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  Fot. Izabela Holik 
 
 

************ 
Witamy  

W numerze zimowym! 
 

 

 
 
 
 
 
 

**************************** 
Drogi Czytelniku! 
Trzymasz w ręce zimowe wydanie naszego szkolnego  
czasopisma. To już drugi numer wydany w tym roku  
szkolnym, ale pierwszy z nowym składem redakcyjnym. 
Do naszego zespołu dołączyli uczniowie klas pierwszych – 
mamy nadzieję, że zostaną tu na dłużej! 
 
 
 

 
 
Zapraszamy do lektury! 
 
Redakcja 
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Wyswobodzenie Krakowa 
opowiadanie historyczne 
tekst i zdjęcia Kamila Przytuła, klasa 1F 
 
Nareszcie nastał ten dzień, od którego wszystko się zacznie. Analizowałem ten plan wiele razy, lecz 
z wieścią o tym, iż Polska Komisja Likwidacyjna została utworzona, wiedziałem, że to jest szansa dla 
nas, dla Polaków i niepodległej Polski, aby móc w końcu przeciwstawić się okupantowi. Potęga Au-
stro-Węgier poczęła się chylić się ku upadkowi, kolejne kraje walczyły o swoje ojczyzny.  

 

Poprzedniego dnia udało się nam zdobyć dworzec kolejowy w Płaszowie, 
gdzie straż pełnił konspirator  Pustelnik. Tymczasem od informatorów wia-
domo, że inny oddział, któremu przewodniczył Józef Badzioch, przechwycił 
posterunek w Prokocimiu.  

Dziś pogoda jest plugawa, nieprzyjemna. Panuje zimna, mglista szaruga je-
sienna, znajdujemy się przy ulicy Kalwaryjskiej nieopodal austriackich ko-
szar. W nich wartę pełnią Czesi, którzy postanowili nam pomóc. Gdy wcho-
dzimy na ten teren, zauważam czekających tam na nas spiskowców. Udało 
nam się zdobyć więcej zaufanych ludzi, którzy potem na nasz rozkaz ukry-
wają się na dziedzińcu. 

Jest 31 października 1918 roku. Na polu jest jeszcze ciemno, ale 
brzask zaczyna się przedostawać do środka. Żołnierze zaczynają 
się zbierać z tacami, stojąc w kolejce po kawę. Wszystko obser-
wuje kompania służbowa. W pewnym momencie wstrzymano 
wydawanie napoju a ja nakazuję służbowym wszczęcie alarmu 
batalionu bez broni. Chwilę czekam i widzę ludzi wybiegających z 
pomieszczenia. Wypędzeni byli prosto z łóżek, czasami nawet nie 
do końca ubrani, trzęsący się z zimna. Zbierają się na wyznaczo-
nych punktach placu. Wchodzę na skrzynię i mówię po nie-
miecku, wiadomości, które muszę im przekazać. Niemcom każę 
iść na lewo, Słowianom na prawo. Tłum dzieli się na dwie gro-
mady, jedna jest większa, a druga mniejsza. W końcu zaczynam 
do nich mówić, o tym że Austria z dnia na dzień chyli się ku upad-
kowi oraz oznajmiam im, że jestem ich nowym przywódcą. 

Wyjmuję gwizdek i dmucham w niego z ogromną siłą tak, że wy-
daje on z siebie  przeraźliwie głośny, kilkunastosekundowy pisk. 
Na ten znak wyłania się podporucznik Śniegowski wraz z resztą 
ludzi, chowających się za barakami. W mgnieniu oka otacza cia-
snym szeregiem przerażoną, niemiecką  grupę żołnierzy. Jeste-
śmy  dobrze uzbrojeni, co wywołuje wśród nich respekt. 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku przypadła 101. 
rocznica wyswobodzenia  
Krakowa spod władzy  
zaborczej. Krakowski marsz 
ku wolności rozpoczął się w 
Podgórzu. 

Jak te wydarzenia mogły 
wyglądać oczami Antoniego 
Stawarza? 

Przeczytajcie! 
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Z uśmiechem na twarzy ściągam dwugłowego orła znad bramy, a 
w zamian zawieszam biało-czerwoną flagę Polski. Następnie całą 
grupą ruszamy w kierunku Rynku Podgórskiego, a stamtąd na Ry-
nek Główny. Podczas marszu rozbrajamy posterunki austriackie, 
zrywamy flagi okupanta i zastępujemy je własnymi oraz nisz-
czymy godła monarchii Austro-Węgierskiej. Przy ulicy Siemiradz-
kiego udaje się nam zdemilitaryzować załogę koszar. Napotkali-
śmy tam polskich patriotów, którzy bardzo ucieszyli się na nasz 
widok. Następnie na Stradomskiej opanowujemy Komendę Woj-
skową, która jest najwyższą władzą wojskową w mieście. Gdy 
przechodzimy szturmem przez Kraków z flagami naszej ojczyzny, 
dołącza się do nas przypadkowa młodzież i studenci. 

