tradycjom pamięta scenę z kultowego filmu „Kevin sam w domu”, w którym              

to tytułowy bohater o mało nie został przejechany przez furgonetkę prowadzoną przez 

złodziei; jednak wówczas wynikało to z faktu, że chłopiec pogrążony był w głębokiej zadumie, 

a o przenośnych telefonach jeszcze nie śmiał marzyć). Najgorszym przypadkiem jest 

człowiek, który – sprzecznie ze wszelkimi manierami i zasadami savoir-vivre'u – spacerujący  

z drugą osobą, towarzyszem choćby na krótkim odcinku drogi z domu do sklepu, nie okazując 

drugiej osobie należytego szacunku i pożądanej uwagi, co robi? Ściska w dłoniach telefon               

i prędko stuka opuszkami palców w świecący ekran, nie podnosząc znad niego wzroku. 

Oczywiście taki osobnik jednocześnie zapewnia rozmówcę, iż słucha go żarliwie                              

i z zainteresowaniem, o czym świadczy wydobywające  się z jego gardła, co jakiś czas 

pomrukiwanie (pisemnie można by to określić jako mhm) czy stara dobra partykuła no, 

najczęściej stosowane do podtrzymania mało frapującej konwersacji słowo. 

W pewnych okolicznościach stosowanie smsów jako formy przekazu może być co najmniej 

nietaktowne i niekulturalne, a nawet odebrane jako wyraz zniechęcenia, niefrasobliwości                                

i braku szacunku nadawcy do adresata. Jest to typowy przykład pójścia po linii najmniejszego 

oporu bądź zaoszczędzenia czasu (ale czy tego czasu nie trzeba będzie potem poświęcić                  

na przeproszenie danej osoby bądź dokładniejsze wytłumaczenie jej komunikatu?). 

Przykładem mogą być tu takie życiowe sytuacje jak chociażby pogrzeb - czy ktoś chciałby 

otrzymać kiedyś sms o treści: Nie żyje wujek Stasiek. Pogrzeb o 14.00 w piątek. Sądzę,                

że w takiej sytuacji obecność człowieka przekazującego tę informację odbiorcy często jest 

niezbędna do podtrzymania na duchu, pokrzepienia czy po prostu wyrażenia wspólnych 

emocji – negatywnych czy może nawet pozytywnych (może ktoś ucieszy się ze śmierci 

wujaszka, gdyż spadek miał on bynajmniej niemały, a nuż właśnie mnie  przepisał sejf cały?). 



Skąd wiedzieć, jakie były okoliczności śmierci, jak zareagowali inni bliscy na odejście 

krewnego? Brak jakichkolwiek uczuć w tak oschłym komunikacie. Kolejnym takim 

wydarzeniem jest również ślub, na który zaproszenie winno być uroczyście przekazane 

listownie – w formie zdobionej złotymi hieroglifami (co tam, że prababcia Krysia nie może się 

doczytać z tych zawijasów, kto de facto urządza wesele), nieskalanie białej kartki. Ileż może 

być emocji przy otwieraniu niepozornie wyglądającej koperty! Podobnie ma się sprawa                  

z narodzinami czy chrzcinami – o takich przypadkach również trzeba dowiedzieć się najlepiej 

osobiście i dzieciaka na oczy zobaczyć (aby ocenić, czy ten bachor szczególnie jest brzydki               

i do kogo bardziej podobny) lub również oficjalnie, drogą pocztową. Równie istotne jest 

osobiste pożegnanie bliskiej osoby przed dłuższym wyjazdem, realne spotkanie, mające 

zakończyć relację przyjaźni czy związek dwojga ludzi (nader to smutne, lecz trzeba przeżyć            

to naprawdę, by odkryć intencje i emocje drugiej osoby, może ostatni raz uraczyć się 

uściskiem, otrzeć nawzajem łzy czy pomachać tkliwie białą chusteczką na do widzenia). 

 Zwolennicy przekazywania informacji za pomocą smsów usprawiedliwiają się stosowaniem 

odpowiednich emotikonów. Lecz i one bywają mylne! Czyż uśmiechnięta buźka musi 

oznaczać tylko szczerą radość, czy może zdradza sarkastyczny charakter wypowiedzi bądź 

jest formą ukrycia innego, bardziej pejoratywnego uczucia? Skąd mamy wiedzieć, jaką minę 

przybrała twarz nadawcy, jaki ma nastrój w chwili, kiedy pisał ten komunikat? Czy drugą 

osobą nie targają sprzeczne uczucia? Czy nie pragnąłby od nas wsparcia w danej kwestii, 

mimo że ucina drażliwy temat pozytywnym emotikonem umownie oznaczającym 

zadowolenie? Możemy się tylko oprzeć wówczas na domysłach i albo przyjąć komunikat bez 

głębszego namysłu, albo drążyć do sedna, męcząc się wątpliwościami, co też druga osoba 

miała na myśli. 

Nic  bowiem nie jest w stanie zastąpić rzeczywistego dialogu, na który składają się nie tylko 

słowa, ale i kontakt wzrokowy, gesty, sposób poruszania się, mimika twarzy, a nawet ubiór 

rozmówcy, okoliczności spotkania i  miejsce, w którym odbywa się konwersacja. Oczywiście, 

czasem wiadomość sms, e-mail, czatowanie czy rozmowa przez telefon są jedynymi 

sposobami porozumiewania się w przypadku, gdy rozmówców dzieli kilkaset kilometrów             

lub inne czynniki zewnętrzne stoją na przeszkodzie, by spotkać się osobiście i porozmawiać 

(nie, takim czynnikiem z pewnością nie jest schorzenie zwane nie chce mi się). Albo 

zmotywujemy się do realnego kontaktu z drugim człowiekiem, albo wkrótce nie będziemy  

już potrafili go nawiązać. Co niepokojące, to fakt, że wielu młodych ludzi zastępuje wirtualną 

konwersacją realną rozmowę. Nieraz zdarzyło mi się, że jakaś osoba (z którą widuje się dość 

często), napisała do mnie wiadomość – czy to sms, czy na portalu społecznościowym - którą 

rozpoczyna niekończącą się dyskusję (dotyczącą jakiejś dość błahej sprawy, w której nikt nie 

doznał uszczerbku na zdrowiu, utraty życia czy innej tragicznej sytuacji). Kiedy w pewnym 

momencie oznajmiam, że najwyższy czas kończyć naszą wymianę myśli, gdyż od patrzenia  

na ekran komputera czy czytania malutkich literek na migoczącym ekranie telefonu rozbolała 

mnie głowa bądź zmęczeniu uległe me modre oczęta i porozmawiamy jutro w szkole bądź 

może spotkamy się w najbliższym czasie, otrzymuje jakże przepełnioną urazą odpowiedź: 



Nawet nie masz czasu, żeby ze mną popisać :'(. A Ty, żeby ze mną porozmawiać... - mam 

ochotę odpisać, ale powstrzymuje się, dla uszanowania  wartości drugiej osoby, które 

najwidoczniej opierają się na zaspokojeniu potrzeby wirtualnego kontaktu. Inna sprawa,             

że często dwoje przedstawicieli gatunku homo sapiens codziennie kontaktują się między 

sobą poprzez smsy czy internetowy komunikator, aż pewnego dnia postanawiają się spotkać 

(zaiste wyjść z domu, pokonać socjopatię i inne społeczne lęki, i wychylić nos zza swojego 

pokoju!). Co najbardziej tragiczne – mają szczere chęci ze sobą rozmawiać, lecz nie mają                

o czym, gdyż wszystkie tematy zostały już wyczerpane na polu wirtualnym. Oni już nie umieją 

rozmawiać  bez ochronnego ekranu. Przykre to, lecz niestety prawdziwe i coraz częstsze 

zjawisko. 

Czas, aby Ciocia Małgosia udzieliła małym pożeraczom technologii kilku moralistycznych rad, 

które może dadzą stechnicyzowanym potworkom co nieco do myślenia. O czym należy 

pamiętać? By nie dać się zdominować przez nowoczesne technologie, które powoli wypierają 

naturalne ludzkie zachowania.  

