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Prezentacja członków
samorządu uczniowksiego
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W wyborach samorządu brało udział wielu uczniów, którzy mogli zaprezentować swoje 
kandydatury. Po głosowaniu, ostatecznie wybralismy 5 osób, a przewodniczącą została 
Maria Nowakowska z 2J.
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Rewitalizacja dziedzińca 
szkoły

    W tym roku została ogłoszona 
kolejna edycja konkursu „Fundusz 
Samorządów Uczniowskich”. Projekt 
ten będzie realizowany od 1 marca 
2021 do 31 października tego 
samego roku. Nasza szkoła zdecy-
dowała się na projekt pt. 

„Młodzieżowe patio- rewitalizacja dziedzińca szkoły”. 
              Głównym celem tego pomysłu jest przystosowanie dziedzińca do 
spędzania przerw na świeżym powietrzu, w przestrzeni przyjaznej dla uczniów. 
Idea ta zakłada stworzenie z materiałów pochodzących z recyklingu oraz opon 
samochodowych foteli i stolików. Ponadto przerobione zostaną stare blaty 
ławek uczniowskich na skrzynie, w których zostaną zasadzone kwiaty i zioła. 
Rośliny te w późniejszym czasie będą wykorzystane w celach spożywczych w 
szkolnym sklepiku. Wraz z rozpoczęciem tego projektu zostanie przeprow-
adzony konkursy na najlepsze graffiti. Szczęśliwy zwycięzca konkursu będzie 
mógł zrealizować swój projekt na jednej ze ścian budynku szkoły. Założony cel 
wpisuje się w prowadzoną od dwóch lat ekologiczną akcję w naszej szkole. 
W naszym liceum wprowadziliśmy już segregację śmieci, stworzyliśmy świ-
etlicę z europalet, a teraz przyszedł czas na poszerzenie jej o dodatkową strefę 
relaksu. Opony, które zostaną pozyskane z jednego z warsztatów samocho-
dowych będą przeznaczone do stworzenia siedzisk i stolików do dyspozycji 
społeczności szkolnej. W planach jest także zakup dwóch parasoli z betonowy-
mi podstawami, które będą chroniły przed słońcem w upalne dni. 
                Projekt ten pokaże nam jak pozyskać z recyklingu wspaniałe przedmio-
ty. Jest to inicjatywa uczniów przy wsparciu opiekunów Samorządu Uczniowsk-
iego, liczymy więc na to, że szanując swoją pracę, czas i wkład własny, cała 
społeczność szkoły zyska na długie lata nowe miejsce do spotkań i spędzania 
czasu wolnego na świeżym powietrzu. Projekt przyczyni się także do ksz-
tałtowania postawy odpowiedzialności za wykonaną pracę i dbałości 
o długoterminowe utrzymanie jej efektów po zakończeniu inwestycji. Pozys-
kaliśmy od Rady Miasta Poznania fundusze na zrealizowanie tego celu i liczy-
my na wykazanie inicjatywy ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców. Poza 
tym nie możemy doczekać się powrotu do szkoły, aby móc zrealizować ten 
wspaniały projekt i cieszyć się jego efektami.



Manufaktura słowa
Dla osób, którzy mają lekkie pióro do pisania była okazja, by sprawdzić się 
w Wojewódzkim Konkursie Literackim "MANUFAKTURA SŁOWA". Jest to dokładnie VII 
edycja, a tym razem do wyboru była poezja oraz proza. Jako reprezentantce naszej 
szkoły udało mi się zająć II miejsce w kategorii poezji, a Mai Hermann I miejsce 
w prozie. Wyniki są z pewnością zaskakujące. Osobiście nie spodziewałam się zająć 
tak wysokiego miejsca. Zwykle pisanie wierszy zostawiałam dla siebie i chowałam je 
do szuflady. Wzięcie udziału w konkursie było dla mnie raczej spontaniczną decyzją, 
której nie pożałowałam. Docenienie mojej pracy wzbudziło we mnie motywację, 
dzięki której z wielką chęcią będę kontynuować moje amatorskie pisanie. Jest to 
pewnego rodzaju zastrzyk energii, który zachęca do dalszego działania. Zachęcam 
wszystkich do wzięcia udziału w tego typu konkursach, bo dzięki nim można odkryć 
swój talent. Nawet te nieudane próby wiążą się ze zdobyciem doświadczenia, które 
w przyszłości jest niezbędne. Rozwijają one umiejętności pisania i wzbudzają wyo-
braźnię. Namawiam także do przeczytania jednej z wygranych prac.
 