Przy Wieży Ratuszowej rozbrajamy żołnierzy pełniących wartę 
odwachu. Wszystko jest w naszych narodowych kolorach. Entu-
zjazm wszystkich jest nie do opisania, obcy ludzie przytulają się, 
płaczą ze wzruszenia. Ja i moi powstańcy stoimy tam i jesteśmy 
tak szczęśliwi, patrząc w końcu na wolne, niepodległe miasto. 
Przez cały okres trwania tej akcji nie mogłem po sobie dać po-
znać, że się boję. Jako dowódca musiałem dodać im otuchy i 
wiary w siebie. Jako porucznik Antoni Stawarz nie mogłem oka-
zywać moich słabości, musiałem być dla nich autorytetem, na 
którym mogą się wzorować. Mieli czuć się dobrze i pewnie w tym 
co robią, nie mogli zwątpić w to nawet na sekundę. Gdy tak na 
nich patrzę, jestem z nich dumny, bo niejeden uciekłby, a oni zo-
stali i walczyli do końca. 
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Osiągnięcia Polski w ostatnich 30 latach 
Czy możemy być dumni z naszego kraju i jak wypadamy na tle innych państw? 

Jakub Kuźmiński, klasa 1F 
 
Bez wątpienia Polska w swojej historii przechodziła różne momenty - od bycia potęgą - do chociażby 
zniknięcia z mapy Europy na 123 lata w wyniku trzeciego rozbioru. Jednym z tych, które miały  
miejsce stosunkowo niedawno i do dzisiaj w pewnym stopniu wpływają na nasz kraj jest okres  
komunizmu, który panował u nas w latach 1945 - 1989. Wraz z jego upadkiem 30 lat temu nasze 
państwo weszło w nowy etap. Pojawiły się zarówno nowe szanse, jak i wyzwania, z którymi  
musieliśmy się zmierzyć - albo z którymi  jeszcze będziemy się borykać. Jednak czy do tej pory  
wykorzystaliśmy czekające na nas okazje do poprawy panującej sytuacji i czy zrobiliśmy to w stop-
niu, który powinien nas zadowalać?  

W 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo 
wolne wybory do sejmu i senatu. Był to  
moment przełomowy, ponieważ Polacy mogli 
pierwszy raz od bardzo dawna w dużym stop-
niu zdecydować o tym, kto będzie rządzić ich 
ojczyzną. Były one przełomowe również  
z innego powodu - stanowiły sygnałem,  
że istniejący komunistyczny system należy  
zlikwidować, a na jego miejsce wprowadzić  
demokrację. I tak też się stało, bowiem już  
31 grudnia tego samego roku Polska Republika 
Ludowa przestała istnieć, a na jej miejscu po-
wstała III Rzeczpospolita. To wszystko było skutkiem długoletnich protestów przeciwko cenzurze, ła-
maniu podstawowych praw człowieka oraz kryzysu gospodarczego związanego z niewydolnym  
systemem socjalistycznej gospodarki centralnie planowanej. 

Nasz kraj pomimo, że był formalnie suwerenny, niepodległy i demokratyczny to nadal miał na swojej 
drodze wiele wyzwań, z którymi musiał się bardzo szybko zmierzyć. Wśród nich można  
wymienić olbrzymie jak na nawet komunistyczne warunki zadłużenie państwa oraz wynoszącą  
kilkaset procent inflację, przez którą za taką samą ilość pieniędzy w ciągu krótkiego czasu mogliśmy 
kupić o wiele mniej produktów. Na szczęście wraz z upływem czasu uporaliśmy się z tymi  
najpoważniejszymi problemami, dzięki czemu mogliśmy skupić się na celach długoterminowych,  
takich jak wejście do Unii Europejskiej i NATO. 

Jaki jest więc bilans podjętych przez nasze państwo reform po upadku komunizmu? Pierwszym  
aspektem, którym poruszę, jest średnia przewidywana długość życia. W latach 50 i 60 statystyczna 
długość życia wzrastała w szybkim tempie, co było spowodowane przede wszystkim rozpowszechnie-
niem się antybiotyków. Jednak na początku lat 70 długość życia stanęła w miejscu, a nawet w przez 
pewien czas spadała. W tym samym momencie w krajach Europy Zachodniej wydłużała się przewidy-
wana długość życia, przez co zostaliśmy pod tym względem za nimi. Dopiero od początku lat 90 dłu-
gość życia ponownie zaczęła wzrastać, dzięki czemu dzisiaj wynosi ona 77,45 lat, co oznacza wzrost  
w porównaniu z 1990 rokiem o 6,5 roku. Co ciekawe, jeśli przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, to 
okazuje się, że przewidywana długość życia Polek wynosi 81,8 lat, a Niemek 83. W przypadku  
mężczyzn jest to odpowiednio 74 lata i 78 lat, co pokazuje poczyniony przez nasz kraj postęp. 
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Od momentu upadku komunizmu Polska 
jest także jednym z najszybciej rozwijają-
cych się państw w regionie, a od mo-
mentu wejścia do Unii Europejskiej rów-
nież  w całej wspólnocie europejskiej. 
Wzrost PKB w ostatnich 26 latach wyno-
sił średnio 4% rocznie, co stawia nas w 
czołówce pod względem tempa rozwoju 
gospodarki w Europie. Co ważne, Polska 
jako jeden z 2 krajów na świecie obok Au-
stralii nie zanotowała ujemnego wzrostu 
tempa PKB od 1992 roku. W wyniku sta-
bilnego rozwoju nasza gospodarka po-
większyła się 9 krotnie od 1990 roku (66 
mld USD w 1990 i 593 mld USD w 2019). 
Warto wspomnieć również o PKB na 1 

