styczeń / luty 2020 r.

Mamy nowy rok – 2020! Powitaliśmy go hucznie
i choć wiemy, że jest przestępny, mamy
nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego. Koniec pierwszego semestru sprawił,
że bardzo szybko wróciliśmy do szkolnej rzeczywistości. Prawie wszystko się udało… i nadeszło kolejne bardzo ważne wydarzenie dla klas trzecich –

STUDNIÓWKA! W nowym numerze podsumowujemy rok ubiegły i marzymy o tym,
co mogłoby się zdarzyć w nowym!
Wszystkim – wszystkiego lepszego!!!

Wstępniak

Z pamiętnika

Wypoczęci
i pełni energii
wróciliśmy do
szkoły po przewie świątecznej. Każdemu przydała
się chwila odpoczynku, aby naładować baterie. Przed
nami kolejne wyzwania. Musieliśmy zmierzyć się ze
sprawdzianami, kartkówkami, a nawet z recytacją
wierszy. Przed nami koniec pierwszego semestru
i wystawienie ocen śródrocznych. Wielkimi krokami
zbliża się druga połowa roku szkolnego, a wraz z nią
kolejne wyzwania. Każdy z nas już dobrze zna szkołę, przyzwyczaił się do sposobów oceniania oraz

REDAKCJA

prowadzenia lekcji. Mamy nadzieję, że dalsza nauka
będzie równie ciekawa, jak do tej pory. Wielu z nas
chętnie uczestniczy w różnego rodzaju projektach,
konkursach, czy nawet olimpiadach, osiągając świetne wyniki. Oczywiście równie chętnie angażujemy
się w życie naszej szkoły oraz uczestniczymy w zajęciach pozalekcyjnych. Każde zrealizowane zadanie,

skołowanego pierwszoklasisty
nabyte doświadczenie i dokonany wybór zdecydują
o naszej przyszłości, którą właśnie tworzymy.

W tym numerze:
Poloneza czas zacząć!
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Myślę, więc piszę
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Gorące ploteczki
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Wywiad z panem prof. J. Bilińskim

SZKOLNY RANKING
Pierwsze miesiące nowego roku to czas podsumowań. W szerokim gronie dyskutantów doszliśmy do wniosku, że działo się w szkole wiele, ale najbardziej zapadły nam w pamięci niektóre
wydarzenia. wydarzenia. Jesteście ciekawi? Czytajcie na następnej stronie!

NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ROKU 2019 W I LICEUM

PRZYZNANIE Emilii Warchałowskiej z kl.1dg nagrody w ogólnopolskim
konkursie „MISTRZOWIE I PATRIOCI” i odebranie jej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

ZORGANIZOWANIE w naszym liceum
seminarium w ramach Stowarzyszenia Szkół
Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Złożyło
się na nie wiele
imprez, m.in.:
debata „Szkoła

SZKOLNY RANKING

SPOŁECZNY projekt
„WSZYSTKIEGO DOBREGO” przy
współpracy z platformą „Zwolnieni
z teorii” realizowany przez uczniów na-

(nie) uczy”, występ szkolnego teatru
„Incydent”.
GRATULUJEMY wszystkim uczestnikom wszystkich imprez w całym roku 2019,
które udowadniają
ogromne: możliwości,
talenty i kreatywność
naszej młodzieży,
wspomaganej przez
grono pedagogiczne!

szej szkoły, który miał zwrócić uwagę na
ogrom nienawiści wokół nas.
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Z pamiętnika

ma "życie" jedynie w internecie. Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, Pinterest, Netflix i wiele
innych. Nie potrafię zliczyć, ile godzin straciłam
na nierobieniu tak naprawdę niczego
(przemierzaniu social mediów)... Staram się jakoś
odsunąć te uzależnienie i żyć jako offline. Naprawdę jest dużo lepiej, gdy podczas nauki nie się-

Wypoczęci po sylwestrze i studniówce? Nie?
Nie szkodzi, przed nami ferie zimowe, święta i...
maj. No, już nie przypominam.
Mam nadzieję, że się wybawiliście jak ja, a fajerwerków szczędziliście naszym
kochanym czworonogom. Ja balowałam około 400 km od domu,
więc zrobiłam sobie malutkie wakacje i wcale nie
żałuję 6 godzin przeznaczonych na dojazd i powrót pociągiem - zawsze to czas na książki i naukę. Co ciekawe, chyba pierwszy raz podczas całej
drogi nie skorzystałam z internetu w celach przepuszczania godzin na przewijanie Facebooka.
Trochę to ciekawe, jak skończony pakiet GB potrafi zadziałać na człowieka. Coraz częściej przeżywam rozterki na temat tego, że nasze pokolenie

rozczochranego maturzysty

W piękny sobotni wieczór,
25 stycznia 2020 roku klasy

trzecie naszej szkoły uczestniczyły w najważniejszym przyjęciu swojego życia - w balu ma-

gam po telefon, a do późnych godzin nie oglądam
tureckich filmów na temat budowania basenu w
środku pola. Czy któreś z Was też ubolewa nad
tym wszystkim?
Za nami studniówka NIEZAPOMNIANA,
bez komplikacji, z czymś czerwonym, nowym,
starym i pożyczonym … .
MB (bielatyna)