Weronika Brzozowska 1c 
"Wariacji początek"
 
Ciche pianina granie, wśród muzyków nagłaśniane.
Melodia, która w uszach dzwoni i wiecznie w sercu goni.
Ciągnięte długie nuty, wariacji, pełnej skruchy.
W zaciszu domowym artysta, wypełnia pustkę słownictwa,
Wyraz uczuć wydobywa, klawisze naciskając, 
Coraz to głośniej nam grywa, nigdy nie przestając.
Wyobrażenia jego przechodzą w wielkie marzenia.
Orkiestra, tłum ludzi, muzyka,
Wszystko, co kocha, napływa do myśli się niekończących.
Instrumentalna różnorodność, poznanie twórców wielkich,
Na strunach grane znaczenie każdej piosenki.
Wiwat ludu, kwiaty na scenę rzucane, kurtyny zakańczanie.
Nikłe to marzeń gadanie, bo spełnienia niedoczekane.
Jednakże talent z mocą ogromną, może dać przyszłość niewiarygodną.
Starania własne, kości łamiące i duże ambicje,
Pomogą w byciu na szczycie.
Pianino grać nie przestanie, jeżeli się nie załamie.
Jeżeli umysł i serce wielkie, to wszystko, co straszne będzie na rękę.
Pomimo strat poniesionych, rozdanie nagród zasłużonych.
Nikogo nie ominie wygrana, gdy należyta jest pochwała.
Nawet gdy w zapomnieniu wszystko zostanie, to ktoś znajdzie rozwiązanie.
Radość na jakiś czas nastanie i lepszych nas stawia na planie.
Początek mieszania i wydawania, głupot parowania.
Dzieciństwa wariowania, marzeń powstawania,
Czyli czasów nawracania.
 o są te najlepsze lata, które wykorzystać trzeba.
Wolne od trudności, pełne wolnej młodości.
Tylko jeżeli trafiło się w punkt celny, bo nie każdy ma szczęścia miernik.
Każdemu należy się po równo, niestety nie wyszło tak nudno.
Musiało się zadziać i jednych spotyka władza, a drugich ciężka w papierach baza.
Nadal jednak są możliwości, wystarczy skorzystać z własnych wartości.
Wsłuchać się w rytm muzyki, zacząć od tła, poznać tajniki,
Zapoznać życia składniki, doświadczeń zobaczyć pliki.
Poprowadzić życie prawidłowo i zatańczyć zgodnie z planem, by nie skończyć w brudnej 
plamie.
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Myślę, że mogę określić się mianem zawziętej kinomaniaczki. Zawsze pasjonowały mnie filmy i sposób ich 
tworzenia. Interesuję się także muzyką w każdej formie, uczę się śpiewu. Uwielbiam wymyślać własne 
historie, dlatego wzięcie udziału w konkursie "Manufaktura Słowa" było dla mnie świetną szansą na spraw-
dzenie swoich umiejętności pisarskich.

         Młody mężczyzna powolnymi ruchami podniósł się do pozycji siedzącej z twardego, zimnego 
podłoża, na którym dotychczas leżał na wznak. Rozejrzał się wokół siebie. Ciemność. Chłód. Wsze-
chobecna nicość, przeszywana dźwiękami pojedynczych podmuchów wiatru. Ogarnął go niemożli-
wy do opisania, paraliżujący strach. Po jego porcelanowym, niemalże białym policzku spłynęła łza.

       Nagle z oddali usłyszał miarowy odgłos kroków, a niedługo później ujrzał ludzką sylwetkę wyła-
niającą się spod światła odległej o kilka metrów latarni. Wytężywszy wzrok zdążył stwierdzić, iż jest 
to kobieta.

– Zgubiłem się – wyszeptał niepewnie, gdy znalazła się wystarczająco blisko niego. – Możesz mi 
wskazać drogę?

