
  

październik/listopad  2020 r. 

Krótka historia I Liceum, cz. 2 na kolejnych str. 

I LO szkołą pokoleń 2 

Myślę, więc piszę... 6 

Czytam, bo... 9 

W tym numerze: 

Kontynuujemy teksty związane z naszą szko-

łą, a wszystko z okazji  75. rocznicy jej po-

wstania. 

Dotarło do Redakcji, że wspomnienia i obrazy z dawnych lat spotkały się z zainteresowaniem naszych 

wiernych czytelników. Dziś jednak – oprócz „suchych”  faktów historycznych – nieco ciekawostek. Na po-

czątek – Sala Tradycji. 

Miała swój początek w gabinecie 215. Tam zgromadzono pamiątki, głównie dokumenty, 

związane z naszym liceum. Żołnierze kozielskiej jednostki wojskowej wykonali dla szkoły 

gabloty (niektóre mamy do dziś!) oraz plansze. Wtedy pierwszy raz „opublikowano” Tablicę 

Zasłużonych Absolwentów. Znalazła się tablica ze zdjęciami dyrektorów szkoły, listy nauczycieli. C. d. str. 2. 

 

Krótka historia I Liceum 

cz. 2 

Październik i listopad to kolejne 

miesiące, które przyniosły zmiany w 

naszym funkcjonowaniu. Wróciliśmy 

do nauczania zdalnego, za którym nie 

przepadamy. Wprawdzie fajne jest później-

sze wstawanie, niejeżdżenie autobusami i 

pociągami do szkoły, ale brakuje nam bezpo-

średniego kontaktu z koleżankami, kolegami, a nawet nauczy-

cielami. Nawet Święta Zmarłych czy 

Niepodległości były inne…  Propo-

nujemy jednak wykorzystać ten czas 

do ciekawszego spędzania chwil z rodziną, oglądania filmów, 

czytania zaległych książek, słuchania ulubionej muzyki. TEJ 

LEKCJI w naszym życiu nie możemy opu-

ścić! Wszystkim życzymy ZDRÓWKA!!! 
REDAKCJA 

Wstępniak 

Pisanie pamiętnika traktuję jak rachu-
nek sumienia, który sporządzam po 
każdym miesiącu nauki. Dzielę się 
tym, co mi się podoba, a co chciała-
bym zmienić. Jedyną różnicą, pomię-
dzy pisaniem a spowiedzią w konfe-
sjonale jest brak pokuty, który przyj-
muję z wielkim uśmiechem na 
ustach. 

Po pierwszych miesiącach nauki  
w nowej szkole mam niesamowicie 

ciekawe spostrzeżenia co do wyma-
gań i sposobów oceniania przez nau-
czycieli. Szczerze mówiąc, system 
nauczania zmienił się diametralnie. 
W podstawówce – wymagano od nas 
jedynie wiadomości, które omówili-
śmy na lekcjach. W szkole średniej – 
musimy poświęcać więcej czasu na 
naukę i prowadzenie notatek w do-
mu. Tym sposobem 
jesteśmy zmuszeni 
do podzielenia 
przedmiotów na te, które przydadzą 
nam się bardziej i te, które po prostu 
musimy zdać, a wszystko po to, by 

Z pamiętnika  

nie utonąć w morzu notatek  
i podręczników. A co do moich 
ocen – prócz dwóch trójek  
z matematyki, idzie mi napraw-
dę bardzo dobrze. I to dosłow-
nie, bo moje oceny to w więk-
szości piątki. Nie żebym się 
tutaj chwaliła, ale mam wraże-
nie, że nauka do sprawdzianów 

i kartkówek idzie mi trochę 
sprawniej niż w podstawówce. 
Jeszcze nie odkryłam dlaczego.  

Mariola 

skołowanego pierwszoklasisty 
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Serdeczności 

Będziemy przesyłać pozdrowienia ze zdalne-

go nauczania wszystkim koleżankom, kolegom, 

nauczycielom oraz innym czytelnikom naszej 

gazetki. Wszystkim życzymy ZDROWIA, uśmie-

chu na twarzy i optymizmu! Klasa 1b pozdrawia 

jako pierwsza! 