mieszkańca, które wynosi dziś 15 629 USD. Na początku lat 90 startowaliśmy na poziomie 1731 USD, 
co było wynikiem bardzo podobnym do ówczesnej Ukrainy. Dzisiaj przepaść pomiędzy obydwoma 
krajami jest ogromna - Ukraina nie wykorzystała swojej szansy, przez co dzisiejsze PKB na 1 miesz-
kańca wynosi średnio jedynie 2960 USD, co jest jednym z najniższych wyników w Europie. Oczywiście, 
jest to skrajny przypadek wieloletniego zaniedbania, jednak pokazuje jak ważny jest stabilny rozwój, 
który umożliwić może wyłącznie stabilna sytuacja gospodarcza, niski wskaźnik korupcji itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałbym odwołać się również do wskaźnika, który moim zda-
niem lepiej niż PKB na mieszkańca państwa określa zamożność 
społeczeństwa danego kraju. Jest nim PKB na 1 mieszkańca  
według parytetu siły nabywczej. Jest to kurs walutowy wyliczony 
w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka  
towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie,  
wyrażonych w walutach tych krajów. Przykładowo pomimo tego, 
że zarabiamy mniej niż w innym państwie, to  możemy kupić tyle 
samo, co obywatel innego państwa jeśli powyższy wskaźnik jest 
podobny w obydwu państwach, ponieważ ceny żywności są  
u nas niższe. Dlatego wiele osób  z Niemiec przyjeżdża do polskich 
sklepów, ponieważ mogą za tą samą sumę pieniędzy kupić u nas 
więcej niż u siebie. W przypadku naszego kraju  
wskaźnik ten wynosi dziś 33 747 dolarów międzynarodowych, co 
stawia nas na poziomie mniej zamożnych państw Europy  
Zachodniej, takich jak Grecja, czy Portugalia. Według prognoz  
nasze PKB mierzone parytetem siły nabywczej na 1 mieszkańca 
powinno zrównać się za kilka lat z włoskim, a następnie w prze-
ciągu kolejnych lat z francuskim.  

Ważnym aspektem w ocenie poziomu rozwoju danego  
państwa jest również transport, ponieważ odgrywa on kluczową 
rolę w funkcjonowaniu państwa. Solidna sieć dróg jest niczym 
krwiobieg, dzięki któremu towary mogą być transportowane  
w różne miejsca. Polska pod względem jakości posiadanych dróg 
bardzo mocno się poprawiła, szczególnie po wejściu do Unii Eu-
ropejskiej. 
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Ponadto rozwijana i modernizowana jest 
sieć autostrad i dróg ekspresowych, 
które są niezwykle ważne, ponieważ je-
steśmy krajem tranzytowym, przez które 
przechodzą najważniejsze szlaki ze 
wschodu na zachód Europy. W okresie III 
Rzeczpospolitej zbudowaliśmy około 
3600 km dróg ekspresowych i autostrad, 
dzięki czemu ich długość wynosi obecnie 
4000 km. Plany zakładają stworzenie 
sieci szybkich dróg o całkowitej długości 
8177 km. W tej chwili w fazie budowy 
jest około 1500 km nowych tras. 

 

Myślę, że w przeciągu ostatnich 30 latach nasz kraj osiągnął duży sukces pod wieloma względami. 
Niewątpliwie jakość życia większości społeczeństwa w znaczącym stopniu się podniosła. Jeszcze nigdy 
w naszej historii nie byliśmy tak blisko dogonienia poziomu życia w państwach, które są dla nas wzo-
rem do naśladowania. Pomimo wielu problemów, które nadal trapią nasze państwo, takie jak cho-
ciażby niewydolna służba zdrowia, kryzys demograficzny, czy zła kondycja systemu emerytalnego nasz 
kraj stabilnie się rozwija oraz posiada optymistyczne prognozy na następne lata. Dystans dzielący pań-
stwa byłego bloku wschodniego, którego częścią przecież byliśmy, a krajami Europy Zachodniej szybko 
się zmniejsza, a Polska jest w tym wyścigu niekwestionowanym liderem. Mam nadzieję, że nasz kraj 

będzie nadal szedł drogą, którą obrał kilka-
naście lat temu i  której ważnym etapem 
było wejście do wspólnoty europejskiej, 
czy paktu północnoatlantyckiego. Nasz 
przyszły pomyślny rozwój oraz moderniza-
cja państwa polskiego, która umożliwi za-
tarcie się różnic pomiędzy najbogatszymi 
państwami, a naszym krajem będzie moż-
liwa wyłącznie wtedy, gdy Polska będzie  
działała z wyprzedzeniem, a nie wyłącznie 
na potrzeby obecnej chwili oraz brała do-
bre wzorce od państw, które dzięki nim 
osiągnęły dzisiejszy sukces. 
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Wycieczka do sądu i aresztu 

Julia Pielak, klasa 3F 

Sąd raczej nikomu nie kojarzy się z niczym dobrym, jed-
nak ja tę wycieczkę będę zawsze wspominać miło. Była 
bardzo pouczająca i na pewno pomogła wielu niezde-
cydowanym maturzystom w wyborze ich kierunku stu-
diów.  