Znajdźmy czas na to, by spokojnie przekazać drugiej osobie dany komunikat, jeśli tylko mamy 

taką możliwość – najzwyczajniej w świecie, korzystając z aparatu mowy - p o r o z m a w i a j 

m y.  

Zmuszajmy się do pisania smsów, ale o treści: Może pójdziemy na spacer? A telefon 

zostawmy wówczas w domu, tak aby przez pewien czas móc poświęcić uwagę tej jednej  

osobie.  

Nie zamieniajmy się w roboty, które używają krótkich komend do porozumiewania się, 

wyrażają się lapidarnie, posługując się ubogim słownictwem, i nie przywiązują większej wagi 

do tego, aby komunikat był poprawny i zrozumiały dla odbiorcy. A czy to nie piękne móc 

przekazać to, co ma się do powiedzenia, za pomocą prostego, lecz treściwego i poprawnie 

skonstruowanego zdania? Tak, że nie trzeba już niczego powtarzać, tłumaczyć, domyślać się, 

co znaczą trzy kropeczki czy jakiś enigmatyczny skrót. 

Wówczas życie staje się łatwiejsze.                                                                               M. P. 

 

 

 



DZISIEJSZY KANON MODY 

 

Witam. Z tej strony kolejna porcja ironicznych żartów, które zapewne uwielbiacie czytać.             

Po prostu to wiem. Dzisiaj porozmawiamy o dzisiejszym kanonie urody, mam na myśli 

oczywiście płeć piękną. Jak wiadomo, Polska nie może narzekać na urokliwe kobiety. Często 

spotykamy się z określeniem pięknej, słowiańskiej urody. Mam siostrę, która reprezentuje 

inny pogląd. Chodzi w dresach, często wygląda jak jeden ze stojących i polujących w bramie. 

Podobnie wyglądają jej koleżanki. Za każdym razem, kiedy widzę którąś z nich u progu 

mojego mieszkania, nachodzi mnie refleksja – ile w tym dresie prawdziwej kobiety? 

Absolutnie nie mam zamiaru nikogo dyskryminować ze względu na muzykę czy styl życia,            

co to, to nie. Jednakże denerwuje mnie zjawisko takich dziewczyn tęskniących za miłością. 

Mówi się, że „wygląd nie jest ważny”. Jednakże, kiedy przychodzi co do czego – wygląd staje 

się naszą jedyną wizytówką. Ważne jest dobre wrażenie i według mnie wszyscy powinni               

o tym wiedzieć. I właśnie tutaj na pierwszy plan wysuwa się nasz wygląd. Bardzo lubię 

tatuaże, jednakże inni nie będą patrzeć na mnie przychylnym wzrokiem, jeżeli zrobię sobie 

tatuaż na przykład na twarzy. Dzisiaj byłem na zakupach w jednej z sieci odzieżowych, gdzie 

obsługiwał dość młody pan z tatuażem na twarzy i bardzo wielkimi tunelami. Aż się dziwię,  

że mu się jeszcze ucho nie roz… , nie urwało, mniejsza o to. W każdym razie – pan zapewne 

uważał swój wygląd za oryginalny, ciekawy, interesujący. Ja również tak uważam – wyglądał 

naprawdę jak hipster. Jednakże wyobraźcie sobie, że taki pan obsługuje nas w urzędzie czy 

może nawet jest nauczycielem w szkole. Na rozmowie kwalifikacyjnej od razu patrzy się        

na takiego człowieka inaczej,  po prostu gorzej. Naprawdę dziwię się, że pan znalazł pracę            

w tej odzieżówce. Dlatego rodzi się pytanie – jak w dzisiejszych czasach można wyglądać 

perfekcyjnie? Nie żebym promował amerykański model ludzi idealnych, bo takich nie ma, 

jednakże czasami staję przed swoją szafą i wyrzucam rzeczy, które mogą dzisiaj wyglądać              

po prostu dziwnie. Dlaczego tak robię? Ponieważ oryginalny ciuch natychmiast staje się 

pokusą, której ciężko się oprzeć. Dzisiejsza młodzież goni za odmiennością, wymyślają coraz 

bardziej wymyślne ciuchy, dobierane są coraz dziwniejsze kolory, tylko po to, by zostali 

zauważeni. Przepraszam bardzo, ale mnie się szczerze nie podobają połączenia kolorystyczne 

obuwia ze słynnej firmy sportowej, której logo przypomina „ptaszka” czy „fajkę” (głodnemu 

chleb na myśli, chodzi o pisane formy przedstawienia). Czy ktoś z głową i gustem na karku 

ubierze sportowe buty o kolorze fluorescencyjnego różu i zieleni? A zwłaszcza na jakąś 

okazję? No po prostu nie. Dlatego nóż mi się otwiera w kieszeni, kiedy jeszcze za czasów 

gimnazjum ktoś pojawiał się w tak zwanym „dresie galowym”, czyli uwaga – białej koszuli, 

czarnym połyskującym dresie, kolorowymi butami oraz nierzadko również z dresową kurtką 

oraz białymi, podwiniętymi skarpetami. Nie wiem, gdzie w takiej sytuacji znajdują się rodzice, 

ale na takiego człowieka od razu patrzy się jak na osobę po prostu niepoważną. Na pewno 

nie jest to dzisiejszy kanon mody i mam nadzieję, że się to nie zmieni. Według mnie, 

elegancki mężczyzna lub  kobieta mają klucz do wszystkiego – do pracy, do szkoły lub                   

po prostu żeby zbudować o sobie dobre zdanie. Wątpię, żeby Pani Dyrektor Leszczyńska 



ucieszyła się z ucznia lub uczennicy w dresie galowym, z wygniecioną koszulą, zabrudzonymi 

butami czy potarganymi rajstopami podczas bardzo ważnej uroczystości. 

 

                                                                                                 BARTŁOMIEJ RĘCZKOWSKI KL.I AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECENZJE 

„KŁOPOTLIWY CZŁOWIEK”  

 

Tematyka antyutopii i dystopii nieprzerwanie rozkwita od niespełna stu lat. Za pierwszą 

współczesną powieść tego typu uznaje się "My" Jewgienija Zamiatina z 1920 roku.  Czasy 

rozwoju totalitarnych ustrojów sprzyjały powstawaniu fikcji, która obnażałaby wady świata 

względnie idealnego. Współczesność stawia przed nami nowe modele życia, obiecujące 

pokój i szczęście, a jednym z dzieł obalających wizję dzisiejszej utopii jest surrealistyczny 

obraz Jensa Liena z 2006 roku pt. "Kłopotliwy człowiek". 

Przewodnikiem po tym specyficznym świecie jest Andreas, mężczyzna w średnim wieku, 

który pojawia się w obcym dla niego mieście w niewyjaśniony sposób. Początkowo jest 

zdezorientowany, jednak stara się zaakceptować sytuację. Otrzymuje niewymagającą pracę, 

mieszkanie, łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, w końcu poznaje kobietę, z którą 

związek przebiega bez najmniejszych problemów. W tej antyutopii nieśmiertelni i wiecznie 

szczęśliwi ludzie wypełniają czas lekką pracą, rozmowami na temat mebli, z których, jak 

wiadomo, słynie Skandynawia oraz powierzchownymi związkami. Nie ma tu jednak dzieci, 

muzyki, ciasta czy czekolady, alkohol nie upija, a wszelka odmienność oraz emocjonalność 

uważana jest za coś przerażającego i nienaturalnego. Dlatego też główny bohater, który 

chociaż początkowo stara się przystosować do nowej rzeczywistości, tęskni za starym 

światem, doszukuje się w mieście cech jakiegokolwiek nieładu, czegoś, co wzbudziłoby                

w nim emocje. Miewa dziwne sny, co także wywołuje strach wśród ludzi, próbuje się 

okaleczać, wyjaśniać sytuację, w której się znalazł, a jego postępowanie staje się coraz 

bardziej radykalne. Nadzieję odzyskuje dopiero, kiedy pewnego wieczora słyszy muzykę, 

dobiegającą ze szpary w piwnicznej ścianie. Właśnie wtedy Andreas zaczyna przysparzać 

czuwającym nad ładem, zawsze gotowym do pomocy służbom porządkowym najwięcej 

kłopotów. 