I Liceum Ogólnokształcące -  Szkołą Pokoleń  

Z I Liceum Ogólnokształcącym moja rodzina związa-

na jest od końca lat 40-tych XX wieku.  Relacje zapocząt-

kował mój ojciec  Henryk, który po II wojnie światowej 

jako reemigrant z Francji  trafił do Koźla i w naszym li-

ceum zdawał maturę w 1949 r. I to tak skutecznie, że 

jego nazwisko rozpoczyna Tablicę Zasłużonych 

Absolwentów (dokładnie nr 2 na tej tablicy). 

Najdłużej ze szkołą związany jestem  ja. Począt-

kowo 12 lat jako uczeń – 8 lat w Szkole Podstawo-

Pamiętając o 75 rocznicy powstania naszej 

szkoły, przybliżamy losy absolwentów.  

wej Nr 4 w Koźlu, później 4 lata liceum w klasie o pro-

filu matematyczno-fizycznym. Maturę zdałem w 1974r. 

Lata szkolne były super,  miałem świetnych nauczycieli 

( to dlatego jestem belfrem i to mój pierwszy nauczy-

ciel historii dr Ryszard Pacułt zaraził mnie pasją do tej 

nauki).  Po kilkunastu latach przerwy wróciłem do li-

ceum jako nauczyciel i pracuję w nim ponad dwadzie-

ścia lat. Taki mój los. 

Krótka historia rodziny profesora Piotra Pokrywki – 

nauczyciela historii  

Ciemne kotary 

podnosiły na-

strój… 

Trzeba też wspomnieć, że na 3. piętrze, obok gab. 

chemii, znajdował się w tamtych czasach Szkolny Kącik 

Historyczny. Uroczyste otwarcie miało miejsce w 1970. 

Z czasem, kiedy zaczęto stosować podziały na grupy, w 

szkole zaczęło brakować sal. To było przyczyną likwida-

cji Sali Tradycji w gab. 215.  Ówczesny dyr.. szkoły, dr 

Ryszard Pacułt przekazał część eksponatów do powsta-

jącego Muzeum Ziemi Kozielskiej (zwanego wtedy 

„basztą”). Inna część zbiorów, tych      (c.d. str. 4) 

historia... c.d. 
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Do klasy o profilu matematyczno-fizycznym chodziło również moje rodzeństwo, siostra Anna i brat Jacek.  

Trzecie pokolenie absolwentów I LO to moje córki Anna i Izabela, syn Michał i siostrzeniec Krzysztof. 

Na tym nie koniec – czwarte pokolenie to wnuczka Marta, która zdała maturę w 2009r.  

Do krótkiego tekstu, lecz długiej tradycji dołączam dwa zdjęcia: 

Zdjęcie  poniżej – Absolwenci I LO – od lewej siostra 

Anna, brat Jacek, ojciec Henryk, siostrzeniec Krzysztof, 

Piotr Pokrywka i syn Michał. 

Zdjęcie  powyżej – Absolwenci I LO – pierw-

sza od lewej córka Izabela, pierwsza od prawej 

córka Anna, druga od prawej wnuczka Marta,  

a w środku Piotr Pokrywka 
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Tym razem zdjęcia do czaru wspomnień doty-

czą eksponatów z Sali Tradycji. Skoro nie 

możemy jej zwiedzać teraz, to choć w ten 

sposób zaglądniemy do jej zasobów…  

drobniejszych, znalazła się w gab. historycznym na 1. 

piętrze, w Sali 112. Nie szukajcie ich tam! Zachowane 

resztki znalazły się również w miejskim muzeum.  

Sala Tradycji znalazła się 

pierwszy raz tam, gdzie jest dziś. 

Kolejny „głód” pomieszczeń spo-

wodował, że wszystkie pamiątki 

związane z naszym LO powędro-

wały do strysznego gab. histo-

rycznego, 303, a pomieszczenie 

stało się najpierw gabinetem pe-

dagoga, potem gabinetem pla-

stycznym, potem – stało niezago-

spodarowane. 

Choć pomysłów na jej prze-

znaczenie było wiele, ówczesny 

dyr. Ryszard Więcek zdecydował 

o reaktywowaniu Sali Tradycji. 

Wiele miesięcy żmudnej pracy 

włożył prof. Piotr Pokrywka, ab-

solwent Naszej Szkoły i znawca (jak dyr.. R.W.) Jej historii.  