 

Dnia 08.11.2019 roku całą klasą udaliśmy się do Sądu 
Okręgowego w Krakowie, który znajduje się na ul. Przy 
Rondzie 4. Punkt 8:00 spotkaliśmy się z dwoma sympa-
tycznymi panami policjantami, którzy mieli za zadanie 
oprowadzić naszą grupę po gmachu sądu. Nasze zwie-
dzanie zaczęliśmy od miejsca, które obudziło w nas wiele 
emocji, czyli aresztu. Było tam wiele cel, które okazały 
się w rzeczywistości bardzo małymi pomieszczeniami 
wyłożonymi płytkami, z wąską ławeczką do siedzenia. 
Policjanci pozwolili nam w nich się zamknąć i sprawdzić, 
jak to jest być po drugiej stronie. Uwierzcie mi, to nic faj-
nego, choć doświadczenie było bardzo interesujące. 
Kraty sprawiały wrażenie bardzo solidnych oraz bardzo 
dobrze zabezpieczonych. Każda cela była monitorowana 
i do każdej z nich podpięte zostały urządzenia służące do 
kontaktu zatrzymanego z osobami, będącymi na służbie 
w pokoju tuż obok. Z tego pokoju również można było 

obserwować na monitoringu inne pomieszczenia w sądzie oraz wjazd dla specjalnych samochodów 
przewożących więźniów z zakładu karnego. Brama oddzielająca to pomieszczenie od reszty świata 
była zamykana od razu po wjeździe samochodu do środka, co ma zapobiegać ucieczce osadzonych. 

 

 

 

 

 

 

 
Wrażenia  
z nietypowego  
wyjścia klasy 3F 
 

 

 

Kolejnym punktem naszej wycieczki było spotkanie ze specjalnie 
wytresowanym psem tropiącym materiały wybuchowe. To spo-
tkanie odbyło się już na sali sądowej, w której miała odbyć się 
rozprawa. Oczywiście pies był najsłodszym punktem w programie 
i zrobił na nas ogromne wrażenie swoim posłuszeństwem. Oka-
zało się, że to jeden z zaledwie dwudziestu takich psów w Mało-
polsce specjalnie wytresowanych do poszukiwania bomb. Poli-
cjant, który go tresował i z którym mieszkał psi funkcjonariusz w 
kilku słowach przybliżył nam, na czym polega ich praca oraz po-
kazał parę sztuczek, które można wykorzystać przy tresowaniu 
własnych zwierząt. W nagrodę za wytrwanie z nami Cliff, bo tak 
właśnie wabił się pies, otrzymał swoją ulubioną gumową pi-
łeczkę, której nic ani nikt, oprócz pilnego wezwania, nie jest w 
stanie mu odebrać. 
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Koło godziny 9:20 zaczęli schodzić się ławników, których było 6 
oraz Pani Sędzia Jolanta Sepiał, która miała prowadzić rozprawę. 
Dziesięć 10 następnych minut wykorzystaliśmy na zadawanie 
dręczących nas  pytań. Potem Pani Sędzia w skrócie przedstawiła 
nam sprawę i zapowiedziała, kto będzie zeznawał. Okazało się, że 
będzie  miała to być to sprawa o morderstwo. Zaintrygowani, 
przez następne dwie2 godziny przysłuchiwaliśmy się przesłucha-
niu oskarżonego, który został wprowadzony w kajdankach przez 
dwóch policjantów. Następnie Pani Sędzia ogłosiła nam piętna-
ście15 minut przerwy, podczas których pozwoliła nam zaglądnąć 
do akt sprawy i do zdjęć dowodów zbrodni.  Później rozpoczęło 
się przesłuchanie rodziny pokrzywdzonego. Rozprawa zakończyła 
się około godziny 13:00 i pozostawiła w nas niedosyt. Każdy był 
ciekawy zeznań pozostałych świadków  oraz  ostatecznego wy-
roku sprawy. 

Z wycieczki wynieśliśmy bardzo dużo ciekawych informacji na te-
mat przebiegu rozprawy jak i samej pracy sędziego. Na koniec 
udało nam się jeszcze zobaczyć samochód policyjny, w którym 
przewożono więźniów, oraz oglądnąć go od środka. Z terenu sądu 
wychodziliśmy z uśmiechami na twarzy oraz własnymi scenariu-
szami odnośnie dalszego przebiegu sprawy. Uważam, iż to było 
bardzo potrzebne, bo oprócz suchej teorii na temat prawa mogli-
śmy poznać jego zastosowanie w praktyce, co ułatwi potem wy-
bór studiów niektórym osobom. 
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Różowy dla dziewczynek, niebieski dla chłopców,  
czyli relacja po warsztatach ze stylistką 
 
Łucja Wrona, Joanna Paszyńska, klasa 3F 
 
 
Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. W psychologii istnieje pojęcie efektu halo, oznaczające ten-
dencje do automatycznego przypisywania nowo poznanym osobom negatywnych lub pozytywnych 
cech na podstawie obserwacji dokonanych przez pierwsze kilka sekund znajomości. Jednym z atry-
butów mających moc wywołania tego efektu jest wygląd zewnętrzny, którego elementem jest strój. 
Dlatego właśnie istotną częścią przygotowania do rozmowy o pracę powinien być wybór odpowied-
niego ubioru. Dzięki warsztatom ze stylistką przeprowadzonym dwudziestego pierwszego listo-
pada, maturzyści z naszego liceum poznali wiele wskazówek dotyczących zasad modowych ułatwia-
jących wywołanie pozytywnego wrażenia. 

Stylistka przedstawiła pokrótce pięć głównych 
rodzajów dress code’u, zaczynając od najbar-
dziej formalnego formal attire, poprzez informal 
i business attire, aż do swobodnych casual i ac-
tive. Wytłumaczyła, jaki dress code będzie nas 
obowiązywał na studniówce, a jaki na rozmowie 
o pracę. Bardzo pomocne okazały się zdjęcia 
przykładowych stylizacji i szczegółowe skomen-
towanie niemal każdego elementu garderoby. 
Stylistka podzieliła się z maturzystami ciekawymi 
poradami dotyczącymi ubioru. Na przykład pora-
dziła damskiej części publiczności używanie raj-
stop w spray’u, które pomogą utrzymać jednolity 
kolor nóg. Natomiast uczniom płci męskiej poka-
zała jak dobrać idealną długość garnituru. 