Mało rozbudowane dialogi, niezbyt wartka akcja, absurd, surowa atmosfera, którą pogłębia 

jasna, prosta i poukładana scenografia, to często cechy kina skandynawskiego. Tak jest i tym 

razem, jednak nie należy z góry zakładać, że ekran będzie emanować nudą. Reżyser 

oszczędził widzowi rozwlekłych scen, tak zwanych "zapychaczy" fabuły, przedstawiając  

historię jako zagadkę, którą główny bohater stara się rozwikłać, całość podsycając dość 

specyficznym czarnym humorem.  



"Kłopotliwego człowieka" można interpretować na wielu płaszczyznach. Nie wyjawiając 

powodu pojawienia się Andreasa w mieście, reżyser pozostawia otwarte pole                                  

do interpretacji. Podobnie sprawa wygląda z zakończeniem. Najtrafniejszą i najbardziej 

wymowną jest jednak teoria, że film to karykatura pozornie idealnej rzeczywistości                        

w Skandynawii, gdzie ulice są czyste, a ludzie szczęśliwi. Jednak nie tylko Skandynawowie 

mogą znaleźć w nim odwołania do własnego życia. "Kłopotliwy człowiek" to także, a może 

przede wszystkim satyryczna wizja świata kreowanego przez reklamy, w którym 

najpoważniejszymi problemami ludzi są brak pomysłów na umeblowanie mieszkania, ból 

głowy lub hemoroidy, które w mgnieniu oka wyleczy dany środek, przywracając uśmiech 

oraz ład w ich życiu. 

 

                                                                                                                                  ANONIM 

 

 

 

 



,,,HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII’’ 

 

   ,,,Hobbit: Bitwa Pięciu Armii’’ jest ostatnią częścią serii o hobbicie w reżyserii Petera 

Jacksona. Film okazał się być syntezą ostatnich dwóch części, a także punktem 

kulminacyjnym wyprawy Bilba.  W filmie pojawia się motyw walki toczonej pomiędzy 

tytułowymi pięcioma armiami, który zajmuje najwięcej miejsca w ,,Hobbicie’’, stwarzając 

często wrażenie chaosu na ekranie . Widz gubi się pomiędzy dylematami moralnymi Thorina 

Dębowej Tarczy,  wojownikami i  biorącymi udział w wojnie stworami. W filmie, obok scen 

batalistycznych, pojawiają się, jak już wcześniej wspomniałam, rozterki głównego dowódcy 

wyprawy - Thorina. Zaślepiony przeklętym złotem Smauga walczy między pragnieniami. Staje 

przed wyborem między chciwością a walką w imię sprawiedliwość i przyjaciół. Ta ciężka 

próba przetrwania wciąga widza i powoduje, że sam staje np. przed  problemem: czy zostać 

w pałacu wypełnionym złotem i pozostawić swoich żołnierzy bez dowódcy na polu walki,            

czy opamiętać  się i zrozumieć, że złoto może doprowadzić go zguby i pychy ?  

    W ostatniej części, Bilbo Baggins grany przez znakomitego Martina Freeman’a  został 

zepchnięty na boczny plan i przewijał się przez cały film jako drobny, aczkolwiek istotny 

element . 

         ,, Bitwa Pięciu Armii’’ jest kwintesencją tolkienowskiej fantastyki. Widzimy dokładne 

różnice pomiędzy odważnymi i  brodatymi Krasnoludami, delikatnymi i wdzięcznymi Elfami,  

a emanującymi brzydotą Orkami.  W filmie pokazano szeroki wachlarz przeróżnych 

fantastycznych postaci, które swym wyglądem próbują nawiązać do istot z ,, Władcy 

pierścieni ‘’. Jackson starał się urozmaicić film nowymi metodami , technologiami , nie 

zaburzając utrwalonego już wizerunku z poprzedniej trylogii.  Spowodowało to , że film nie 

stracił na znaczeniu, ale nabrał dodatkowego charakteru.   

       Na uznanie  zasługuje również gra aktorska Lee Pace’a , który wcielając się w rolę króla 

elfów Thranduila przedstawił perfekcyjny wręcz rys charakterologiczny i osobowościowy 

postaci. Jako elf grał postać wyniosłą, pełną gracji i elegancji , a równocześnie dość upartą. 

To król pewny swej wiedzy i decyzji . Przekonany jest o swojej doskonałości, ale mimo to 

nachodzą go wątpliwości i pod presją czasu zmuszony jest do podjęcia niezwykle ważnych, 

mających na celu tysiące istnień, decyzji. Podobnie Luke Evans, który zagrał Barda, jest 

postacią godną naśladowania. W swych decyzjach był sam, kiedy odradzał ludziom odbicie 

przez Thorina pałacu Krasnoludów, nikt go nie słuchał, bowiem  wszyscy byli zaślepieni 

blaskiem znajdującego się tam złota. Jako samotnie wychowujący dzieci ojciec musiał nieraz 

ryzykować swoje życie dla ratunku rodziny i ludzi. 

   Wszystkie trzy części przygód o Hobbicie stanowią doskonałe odbicie twórczości J.R.R. 

Tolkiena , któremu zawdzięczamy wprowadzenie nas do świata fantastycznych stworzeń, 

walki dobra ze złem.  Peter Jackson, ceniony za uhonorowaną Oscarami trylogię ,, Władca 



Pierścieni ‘’ staje się  naszym przewodnikiem  po magicznych krainach ,  pomagając nam 

wizualnie poznać tolkienowski świat fantasy. 

 

                                                                                                          BARBARA BIENIEK KL.III A 

 

 

 

 

 

 



 „GRA TAJEMNIC” 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być geniuszem? Urodzić się obdarzonym 

ponadprzeciętnymi zdolnościami? Wyróżniać się na tle społeczeństwa inteligencją, 

zdolnościami do tworzenia rzeczy niemożliwych dla "przeciętniaków"? Och, oczywiście, że się 

zastanawialiście. W naszych umysłach tkwi pewien stereotyp geniusza: chudy, 

prześladowany, koniecznie cierpiący przez swój dar, posiadający niewygodną tajemnicę, 

którą chce ukryć przed światem. Przykładem może być Alan Turing. Kto to? Drodzy państwo, 

przedstawiam wam ojca komputerów, sztucznej inteligencji i prekursora informatyki. 

O Alanie Turingu świat usłyszał na nowo przy okazji premiery "Gry tajemnic". Jest to film 

opowiadający historię człowieka stojącego na czele tajnej grupy powołanej przez rząd 

brytyjski do odkodowania Enigmy, maszyny szyfrującej codzienne wiadomości hitlerowców, 

przekazującej informację o najnowszych celach, lokalizacji i godzinach ataków. 

Do historii wprowadza nas sprawa włamania do domu matematyka, odmawiającego  

rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie. Powoduje to podejrzenia śledczego, co do przeszłości 

mężczyzny i początek "grzebania" w jego życiorysie. Od tego czasu przenosimy się na zmianę 

w różne momenty życia głównego bohatera, na zasadzie flashbacków, w lata 30, 40, 50 XX 

wieku. Dzięki temu poznajemy, co (a właściwie kto) zainspirowało Turinga do ciężkiej pracy            

i nazwania swojej maszyny w taki, a nie inny sposób, zmaganie się z prześladowaniem 

rówieśników (ponadprzeciętne możliwości intelektualne, nieśmiałość), odkrywanie swojej 

orientacji seksualnej i w końcu pracę w tajnej grupie skupiającej się na odszyfrowaniu 

Enigmy. Dodatkowo jesteśmy obserwatorami rozmowy w areszcie pomiędzy Alanem 

Turingiem a śledczym zdeterminowanym do poznania prawdziwej przeszłości matematyka.  