21 kwietnia 2016 r. miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi. Do najważniej-

szych eksponatów należą: dwa sztandary szkoły – historyczny z 1959 r. i aktualny, 

dyplomy i odznaczenia dla I LO, stare fotografie i dokumenty, kroniki szkoły od 

1945 r., Tablica Zasłużonych Absolwentów, wydawnictwa książkowe autorstwa 

absolwentów, dyplomy uczniów i drużyn i różne pamiątki po uczniach i nauczy-

cielach.    C. d. na str. 5. 

historia... c.d. 

Zdjęcie powyżej – Szkolny Kącik Historyczny w dzisiejszej Sali Tradycji. Obok – zwie-

dzająca uczennica. Zwróćcie uwagę na kilka faktów: to jedno z pierwszych kolorowych 

zdjęć związanych z LO, uczennica w mundurku, z tarczą na ramieniu i w pantoflach. 

Tak, tak, w naszej szkole były niekiedy czasy, gdy przynosiło się papcie! Widać też 

wchodzącą do szkoły coraz odważniej modę mini (tu – 1970 r.). 

Wspomnień czar... 
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Październik i listopad okazały się niezwykle trudne dla 

uczniów, a szczególnie dla nas, maturzystów. Zdecydowa-

nie zdążyliśmy poczuć, ze przygotowania do matury na-

prawdę się zaczęły. Nauczyciele nie zwalniali tempa, a ma-

teriał realizowaliśmy prędko i ambitnie - w końcu każdy 

chciał odpowiednio wykorzystać szkolny czas w normal-

nych warunkach. Nawet przyzwyczaili-

śmy się do noszenia maseczek, jednak 

sytuacja i tak wymusiła na wszystkich 

powrót do nauczania zdalnego. Chyba 

nikt z trzecioklasistów nie przyjął tej wiadomości z entu-

Z pamiętnika  

zjazmem. Jednak teraz stosunek do lekcji online nieco się 

zmienił, nasza uwaga wzrosła wraz z obecnością podczas 

zajęć…  Czas pędzi, a termin matury się zbliża! Nie po-

zostaje nam więc nic innego, jak przyzwyczajenie się do 

obecnych warunków i skupienie się na lekcjach. Nie wia-

domo przecież, kiedy znów wrócimy do szkoły. Choć 

teraz mamy utrudnione zadanie, to od nas zależy, na ile 

przygotujemy się do matury, dlatego nasza motywacja 

powinna wzrosnąć podwójnie. Mimo wszystko, nie jest 

to takie proste, każdy wolałby usiąść w klasie wśród zna-

jomych i wspólnie przygotowywać się do matury. Mamy 

też świadomość, że to nasz ostatni wspólny rok! 

Maturzystka Kasia 

rozczochranego maturzysty 

C. d. historia… Gabloty stojące (te zabytkowe), wiszące i fotogramy widoków szkoły z epok… Na drugim zdjęciu 

zawartość jednej z gablot – szkolne tarcze, które nosiło się na lewym ramieniu. Przyszyte, nie przypięte. Sprawdzano! 

Wygląda smakowicie? 

 

 

Poszukaj przepisu na dalszych 

stronach gazetki. Jeśli ktoś 

spróbuje wykonania tego wy-

pieku, prosimy o opinię!! 
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eksponaty w Sali Tradycji 

„Tego” było 35 szt. w gabinecie matematyki. Uczono  
użytkowania „tego” w podręczniku  do kl. 2. “To” to jest ręczny 
kalkulator.  Spytajcie rodziców o nazwę... 

Patriotyzm, patriotyzm, patriotyzm... 

czuję się notorycznie osaczana tym poję-

ciem:  a to przez media, a to przez nauczy-

cieli, a to przez rodziców, lecz czy tak na-

prawdę ktokolwiek z nas wie, co patrio-

tyzm w istocie oznacza? Śmiem  twierdzić, 

że nie do końca, gdyż w obecnych czasach 

“miłość do ojczyzny” stała się  wybitnie 

pojemnym pojęciem i oprócz stricte sza-

cunku do kraju, zaczyna zawierać inne,  

mniej ciekawe i wzniosłe “dodatki”. Wobec 

tego, gdzie można znaleźć istotę patrioty-

zmu?  W 

mojej opinii 

warto prze-

śledzić, jakie poglądy na ten frapujący temat 

wyłaniają się z  tekstów rodzimej kultury.   