Wiele z tych informacji z pewnością okaże się przydatne w przyszłości. Niestety praktyczne wskazówki 
przeplatane były komentarzami, przez które wiele osób na sali poczuło się niekomfortowo. Podczas 
wykładu o modzie studniówkowej, stylistka wybrała nietypową formą wizualizacji “niewłaściwych” 
stylizacji. Prezentacja zawierała liczne zdjęcia ze szkolnych studniówek, na których znaleźli się ucznio-
wie (a zwłaszcza uczennice), którym nie udało się spełnić wszystkich zalecanych kryteriów stylu. Fo-
tografie ukazane zostały w sposób ośmieszający uwiecznione na nich osoby. Zabrakło też informacji, 
czy “modelki” wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunków do prezentacji. 

Część wskazówek dotyczących ubioru stanowiła z kolei niepokojący sygnał, że naszemu społeczeń-
stwu dużo jeszcze brakuje do osiągnięcia prawdziwej równości płci. Kobiety dowiedziały się, że do-
piero w przypadku stylu business attire mają prawo włożyć spodnie. W dwóch bardziej formalnych 
stylach bezwzględnie obowiązuje je sukienka. Kolejną zasadą wywołującą zbulwersowanie płci żeń-
skiej okazał się rygorystyczny nakaz noszenia butów na obcasie w przypadku bardziej oficjalnych sty-
lów. Co więcej, uczennice dowiedziały się, że w przypadku studniówki obowiązkowo muszą wystąpić 
w szpilkach. Na pytanie o powód padła odpowiedź, że grubszy obcas “obciąży sylwetkę”. Pewną sa-
tysfakcję wywoływały dyskretne komentarze, w których część uczennic jasno dawała do zrozumienia, 
że planuje pojawić się w wygodniejszym rodzaju obuwia i wciąż czuć się atrakcyjnie. 
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Kobiety nie okazały się jednak jedyną pokrzywdzoną grupą. Pod-
czas omawiania stylu business attire, padło zdanie sugerujące, że 
o ile panie mogą sobie tutaj pozwolić na więcej kolorów, to pa-
nowie powinni tego unikać, aby wciąż wyglądać profesjonalnie. 
Cóż, najwyraźniej kolory wyglądają profesjonalnie wyłącznie, jeśli 
idą w parze z dwoma chromosomami X. 

Zajęcia niepokoiły też wyraźnym konsumpcyjnym przekazem, że 
jeśli chodzi o ubrania, to potrzebujemy więcej, więcej i więcej. 
Stylistka zasugerowała, że uczniowie będą potrzebowali dwóch 
różnych par eleganckiego obuwia na studniówkę i na maturę. Te 
pierwsze muszą być z lakierowanej skóry, te drugie pod żadnym 
pozorem lakierowane być nie mogą. Padła sugestia, że najlepiej 
byłoby też znaleźć na te okazje dwa różne garnitury. Pomijając 
oczywisty problem natury ekonomicznej, takie nastawienie ma 
poważne konsekwencje ekologiczne. Przemysł odzieżowy przy-
czynia się do znacznych zanieczyszczeń środowiska, a powodo-
wanie ich tylko po to, żeby wyprodukować element odzieży wło-
żony wyłącznie na jedną okazję graniczy z absurdem.  

Wykład wywoływał mieszane uczucia. Sam jego temat niewątpli-
wie dotyczył pożytecznej kwestii. W dodatku opuściliśmy salę bo-
gatsi o cenne wskazówki jak wywrzeć pozytywne pierwsze wra-
żenie na potencjalnych pracodawcach. Jednocześnie jednak zaję-
cia stanowiły smutne odzwierciedlenie roli płciowych, będących 
reliktem epok sprzed emancypacji kobiet oraz apel o zakupienie 
jak największej ilości elementów odzieży, niekoniecznie z etycz-
nych źródeł. Naprawdę można by liczyć, że w XXI wieku przemysł 
modowy zacznie odchodzić od koncepcji “różowe dla dziewczy-
nek, niebieskie dla chłopców”, a perspektywa nadchodzącej ka-
tastrofy ekologicznej zmieni nas z bezmyślnych konsumpcjoni-
stów w świadomych konsumentów. 
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Kim jest Fangirl? 
recenzja książki: “Fangirl” Rainbow Rowell 
 
Małgorzata Kosch, klasa 3F 

 

Kto to jest Fangirl? To dziewczyna, która ma obsesje na punkcie 
np. postaci z książki czy też gwiazdy muzycznej albo aktora. 
Cały swój wolny czas poświęca śledzeniu losu ukochanej osoby 
oraz poznawaniu ludzi, którzy równieżteż ją uwielbiają. Nie-
które fangirl zaczynają tworzyć opowiadania o swoich ulubień-
cach i publikują je w sieci. Jedną z takich osób jest Cath, główna 
bohaterka powieści Fangirl Rainbow Rowell. 

“Żeby być prawdziwym nerdem, trzeba preferować światy wy-
myślone nad rzeczywistość.” 