Grupę tworzą najlepsi w Wielkiej Brytanii matematycy, kryptolodzy, filolodzy, czy... najlepszy 

szachista w kraju. "Gra tajemnic" w niewielkim stopniu, ale jednak, przedstawia sytuację 

kobiet w czasie II wojny światowej. Nadal ich pozycja społeczna była słabsza niż mężczyzn. 

Oczekiwano od nich posłuszeństwa, małżeństwa i rodzenia dzieci. Praca w gronie mężczyzn 

była dla wielu nie do pomyślenia. Przedstawiono to na przykładzie Joan Clarke, która 

faktycznie pracowała w głównej grupie kryptologów i była później szczególnie ceniona. 

Najbardziej jednak uderza jedna z pierwszych scen, kiedy jeden z mężczyzn wyraźnie 

sugeruje Clarke, że to nie ona rozwiązała krzyżówkę, która miała być przepustką                              

do głównego egzaminu. 

Sama gra aktorska jest na wysokim poziomie. W głównych rolach grają ostatnio najbardziej 

znani aktorzy: Benedict Cumberbatch w roli Alana Turinga oraz Keira Knightley jako Joan 

Clarke.  

Cumberbatch najlepiej znany z ról w "Sherlock BBC", "Piątej władzy", "Star Treku"                           

i "Hobbicie" w "Grze tajemnic" kolejny raz udowadnia, że jego gra aktorska jest na jak 



najwyższym poziomie. Potrafi przechodzić z ról detektywa-socjopaty, bezwzględnego 

zbrodniarza do rozchwianego emocjonalnie geniusza. Może jestem lekko stronnicza,                    

bo  to mój ulubiony aktor, śledzę każde jego poczynanie, ale uwierzcie mi, nikt przez wiele lat 

nie był w stanie tak przykuć mojej uwagi jak Cumberbatch. Mogę obronić się jednym:                    

7 nominacji tylko za ten jeden film. W tym jedna do Oscara. Całkiem imponujące, prawda? 

Główną rolę żeńską gra Keira Knightley jako Joan Clarke. Aktorka ta kojarzy mi się z silnymi 

charakterami, nadal nie mogę jej zapomnieć z roli najemniczki w "Domino". Tutaj jednak 

odgrywa kobietę niezwykle dobrą, inteligentną i nie da się ukryć, podporządkowaną 

mężczyznom w jej życiu. Mimo tych słodkości nie można od niej oderwać wzroku na ekranie. 

Widzimy ewolucję jej postaci, kształcenie umiejętności stawiania na swoim. 

Najważniejsze w "Grze tajemnic" jest przypomnienie światu historii Alana Turinga. Jest on 

bohaterem tragicznym. Jego zasługi zostały zapomniane, sam stracił możliwości rozwoju 

swojego wynalazku. Przez to, że kochał. Jednak nie w sposób odpowiedni wobec prawa 

wiktoriańskiego obowiązującego w XX-wiecznej Anglii. To, co skreśliło Turinga, to 

homoseksualizm. W wyniku śledztwa odkryto, że miał kontakty seksualne z mężczyznami,           

co uznano za naruszenie moralności. Sąd dał mu wybór: kara więzienia lub kastracja 

chemiczna. Aby dokończyć swoje dzieło wybrał to drugie. Doprowadziło to jednak do 

powikłań, a sam Turing niedługo później popełnił samobójstwo.  

Bądźmy szczerzy, ilu z was słyszało kiedykolwiek o Alanie Turingu? Jestem pewna, że albo 

niewielu, albo nikt. A jest to postać niezwykle ważna. Szacuje się, że mężczyzna ten skrócił 

dzięki swojej pracy wojnę o około dwa lata, dzięki odszyfrowaniu Enigmy,  umożliwił 

kierowanie działaniami wojennymi tak, by uratować jak najwięcej ludzi. Niemcy przez długie 

lata nie wiedzieli o działaniach grupy kryptologów. Dzięki temu  udało się uratować miliony 

istnień ludzkich. Dodatkowo  to m.in. jemu zawdzięczamy budowę komputera. Zapewne 

gdyby nie jego tragiczna śmierć moglibyśmy dzisiaj obcować z prawdziwą sztuczną 

inteligencją. Być może informatyka byłaby na jeszcze wyższym poziomie. Wszystko to zostało 

zniszczone przez to, że odważył się "kochać inaczej". 

W 2013 roku królowa Elżbieta II pośmiertnie ułaskawiła Turinga. Czy możecie sobie 

uzmysłowić jak bardzo to groteskowa sytuacja? Królowa ułaskawia człowieka ratującego 

istnienia, człowieka, który zmienił bieg historii. Cóż, historia powinna oskarżyć kogoś innego 

za zniszczenie niewinnemu człowiekowi życia.  

"Gra tajemnic" to film, który na pewno poleciłabym pasjonatom historii, fanom 

Cumberbatcha oraz ludziom, którzy potrzebują zrozumienia, że miłość jest miłością, bez 

względu na płeć. Pod koniec seansu padają łamiące serce słowa, które powinny sprawić ,               

że ci ostatni zweryfikują swój pogląd na świat, ba, słowa te dają niezwykle wiele do myślenia 

dla każdego rezerwującego sobie prawo do oceny innych ludzi.  

                                                                                                           NATALIA PROŚCIEWICZ KL.III A 



 

 

 

 

 

 



Dno góry lodowej 

 

 Cała Ameryka jest pochłonięta pragnieniem osiągnięcia sukcesu, co doprowadza do 

szaleństwa i sięgania po niemoralne środki. Wymiarem sukcesu jest natomiast mieszkanie 

przy jednej z ulic Nowego Jorku – Central Park West, a najlepiej mieszkanie tam w 

ekskluzywnym apartamencie. To w tym miejscu odpoczywają wszyscy ludzie, którzy czegoś w 

życiu dokonali – Madonna, Sting, Demi Moore, Bono. Dla tamtejszych elit wstydem jest 

powiedzenie, że ma się swoje gniazdko w innym, niż w tym legendarnym dla sławnych 

osobistości miejscu. Taki zaszczyt spotkał głównych bohaterów spektaklu „Central Park 

West” autorstwa Woody’ego Allena, wystawianego w równie legendarnym jak owa ulica 

miejscu – w Teatrze 6. Piętro. Phyllis Riggs jest władczą, nieco feministyczną kobietą, która 

lata temu zadurzyła się w Zygmuncie Freudzie i dla niego została psychoanalityczką. O dziwo 

nie znała się na ludziach aż na tyle, by na męża wybrać kogoś innego – niefartem wyszła za 

Sama Riggsa, prawnika gwiazd show biznesu i… kobieciarza. 

 Z wielkim bólem, spoglądając prawdzie w oczy, spotyka  Carol – przyjaciółkę Phyllis. 

Zer na koncie nie tyle, ile być powinno; mąż - Howard, niepoczytny pisarz, wrażliwy bardziej 

niż małe dziecko, a do tego uczucia do jego osoby już nie te same. W życiu tej 

niezrównoważonej psychicznie kobiety wszystko się zmienia, gdy poznaje swoją prawdziwą 

miłość. Wieczorne eskapady, prezenty, luksusowe imprezy – to sprawia, że Carol na nowo 

odzyskuje blask w oku, odnajduje sens w życiu i liczy na to, że marzenia o dostatnim życiu się 

spełnią, a z.. no właśnie, z Samem, ułoży sobie życie. Tym Samem, który jest mężem jej 

przyjaciółki. 

 Phyllis nie jest tak głupia i stara, jak wydaje się jej mężowi i czuje, że ten ją zdradza. 

Wykorzystując swoje psychoanalityczne umiejętności drąży, szuka i znajduje –  „przyjaciółka” 

Carol,  sama zapukała do jej drzwi. Bawi się z nią w kotka i myszkę, wpuszcza w ciemny 

zaułek, aż w końcu wyznaje jej, że wie o tym, iż ona jest ową (używając eufemizmu, choć 

ciśnie się na usta słowo na „k”, którego też Phyllis często używa) kobietą lekkich obyczajów. 

Od tego momentu na scenie dzieją się rzeczy wręcz absurdalne – z udziałem dwóch 

„przyjaciółek”, ich partnerów, jak i innej kobiety Sama, która wygląda, jakby właśnie wracała 

z lekcji w gimnazjum.  