Poloneza Czas Zacząć …
turalnym. Studniówka
odbyła się w pięknym
dworku w Komornie.
Kreacje dziewcząt mieniły się kolorami,
szczególnie popularne był odcienie czerwonego oraz klasyczny
czarny. Przeważały długie kreacje. Tuż po przybyciu gości, odbyła się sesja
zdjęciowa wszystkich maturzystów. Zdjęcia były różne, niektóre
byłe nietypowe,
jak te z… podwiązkami
na głowie. Część oficjalną rozpoczynającą im-
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prezę prowadził niezastąpiony
duet: Martyna Bielawska (3G)
oraz Marcin Grzegorzak (3D).
Zgodnie z tradycją, głos zabra-

ła także pani dyrektor, Małgorzata Targosz, witając wszystkich gości. Kiedy pani dyrektor wypowiedziała słynne słowa POLONEZA CZAS ZACZĄĆ, przedstawiciele maturzystów w pięknych strojach
odtańczyli poloneza do muzyki Wojciecha Kilara z filmu
„Pan Tadeusz”. Po chwili dołączyli do nich nauczyciele,
uczniowie klas trzecich i osoby towarzyszące. Po tym
wzruszającym momencie, pani
dy-

rektor
wzniosła
toast lampką
szampana,
życząc
wszystkim
niezapomnianej zabawy. Maturzyści szaleli
prawie do
białego rana
przy akompaniamencie zespołu Soprano.

Myślę, więc piszę...
Nie uraczyliśmy porządnego
śniegu od początku tej zimy
i nawet zmarzluch mojego pokroju — istota człowiecza narzekająca na temperaturę niższą niż
pięć stopni niezależnie od ilości
snu, jaki zafundowała sobie poprzedniej nocy — trochę tęskni
za tym mokrym, mrożącym krew
w naczyniach włosowatych białym puchem, który po dwóch
dniach od zejścia na ten padół
łez przybiera odcienie od ciemnoszarego do rażąco żółtego.

Brak nie tylko tego, ale też wielu
innych — jak na przykład czyste
powietrze albo rozległe lasy zielonej Amazonii — cudu natury
świadczy o zjawisku, które jest
faktem i któremu trudno zaprzeczyć — stopniowej, ale sukcesywnej destrukcji naszej planety.
Niby wszyscy wiemy, że Ziemię
trzeba chronić, śmieci segregować, a emisję gazów cieplarnianych zredukować do minimum.
Jestem przekonana, że ostatnio
przynajmniej połowa z nas sły-
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W sali rozbrzmiewała różnego
rodzaju muzyka, od romantycznych ballad, po zaskakujący kawałek zespołu Queen
Bohemian Rhapsody..Całość imprezy uwieczniona została na
filmikach i zdjęciach. Jesteśmy pewne, że każdy z maturzystów na długo zapamięta
ten piękny wieczór.
Magdalena Kasprzak i Karolina
Szulc

szała o ognistej tragedii,
która dzień po dniu pozbawiała Australię środowiska naturalnego — życie straciło około miliarda zwierząt,
a pożary strawiły ponad 2500
domów. Zastanawiam się jednak,
czy gdyby jeden ze słynnych badaczy środowiskowych zapytał
któregoś z nas jak ten nasz bezcenny świat ratować, to czy
umielibyśmy choć w części wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie. Pozwolę sobie więc szybko podsumować niektóre z rozlicznych sposobów, by ulżyć
miejscu, które jak na razie jako

Myślę, więc piszę...
jedyne we Wszechświecie dysponuje warunkami umożliwiającymi
temu momentami wyjątkowo
słabemu kawałowi — gatunkowi
ludzkiemu — przeżycie.
Po pierwsze, wystarczy trochę pomyśleć. Poważnie. Zastanowić się, czy ta rzecz, którą właśnie
mam zamiar kupić, aby na pewno
jest mi niezbędna i nie do zastąpienia bardziej ekologicznym substytutem; czy zrobienie całych siedmiu dodatkowych kroków, by wyrzucić ten papierek po batonie do
kosza zamiast na trawę jest wyrzeczeniem zbyt dużym, aby się na nie
zdobyć; czy codzienna kąpiel zamiast prysznica naprawdę ma moc
odmienienia mojego życia (spoiler:
nie, nie ma. Raz na jakiś czas może
pomóc, ale tym, kto trzyma za stery, jesteś ty).

westowanie w energię odnawialną
albo wprowadzenie choć niektórych elementów diety roślinnej do