 

Wren i Cath to bliźniaczki, które różnią się od siebie tak bardzo, że gdy nie wygląd, nikt nie powie-
działby, że są ze sobą spokrewnione. Wren uwielbia poznawać nowych ludzi, imprezować, za to Cath 
woli czytać różne książki i pisać fanfiction o Simonie Snowie, bohaterze jej ukochanej książki. Były 
nierozłączne, aż do momentu wyjazdu na studia. Wren świetnie radzi sobie w nowym otoczeniu, ale 
jej siostra niestety nie. Cath stara się poradzić sobie z fobią społeczną i podołać wyzwaniu jakie przed 
sobą postawiła.  

Bardzo doceniam pracę pisarską Rowell, która w tej powieści pokazała w niesamowity sposób główną 
bohaterkę. Cather nie boi się być inna, jest po prostu sobą. Nawet na moment nie rezygnuje ze swojej 
pasji, jaką jest pisanie. Daje przykład, że czasami warto zaryzykować i podążyć drogą, której się pra-
gnie. Czytając kolejne strony jesteśmy świadkami jak postać Cath ewoluuje - dojrzewa i zaczyna pa-
trzeć na świat, trochę inaczej.  

“- Czytałeś książki z serii? 
- Widziałem filmy. 
Cath tak mocno wywróciła oczami, że aż ją zabolało.” 
 
W książce zostały wplecione fragmenty książki Simona Snowa oraz fragmenty opowiadań Cath, co jest 
bardzo ciekawym zabiegiem. Nie spotkałam się z nim, nigdy wcześniej.  Dużo łatwiej nam, dzięki temu, 
zrozumieć fascynację głównej bohaterki.  

W mojej opinii dużo wątków, zostało jednak nierozwiniętych, mimo że miały duży potencjał. Można 
tutaj wskazać sprawę matki bliźniaczek, która pojawiła się tylko w paru momentach, a potem zupełnie 
zniknęła z kart powieści. Nie rozumiałam również niektórych wątków z Simonem Snowem, bohate-
rem, o którym pisze fanfiki Cather.  

Czy warto sięgnąć po powieść Rainbow Rowell? Moim zdaniem tak, gdyż opowiada ona o pierwszych 
krokach w dorosłość, ważnych decyzjach oraz pokonywaniu lęków, które przecież każdy z nas ma. Na 
pewno dla każdej dziewczyny, która ma styczność z fanfikami, ta książka będzie idealna. Polecam 
przeczytać ją przy kubku gorącej herbaty w zimowy wieczór, ponieważ mimo poruszania tak poważ-
nych tematów, jest bardzo przyjemna.  
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„DZIECI KRWI I KOŚCI” TONI ADEYEMI 
recenzja książki 
Nadia Dukielska, klasa 1Gg  

Odkąd w literaturze popularnej wróciła moda na mitologię, na 
rynku wydawniczym pojawił się wysyp książek z mitologicznymi 
wątkami. Gdyby wybrać jednego reprezentanta tego nurtu, można 
by bezpiecznie rzucić nazwiskiem Ricka Riordana, który stworzył 
uniwersum zawierające wątki z mitologii greckiej, rzymskiej, egip-
skiej i nordyckiej. Historii z rodzimego podwórka, a więc ze źródeł 
słowiańskich, możemy szukać w takich powieściach jak „Wiedź-
min” Andrzeja Sapkowskiego czy w „Żniwiarzu” Pauliny Hendel. 
Tymczasem mitologia afrykańska pozostaje tematem prawie w 
ogóle nie poruszanym, co wykorzystała Tomi Adeyemi w swojej 
książce „Dzieci krwi i kości”. 

W powieści poznajemy historię dwóch rodzeństw – Zélie i Tzaina żyjących w biednej wiosce oraz dzieci 
króla - Amari i Inana. Orisza była niegdyś krajem pełnym magii. Teraz jednak nikt nie może nią władać, 
ponieważ władca wytępił ją lata temu. Jedynymi pozostałościami po magii są ibawici– białowłose 
dzieci, które mogłyby władać magią, gdyby ta dalej istniała. Losy głównych bohaterów splatają się, 
kiedy Amari ucieka z pałacu, by przywrócić magię, skłaniając do pomocy Zélie, a Inan próbuje zatrzy-
mać swoją siostrę, nim będzie za późno. 
Tomi Adeyemi stworzyła w swojej książce niesamowity świat pełen pięknych krajobrazów, budzącej 
się magii i intryg politycznych. Powieść porywa swoją afrykańską egzotycznością i sprawia, że nie 
można się od niej oderwać. Jednak tym, czym - jak to się mawia -  stoją „Dzieci krwi i kości”, to przede 
wszystkim niezwykłymi bohaterami.  
Zélie, najbardziej charakterystyczna postać, początkowo bardzo mnie irytowała. Jednak z biegiem wy-
darzeń coraz bardziej się do niej przywiązywałam, a na końcu stała się mi niesamowicie bliska. Jest 
cudowną i silną bohaterką, która mimo realizowania motywu „wybrańca”, nie traci ani trochę ze swo-
jego człowieczeństwa, a być może nawet jest jego symbolem. 
Jej brat Tzain, który niestety nie dostał w książce własnej perspektywy, jest chyba najlepiej przedsta-
wionym bratem, o jakim czytałam. Jest postacią, która powie Zélie, co tak naprawdę myśli, nawet jeśli 
spowoduje to rodzinną kłótnię. A mimo tego przez cały czas jest kochający i opiekuńczy, co autorka 
bardzo dobrze przedstawiła. 
Amari to bohaterka, która rozjaśnia całą książkę. Chociaż może się czasami wydawać infantylna, w 
gruncie rzeczy jest bardzo wartościową postacią. Chyba mogę zaryzykować stwierdzeniem, że w pew-
nym momencie staje się dla Zélie siostrą, której ta gdzieś w głębi serca potrzebuje. 
I wreszcie Inan, którego kreacja zrobiła na mnie największe wrażenie. Od samego początku stoi w 
kontrze do pozostałych postaci, dąży do przeciwnych im celów i jest zdeterminowany, by nie dopuścić 
do odrodzenia magii. Niestety nie mogę powiedzieć o nim dużo więcej, bo miałoby to związek ze 
zdradzeniem fabuły, a jest tu naprawdę co odkrywać. 
„Dzieci krwi i kości” to nie tylko świat i postacie, ale także wydarzenia. Chociaż początek książki może 
być nieco męczący, to jednak z każdą kolejną stroną powieść porywa coraz bardziej, by wreszcie na 
końcu nie można się było od niej oderwać. Samo zakończenie sprawia, że chciałoby się chwycić od 
razu za kolejny tom, jednak nie został jeszcze wydany. Jego zagraniczna premiera miała miejsce po-
czątkiem grudnia bieżącego roku. 
„Dzieci krwi i kości” Tomi Adeyemi to książka zdecydowanie warta polecenia. Do zapoznania się z nią 
szczególnie zachęcam osoby lubiące fantastykę lub takie, które chciałyby zacząć z nią swoją przygodę. 
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Kultowy postmodernizm 