 Ten spektakl idealnie pokazuje parcie na sławę i bogactwo żądnych sukcesu 

Amerykanów. W psychoanalityczny wręcz sposób (co podkreśla obecność portretu Freuda na 

ścianie Phyllis) uwydatnia, jak głupie są ich spory i fakt, że oddaliby wszystko za życie w 

luksusie. Obrazuje to postać Carol (świetnie zagrana przez Małgorzatę Foremniak), której nie 

wystarcza mąż (choć trochę nieudacznik) Howard (w tej roli Piotr Gąsowski) i szuka nowych 

wrażeń, ale także pieniędzy. Jej partner natomiast całkowicie wariuje, raz chce kogoś pobić, 

raz  przytulić; płacze, jednocześnie śmiejąc się, a to wszystko biegając z ravioli na patelni w 

ręce. Sam natomiast bawi się uczuciami; myśli, że mając pieniądze, może wszystko. Jest 



czarujący i przystojny, niejedna z nas by się nabrała na jego sztuczki (myślę, że sama 

mogłabym wpaść w sidła), ale po dłuższym zastanowieniu, każda inteligentna kobieta 

powinna zauważyć, jakim jest kobieciarzem. Ale głupiutka Carol jest przekonana o tym, jak 

wyjątkową kobietą jest i wierzy w to, że jest prawdziwą miłością Sama. Jednak po serii 

zabawnych i niewiarygodnych zdarzeń wszystko wraca do początkowego stanu rzeczy – Carol 

wraca do domu z Howardem, by oglądać telewizję na tej samej od lat kanapie, kochanka 

Sama zrozumiała, jak młodziutka jest w porównaniu do obiektu westchnień, a para głównych 

małżonków wróciła do swojej pracy. Spektakl w zabawny sposób pokazuje, jak ludzkie 

pragnienia mogą namieszać w głowie; ale też pokazują, że mając tego świadomość, łatwo 

jest wiele wybaczyć.  

                                                                          ALEKSANDRA SZYMANOWSKA KL. III A 

 

 

 



 

WYDARZENIA 

 

Studniówka 2015 

 

23.01.2015r. odbyło się święto klas 3., czyli coroczna studniówka. W tym roku nasi 

maturzyści postanowili zorganizować swój bal maturalny w restauracji "Moja Pasja". 

Początek balu rozpoczęła pani Dyrektor tradycyjnymi słowami "poloneza czas zacząć" oraz 

lampką szampana. Był to niewątpliwie jeden z najbardziej wyjątkowych wieczorów w życiu 

uczniów. Mamy nadzieję,  że studniówka napełniła naszych maturzystów energią do dalszej 

pracy, której wyniki zobaczymy już w maju! Powodzenia! 

                                                                                                      KAROLINA TABACZYŃSKA KL. IIIA 

 

 

 

 



 

Spotkanie z byłym redaktorem „Dziennika Zachodniego” – 

Maciejem Wojciechowskim 

 

3.12.2014 roku odbyło się spotkanie z dziennikarzem Maciejem Wojciechowskim. Udział  

w nim brały klasy dziennikarskie (IA oraz IIIA) oraz młodzież z pobliskiego Gimnazjum nr 16. 

Pan Maciej wyjaśniał uczniom podstawowe zasady pisania dziennikarskich notatek, 

artykułów oraz sprawozdań, m. in. omówiona została zasada „pięć razy W” – Who? Where? 

When? What? What about? a sami uczniowie wdali się w dyskusję z Panem Maciejem  

na temat dobrych artykułów czy przykładów dobrych dziennikarzy. 

                                                                                                  BARTŁOMIEJ RĘCZKOWSKI KL. I AB 

 

 

 

 

 

Laur Plateranki rozstrzygnięty 

 

12 grudnia 2014 r. odbył się finał XXII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur 

Plateranki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez II Liceum 

Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu.  

Na tegoroczny turniej napłynęło 145 zgłoszeń. Do finału wytypowano 35 wierszy. Finaliści 

XXII Lauru Plateranki reprezentowali szkoły: I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Opolu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1                       



w Raciborzu, V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach, 

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, IV LO im. K. K. 

Baczyńskiego w Olkuszu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Opolu, V LO im. Kanclerza 

Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu,                

LO im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy, II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach, LO              

nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, I LO im. T. Kościuszki w Jaworznie, I LO im.                           

S. Konarskiego w Rzeszowie, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, Akademicki 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. 

Błogosławionego E. Szramka w Katowicach, LO nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, 

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie, I LO im. W. Sikorskiego we Włoszczowie, III LO 

im. Mickiewicza w Katowicach, LO nr V we Wrocławiu, LO im. T. Kościuszki w Ropczycach,             

VI LO im. W. Sierpińskiego  w Gdyni, II LO im. E. Plater w Sosnowcu. 

Niektórzy spośród nich przyjechali na wieczór finałowy, by osobiście zaprezentować swój 

wiersz przed jury i publicznością.  

Komisja konkursowa w składzie:  

Przewodniczący jury: prof. dr hab. Marian Kisiel - Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  

dr hab. Paweł Majerski z Zakładu Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

dr Magdalena Boczkowska - wicedyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, absolwentka naszej szkoły, 

Karolina Tabaczyńska z kl. 3 a, 

Weronika Zięba z kl. 2d, 

 

przyznała następujące nagrody główne: 

 

I nagroda i Laur Plateranki: Dagmara Nazifi (godło Inna) z IV LO im. K.K. Baczyńskiego                         

w Olkuszu za wiersz "Ty" 

II nagroda: Katarzyna Dulko (godło Kasiula) z Liceum Plastycznego im. A. Grottgera                          

w Supraślu za wiersz „Autoportret” 

III nagroda: Anna Stoch (godło Diana Rozczochrana) z Liceum Ogólnokształcącego 

Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie za wiersz „ Dekonstrukcja” 

Nagrody dodatkowe: 



Nagroda Publiczności przyznana została wierszowi „W imię…” napisanemu przez Patrycję 

Górę (godło Proxima) z II LO im. E. Plater w Sosnowcu.  

Wieczór finałowy - poza prezentacjami wierszy - wypełniło przedstawienie teatralne „Na 

językach” przygotowane przez szkolny teatr „Teatr Nasz”. Przerwę przeznaczoną na obrady 

jury umiliły występy artystyczne uczniów i absolwentów II LO im. E. Plater w Sosnowcu.  

Nagrody ufundowali: Urząd Miasta w Sosnowcu, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego, Komitet Rodzicielski II LO i Samorząd Uczniowski Liceum (nagroda publiczności).  

Obsługę organizacyjną imprezy zapewniły biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski. 

 

Za organizatorów 

mgr Anna Baczyńska - Jach 

************************************************* 

Wiersze nagrodzone: 

I miejsce i Laur Plateranki – Dagmara Nazifi 

ty 

 

jesteś 

 

wstydem na policzkach 

w oku jasną iskrą 

rozchyloną wargą  

kołtunem we włosach 

 

jesteś 

 

splecionymi dłońmi 

na skórze dreszczem 

cichym jęknięciem 



nieprzespanymi nocami 

 

jesteś 

 

II miejsce – Katarzyna Dulko  

Autoportret 

 

Dłonie  

z małymi paznokciami 

w kolorze nieba 

które łuszczy się 

na krawędziach 

 

Dłonie 

z suchą skórą 

bo rękawiczki niewygodne 

z jedwabnymi marszczeniami na zgięciach 

Palce 

zbyt krótkie 

z za dużą aureolą i 

za dużo plam 

po wczorajszym dniu 

 

Głęboka linia 

życia 

Rów Mariański 



dłoni 

 

W pląsach palców 

węgiel 

tworzący obrazy 

 

I to wszystko 

 

 

III miejsce – Anna Stoch 

Dekonstrukcja 

 

W moim zdekonstruowanym  

świecie 

Ludzie, ich przedmioty, idee 

Kruszą się pod najlżejszym dotykiem 

Pojedynczy ruch dłoni i                       Równość 

                                                                           r  

                                                                                 ó 

                                                                        w 

                                                                                      n 

                                                                                o 

                                                                                    ś 

                                                                               c          i 

                                                                            ą            Braterstwo 
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                                                                                r 

                                                        a         t 

                                                e 

                                                             r 

s  t                            

                                                             w 

          e 

       m                                                          Wolność 

                                                                                       w 

                                                                                               o 

                                                                                     l 

                                                                                n 

                                                                                     o 

                                                                                                                ś 

                                                                                                         c 

                                                                                       i 

                                                                     ą 

Nawet kolory dawno się wymieszały i już nie wiadomo, 

Na czym budowaliśmy cywilizację 

 

Tymczasem emerytowany sędzia z filmu 

- niegdyś czerwonego –  

Podsłuchuje tak samo bezkarnie 

Jeszcze bardziej znudzony 

Krytycy jeszcze bardziej widzą w nim Boga 

Widzowie jeszcze bardziej widzą w nim człowieka 



 

W moim zdekonstruowanym świecie 

Klękamy przed Derridą 

- chociaż nikt go nie czytał. 