       Nie spotkał się z jakąkolwiek reakcją. Został ominięty, a obojętność, jaka go dotknęła, aż zmroziła 
krew w jego żyłach i przyprawiła go o nieprzyjemny dreszcz. 
       Westchnął głęboko, aby dać sobie chwilę na zastanowienie dotyczące jego dalszych kroków. Z 
ogromnym trudem podniósł się na równe nogi, zachwiewając się przy tym kilkukrotnie. Straciwszy 
równowagę odruchowo chwycił się w ciemności cudzego ramienia, jednak równie szybko został 
odepchnięty i obrzucony przypadkowo dobraną obelgą, przez co znów znalazł się na ziemi.
       Syknął z bólu, jaki zafundowało mu nieprzyjemne spotkanie z szorstkim betonem, po czym w 
płaczliwym tonie zaklął pod nosem.

– Uważaj, jak chodzisz!
– Pijak…

– Aż nie do wiary, że można się tak stoczyć.
        Wrogie komentarze przypadkowych przechodniów zdawały się wbijać w skórę chłopaka niczym 
sztylety, powodując coraz większe rozdrażnienie i jedynie potęgując rozpacz, w jakiej się zatracał. 
        Powtórnie położywszy się na chodniku bez żadnych sił do dalszej walki, przywołał do siebie nie 
tak odległe, jak mogłoby mu się wydawać, ciepłe wspomnienia. Dłonią otarł z twarzy pojedyncze 
krople potu i łez, które powoli zaczęły utrudniać mu widzenie. Z jego piersi wydarł się przeraźliwy 
krzyk bezsilności, który odbił się echem o ściany znajdujących się wokół kilkunastopiętrowych 
budynków.

– Potrzebujesz pomocy, młodzieńcze?
       Nad jego głową zabrzmiał lekko zachrypnięty głos, którego właścicielką okazała się być wątłej 
postury staruszka w obszernym płaszczu.
       W odpowiedzi kilkukrotnie potrząsnął głową, zbyt zaskoczony, by wykrzesać z siebie jakiekol-
wiek słowo.

– Znam cię? – spytał niepewnie po dłuższej chwili oniemienia. 
– Nie. ¬– Kobieta zaśmiała się cicho. – Ale za to ja ciebie tak. I to bardzo dobrze.

         Blondyn zmarszczył brwi, próbując pojąć sens tej przedziwnej rozmowy, którą właśnie prow-
adził.

– Nie jesteś prawdziwa – odezwał się niemalże pewien swojego stwierdzenia.
– Jestem najprawdziwsza w świecie. Po prostu nie każdy ma okazję mnie widzieć. – Wzruszyła 

ramionami, uśmiechając się przy tym ponuro.
        Chłopak otworzył usta z zamiarem zadania jednego z tysiąca pytań zaprzątających w owej 
chwili jego głowę, lecz tajemnicza wybawicielka postanowiła go uprzedzić:
– Widzą mnie tylko ci, o których już nikt nie dba. Jestem oparciem, wybawieniem – opowiadała w 

niezwykle zagadkowym, lecz jednocześnie pełnym zrozumienia i współczucia, tonie.
        Słysząc jej słowa jasnowłosy poczuł w klatce piersiowej nieprzyjemne ukłucie. Jego zmęczone, 
stalowoszare oczy znów wypełniły łzy, jednak nie były one spowodowane smutkiem czy uczuciem 
bezsilności, jak jeszcze przed kilkoma minutami. Przyniosło je upragnione poczucie ulgi.

– Więc… Zabierasz mnie ze sobą? – Wraz z pytaniem z jego ust wydobył się cichy szloch.
– Na to wygląda.

– Ten świat i tak był paskudny. Odkąd…
– Wiem o tym – zapewniła, wchodząc mu w słowo. Wolała oszczędzić mu bolesnego wspominania 

przeszłości.
– Jest coś, czego nie wiesz? – rzucił z ironią, jednak nie otrzymał odpowiedzi, gdyż oboje doskon-

ale ją znali. – Już od kilku lat czułem, że powoli znikam – dodał po chwili.
         Na dłuższą chwilę zapadła pomiędzy nimi cisza. Jasnowłosy po raz ostatni omiótł wzrokiem 
opustoszałe ulice, oświetlone białawym światłem miejskich latarni.

– Gotowy?
– Nie – odparł z nutą smutku w głosie. – Ale chodźmy.

        Poczuł, że ogarnia go kojące ciepło, a promienie światła delikatnie łaskoczą jego zdrętwiałe z 
zimna dłonie. Gdy zamknął oczy, po jego jeszcze bledszym niż dotychczas policzku spłynęła ostat-
nia łza, a twarz zastygła w lekkim uśmiechu. Pozostała mu tylko ulga.