Po drugie, można zacząć
swojego życia — różnorodne bawymagać tego nie tylko od siebie
dania wykazują, że ilość wody zusamych, ale też od władz. Każda
żywanej podczas produkcji mięsa
wielka zmiana zaczyna się oczyi nabiału jest wręcz horrendalna,
wiście od zmiany zwykłych ludzi, a emisja gazów cieplarnianych
jednak jeśli jakaś potrzeba jest
okropnie wysoka. Nie namawiam
głośno i wyraźnie sygnalizowana, nikogo do całkowitego porzucenia
ludzie będący
dawnych
Do napisania felietonu zainspi- nawyków
u władzy na
pewno zwrócą
żywieniorowała
mnie
ciekawa
wystawa
na nią
wych, ale
uwagę.
na szkolnym korytarzu, poświę- pomyślcie
Może potylko —
starają się, cona faunie i florze na naszej gdyby każby ją zady człoZIEMI ...
spokoić, a
wiek zredumoże zukował spopełnie zignorują — przy
życie produktów pochodzenia
obecnych rządach nigdy nie
zwierzęcego o połowę, ogólne zawiadomo. Tak czy inaczej,
potrzebowanie na wodę, paliwo
usłyszą nas, a wraz z nimi
i wykarczowane lasy zmniejszyłoby
być może i cały świat.
się o tę połowę właśnie. Część
Spójrzmy chociażby na
z tych “oszczędności” poszłaby
Strajki Szkolne dla Klimatu,
oczywiście na zwiększoną produkMłodzieżowe Strajki Klimację żywności roślinnej, ale skoro ta
tyczne i Gretę Thunberg.
zużywa kilkukrotnie mniej zasoDa się? Da się.
bów, nadal pozostaje sporo do odPo trzecie (to są opcje dania naturze. Nie wiem jak Wam,
ale mnie ta perspektywa wydaje się
trochę… drastyczne, że tak
powiem), można pokusić się naprawdę kusząca.
o zmiany tak wielkie, jak naNiezależnie od tego, jak
mówienie rodziców na zainwielkie i przełomowe będą nasze
5

Myślę, więc piszę… c.d.

decyzje, a co ważniejsze działania, zawsze jakieś one będą i jakoś
naszą kochaną planetę wspomogą. Marzy mi się świat, w którym
nie żartuję, że nie muszę się martwić maturą, skoro i tak jej nie
dożyję, bo zmiana klimatu zabije mnie w pierwszej kolejności.
Puella

Nasza szkoła ma wieloletnie tradycje w pracach nad ochroną przyrody. W naszym po-

Czy wiecie że...
wiecie rosną tysiące drzew sadzonych przez
nasze starsze koleżanki i kolegów?
W latach siedemdziesiątych szkolne koło Ligi
Ochrony Przyrody zajmowało kilka lat z rzędu 1
miejsce w Polsce w konkursie na najlepiej pracujące
koło LOP. Zdobyliśmy wtedy przechodnią statuetkę żubra na zawsze!
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studniówką, a wizyty u fryzjera

czy kosmetyczki zaplanowały
Kto, z kim, kiedy, …
Nowy rok, nowe miłości! Mimo zimna za oknami niektórym
sprzyja całkiem ciepła aura, a to za
sprawą nowych par w naszej szkole! Kibicujemy i gratulujemy! Do
tych pań, które nie znalazły jeszcze
swojego księcia z bajki- spokojnie,
niedługo Walentynki, więc z pewnością i wam przydarzy się coś
romantycznego! Jakiś czas temu
została stworzona strona Spotted:
I LO na Facebooku, gdzie możemy dzielić się swoimi przemyśleniami na temat szkoły, szukać nowych znajomości, lub zadawać
pytania na każdy temat. Jest to
fantastyczny sposób na integrację.

Pomysłodawcom gratulujemy
świetnego pomysłu i wykonania!
Studniówka! Na to wydarzenie
czekali chyba wszyscy tegoroczni
maturzyści. Panie, wszystkie elegancko ubrane, z pięknymi fryzurami i wieczorowymi makijażami
wszystkie wyglądały jak po wyjściu
z gali Oscarów (jedna panna miała
nawet koronę na głowie!). Panowie, nie mniej wystrojeni, elegancko prezentowali się w garniturach.
Tak między nami zdradzimy wam,
że niektóre dziewczęta szykowały
się już przez cały tydzień przed

z prawie rocznym wyprzedzeniem! Cóż za determinacja!
(Mamy nadzieję, że nie zabraknie jej także przy nauce do matury).
Na początku nie zabrakło
tradycyjnego
poloneza w
czyli
przepięknym
wykonaniu naszych kolegów i
koleżanek. Gratulujemy udanego występu! Po wspólnym toaście pozostało już nic tylko dobrze się bawić! Najwięcej szalejącym na parkiecie z naszych
nauczycieli był ksiądz! Taki cichy i spokojny na co dzień...