A jeśli ktoś czytał, 

nie pamięta 

A jeśli ktoś pamięta, 

nie rozumie 

(A jeśli ktoś rozumie, 

Siedzi cicho, by go nie wzięto za megalomana) 

 

W moim zdekonstruowanym świecie 

wierzymy z jednostkę. 

Stojąc w tłumie podobnych nam, krzyczymy: 

„Niech żyje indywidualność!” 

 

W moim zdekonstruowanym świecie 

Redefiniujemy pojęcie definicji 

By opierając się w przyszłości (jeszcze nie zdefiniowanej) 

Na definicji definicji zredefiniowanej 

Móc zdefiniować 

Zredefiniowany sens definiowania 

 

W moim zdekonstruowanym świecie 

Zastygliśmy w oczekiwaniu na nadejście nowej epoki 

Niecierpliwimy się… 



… bo jakoś wstyd nam dopisywać kolejne „post” 

Przed postpostpostmodernizmem 

                                                         (Jakby to wyglądało w druku?!) 

 

 

Nagroda publiczności – Patrycja Góra 

W imię... 

 

Gdzie jesteś i w którym skryłeś się ołtarzu 

Wiara zamienia się w przyzwyczajenie: Ojcze  

nasz któryś jest w niebie..." 

Szepcą zakłamane usta 

 

Głuchy jesteś na rozpacz biednych 

Ślepy na ból nieszczęśliwych 

Czy komukolwiek dane będzie Cię poznać 

 

Jednego chłostasz i drugiego chłostasz 

Bezpretensjonalnym batem szaleństwa 

Dlaczego sam nie zawitasz Boże 

Na tym świecie pełnym Twojego przekleństwa 

 

Twój wysłannik znów rozpina sutannę  

Przed niewinnymi pełnymi łez oczami 

"W imię Boga" mają brać księdza ustami 

 



Szczęk bilonów "w imię Boga" oddanych 

Przez ludzi którzy głód dla wiary wyznają 

"W imię Boga" ginąć w jego imię zabijać 

 

W imię Boga którego oczy nie znają 

 

 



 

 

 

 



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

Jak co roku druga niedziela stycznia to dzień, w którym odbywa się jednodniowa zbiórka 

publiczna organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Blisko 120 

tysięcy wolontariuszy zbierało pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1700 sztabach,                 

w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie. W naszej szkole -  II 

Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater - mieścił się sztab Wielkiej Orkiestry pod hasłem: 

# SięMa SERCE. Nad całym wydarzeniem dzielnie czuwała pani profesor Ewelina Stasik, która 

zadbała o każdy szczegół planowanej już od wielu tygodni imprezy. W organizację 23. Finału 

WOŚP włączyli się także inni nauczyciele i uczniowie II LO, wolontariusze, zaprzyjaźnione 

szkoły, sponsorzy, sportowcy, artyści oraz organizatorzy stoisk i pokazów. W tym roku 

zbieraliśmy na szczytny cel: dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci                        

na oddziałach pediatrycznych  i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. 

Licytować można było wiele wartościowych rzeczy takich jak: książkę z autografem 

absolwenta naszej szkoły - Jacka Cygana, a także koszulki z podpisami piłkarzy i hokeistów. 

Platerańskiemu  sztabowi udało się zebrać prawie 41 tys. złotych. Zbiórkę pieniędzy 

,,nakręcały” odbywające się w szkole liczne imprezy i atrakcje. Nikt zatem nie mógł się 

nudzić. Na najmłodszych czekała sala zabaw, warsztaty plastyczne, dekorowanie ciasteczek 

oraz  możliwość wykonania origami, a starsi  mogli postrzelać na strzelnicy, uczestniczyć               

w szkoleniu pierwszej pomocy, a także podziwiać liczne występy artystyczne. Każdy gość 

mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w fotobudce, a także spróbować wypieków 

kulinarnych w postaci bardzo dobrych ciast i babeczek. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć            

o wielkiej ponad trzymetrowej puszce, do której można było wrzucić serduszko ze swoimi 

imieniem i nazwiskiem. Wylosowani szczęśliwcy odebrali wspaniale nagrody.                                

Na platerańskiej scenie przez cały czas brzmiała muzyka – wystąpili m.in. uczniowie                        

i absolwenci Plater oraz przedstawiciele ZS nr 15, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 6                             

z Katowic, a także Przedszkola nr 12. Nie zabrakło również znanego chyba każdemu Zespołu 

Tomato, oprócz niego na scenie wystąpili: Zespół Bao, I To Się Ceni, Anna Maria Brzostyńska, 

Gimone.  

Całemu wydarzeniu towarzyszyła niesamowita i przyjazna dla każdego atmosfera. Trzeba 

przyznać, że tłumy zaciekawionych ludzi odwiedzały naszą szkołę i każdy – bez wyjątku - 

chciał włączyć się w tę charytatywną akcję. 

                                                  JULIA LATOSIK KL. III A  



TRZEBA BYĆ O KROK DO PRZODU  

 

W Polsce co godzinę ktoś słyszy wyrok – nowotwór krwi, czyli 

białaczka. Jedyną szansą na zdrowie, a w większości przypadków po 

prostu życie, staje się przeszczep komórek macierzystych lub szpiku. 

Sytuacja komplikuje się, gdy żaden z członków rodziny chorego nie może 

zostać dawcą. Ostatnią deską ratunku jesteś wtedy Ty – Potencjalny 

Dawca Szpiku. 

Aby zostać Potencjalnym Dawcą Szpiku i Komórek Macierzystych wystarczy 

zarejestrować się w dowolnym banku dawców. Największą tego typu bazą danych 

jest międzynarodowa fundacja DKMS. Proces rejestracji polega na wypełnieniu 

formularza medycznego i pobraniu wymazu z wewnętrznej części policzka. 

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. 

Co dalej? Jeśli okaże się, że Twój kod genetyczny jest zgodny z kodem 

śmiertelnie chorego pacjenta, Fundacja skontaktuje się z Tobą. Jesteś szczęściarzem – 

po przejściu szczegółowych badań możesz uratować czyjeś życie. Istnieją dwie 

metody pobrania. W 80% przypadków stosuje się pobranie komórek macierzystych. 

Przez kilka dni przyjmujemy tzw. czynnik wzrostu – substancję naturalnie 

produkowaną przez ludzki organizm, która sprawia, że komórki macierzyste 

przenikają ze szpiku do krwi obwodowej. Mogą wtedy wystąpić grypopodobne 

objawy. Następnie życiodajne komórki są odseparowywane z naszej krwi. Nasza krew 

do nas powraca, a więc metoda ta jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna. W 

pozostałych 20% przypadków pobiera się sam szpik z talerza kości biodrowej. Jest to 

zabieg przeprowadzany pod narkozą ze względu na komfort dawcy. Przez około 

tydzień możemy odczuwać ból porównywalny do stłuczenia. Szpik regeneruje się w 

przeciągu 2-3 tygodni.  