Rowerem przez Poznań
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Poznań to miasto, w którym większość z nas uczy 
się, odpoczywa, robi większe zakupy. Jednym 
słowem Poznań to miasto, w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie. Ja w Poznaniu, poza uczęszczaniem 
do XLO, korzystam z interesujących ścieżek i tras 
rowerowych. Rower to moim zdaniem, najprzyjem-
niejszy z możliwych środek transportu. Nie dość, że 
jest  ekologiczny, wygodny, tani to korzystnie 
wpływa na nasze zdrowie, bo przecież jak wiadomo 
nie od dziś: RUCH TO ZDROWIE. A jazda rowerem to 
już na pewno forma zdrowego wypoczynku na świe-

żym powietrzu. I, mimo że pogoda nas nie rozpieszcza jak na razie, to zachęcam Was do wypróbowania 
jednej z kilku propozycji ciekawych tras w Poznaniu i w jego okolicy. 
 Najlepszą trasą rowerową, którą powinien przejechać każdy, jest bez wątpienia „Wartostrada”. 
Dzięki tej trasie z zatłoczonego i wypełnionego hałasem miasta możemy przedostać się do terenów 
zielonych wzdłuż rzeki Warty. Wielkim autem tej trasy jest bez wątpienia malowniczy krajobraz doliny 
Warty. Większość trasy na prawobrzeżnym odcinku jest zlokalizowana blisko drzew, dlatego nie będzie-
my odczuwać wysokich temperatur. Z roku na rok długość i jakość tej trasy rowerowej jest powiększana 
o kolejne odcinki wysafaltowanej drogi. Niedawno do użytku oddano odcinek przy „Bramie Poznania”, 
a już niedługo rozpoczną się prace nad drogą rowerową o szerokości 3m na odcinku od Mostu Królowej 
Jadwigi do Mostu Przemysła II. Korzystając z „Wartostrady” można przy okazji zwiedzić Ostrów Tumski 
oraz odpocząć na Rynku Śródeckim. 

Kolejna trasa jest już nieco trudniejsza i dłuższa, ponie-
waż prowadzi od centrum  Poznania  do Jeziora Górec-
kiego w Wielkopolskim Parku Narodowym. Trasa prze-
biega również przez Luboń, Łęczyce oraz Puszczykowo. 
W drogę powrotną można wrócić przez Komorniki. 
Największym walorem przyrodniczym tej trasy jest 
piękno Wielkopolskiego Parku Narodowego. Idealna 
trasa dla osób, które pragną uciec z gwarnego miasta do 
oazy ciszy w wielkopolskim lesie. Na środku jeziora 
znajduje się wysepka z ruinami Zamku Klaudyny Potoc-
kiej. Całkiem niedaleko znajduje się również Muzeum 
Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cała 
trasa liczy ok.26  km w jedną stronę, licząc od Centrum 

Miasta. 
 Następną trasą będzie trasa Poznań Centrum – Rezerwat Przyrody „Metoryt Morasko”. Trasa liczy 12 
km w jedną stronę i przebiega bardzo spokojnie. Duży odcinek trasy pokrywa się ze ścieżkami rowerowy-
mi, dlatego trasa jest przyjemna pod względem komfortu jazdy. Sam Rezerwat jest urokliwym miejscem, 
gdzie możemy podziwiać piękno otaczającego nas lasu. Na terenie rezerwatu znajduje się najwyższe 
wzniesienie Poznania – Góra Moraska oraz małe jezioro polodowcowe. Warto wiedzieć, że do samego 
rezerwatu dojeżdża się korzystając z żółtego szlaku nr 3585, który zaczyna się tuż za pętlą Sobieskiego. 



Ciekawą trasą, którą warto przejechać, jest Jezioro 
Rusałka – Jezioro Strzeszyńskie – Jezioro Kierskie. Te 3 
zbiorniki wodne znajdują się w dość niedalekim poło-
żeniu. Całą wycieczkę można zacząć już od Parku 
Sołackiego, który ze względu na swoje walory przy-
rodnicze stanowi oazę ciszy i spokoju. Następnie 
wyruszamy do Jeziora Rusałka, które jest w, prawie że 
bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwsze z trzech jezior 
jest położone w lesie, gdzie ścieżki są zarówno asfal-
towe jak i leśne. Jadąc rowerem można, podziwiać 

naturę. Następnie udajemy się w kierunku Jezioro Strzeszyńskiego. Pomiędzy jednym a drugim jezio-
rem mamy dostępną drogę pieszo-rowerową, która jest ściezką gruntową. Na sam koniec wyprawy 
udajemy się do Jeziora Kierskiego, to największe  jezioro w Poznaniu.  