Pozwolę sobie zacząć od Ignacego Kra-

sickiego. Zapewne ktoś się zaraz obruszy:  

“Jak to, co jakiś XVIII – wieczny twórca 

ma do współczesnego patriotyzmu?” Spo-

kojnie,  już tłumaczę: jego “Hymn do miło-

ści ojczyzny” stanowi swego 

rodzaju fundament polskiej  

liryki patriotycznej. Tuż po swo-

im wydaniu stał się hymnem 

Szkoły Rycerskiej. Czyż słowa  

“Święta miłości kochanej ojczy-

zny, Czują cię tylko umysły po-

czciwe” lub “Kształcisz  kalec-

two przez chwalebne blizny, 

Gnieździsz w umyśle 

rozkoszy prawdziwe” nie 

brzmią pięknie? W jego opisie 

widać ogromne oddanie w służ-

bie kraju, szacunek i miłość do  

niego, bez zbędnego grania na 

emocjach obywateli, czy wska-

zywania palcem, kto jest  do-

brym Polakiem, a kto nie. Klu-

czowe, dwie ostatnie linijki “Byle cię 

można wspomóc,  byle wspierać, 

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umie-

rać”, to deklaracja, że będzie się ro-

bić  wszystko dla wsparcia i rozwoju 

ojczyzny... 

Jako, że “Hymn do miłości oj-

czyzny” stał się wzorem patriotyzmu 

w kulturze  zupełnie niezamierzenie 

przez twórcę, więc nie jest tutaj 

(chyba) najszczęśliwszym  przykła-

dem, ośmielę się wziąć na tapetę 

kultową piosenkę “Nie pytaj o Pol-

skę” śp.  Grzegorza Ciechowskiego.   

Myślę, więc piszę... 

Rozważania na temat 
współczesnego patriotyzmu  

A to pradziadek Dysku twardego – magnetofon kasetowy do  
zapisu i odczytu programów i danych. Ten model był do 
mikrokomputera ATARI. 

Półautomatyczna kamera Krasnogorsk  16 mm produkcji 
radzieckiej, dar dla szkoły jej absolwenta, redaktora Karola 
Szyndzielorza. Swego czasu – jeden z czołowych redaktorów. 
Widoczne z boku białe kółko ze srebrnym kluczem służyło do 
nakręcania napędu sprężynowego. 

Jedne z medali dla szkoły – medal PCK i medal srebrny Rady 
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa  
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Z tego utworu wyłania się piękne 

porównanie Polski do ukochanej ko-

biety, pełnej  wad, lecz którą podmiot 

liryczny kocha ponad wszystko. 

Związek ten jest wyśmiewany, nieak-

ceptowany przez grono znajomych, 

lecz Obywatel G.C. twardo deklaruje 

“Ale sypiam z nią, choć śmieją ze 

mnie się i drwią” i, że nie może być  

z inną.  Zwraca uwagę m.in. na naro-

dową wadę Polaków, czyli pijaństwo. 

Ciechowski przede  wszystkim nie 

pokazuje wyidealizowanych obraz-

ków, że “wszystko jest dobrze”, że 

pomimo trudnej sytuacji w kraju, nie-

chęci ludzi, czy  zaniedbanego krajo-

brazu, wciąż można kochać Polskę.  

Nieco inne oblicze patriotyzmu 

ukazuje Muniek Staszczyk w piosence 

“Pola”.  Zatroskany bohater liryczny 

próbuje sprowadzić na ziemię tytuło-

wą Polę, przemówić jej  do rozsądku, 

aby nie dawała się wykorzystywać i 

przestała żyć marzeniami o wielkości,  

które nie mają szansy się spełnić. Po-

cieszenie i nadzieję na poprawę ojczy-

zny wyrażają  słowa “O Pola, nie... 

Dasz radę wierzę w Ciebie”. Utwór 

ten stanowi  komentarz do  współ-

czesnej sytuacji w Polsce i pokazuje, 

że patriotyczne jest również dostrze-

ganie nadużyć,  które przejawiają się 

w ojczyźnie oraz reagowanie na nie. 

Dlatego tym zabawniej brzmi  zdanie 

niektórych osób: “Jeżeli krytykujesz 

swój kraj, to nie nazywaj się Pola-

kiem!”.   

Na koniec pozwoliłam sobie 

zostawić najbardziej kontrowersyjny 

ze wszystkich  przykładów, miano-

wicie bardzo popularne wśród mojej 

grupy wiekowej “Polskie Tango”  

Filipa Szcześniaka. Sam utwór przez 

grupy o bardziej radykalnych poglą-

dach określany jest  jako antypolski, 

gdyż skupia się w dużej mierze na 

krytyce państwa polskiego, a w re-

frenie  pojawia się zdanie “I to ma 

sens, bo przestałem wierzyć w Pol-

skę dawno”, jednakże  wyłącznie 

taki odbiór 

tego utworu 

jest moim 

zdaniem 

krótko-

wzroczny. 