recenzja filmu Pulp Fiction 

Jagoda Walczak, klasa 1F 

 
 

Drugi film w karierze Quentina Tarantino to w skrócie: mafia, narkotyki, krew i przekleństwa. Fa-
buły nie da się tak po prostu streścić, ponieważ składa się na nią kilka osobnych wątków, które łączą 
się w różnych miejscach. W rolach głównych zobaczymy między innymi: Umę Thurman jako Mię 
Wallace, John'ego Travoltę jako Vincenta Vegę, Samuela L. Jacksona jako Julesa Winnfielda, Bruce'a 
Willisa jako Butcha Coolidge'a czy nawet samego Quentina jako Jimmiego Dimmicka. 

 

To dzieło zaskakuje z każdą minutą. Najlepsze momenty to 
te, w których wątki łączą się  i w czasie seansu reakcja wi-
dza wygląda mniej więcej tak: "Ej, ja znam to miejsce. 
Przecież to było na początku filmu." albo "Hej, ale co on tu 
robi przecież to jest dom tego.".  

Film trwa  dwie i pół godziny, więc jest to dosyć dużo, jed-
nak podczas seansu nie da się nudzić. Z tej produkcji po-
chodzi kultowa już scena z Samuelem L. Jacksonem oraz 
Johnem Travoltą celującymi pistoletami wprost do ka-
mery.  Uma Thurman genialnie gra żonę niebezpiecznego 
mafiozy. Duet Jules i Vincent posiada jedne z najlepszych 
dialogów w filmie, które śmieszą, a równocześnie zmu-
szają widza do głębszej refleksji.  

Muzyka do filmu jest obłędna. Sama czasem puszczam so-
bie ścieżkę dźwiękową podczas nauki, ponieważ mogę się 
przy niej skupić, a równocześnie posłuchać przyjemnych 
utworów. Muzyka nadaje filmowi odpowiedni klimat.  

Wszystko jest dobrze nakręcone. Kamera robi płynne, 
przyjemne dla oka przejścia. Film jest świetnie zmonto-
wany, dzięki czemu miło się go ogląda. 

Pulp fiction okazało się być ogromnym sukcesem. Zarobił aż 213,9 mln $, podczas gdy jego budżet 
wynosił 8-8,5 mln $. Sama suma zarobionych pieniędzy pokazuje jak genialna jest ta superprodukcja. 
Pulp Fiction otrzymało trzy nagrody za najlepszy scenariusz (w tym Złoty Glob), nagrodę za najlep-
szego aktora drugoplanowego dla Samuela L. Jacksona, a nawet Złotą Palmę, która według mnie była 
absolutnie zasłużona.  

Z całego serca polecam wszystkim obejrzeć ten film jeśli jeszcze tego nie zrobili. Naprawdę warto. 
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Rap jako sposób wyrażania siebie  

Aleksandra Stachak, klasa 1Gg 

 

Muzyka oprócz funkcji typowo rozrywkowych ma również za zadanie inspirować, a także oddziały-
wać na emocje, odczucia i reakcje słuchacza. Każdy indywidualnie wybiera gatunek muzyczny, który 
mu odpowiada i czuje się dobrze słuchając go. Jednym z nich może być rap.  

 

Rap inaczej zwany melorecytacją to jedna z możliwości wyrażania 
ekspresji wokalnej. Należy do kultury hip hopowej, a jego począ-
tek sięga lat 70. XX w. w USA. Charakteryzuje się rytmicznym, ry-
mowanym tekstem recytowanym do zapętlonego tła muzycz-
nego.  

Rap postrzegany jest jako muzyka młodzieżowa, agresywna i wul-
garna, jednak nie są to wszystkie cechy, które charakteryzują ten 
nurt.  