Czar studniówki udzielił
się także wielu niepozornym maturzystom
których nigdy nie
posądzałybyśmy
o takie dobre umiejętności taneczne. Jak
to pozory mogą mylić! W ten dzień nawet największe śpiochy bawiły się do
samego końca, a najbardziej nieśmiali
tancerze szaleli nawet
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przy hitach disco polo! Wielkim
zaskoczeniem dla wszystkich
była dedykacja pewnego chłopaka piosenki „Perfect” Eda
Sheerana dla jego ukochanej!
Same chciałybyśmy doświadczyć takiej niespodzianki! Ciekawym akcentem był także występ
klasy 3g z piosenką „Ser mejor”
dzięki
szkolne ploteczki
której
zajęli 3 miejsce na zeszłorocznym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. Dla wszystkich była
to noc pełna niezapomnianych
emocji i chwil. Nie zabrakło
wzruszeń i radości! Teraz już
tylko ferie i ostatnia prosta aż
do matury. Wszystkim życzymy
udanych ferii zimowych, nabrania dużo energii na ostatnie
miesiące nauki a maturzystom
dużo pomyślności na maturach
próbnych!

POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ
1.Wiemy, że jest Pan absolwentem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Do jakiej klasy Pani chodził i
jakim był Pan uczniem ?

To była klasa o profilu żeglugowym. Uczyliśmy się prawdziwego marynarskiego rzemiosła,
dzięki temu dwa miesiące w roku
spędzałem na statku. Byłem raczej dobrym uczniem. Żeby dostać się do szkoły, trzeba było
przejść poważne egzaminy, które

stroju i ... czy jesteśmy ostrzyżeni
i ogoleni .
3. Czy chodził Pan na wagary?

Hmm…, niechętnie. Byliśmy
zgraną klasą ponad trzydziestu
chłopaków, więc bywało, że poniosła nas fantazja. Niezbyt często na szczęście. Obowiązywała
zasada „wszyscy za jednego”
i trzymaliśmy się jej w każdej
sytuacji.

we: locja , nawigacja, silniki
i mechanizmy okrętowe, meteorologia i wiele innych. Najciekawiej i tak było zawsze na
corocznych, dwumiesięcznych
praktykach zawodowych . Jeździliśmy na nie po całym kraju
– od Szczecina, po Kraków.
5. Czy można polubić historię i wiedzę o społeczeństwie? Jak to zrobić?

Powiem więcej! – nie wyobrażam sobie, jak można ich nie lubić? Chociaż wydają się od siebie
odległe, ściśle ze sobą są powiązane. Nie ma historii bez wiedzy
o funkcjonowaniu społeczeństwa
W tym numerze wywiad z panem profesorem Jackiem i odwrotnie. A co do „lubienia” –
wiele zależy od nauczyciela. Ja
Billińskim , wychowawcą kl.1sp
miałem szczęście do nauczycieli
tych przedmiotów. Nauczyli mnie
nie tylko dat, nazwisk i wydarzeń.
trwały kilka dni i „pokonać” sze4. Jaki był Pana ulubiony przedmiot
Zadawałem pytania i sam szukaściu innych kandydatów. Dlatego
w szkole?
łem odpowiedzi. Bardzo dużo
potem bardzo się staraliśmy, żeby
W szkole podstawowej
czytałem. Moja przygoda z histoutrzymać się w szkole. Przez mojęzyki i historia – byłem zaderią rozpoczęła się na strychu
ją klasę przewinęło się około
klarowanym humanistą.
podczas wakacji u dziadka. To
pięćdziesięciu uczniów. Do matuW szkole średniej najważniejbył stary dworek z niezliczoną
ry zostało nas 21 – zdało 100% !
sze były przedmioty zawodoilością „tajemniczych” miejsc
2.Dlaczego wybrał Pan tę szkołę ?
i szpargałów, które dla mnie były
Zawsze lubiłem po„skarbami”. Dziadkom pokazydróżować. To był począwałem się tylko, kiedy zgłodniatek lat 80-tych i dla młołem J
dego człowieka ciekawe6. W tym numerze opisujemy tegoroczną studniówkę. Jak wspomina Pan
swój bal?

go świata jedna z niewielu możliwości spełnienia
swoich marzeń
o „szerokim świecie”.
Wtedy w kraju funkcjonowały tylko dwie takie
szkoły i osiągnięciem było
same dostanie się do niej.
No i te mundury Na zajęcia nie można było
chodzić po cywilnemu
i codziennie przy wejściu
do szkoły jeden z dyżurujących nauczycieli kontrolował kompletność

Była połowa lat osiemdziesiątych, ostra zima i Dom Kultury w Koźlu. Tydzień zajęło
nam przygotowanie dekoracji
sali i programu artystycznego.
Pan dyrektor był człowiekiem z
zasadami i zarządził, że na balu
nie będzie nawet symbolicznej
lampki szampana. Czasy były
ciężkie, ale udało nam się zdobyć 3 radzieckie „Sowietskoje
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9. Jakiej muzyki lubi Pan słuchać? Co lubi Pan czytać?