W naszym liceum zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku podczas obchodów 

WOŚP. W czasie akcji zarejestrowano 30 osób. Dziękujemy każdemu kto stał się 

szansą na życie dla nieuleczalnie chorego człowiek  . 

                                                                                         ALICJA GIECEWICZ KL. III A      



HISTORIA PLATER W NASZYCH OCZACH 

 

Już po raz trzeci uczniowie II LO im. Emilii Plater wystawili na platerańskiej scenie (tym razem 

nie filozoficzną, lecz literacką) sztukę niekonwencjonalną. Nosiła ona tytuł ,,Pensja pani 

Siwikowej” i została napisana w ramach projektu edukacyjno – artystycznego ,,O Plater 

trochę niekonwencjonalnie”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego. Autorkami sztuki są uczennice klas maturalnej 

(filozoficzno – kulturowej): Alicja Giecewicz i Monika Zamożniewicz.  Młodzież  II LO po raz 

pierwszy w historii naszego Liceum wystawiła na szkolnej scenie utwór o początkach ,,Plater” 

– jednej z najstarszych w Zagłębiu Dąbrowskim i najbardziej zasłużonych dla lokalnej oświaty 

szkół średnich. Premiera przygotowanego  przez  platerańską  młodzież  spektaklu  odbyła się 

28 stycznia 2015 roku o godzinie 17.00 w auli „Plater” w Sosnowcu przy ulicy Parkowej 1. 

      Akcja dramatu dzieje się w 1911 roku w pensji Józefy Siwikowej w Sosnowcu  oraz                      

w latach 50. XIX wieku w domu emerytowanej już pani Siwikowej.  

Oparte na literackiej fikcji widowisko powstało na podstawie wspomnień uczennic tytułowej 

bohaterki utworu. W dramacie Pani Przełożona wspomina trudne lata zaborów. W swoim 

pamiętniku pisze: ,, Przyjechałam do Sosnowca w roku 1908, miasto to dopiero powstawało. 

Moim oczom ukazała się niska, przeważnie jednopiętrowa i chaotyczna zabudowa, 

reklamowe napisy w języku rosyjskim, wąskie i brudne ulice, dzielnice głodu, chorób, ruder 

oraz ogromne połacie ziemi zajęte przez hałdy. Miasto spowijał gęsty dym z licznych kopalń                     

i hut. Zobaczyłam na własne oczy ogromne ekonomiczne kontrasty - obok zakładów 

przemysłowych, kopalń i hut przynoszących milionowe zyski - wyzysk i bieda robotników, 

obok pałaców i wystawnego życia przemysłowców, głównie Niemców – nędza i straszliwe 

warunki mieszkaniowe zwykłych ludzi. Duża część biedoty nie potrafiła nawet czytać i pisać. 

Zrozumiałam, że temu przemysłowemu miastu potrzebna jest dobra oświata. Tragiczna 

śmierć mojego męża w 1905 roku była dla mnie strasznym przeżyciem. Musiałam zrobić coś 

pożytecznego, mieć jakąś ideę, żeby nie zwariować. Zdecydowałam, że poświęcę swoje życie 

sosnowieckiej młodzieży.” J. Siwikowa wspomina wizytację placówki przez rewizora                          

z rosyjskiego Ministerstwa Handlu, któremu podległa jej Pensja. W dramacie obecny jest też 

wątek miłosny Krysi i Janka. Literacka Siwikowa w zakończeniu dramatu stwierdza: ,,Dobrze 

zrobiłam, poświęcając się edukacji młodych sosnowieckich panien… Po latach widziałam, jak 

moje pierwsze absolwentki przyprowadzały na pensję swoje córki. Żartowały, że nasza szkoła 

przetrwa pewnie i sto lat! Chciałabym, aby tak się stało. Żeby korytarze gmachu nad 

Przemszą długo po mojej śmierci rozbrzmiewały radosnymi głosami młodych ludzi. Żeby tam 

dojrzewali, poznawali ideały i kształtowali swój system wartości. Żeby prowadzili ożywione 

dyskusje na frapujące ich tematy… Chciałabym, żeby kontynuatorzy mojego dzieła kształcili 

dobrych i mądrych Polaków, żeby ta szkoła trwała, pomimo politycznych burz i niszczącej siły 

czasu”.  



Z pewnością Józefa Siwikowa ucieszyłaby się, gdyby wiedziała, że cel, który tak bardzo chciała 

osiągnąć, został osiągnięty.  

,,Pensja pani Siwikowej’ to wzruszająca historia. Całemu przedstawieniu towarzyszyła 

rodzinna atmosfera szkoły Siwikowej i patriotyczno – romantyczny klimat jej pensji. Przybyli 

na premierę sztuki goście z zaciekawieniem oglądali przedstawienie, a na koniec nagrodzili 

aktorów gromkimi brawami.  

                                                                                                                        JULIA LATOSIK KL. III A 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASZA POEZJA 

 

 

 

Paradoks 

Dla ciebie najważniejsza sekunda ludzkości, 

pełna marzeń, wyzwań, możliwości, 

lecz dla ziemi jak szum skrzydeł motyla, 

nic nieznacząca jest ta chwila. 

 

Pociąg  

Stoi na stacji…  

Na jakiej stacji?  

Aaa, stacja jest, tylko pociągu nie ma. 

Też jest?  

Tak, tutaj stoi błyszczący, nowy, 

duma narodu, wąskotorowy!  

Próbuje ruszyć, lecz nie ma jak. 

Stanął w bezruchu, bo torów brak.  



Można by... 

Można by się zatrzymać na chwilę, 

Popatrzeć na gwiazdy 

tak piękne przejrzyste. 

Gdyby tylko świat nie był tak jasny, 

a niebo tak mgliste. 

Można by się zatracić sekundę, 

w słyszanej muzyce 

by w końcu zrozumieć. 

Gdyby tylko nie mówić: Nie widzę! 

Nie słyszę! Nie umiem! 

Można by się tak chociaż przez chwilę, 

nie kłócić, nie szarpać 

o wszystko co błahe. 

Gdyby tylko zamiast to pogarszać, 

chcieć rozwiązać sprawę. 

Można by tak, zamiast gnać za niczym, 

wykorzystać te chwile 

i wszystkie pomysły. 

Gdyby tylko myśl przelać w czyn, 

a nie snuć domysły 

 

 

NATALIA LEWONIUK KL. I BC 

 

 



SPORT 

„Schematy” 

 

Każdy, kto miał do czynienia z piłką nożną od najmłodszych lat marzył, by kiedyś zagrać na  

największych stadionach świata w rozgrywkach Ligii Mistrzów. Pragnienie to porównywalne było z  

chęcią przewyższenia swoich idoli ze świata futbolu. Wszyscy moi rówieśnicy (wliczając w to mnie) 

chcieli dryblować jak Ronaldinho czy bić wolne jak David Beckham. Logicznym jest, że wraz z  

upływem czasu zaczęliśmy dorastać, a nasze cele i marzenia zmieniały się.  Teraz już nie spędzamy 

całego dnia na boisku, kopiąc piłkę. W moim przypadku fascynacja piłką nożną pozostała. Nie 

odwiesiłem korków na kołek, jednak zakładam je coraz rzadziej. Rekompensuję to sobie, śledząc 

rozgrywki piłkarskie wielu europejskich drużyn. Ostatnimi czasy, analizując Ligę Mistrzów w  oparciu 

o  materiały zamieszczane w serwisie YouTube doszedłem do ciekawych wniosków. Będą one główną 

częścią rozważań w dalszej części mojego małego wywodu.      

 Jak wiemy, piłka nożna to sport nieprzewidywalny. Przykładem, który jako pierwszy przyszedł 

mi do głowy, aby ten argument poprzeć, jest mecz finału Ligii Mistrzów między AC Milanem i  

Liverpoolem  z sezonu 2004/05. Jest to pamiętna chwila dla wielu fanów piłki kopanej na całym 

świecie. Liverpool z Jerzym Dudkiem w bramce do przerwy przegrywał z zespołem z Mediolanu 3:0. 