Autor skupia 

się  tutaj na 

przemianach 

w polskim 

społeczeń-

stwie, go-

spodarce, a 

nawet polity-

ce od lat 90  XX wieku do 2020 

roku i, choć większość tekstu to 

“lista wad”, ważne, w mojej ocenie 

są  tu słowa: “Czy ją kochasz? Bar-

dzo, mówię szczerze”. Dlaczego 

akurat ten tekst jest tak  popularny 

wśród młodzieży? Dlatego, że po 

pierwsze jest “na czasie”, punktuje 

wady polskiego społeczeństwa, po  

trzecie wyśmiewa absurdalne myśle-

nie niektórych przedstawicieli star-

szego pokolenia,  oparte często na 

propagandzie zasłyszanej w me-

diach, czy przeczytanej w interne-

cie. 

Osobiście uważam, że patrio-

tyzm to przede wszystkim jedność 

z  współobywatelami i troska o ich 

dobro. Mogłabym powiedzieć 

“Jestem obywatelką  świata”, gdyż 

nie jestem ściśle związana z teryto-

rium Polski i chciałabym podróżo-

wać  dookoła świata, mieszkając w 

najciekawszych zakątkach Ziemi, 

jednakże zawsze będę  czuła więź  

z rodziną, przyjaciółmi i innymi 

Polakami, pielęgnowała tradycje  

i wspierała  polską kulturę oraz 

posługiwała się językiem ojczy-

stym, który w mojej opinii najlepiej  

świadczy o naszej jedności. 

Wiki 

Jeszcze w październiku w naszym liceum odbyły się 

wybory przewodniczącego szkoły. Bardzo profesjonal-

nie wyglądało stanowisko komisji, uczniowie i nauczy-

ciele oddali głosy na swoich kandydatów, obowiązywała 

także cisza wyborcza. Kandydujący mieli szansę zapre-

zentowania się, przedstawiając swoje propozycje spra-

wowania funkcji w szkole. Ostatecznie wygrała Karoli-

na Kabot, której serdecznie gratulujemy. 

Plotki, ploteczki 

Zdalne nauczanie komplikuje nam pracę  

w zdobywaniu ciekawostek z życia uczniów i nau-

czycieli. Wiemy jednak, że niektórzy 

„uczestniczą” w  lekcjach, leżąc w łóżku nawet na 

6. godzinie. Są też tacy, którzy zapominając wyłą-

czyć mikrofon, oglądają swoje ulubione seriale  

w trakcie za-

jęć. Ale chyba 

najbardziej 

zaskoczył nas jeden z kolegów, który w czasie 

lekcji wyprowadzał psa.     Cd str. 9 

KTO, Z KIM, KIEDY  
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Przy oknie stanął zmartwiony młodzieniec,  

Usta miał drżące i wzrok niespokojny,  

A jednak w tym wzroku skryło się coś więcej,  

Tak jakby... 

– „Czego tam szukasz?” –  Stanął przy nim chłopak: 

Wesoły, światowy i nieco beztroski. 

– „Czy za miłością niespełnioną wzdychasz? 

Czyś sam ją zostawił i teraz żałujesz?” 

Młodzieniec odparł: – „Jam jej nie zostawił, 

Choć rani i serce na strzępy rozrywa, 

Choć wciąż jest nie taka, o jakiej bym marzył,  

Ojczyzny mojej kochać nie przestanę.” 

Zapytał chłopak: – „Ach, więc tyś patriota?” 

– „Tyś nie, przyjacielu?”  

– „Jam już dawno nadzieję stracił  

Na czasy spokojne,  

Na więcej pieniędzy,  

Na ludzi mądrzejszych,  

Na pokój wśród braci.  

Mnie już ta Polska nieustannie męczy,  

Mnie już przestało cokolwiek obchodzić.  

Siły straciłem... 

Niech ci w stolicy o swój kraj się troszczą,  

Ja się z szeregu wychylać nie będę.” 

Posmutniał młodzieniec, słysząc przyjaciela, 

Wzrok utkwił w polu maków za oknem. 

I nadal w tym wzroku coś więcej skrywał, 

Tak jakby wciąż…  

– „Nie trzeba gwałtowności, aby być patriotą. 