Słucham różnorodnej muzyki
– zależnie od nastroju. Czytam
głównie książki historyczne
i uwielbiam polską klasykę, do
której wielokrotnie powracam
(przeczytałem Trylogię Sienkiewicza 5 razy i zawsze coś nowego odkrywam).
10. Wracając do tematyki szkolnej, jak ocenia Pan swoją klasę –
1sp?

Szampanskoje”; musiały wystarczyć na wszystkich
Gdy większość
nauczycieli zajęta
była tańcem usiłowałem dyskretnie otworzyć
szampana.... pod stołem. W
pewnym momencie korek wystrzelił i przeleciał kilka centymetrów od głowy Pana dyrektora. Mój wychowawca tańczący
obok złapał przelatujący
„pocisk” i szybko schował go
do kieszeni. Potem tylko się
uśmiechnął, a Pan dyrektor ...
pogroził mi palcem i również się
uśmiechnął. Wszyscy świetnie
się bawili do białego rana .
Chcę zaznaczyć, że w technikum
studniówka była po piątej klasie,
więc wszyscy mieliśmy rocznikowo 20 lat.

warzyszenia Miłośników Historii
„Explorator”. Gram na gitarze

To zespół wspaniałych młodych ludzi ogarniętych pasją:
siatkówką. Jeśli w życiu będą

POZNAJ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ, c.d.

7. A teraz chcielibyśmy zapytać o
Pana pasje. Co poza historią i wiedzą
o społeczeństwie najbardziej Pana
interesuje ?

Jest ich bardzo dużo. Od kilkunastu lat tańczę i śpiewam
w Zespole Pieśni Tańca
„Komorno”, dzięki czemu zwiedziłem wiele ciekawych miejsc
w Europie i w kraju. Należałem
do klubu motocyklowego, Sto-

i jestem modelarzem. Wychodzę z założenia, że w życiu należy wszystkiego spróbować, żeby
niczego nie żałować.
8. Jak spędza Pan wolny czas?

Kiedy tylko mam okazję podróżuję – głównie po Polsce.
Udało mi się również zwiedzić
Irlandię, do której wracam, kiedy tylko mogę. Dwa miesiące
spędziłem, zwiedzając Stany
Zjednoczone. Jeżdżę na rowerze
i uprawiam nordicwalking.
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dawać z siebie tyle co na boisku, to z pewnością czeka Ich
pasmo sukcesów. Nic nie przychodzi „od razu”, trzeba na to
zapracować. Ważne jest, żeby

swoją energię umiejętnie dzielić
pomiędzy sport i szkołę. Przed
nimi długa i niełatwa droga –
jednak jestem przekonany, że
doświadczenie, jakie podczas
niej zdobędą, przyda się nie tylko na boisku. (C.D. nast.. str.)

11. Co lubi Pan szczególnie w
swoim zawodzie?

co udało Im się osiągnąć. Może
troszkę dzięki mnie?

zadawać pytań, są ciekawi świata
i mają jakiś cel lub go poszukują.

Kontakt z młodymi ludźmi.
Radość ze wspólnych, małych
i większych sukcesów. W ciągu
34 lat swojej pracy przewinęło
się przez moje ręce wielu ludzi.
Często wracają i chwalą się tym,

12.Co najbardziej ceni Pan u
uczniów?

Dziękujemy za poświęcony nam
czas.
Dziękujemy też za przesłane nam
prywatne zdjęcia.

Chyba to, co każdy człowiek
w drugim człowieku: otwartość,
szczerość i uczciwość. Cenię
uczniów , którzy nie boją się

Trochę kulturki...
Czytam, bo lubię
Rok 2019 dobiegł końca, pora na podsumowanie w naszym
wydaniu. Chciałybyśmy przedstawić Wam 5 książek, które
urzekły nas najbardziej w minionym roku.
5. „Mroczne dzieje Elizabeth

cji. Jo Nesbø umiejętnie przedstawia zakończenie, które ciężko przewidzieć. Jest to jedna
z najlepszych części cyklu.
Wszystkim fanom kryminałów
polecamy zapoznać się z twórczością tego autora.
3. „Pozwól mi wrócić” B. A.
Paris – to trzeci thriller B.A. Paris. Autorka zdobyła uznanie
wśród czytelników dzięki mister-

2. „Perfekcyjna żona” JP Delaney - Autor przedstawia nam
thriller z elementami futurystycznymi. Przedstawione
w „Perfekcyjnej żonie” wydarzenia łączą w sobie świat uczuć
i nauki i wbrew pozorom nie są
tak nierealne, jakim wydają się na
początku. Naprzemiennie ukazywanie wydarzeń z przeszłości
i teraźniejszości pomaga nam