Poznań obfituje w drogi rowerowe. W samym 
centrum miasta znajduje się bardzo wiele 
ścieżek rowerowych, za pomocą których 
możemy objechać najważniejsze punkty w 
centrum miasta. Warto samemu wymyślać i 
testować swoje trasy. Tak naprawdę rowerem 
dojedziemy wszędzie. Przy układaniu tras 
rowerowych pomogą Wam liczne strony 
internetowe w tym m.in. https://zdm.po-
znan.pl/pl/mapa-rowerowa - znajdziecie tutaj 
oficjalną urzędową broszurę informacyjną z 
mapą rowerową Poznania oraz ciekawymi 
informacjami na temat podróży rowerem w 
mieście. Na stronie https://rowerowypo-
znan.pl/ znajdziecie warte uwagi informacje 
dla rowerzystów. Dowiecie się tam, jak postę-
pować w przypadku np. kradzieży roweru 
albo znajdziecie przykłady nowych tras. 

 Mam nadzieję, że zachęci-
łem Was do spóbowania swoich 
sił na poznańskich drogach rowe-
rowych. Wszystkie trasy zawarte 
w tym artykule możecie dowolnie 
modyfikować, tak aby pasowały 
do Waszych możliwości. 
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Historia rapem pisana
 „Hamilton” to musical wystawiony po raz pierwszy w 2015 roku na de-
skach nowojorskiego Public Theatre. Został napisany przez kompozytora 
Lina Manuela Mirandę w oparciu o biografię „Alexander Hamilton” autorstwa 
Rona Chernowa. Otrzymał rekordową ilość nominacji do nagrody Tony (16 
kategorii), z których wygrał aż w 11.
 W dwóch aktach sztuki opowiedziana zostaje historia jednego z kluczo-
wych dla historii Stanów Zjednoczonych, lecz jakże niedocenionego, ojca za-
łożyciela Alexandra Hamiltona, odpowiedzialnego za system finansowy 
kraju. Postaci Hamiltona towarzyszą najpopularniejsze osobistości okresu 
wojny o niepodległość USA, m.in. Jerzy Waszyngton czy markiz de la Fayette. 
Niesamowitym zabiegiem w zaprezentowanych utworach jest sposób prze-
kazania historycznej prawdy sprzed ponad dwustu lat za pomocą bardzo bli-
skich nam, współczesnych gatunków muzycznych, takich jak rap czy pop. 
Szybki rytm piosenek rapowanych idealnie współgra z dźwiękami walki, a 
spokojna melodia pianina pomaga widzowi poczuć te same emocje, jakie zo-
stały przypisane bohaterowi obecnemu w danej scenie. 
 „Hamilton” zachwyca widza nie tylko swoją oprawą muzyczną. Kostiu-
my bohaterów są niezwykle podobne do tych, jakie noszone były przez 
mieszkańców Nowego Jorku w XVIII wieku, a gra światłem reflektorów dia-
metralnie potrafi zmienić klimat panujący akurat na scenie. Na uznanie za-
sługuje również znakomicie dopracowana choreografia, dająca każdemu z 
utworów nawiązujące do jego treści tło.

13

Pierwszy raz z utworami ze spektaklu miałam okazję spotkać się za pośred-
nictwem jednego z kanałów na serwisie YouTube, gdzie wokaliści wykony-
wali ich polskie wersje. Byłam oczarowana. Nie zawahawszy się długo przy-
stąpiłam do słuchania ścieżki dźwiękowej w języku angielskim, co wywarło 
na mnie jeszcze większe wrażenie. Hamiltonowy soundtrack regularnie 
towarzyszy mi czy to w drodze do szkoły, czy podczas nauki.
Z czystym sumieniem mogę polecić ten musical każdemu – zarówno mu-
zycznemu amatorowi, jak i prawdziwemu znawcy muzyki, a szczególnie 
fanowi broadwayowskich sztuk!