W drugiej połowie meczu wszystko się zmieniło. Drużyna z Anglii doprowadziła do remisu po  

genialnym meczu Stevena Gerrarda. Włoscy kibice oglądali boiskowy spektakl z niedowierzaniem. 

Finał zakończył się konkursem rzutów karnych, który dzięki genialnej postawie Polaka w bramce the 

Reds, wygrali Anglicy. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność. Idąc dalej, piłka nożna mimo 

swojej nieprzewidywalności w wielu aspektach bazuje na schematach, które bardzo często się 

sprawdzają. Jeden z takich schematów chciałbym omówić i jest to główny powód, dla którego piszę 

ten krótki tekst.           

 Liga Mistrzów to rozgrywki europejskie, które powstały w 1992 roku jako kontynuacja 

Pucharu Europy Mistrzów Klubowych. Po kilku analizach jesteśmy w stanie według pewnego 

schematu z dużą dozą prawdopodobieństwa typować, która drużyna w danym sezonie zdobędzie 

upragniony puchar Ligii Mistrzów. Na przykładzie obecnego sezonu przy pomocy pięciu warunków 

postaram się pokazać owy schemat, na temat którego się rozwodzę. Drużynami, które grają w  

obecnej fazie pucharowej Champions League są:      

    

Drużyna Drużyna Drużyna Drużyna 

 Atlético Madryt  Bayern Monachium  Juventus FC  Manchester City 

 Real Madryt  FC Barcelona  FC Basel  Paris Saint-Germain 

 AS Monaco  Chelsea  Bayer Leverkusen  FC Schalke 04 

 Borussia Dortmund  FC Porto  Arsenal  Szachtar Donieck 

 

Pierwszym warunkiem, który od sezonu 2006/07 spełniały drużyny, które wygrywały Lige 

Mistrzów, jest fakt, że drużyna, która sięga po puchar, nie jest drużyną z tzw. „sufitu” – czyli w  

poprzednim  sezonie grała w fazie „play-off” Champions League. Zatem, możemy wykreślić z  naszej 
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tabeli Szachtar Donieck, AS Monaco, które po latach wróciły do Ligi Mistrzów, skreślamy również 

szwajcarski FC Basel, FC Porto oraz „starą damę” – Juventus Turyn. Po korektach nasza tabela z 

drużynami wygląda następująco. 

 

Drużyna Drużyna Drużyna 

Atlético Madryt  Bayern Monachium  Bayer Leverkusen 

Real Madryt  FC Barcelona  Paris Saint-Germain 

Arsenal  Chelsea  Manchester City 

Borussia Dortmund  FC Schalke 04  

 

Jak widać powyżej „w grze” pozostało jedenaście drużyn. Drugim warunkiem, który powtarza 

się od początku powstania rozgrywek, jest tzw. „klątwa londyńska”.  Jak się okazuje drużyny, które 

rywalizowały w grupie z zespołami: Arsenalu Londyn, Chelsea Londyn czy Tottenhamu Hotspur nigdy 

nie wygrywały Ligi Mistrzów, a nawet nie grały w finale tych rozgrywek. Zatem w tym sezonie 

jesteśmy zmuszeni podziękować za udział w Champions League Borussi Dortmund oraz Schalke 04, 

które grały odpowiednio z Arsenalem Londyn (Borussia) oraz z Chelsea Londyn (Schalke). Pozostało 

nam dziewięc drużyn, które przedstawia tabela poniżej. 

Drużyna Drużyna Drużyna 

Atlético Madryt  Bayern Monachium  Bayer Leverkusen 

Real Madryt  FC Barcelona  Paris Saint-Germain 

Arsenal  Chelsea  Manchester City 

 

Następny wniosek, który wyciągnąłem, a zatem warunek dla drużyny ubiegającej się o  

trofeum Ligi Mistrzów pokaże nam, która z nich odpadnie po trzeciej selekcji. Będą to te drużyny, 

które grały w poprzednim sezonie przynajmniej w półfinale lub przegrały w fazie „play-off” z  

Manchesterem United. Takimi drużynami są Bayer Leverkusen, Manchester City oraz (co zmartwi 

wielu kibiców w Polsce) FC Barcelona. Do tych drużyn zalicza się również londyński Arsenal oraz 

francuski Paris Saint-Germain. Schemat, który powtarza się od ośmiu sezonów (obecnie jest to  

dziewiąty sezon), podpowiada nam, że zostały tylko cztery drużyny, które, idąc tym tokiem 

rozumowania, mają szansę na zdobycie pucharu Ligii Mistrzów. Przedstawia je poniższa tabela. 

Drużyna 

Bayern Monachium 

Real Madryt 

Atlético Madryt 

Chelsea 

 

Osoby śledzące uważnie poczynania tych drużyn w ligach narodowych wiedzą, że radzą sobie 

one naprawdę dobrze. Może to być kolejny argument potwierdzający prawdziwość schematu, o  

którym piszę. Posiada on jednak jeszcze kolejny warunek, który dana drużyna musi spełnić, by 

sięgnąć po sławne na cały świat trofeum. Otóż  żadna drużyna od powstania Ligi Mistrzów (nie mówię 

tutaj o rozgrywkach przed 1992 rokiem) nie obroniła tytułu. Z tego powodu, bardzo niechętnie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia


zmuszony jestem wykreślić zespół Realu Madryt. Nasza tabela (pewnie macie już ich dosyć) rysuje się 

następująco. 

 

Drużyna 

Bayern Monachium 

Chelsea 

Atlético Madryt 

 

 Jak widać pozostały nam zespoły Bayernu Monachium, Chelsea Londyn i Atletico Madryt. 

Dlaczego nie będzie to klub ze stolicy Hiszpanii ani zespół ze stolicy Anglii? Już wyjaśniam. Ostatnim 

warunkiem jest fakt, że od sezonu 2006/07 drużyna, która triumfowała w Lidze Mistrzów nigdy nie 

przegrała swojego pierwszego meczu. Osoby, które śledzą rozgrywki europejskie, wiedzą, że Atletico 

Madryt przegrało na wyjeździe z Olimpiakosem Pireus. Co ciekawe, nie jest to nawet drużyna, która 

zremisowała swój pierwszy mecz. Chelsea zremisowała na Stamford Bridge z Schalke 04. Skutkuje to  

wykreśleniem tej drużyny z naszej tabeli. Zatem doszliśmy do ostatecznego wniosku, który mówi 

nam, że jeśli uwierzymy w ten schemat to bardzo prawdopodobnym jest zdobycie trofeum 

Champions Leage przez drużynę Bayernu Monachium. 

 

 

 Podsumowując, od 8 sezonów Ligę Mistrzów wygrywa ta sama drużyna. Jest to drużyna, 

która spełnia wszystkie powyższe warunki. Czy tak będzie w sezonie 2014/15, czyli obecnym? 

Pożyjemy, zobaczymy. Chciałbym nadmienić, że jest to tylko schemat, do którego nie należy się 

zbytnio przywiązywać. Miał on na celu ukazanie, że tytułowe schematy mogą pomóc człowiekowi w  

przewidywaniu wielu rzeczy. Nie tylko tych związanych z futbolem, ale z wieloma aspektami życia 

codziennego.  

                                                                                                                        OSKAR PRECZINGER KL.III  
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ZMAGANIA NAUKOWE PLATERAN W ROKU 

SZKOLNYM 2014/2015 

 

W  etapie okręgowym olimpiad przedmiotowych wezmą niedługo udział: 

- Barbara Bieniek ( kl. III A) oraz Michał Jarosławski ( kl. III D) w Olimpiadzie Filozoficznej, 

- Monika Zamożniewicz ( kl. III A), Julia Latosik ( kl. III A), Monika Pawlik ( kl. III D) w Olimpiadzie 

Literatury i Języka Polskiego. 

Zawody okręgowe obu powyższych olimpiad odbędą się 14 lutego 2015 r. Trzymamy kciuki. 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1) NASZE OPINIE 

2) RECENZJE 

3) WYDARZENIA 

4) NASZA POEZJA 

5) SPORT  

6) SUKCESY SZKOLNE  