ZUPEŁNIE SUBIEKTYWNE PODSUMOWANIE
Frankenstein” Kiersten White Pozycja ta to historia Frankesteina opowiedziana na nowo w
świetny sposób. Jest to powieść
utrzymana w mrocznym klimacie, intrygująca oraz zaskakująca.
Poruszona historia to nie tylko
opowieść o genialnym, ale chorym, szalonym i przerażającym
umyśle człowieka, ale także
o potrzebie akceptacji, miłości,
przyjaźni.
4. „Nóż” Jo Nesbø - Dwunasta część serii o Harrym Hole
wyróżnia się genialnie zbudowanym napięciem, niesamowitymi
portretami psychologicznymi
bohaterów oraz odpowiednio
dawkowanym dynamizmem ak-

nie skonstruowanej fabule i budowaniu napięcia. Jest to wciągający i jednocześnie rozczarowujący kryminał psychologiczny.
Z jednej strony napisany jest
lekkim językiem, z drugiej zachowanie postaci z każdą kolejną stroną robi się niedorzeczne
i absurdalne. Narracja prowadzona jest z kilku perspektyw.
Książkę czyta się przyjemnie
i szybko. Nas wchłonęła całkowicie i zaskoczyła zakończeniem. Powieść autorki i utwierdziła nas w przekonaniu o słuszności jej wielkiego sukcesu. Warto poświęcić wieczór, by dać się
wciągnąć w niesamowitą historię.
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zrozumieć złożoność relacji pomiędzy głównymi bohaterami
i sprawia, że lektura staje się
jeszcze bardziej interesująca. Autor porusza tutaj wiele różnych
wątków i pozwala nam samodzielnie zastanowić się nad sensem ludzkiego istnienia, siłą miłości, granicami zaufania, a także
dostrzec, jak daleko może posunąć się człowiek owładnięty obsesją.
1. „Pacjentka” Alex Michaelides - Jest to książka z pogranicza
kryminału i powieści psychologicznej. Powoli rozwijająca się
akcja nabiera tępa z każdą przewróconą stroną.
C.d. na nast.. str.

Młodzi, zdolni...

c.d .z poprz. str.
Pisana dobrym stylem, niebanalna, ukazująca tajniki psychoterapii. Cały czas utrzymany jest w niej klimat tajemnicy, którą
koniecznie chce się rozwiązać. Bardzo
dobrze rozwinięta fabuła i ciekawie opisane postacie. Jest to zdecydowany faworyt
wśród przedstawionych pozycji.
Zaczytane Gaby & Grace

„Przeminęło”
Brak głosu,
który mnie uspokajał,
i zapewniał,
że nie odda mnie nikomu.
Przeminęło.

Tylko muzyka …
W ostatnim wydaniu „Cegły” podsumowaliśmy
rok 2019, jeśli chodzi o artystów polskich i zagranicznych. Natomiast warto wspomnieć o najlepiej
sprzedających się albumach polskich wykonawców. Oto moje Top 5 w oparciu o listę OLIS:
Na piątym miejscu - „chillwagon” – chillwagon
Na czwartym miejscu znajduje się „Pierwszy
dzień po końcu świata” – Sarius
Na trzecim miejscu– „Plansze” - Janrapowanie & NOCNY
Na drugim miejscu - „Pocztówka z WWA, lato
'19” -Taco Hemingway
I wreszcie na pierwszym miejscu zasiadł (a może podsiadł) Dawid Podsiadło z albumem
„Małomiasteczkowy”.
Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z muzycznych wyników zeszłego roku, a już teraz zapraszam do przeczytani następnego numeru gazetki, w którym zbiorę dla Was informacje na temat
lokalnych, dużych lub zagranicznych koncertów
zbliżających się nieuchronnie.
„Przestań, popsujesz klimat…” no i zepsułam niespodziankę :)
MB (bielatyna)

2020 już okrzepł.
A Wy?
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Dotyk jego ręki,
pieszcząc moje dłonie,
przyrzekłam sobie,
że tylko ja je będę trzymać.
Przeminęło.
Pustka w pokoju,
gdzie wcześniej była wypełniona.
i spragniona,
miłości drugiej osoby.
Przeminęło.
Łzy lecą z oczu,
policzki mokną,
jestem zatopiona tęsknotą,
a jedna osoba może ją ugasić.
Przeminęło.
Serce boli,
choć nie sługa,
ono zawsze mnie wysłucha,
jak osoba mieszkająca w nim.
Przeminęło.
LaurKa