 „Hamilton” to musical wystawiony po raz pierwszy w 2015 roku na de-
skach nowojorskiego Public Theatre. Został napisany przez kompozytora 
Lina Manuela Mirandę w oparciu o biografię „Alexander Hamilton” autorstwa 
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wojny o niepodległość USA, m.in. Jerzy Waszyngton czy markiz de la Fayette. 
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sługuje również znakomicie dopracowana choreografia, dająca każdemu z 
utworów nawiązujące do jego treści tło.
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Marek Grechuta  
IKONA POLSKIEJ 
POEZJI ŚPIEWANEJ 

 Niewielu ze współczesnej młodzieży miało 
zapewne okazję usłyszeć twórczość jednego 
z najpopularniejszych przedstawicieli poezji 
śpiewanej. Jest to osoba, którą warto kojarzyć, ze 
względu na, chociażby jego niesamowity przekaz 
w tekstach piosenek. Marek Grechuta to polski 

piosenkarz, który w swojej twórczości nawiązywał do wielu gatunków muzycz-
nych. Jako artysta od początku starał się szukać własnego brzmienia, które 
będzie do niego pasowało. Nie stronił od oryginalności, korzystając przy tym 
z własnych interpretacji utworów. Łączył ze sobą elementy rocka progresywne-
go i nowoczesnego jazzu z elementami muzyki etnicznej czy klasycznej.
Swoją karierę muzyczną zapoczątkował wydaniem albumów we, z którego po-
chodzą takie hity jak: "Nie dokazuj" czy "Będziesz moją panią". Nie były to 
jednak jedyne utwory, które przyciągnęły uwagę ludzi. Piosenka najbardziej 
znana w polskiej społeczności, która zyskała ogromną popularność to "Dni, 
których nie znamy". Był bardzo aktywnym i zaangażowanym artystą, należał do 
paru zespołów muzycznych m.in. Anawa, Grupa WIEM. Nie poprzestawał jedy-
nie na solowej karierze, współpracował z wieloma artystami m.in. z Marylą Ro-
dowicz. Za swoją twórczość otrzymał nagrody takie jak: II nagroda na VI Festi-
walu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Nagroda Główna Grand Prix za piosen-
kę “Korowód”, Złoty indeks i wiele innych, które wpłynęły pozytywnie na jego 
karierę. Posiadał także szereg innych zainteresowań. Aktywnie działał jako 
malarz i rozwijał swoje zamiłowanie do rzeźbienia oraz filozofii. W wyniku nie-
wydolności krążenia zmarł, ale jego twórczość pozostała.
 Myślę, że Marek Grechuta zdecydowanie wyróżnia się na tle innych arty-
stów. Poetyckie, piękne słowa piosenek, oryginalna muzyka i niepowtarzalna 
interpretacja czynią go ikoną polskiej muzyki.  Moim faworytem jego kariery 
muzycznej jest zdecydowanie piosenka "Pomarańcze i mandarynki". Trafiła do 
mnie ze względu na przyjemny język, którym posługuje się Marek Grechuta. 
Uważam, że jako kompozytor sprawia się świetnie. Teksty są bardzo nowator-
skie, trafiające w ucho. Dużo robi samo tło instrumentalne utworów, dodaje to 
czego najbardziej im potrzeba. Marek Grechuta dysponuje unikalnym głosem, 
a przekaz każdej z piosenek jest wart ich przesłuchania.
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Dni, których nie znamy
Tyle było dni
Do utraty sił

Do utraty tchu
Tyle było chwil

Gdy żałujesz tych
Z których nie masz nic

Jedno warto znać
Jedno tylko wiedz

Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie 
znamy

Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które cze-
kamy

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które cze-

kamy
Pewien znany ktoś
Kto miał dom i sad
Zgubił nagle sens
I w złe kręgi wpadł
Choć majątek prysł
On nie stoczył się

Wytłumaczyc umiał sobie
Wtedy właśnie, że...