Prawdziwy patriotyzm jest w sercu otwartym. 

O sąsiada się zatroszcz, śmieci pozbieraj, 

Miej czystą mowę, o przodkach pamiętaj. 

A kiedy ci przyjdzie dzieci wychowywać,  

Miłość w nich piękną do rodaków zaszczep. 

Młodzi zdolni... 
Polska to nie tylko pola, morze, lasy, 

Lecz na tych ziemiach żyjąca wspólnota.  

Każde pokolenie cierpi na swój sposób: 

Ginąc za ojczyznę, czy znosząc niewolę… 

Są i cierpienia czasów współczesnych: 

Zagubione serca konfliktem złamane, 

I widok, jak się nawzajem niszczymy, 

I odrzucenie, gdy dążysz do zgody,  

I to gorzkie uczucie złudnej bezsilności.” 

W myślach się zatopił,  

Znów utkwił wzrok w makach,  

Lecz wzrok ten nic już nie skrywał, a krzyczał,  

Że wciąż może zmienić kochaną ojczyznę.  

Że wciąż ma nadzieję. 

Nadzieje czasów współczesnych 

AGA 

Są też takie lekcje, na których 

pokazujemy swoje młodsze ro-

dzeństwo, ukochane psiaki czy 

cudowne koty. Niekiedy na 

lekcje wpadają nasi rodzice, 

narzekając, że mamy bałagan w 

pokoju. 

Dochodzą nas słuchy, że nie-

którzy nie doceniają swoich nau-

czycieli i pisząc sprawdzianiki onli-

ne, czekają na rozwiązania zadań 

przez najlepszych. Potem okazuje 

się, że wszyscy mają takie same 

rozwiązania, a nawet te same błę-

dy. Hmmm… 

Przeżyliśmy także strajk kobiet, 

w który zaangażowała się mło-

dzież naszego kraju. My także bra-

liśmy udział w taki, czy inny spo-

sób. Szkoda, że niektórzy nauczy-

ciele mieli nam za złe, że zmienili-

śmy nasze ikonki na błyskawice. 

Czyżbyśmy nie mieli prawa do 

wyrażania swojego zdania? 

c. d. Plotki... 
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komiks nr 1. 

Czemu o tym piszę ? 

Dlatego że w tym razem tę nagrodę otrzymał Ra-

dek Rak za książkę pt. „Baśń o wężowym sercu albo 

wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. Do tego momentu 

wszystko może się 

wydawać normalne 

(jakiś facet otrzymał 

nagrodę za książkę) - 

tylko nie w jego wypadku. Z wykształcenia nie jest on 

w ogóle powiązany z pisaniem, jest lekarzem wetery-

narii. 

Trochę kulturki... 

Czytam, bo lubię 

Nagroda Nike to najbardziej prestiżowa 

nagroda literacka za książkę roku. Jej celem 

jest promocja polskiej literatury współcze-

snej (ze szczególnym uwzględnieniem po-

wieści). Może nie jest tak bardzo znana jak 

Nagroda Nobla, jednak myślę, że dla pisarzy 

bardzo ważna.     

Śledzimy w niej losy młodego Kóby Sze-

li, wzrusza nas miłość, jaką obdarzyła go 

Żydówka Chana, przeżywamy zauroczenie 

zmysłową Malwą, wędrujemy przez krainę 

baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć 

zapach 

krwi raba-

cji 1846 

roku. 

Radek Rak napisał powieść o dobru  

i złu, które czają się w każdym z nas, o nie-

równych szansach, o Galicji, Polsce. Po-

wieść pełna jest ironii i humoru, a także 

mrokiem ludzkich serc. 

Myślę że będziecie czytać ją z przyjem-

nością :D 

Nixa 

Literacka Nagroda Nike 2020 
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W ostatnim czasie pojawił się nowy album me-

talcore’owego zespołu pod nazwą Bring Me The 

Horizon. Nosi on tytuł „POST HUMAN: 

SURVIVAL HORROR” i jest to pierwszy z serii 

czterech minialbumów, których zespół ma zamiar 

wydać. Jego datę premierową przypisuje się na 30. 

października 2020 roku. 