Znakomita większość raperów tworzy swoje utwory, aby przeka-
zać swoim słuchaczom przesłanie, przestrzec przed błędami, po-
kazać odbiorcom swój sposób postrzegania świata. W utworach 
często pojawiają się niecenzuralne słowa  - jednak w mojej opinii 
nie po to, aby zdobyć wyświetlenia i zwrócić uwagę młodych od-
biorców, ale by podkreślić wagę problemu poruszonego w utwo-
rze. 

Środowisko raperów od lat  inspiruje twórców filmowych. Na 
pewno każdy kojarzy takie filmy jak „8 mila” w reż. Curtis Hanson 
z Eminemem w roli głównej, czy polską produkcję „Jesteś Bo-
giem” Leszka Dawida opowiadający o Paktofonice. 15 listopada 
2019 w kinach pojawił się kolejny film przedstawiający historię 
rapera "Proceder". Opowiada on historię Tomasza Chady - czło-
wieka, dla którego muzyka odgrywała ogromną rolę w życiu, a 
także była ucieczką od świata zewnętrznego. Mimo licznych prze-
ciwności losu był do końca oddany swojej pasji.  

Zamiłowanie do muzyki objawia się w każdym z nas. Pozwala nam 
na przebrnięcie przez wiele trudności, które nas dotykają. Odkry-
wanie oraz wyrażanie siebie poprzez muzykę jest doświadcze-
niem, które zmienia nasze życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka jest ważną 
częścią naszego życia 
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My Chemical Romance powraca na scenę muzyczną  
po sześciu latach przerwy 

Agata Dworzak, klasa 1F 

My Chemical Romance to grupa muzyczna, która działała w latach 2001 – 2013. 
Tworzyła ona  gatunki muzyczne takie jak emo, rock alternatywny i pop punk. W 
swojej karierze wydała cztery albumy studyjne: „I Brought You My Bullets, You 
Brought Me Your Love”, „Three Cheers for Sweet Revenge”, „The Black Parade” 
i „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”.  

Ostatni skład zespołu w 2013 roku tworzyli: Gerard Way (wokal), Ray Toro (gitara), 
Frank Iero (gitara) Mikey Way (gitara basowa) i James Dewees (klawisze i perku-
sja). MCR podczas swojej kariery zdobyło ogromną rzeszę fanów na całym świecie. 
Byli oni wielokrotnie nominowani do nagród muzycznych, których zdobyli w sumie 
31 w różnych kategoriach. Niestety 22 marca 2013 roku zespół po 12 latach dzia-
łalności ogłosił rozpad grupy. Fani jednak nadal żywili nadzieje, że My Chemical 
Romance powróci.  

31 października 2019 roku zespół po sześciu latach nieobecności na arenie muzycznej, niespodziewa-
nie ogłosił swój powrót koncertem, który odbędzie się w Shrine Expo Hall w Los Angeles 20 grudnia. 
Fani zostali poinformowani o tym poprzez media społecznościowe na oficjalnych fanpejdżach ze-
społu. Już dzień po ogłoszeniu tej wiadomości wyprzedano wszystkie wejściówki na wydarzenie. Na 
oficjalnej stronie zespołu pojawił się też nowy merch, inspirowany nowym logo oraz powrotem grupy. 
Radość z powrotu zespołu na scenę muzyczną przekroczyła oczekiwania członków MCR, którzy nie 
spodziewali się tak pozytywnego odzewu fanów - o czym napisali w poście na ich oficjalnym profilu.  

 

"Tęsknota... ma sens" 
Miniaturka literacka 
Jagoda Burekowska, klasa 1Hg 

Ci, których lubisz, których kochasz...  
Codziennie w jakiś sposób uczestniczą w twojej historii... 
Są twoim paliwem, twoimi witaminami.  
Nie zawsze zdajesz sobie z tego sprawę, że to właśnie ta osoba ma tak duży wpływ na twoje życie.  
Ale tak jest - uśmiechem, żartem, trwaniem, zachęceniem, byciem, wzruszającą rozmową, zauważe-
niem, pomocą, ktoś staje się częścią twojej historii, dodaje Ci sił.  
Dobrze jest się do kogoś przywiązać, jednak czasem przychodzi taki moment, gdy trzeba zacząć coś 
nowego, wyjechać, znieść rozstanie, podziękować, uściskać. 
Wtedy zaczyna napływać do naszego serca ona. Tęsknota.  
Oplata, ściska aż do łez, przynosi smutek, rezygnację. 
Ale... czy lepiej byłoby bez niej?  
To przecież tęsknota pomaga nam zatrzymać pamięć o ważnej dla nas osobie nawet, gdy los nas roz-
dzieli i pokazuje jak bardzo i prawdziwie nam na niej zależy.  
Zatem czy tęsknota jest zjawiskiem negatywnym? 
Nie, tęsknota jest częścią miłości. 
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Rysowanie 

Olga Przennakowska, klasa 2C 

Rysowanie to moja pasja. Robiąc to odrywam się od codziennych problemów. Z reguły nową pracę 
zaczynam pod wpływem emocji. Zauważyłam że to właśnie wtedy efekty mojej pracy są najlepsze. 
Czasami jestem krytyczna wobec swoich prac, ale staram się to zachować w granicach zdrowej krytyki. 
Krytyka ta na służyć eliminowaniu błędów, które mogłabym popełnić w przyszłości. Cały czas szukam 
swojego stylu rysowania, który mógłby pokazać wszystko co chce przekazać. Uważam, że taka forma 
sztuki i relaksu działa kojąco na stresujące sytuacje. 
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