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które cze-

kamy
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które cze-

kamy
Jak rozpoznać ludzi

Których już nie znamy
Jak pozbierać myśli

Z tych nieposkładanych
Jak oddzielić nagle
Serce od rozumu

Jak usłyszeć siebie
Pośród śpiewu tłumu
Jak rozpoznać ludzi

Których już nie znamy
Jak pozbierać myśli

Z tych nieposkładanych
Jak odnaleźć nagle
Radość i nadzieje

Odpowiedzi szukaj
Czasu jest tak wiele

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które cze-

kamy
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które cze-

kamy
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Przeszłość kontra przyszłość

       Kiedy Gutenberg odkrył druk, był to mil-
ionowy krok w przyszłość ludzkości. Dziś, 
malejące zasoby naturalne są zagrożeniem 
dla tej samej ludzkości. Ponieważ ludzki 
umysł nie zna żadnych granic, aby zaspokoić 
głód czytania, wymyśliliśmy sposób na proe-
kologiczne książki, czyli e-booki i audiobooki. 
Pytanie brzmi: czy przewijanie kartek za 
pomocą przycisku enter, zastąpi dotyk kartek 
i zapach nowej książki?

      Nasza przyszłość, na pewno jest uzależnio-
na od miejsca w którym żyjemy. Jednak każdy 
z nas jest niepowtarzalną jednostką z niepow-
tarzalnymi upodobaniami i przekonaniami. 
Nie chcemy odrzucać tradycyjnych metod na 
których się wychowaliśmy i całkowicie 
uzależniać się od maszyn. Kontakt z książką 
papierową i wejście w świat malowany przez 
autora jest niepowtarzalnym i bardzo oso-

bistym przeżyciem. Waga papierowego cudu, nie przeraża uzależnionego 
czytelnika. E-booki są wygodne, niewiele ważą, i teoretycznie odczucia lektu-
ry są równoważne do książki papierowej. Treść na ekranie e-booka jest tą 
samą treścią, czyli ze strony autora zadanie jest wykonane. Myślę, że osobiś-
cie nie ma dla mnie różnicy pomiędzy lekturą tradycyjną a e-bookiem, gdyż 
obydwie te formy, przyczyniają się do rozwoju kultury. Uważam, że młode 
pokolenie jest już wychowane na e-bookach. Oczywiście, przyzwyczajenia 
i tradycja, z którą związane jest starsze pokolenie trzeba uszanować, ponadto 
na świecie żyje też mnóstwo fanatyków książek tradycyjnych. Ważną rolę w 
dzisiejszym zabieganym świecie odgrywają audiobooki. Możliwość słuchania 
gdzie chcemy i kiedy chcemy literatury czytanej przez najlepszych lektorów 
jest ogromną przyjemnością. Dzięki audiobookom, mogę odkryć nowe 
oblicze znanej książki i poznać nowego autora. Audiobook można nazwać 
sztuką „2 w 1” gdyż oprócz sztuki pisania, odnajdujemy sztukę aktorstwa 
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mówionego. W dzisiejszym świecie, ważna jest też kwest-
ia integracji ludzi niepełnosprawnych ze światem. Osoby 
niedowidzące i niewidome dzięki audiobookom mogą 
poznać świat literatury, i nie czuć się wyobcowanym.

     Moim zdaniem, niezależnie od tego czy weźmiemy do 
ręki papierową książkę, e-booka, czy też założymy słuc-
hawki, to świat ukazany przez autora wciąż będzie taki 
sam, tak samo niesamowity. Świat skończy się wtedy, gdy 
zabraknie drzew, lecz skończy się również wtedy, gdy za-
braknie kultury i sztuki.



Recenzja filmu "Prime Time"
    W dzisiejszych czasach 
mało osób młodych, pamięta 
o polskim kinie. Większości 
z nas kojarzy się ono z wąt-
pliwej jakości komediami, 
czy też z Patrykiem Vegą. Ja 
jednak uważam, że nasi 
rodacy mają nam o wiele 
więcej do zaoferowania 
z strefie kinematografii. 
Z tego powodu chciałabym 
polecić Wam film o tytule 
„Prime Time” w reżyserii 
Jakuba Piątka. Miał on pre-
mierę 14 kwietnia bieżącego 
roku, a do dzisiaj można go 
obejrzeć na Netflix. 
Opowiadana w nim historia 
opiera się na dniu 31 grudnia 
1999 roku. Wszyscy przygot-
owują się do wejścia w nowe 