Kocham kino …
Za nami rok 2019, który obfiscience fiction w lat
tował w wiele ciekawych propo80., Bumblebee porwie Was
zycji kinowych. Postanowiłam
i pozostawi w pozytywnym nawyłonić 5 filmów, które moim
stroju.
zdaniem zasługują na szczególną
3. „Jak poślubić miliouwagę widzów. Każdy znajdzie
nera”
w tym rankingu coś dla siebie.
Polska komedia w reżyserii
5. „Pewnego razu… w HolFilipa Zylbera to romantyczna,
lywood”
współczesna baśń o Kopciuszku.
Dużym atutem produkcji Zylbera
Najnowszy film Quentina Tajest główna bohaterka, która porantino jest jedną z najszerzej
trafi płynnie zmieniać się z kopkomentowanych produkcji. Film
ciuszka w gwiazdę na balu charyzachwyca klimatem lat 60., pięktatywnym, jednocześnie nie tranymi zdjęciami, a także ścieżką
cąc przy tym uroku. W filmie nie
dźwiękową. W obsadzie znalazły
brakuje humoru. Bohaterka lawisię takie gwiazdy jak Brad Pitt,
ruje między światem-bajką a zwyLeonardo DiCaprio i Margot
Robbie.
Scenariusz
ZUPEŁNIE SUBIEKTYWNE PODSUMOWANIE
koncenkłym życiem, w którym czuje się
truje się na aktorze usiłującym
znacznie bardziej swobodnie
przetrwać w Hollywood i jego
i naturalnie. Nieważne jak bardzo
przyjacielu, kaskaderze.
„Pewnego razu… w Hollywood
mocno trafia w gust i zainteresowania wielu kinomaniaków, którzy uwielbiają wszelkie makingofy i reportaże z planów. To chyba jedyne miejsca w show biznesie, gdzie jeszcze zostało trochę
magii i tajemnicy.
4. „Bumblebee”
To pozycja dla fanów
„Transformersów” lub po prostu
filmów science-fiction. Mamy
ukazaną tu przyjaźń Bumblebee
z dziewczyną, która staje się sercem opowieści. Scenariusz oparty jest na wciągającej historii, którą jest prosta, ale mądra, efektowna, pełna akcji, poruszająca
i czasem nawet zabawna. Jeśli
lubiliście przygodowe filmy
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lubimy bowiem swoje życie, czasem każdy z nas chciałby znaleźć
się w bajce. Jest to lekka komedia
dla marzycieli i ludzi, którzy choć
na chwilę chcą oderwać się od
codzienności.
2. „Joker”
"Joker" był jednym z najszerzej komentowanych filmów
2019 roku. Sporo mówiło się
o przejmującej roli Joaquina
Phoenixa, który wycielił się w
tytułowego bohatera. Reżyser
starał się, by to był zupełnie inny
Joker, niż wszystko to, co do tej
pory widzieliśmy w filmach i serialach. Jest to film, który jest nie
tylko o kimś i dla kogoś, ale przede wszystkim o czymś. Jest to
ubrana w komiksowe szaty historia o życiu i nieszczęściach Arthura Flecka. To opowieść kłopocząca widza wrażliwego na

krzywdę i aktywnie próbującego
przetrawić ogrom nieszczęść,
z którymi musi mierzyć się dzisiejsze społeczeństwo. Joker jest
drzazgą w naszych sumieniach
i powodem do refleksji.
1. „Boże Ciało”
Kameralny dramat
o przestępcy z poprawczaka udającym księdza jest najdojrzalszym, jak dotąd, dziełem Jana
Komasy. Reżyser dotyka wielu
spraw naraz. Odwołuje się do
najdelikatniejszych, stłumionych

emocji, które domagają się ujścia.
Trudno szukać w „Bożym Ciele” jakichś słabych punktów.
Obyczajowy dramat urzeka swoją prostotą, jak i poziomem towarzyszących seansowi emocji. Twórcy filmu w mocny sposób akcentują, co tak naprawdę
jest ważne – psychiczna higiena,
życie zgodnie z moralnymi, wartościami, bycie racjonalnym. Film
ten chociaż wydaje się kontrowersyjny (główny bohater udaje
księdza – to musi budzić emo-

cje), tak naprawdę mówi o ludzkich instynktach: od najprostszych, jak nienawiść czy pożądanie, po te nieco bardziej złożone,
jak miłość, przebaczenie i godzenie się z własnym losem.
„Boże Ciało walczy o
Oscara 2020, co utwierdza
mnie w przekonaniu, że nie
przypadkiem znalazł się na
najwyższym stopniu podium
mojej listy.
Kinomaniaczka Gaby

W świecie mody

odp. bibularz, obsadka ze stalówką

Studniówka to jeden z najważniejszych dni w życiu każdego młodego człowieka. Na ten niepowtarzalny bal, maturzystki zakładają piękne, wieczorowe suknie, przywiązując uwagę do każdego
szczegółu swojego wyglądu, panowie maturzyści
dbają o elegancką całość. Choć studniówka rozpoczyna symboliczne odliczanie do matury..., to
tego wieczoru, nikt nie myśli o nauce. Oto ranking najbardziej olśniewających kreacji tegorocznego balu maturalnego:
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Wraz z początkiem nowego roku pora
powspominać
najpiękniejsze chwile minionego 2019 .
Na samym początku myślę, że
warto wrócić do Mistrzostw
Świata w skokach narciarskich,
na których Dawid Kubacki zdobył złoty medal i został Mistrzem, awansując aż z 27 na
pierwsze miejsce i zdobywając
tytuł. Podsumowując skoki
narciarskie, nasza drużyna narodowa zdobyła również Puchar
Narodów. Było to piękne wyróżnienie dla skoczków, ale także całego sztabu trenerskiego.
Następnie nadszedł czas na lekkoatletykę, w której również
odnieśliśmy sukcesy. Justyna