Słuchając otwierającego cały album „Dear Dia-

ry,” słyszymy tak samo agresywne dźwięki jak za 

czasów debiutu zespołu, lecz również po tej pio-

sence czujemy, jak wielki postęp poczynił zespół 

od tamtych czasów. Tekst tej piosenki nawiązuje 

do gry „Resident Evil”, a następny kawałek 

„Parasite Eve”, który jest jednym z moich ulubio-

nych, jest nazwany na cześć gry o tym samym tytu-

le. Utwór ten opowiada o cza-

sach pandemii, w których przy-

szło nam żyć. Twórcy piosenki 

wyraźnie zaznaczają, że jeśli nie 

zaczniemy walczyć z wirusem, 

wszyscy zginiemy. Z kolei pio-

senka „Ludens” powstała na 

potrzeby ścieżki dźwiękowej do 

gry „DEATH STRANDING”: 

Timefall. 

„Teardrops” to jedna z 

bardziej dynamicznych i me-

talowych piosenek, która 

bardzo szybko wpada w 

ucho. Opowiada ona o dorastaniu w cza-

sach wszechobecnej technologii oraz o 

walce z depresją. Oliver Sykes, wokalista 

BMTH, opisuje płytę jako jedno z najlep-

szych dotychczasowych dokonań zespołu. 

W albumie tym nie brakuje również du-

etów z innymi artystami, takimi jak YUN-

GBLUD, BABYMETAL, Nova Twins czy 

Amy Lee. Utwór wykonany w duecie z 

ostatnią artystką zamyka cały album. Jej 

tytuł to „One Day the Only Butterflies Left 

Will Be in Your Chest as You March To-

wards Your Death” i jest jedną ze spokoj-

niejszych piosenek, mi-

mo że jest nastrojowa, to 

posiada bardzo brutalny 

tekst. 

Album „POST HUMAN: 

SURVIVAL HORROR” 

otrzymał bardzo skrajne 

opinie, jednak większość z 

nich jest pozytywna, a fani 

nie mogą się doczekać ko-

lejnych części tej mini-sagi. 

 

 

Tosia 

Tylko muzyka … 

Przepis prosto z Włoch, prawdziwy i oryginalny! Włoski deser Tira-

misu w klasycznej odsłonie. Krem przełożony podłużnymi biszkoptami 

nasączonymi kawą z likierem. Całość posypana jest kakao i podawana 

po schłodzeniu. 

POTĘGA SMAKU 

 250g serka mascarpone 

 250g śmietanki 30% 

 250g cukru pudru 

 2-3 jajka 

 

 

 250g mocnej czarnej kawy 

 25ml Likier Amaretto 

 Ok. 300g podłużnych  

biszkoptów 

SKŁADNIKI: 

Oddziel białka od żółtek i ubij żółtka z cukrem, aż cukier się roz-
puści. Dodaj mascarpone i mieszaj do uzyskania gładkości. Białka 
ubij na sztywna pianę, a następnie dodaj je do masy. W osobnym 
naczyniu ubij śmietankę i połącz ją z masą. 

c.d. na nast.. str. 

PRZYGOTOWANIE: 
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Przed ekranami komputerów 

podczas e-lekcji nie przykładamy 

większej wagi do ubioru. Ubiera-

my wygodne dresy. Z coraz dłuż-

szymi i chłodnymi wieczorami 

sięgamy po ciepłe, wełniane swe-

try oraz grube skarpety. Na pół-

kach sklepów z butami widzimy 

już kozaki, szaszki czy śniegowce. 

Szukamy w naszych szafach czap-

ki oraz szaliki przed wyjściem  

z domu. W dzisiejszych czasach 

stawiamy na wygodę, ale jak było 

w latach sześćdziesiątych XIX 

wieku w Ameryce? Poszukajmy 

odpowiedzi w filmie. 

 Bohaterkami adaptacji kultowej amerykańskiej 

powieści ''Małe kobietki" Louisy May Alcott są 

cztery siostry March – Jo, Meg, Beth i Amy, które 

dorastają w zubożałej posiadłości Orchard House. 

Niegdyś opływały w luksusy, teraz żyją w ubóstwie. 

Pomimo trudnej sytuacji materialnej, starają się  

z optymizmem patrzeć w przyszłość i każdego 

dnia urozmaicać swoje skromne życie. Ekranizacja 

zdobyła  Oscara za najlepsze kostiumy.  Sekretem 

Jacqueline Durran dopasowania strojów do postaci 

były obrazy oraz fotografie z czasów wojny sece-

Kocham kino … syjnej. Dla każdej siostry designerka stworzyła 

kontrastujące wzory i użyła innej palety kolorów, 

by jak najlepiej oddać ich odmienne charaktery.  

Dla Jo, którą gra Saoirse Ronan, Durran użyła 

czerwieni oraz odcieni niebieskiego. Dla Amy –  

w tej roli Florence Pugh - 

została stworzona garde-

roba w jasnoniebieskie 

odcienie. Dla najstarszej 

Meg, w której postać wcieliła się Emma Watson, 

Durran zarezerwowała pastelowe odcienie zieleni 

i lawendy. Łagodną Beth natomiast, graną przez 

Elizę Scanlen, projektantka ubrała w delikatne 

brązy i róż.  

Mimo niewątpliwego sukcesu, kostiumy szyb-

ko zostały skrytykowane przez ekspertów. Wiele 

osób zauważyło, że ubrania nazbyt czyste i często 

zmieniane przez bohaterki, nie pasowały do co-

dzienności biednej rodziny w tamtych czasach. 

Kolejnym błędem projektantki, zdaniem kryty-

ków, były rozpuszczone włosy bohaterek. W la-

tach sześćdziesiątych XIX wieku kobiety upinały 

włosy. Powodem wyboru takiej fryzury była wy-

goda podczas pracy. Widzom zabrakło słynnych 

czapek znanych pod nazwą "bonnets". Natomiast 

eksperci są zgodni z faktem, że każda bohaterka 

otrzymała idealnie dobrany styl do charakteru. 

Warto obejrzeć ten film i samemu ocenić, czy 

nagroda Oscara za najlepsze kostiumy powinna 

być w rękach Jacqueline Durran. 

i świat mody... 

Dodaj likier Amaretto do kawy. Wlej ¼ mieszanki mascarpone do 
naczynia do serwowania i równomiernie rozprowadzić. Zanurz po-

dłużne biszkopty w mieszance kawy i umieść na wierzchu pierwszej warstwy ciasta w naczyniu do serwowania. 
Dodaj kolejną warstwę mieszanki mascarpone, a następnie przykryj biszkoptami maczanymi w kawie. Powtórz 
ostatni krok i dodaj ostatnią część masy mascarpone. Posyp cienką warstwę gorzkiego kakao na powierzchnię. 
Wstaw do lodówki na 2 godziny przed podaniem. 

Smacznego! 

c.d. „Potęga smaku” 
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Jeder kennt das Oktoberfest. Bayern, Gesänge, 

Freude und Bier. Eine Tradition die über 200 Jahre 

alt ist! In diesem Jahr wurde das Oktoberfest offiziel 

abgesagt. Es war das erste mal nach dem II Welt-

krieg, dass es abgesagt wurde. In der ganzen Ge-

schichte wurde es mehrere Malle abgesagt, wegen 

Krankheiten und Kriegen. Jedoch wurde in diesem 

Jahr gefeiert. Das große Fest war abgesagt, aber in 

Restaurants gab es die traditionellen Gerichte mit 

Bier und der Orchester, wobei die Abstände und De-

sinfektion und alle Sanitäre Vorschriften eingehalten 

wurden. Das größte Bierfest in diesem Jahr war in 

China! Die Stadt Qingdao war jedes Jahr die Zweite 

Stadt im Bierfest- Ranking. Da das münchner Fest 

abgesagt wurde, war das Chinesische das Größte in 

diesem Jahr. Obwohl des Koronavirus kammen mehr 

Leute als in den vergangenen Jahren. 

OKTOBERFEST 2020 

+Halloween in essence “All Hallow Even “. 
Custom goes back to the tradition of the Celts , who lived 
in what is now England, Scotland , Wales and Ireland. 
They believed that on the last day of the year , 31st Octo-
ber ,the spirits of the dead have been visiting earth. 
 
In the United States of 
America , Halloween is 
celebrated very loudly. 
Houses are being decorated with webs , skeletons etc. In 
the evening of 31st. October , children disguised as va-
rious creatures wander from house to house demanding 
sweets , saying “Trick or treat”. 
 
This year the holiday looked slightly different . Due to 
pandemic , children in majority stayed at home to keep 
them and others safe . However Americans weren’t eager 
to resign from entertainment . That’s why some of them 
installed special candy chutes , which allowed them to 
follow safety rules . In result it allowed them to keep en-
joying and celebrating Halloween and the children could 
eat delicious candies. 

„TRICK OR TREAT” 
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