Sport

Święty-Ersetic zajęła pierwsze
miejsce w biegu na 400m. Kolejnym triumfatorem był Marcin
Lewandowski, który także wygrał swój bieg na 1500m. Nasza
sztafeta popisała się świetnym
wynikiem, zajmując najwyższy
stopień podium. Kolejnym
sportowcem, który zwyciężył
był Adam Kszczot w biegu na
800m. Wyniki wszystkich naszych lekkoatletów przyczyniły
się do zdobycia przez naszą reprezentację Drużynowego Mistrzostwa Europy. Możemy cieszyć się także z sukcesów
w siatkówce, ponieważ nasza
męska reprezentacja zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie, które w tym roku odbędą
się w Tokio. Bardzo dobrze poradziły sobie kobiety choć nie-

the last night of the year
at the cemetery. They believe that ghosts of their
loved ones are with them
that special night. People bring
food and drinks and decorate the
graves during the New Year's Eve.
In Mexico, in addition to eating
grapes to the rhythm of a bell, you
should also wear red underwear. It
is believed that thanks to this treatment you will find the love of your
life in the coming year. You can
also meet people who walk around
their house or apartment with a

“HAPPY NEW YEAR”
New Year's Eve is one of the most
popular holidays, celebrated by
many people. However, each country has different ways of spending
the last night of the year. In Denmark, people jump off the chairs at
midnight in order to have good
luck in the new year. This symbolizes leaving old problems behind and
having a fresh start. In Chile, in a
town named Tulca, people spend

Wspomnień czar...
W naszej szkole było 5 fakultetów
„technicznych” w ramach wychowania
technicznego. Tu - pracownia gospodarstwa domowego. (1967 r.)
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stety nie dostały się na IO, to
zajęły 4. miejsce na Mistrzostwach Europy, które odbywały
się w Polsce. Był to duży sukces
naszej reprezentacji po kilkunastu latach. Reprezentacja Polski
w koszykówce odniosła duży
sukces, ponieważ pierwszy raz
od kilkunastu lat dostała się na
Mistrzostwa Świata, na których
pokonała faworyzowanych gospodarzy oraz ostatecznie wyszła z grupy. Niestety odpadli
w 1/4 finałów z dużo lepszą
reprezentacją Hiszpanii. W piłce nożnej kadrze Jerzego
Brzęczka udało się bez większych problemów zakwalifikować na Mistrzostwa Europy, na
których zagramy z Hiszpanią,
Szwecją, a trzeciego przeciwnika
poznamy w najbliższym czasie.

suitcase. The ritual should be practiced by everyone who wants to
make many interesting journeys in
the next 365 days. Of course, there
are also some traditions which are
shared around the world. They include shooting fireworks at midnight and drinking champagne.
Many people also make resolutions,
for example, they promise themselves to go to the gym regularly.
And what about you? Do you have
any resolutions this year or not at
all?

2010–2019: Rückblick auf ein Jahrzehnt
Es beginnt das dritte Jahrzehnt des XXI Jahrhunderts. Wir
alle hoffen dass, dieß noch besser
wird als das, welches schon vorbei ist. Es gab viele traurige, als

2012: Joachim Gauck wurde
zum Bundespräsidenten gewählt.
2013: Papst Benedikt XVI.
hat sein Pontifikat beendet. An-

2017 : Frank-Walter Steinmeier wurde zum Bundespräsidenten
gewählt. Der ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl ist verstorben.

auch schöne Momente für
Deutschland und für die deutsche
Bevölkerung. Lasst uns jetzt auf
die Erfolge und wichtigsten Geschehnisse die in Deutschland
geschehen sind schauen:
2010: FußballWeltmeisterschaft (3 Platz), Eurovision: Lena ,,Satellite”(3Platz)

gela Merkel wurde zum Bundeskanzler gewählt. FC Bayern München hat die Champions Leage
gewonnen.
2014. FußballWeltmeisterschaft(1 Platz) , Hitzerekord
2015: Flüchtlingskriese

2018: HSV ist als letzer Klub
der Bundesliga in die 2 Liga angestiegen.
2019: Ursula von der Leyen
wurde zur Präsidentin der Europäischen Kommission gewählt.

Zagadka
Kto zna poprawne nazwy „tego“? Odpowiedź ukryta w numerze. Znalezione?
To jeszcze powiedz, do czego „to“
służyło?
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REDAKCJA „CEGŁY”

Opiekun mgr

Piszą i tworzą:

B. Łydka

D.Drost, K. Mateja, A. Rum, W. Barczyk, L. Gorke, Plotkary, M. Bielawska, M.
Przezdzink, D. Dziacko, K. Szulc, N. Nowak, L. Kruk, M. Burza, T. Magiera, Puella.
Skład DTP: mgr Ryszard Więcek, Foto mgr W. Szkodziński i inni
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