milenium, a ludzie tworzą na ten temat wiele spekulacji. Jedną z nich jest 
teoria głosząca, że wraz z nowym rokiem skończy się świat. Na kilka 
godzin przed północą, do studia filmowego, gdzie właśnie rozpoczynała 
się transmisja z zabawy sylwestrowej, wchodzi uzbrojony mężczyzna. Ma 
on tylko jedno żądanie; chce wejść na żywo przed wybiciem północy. 
         Udaje mu się wziąć dwójkę zakładników, ochroniarza Grzegorza (An-
drzej Kłak), oraz prowadzącą program Mirę (Magdalena Popławska). Kilka 
minut później na planie pojawia się policja, jednak nie może ona działać 
zbyt pochopnie. Każda z dwóch stron chce osiągnąć swój cel jak najszyb-
ciej i jak najprościej. Sebastian (Bartosz Bielenia) pragnie przekazać swoją 
wiadomość całej Polsce, a funkcjonariusze dążą do uniknięcia dramatu. 
Górę biorą pośpiech, nerwowość oraz niepokój, co dotyczy zarówno Se-
bastiana, jak i policji. W jej szeregach nie brakuje osób kompetentnych, 
jednak film obrazuje nam jak nieudolne, powolne i skomplikowane są za-
dania służb. 
Tutaj brawa należą się Monice Frajczyk, która zagrała negocjatorkę. Świet-
nie oddała emocje, napięcie, oraz odpowiedzialność, która ciąży na 
osobie o takiej profesji. Ponadto film wyróżnia się pięknymi ujęciami, 

przeplatającymi się z archiwalnymi nagraniami, co idealnie oddaje 
klimat tamtych czasów, tamtego dnia. Bardzo podobała mi się także 
ścieżka dźwiękowa, która budowała atmosferę w odpowiedni sposób. 
Mimo tego wszystkiego, wciąż najjaśniejszą gwiazdą pozostaje Bartosz 
Bielenia, którego umiejętności poznaliśmy już w „Bożym Ciele” Jednak 
ten młody aktor nie przestaje zaskakiwać swoim talentem, a cały film 
spoczywa na jego barkach. Według mnie jego cudownie zagrana rola 
główna, jest w samej sobie wystarczającym powodem do obejrzenia 
tego filmu. 
Wprawdzie „Prime Time” momentami może wydawać się płytki i słabo 
napisany, ale uważam, że te półtorej godziny, które spędzimy na ogląda-
niu filmu, będą bardzo przyjemne oraz ciekawie spędzone. 
Nie mniej seans zachęca do refleksji, a otwarte zakończenie zmusza do 
zastanowienia się. Akcja filmu jest bardzo dynamiczna, nieprzewidywal-
na i pełna wszelakich emocji. Podsumowując, jest to dobry dramat, 
thriller psychologiczny, których w polskim kinie nie widuje się za często. 
Na koniec chciałabym wspomnieć, że określenie telewizyjne „prime 
time” to nic innego jak „godziny największej oglądalności”.
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Górę biorą pośpiech, nerwowość oraz niepokój, co dotyczy zarówno Se-
bastiana, jak i policji. W jej szeregach nie brakuje osób kompetentnych, 
jednak film obrazuje nam jak nieudolne, powolne i skomplikowane są za-
dania służb. 
Tutaj brawa należą się Monice Frajczyk, która zagrała negocjatorkę. Świet-
nie oddała emocje, napięcie, oraz odpowiedzialność, która ciąży na 
osobie o takiej profesji. Ponadto film wyróżnia się pięknymi ujęciami, 

przeplatającymi się z archiwalnymi nagraniami, co idealnie oddaje 
klimat tamtych czasów, tamtego dnia. Bardzo podobała mi się także 
ścieżka dźwiękowa, która budowała atmosferę w odpowiedni sposób. 
Mimo tego wszystkiego, wciąż najjaśniejszą gwiazdą pozostaje Bartosz 
Bielenia, którego umiejętności poznaliśmy już w „Bożym Ciele” Jednak 
ten młody aktor nie przestaje zaskakiwać swoim talentem, a cały film 
spoczywa na jego barkach. Według mnie jego cudownie zagrana rola 
główna, jest w samej sobie wystarczającym powodem do obejrzenia 
tego filmu. 
Wprawdzie „Prime Time” momentami może wydawać się płytki i słabo 
napisany, ale uważam, że te półtorej godziny, które spędzimy na ogląda-
niu filmu, będą bardzo przyjemne oraz ciekawie spędzone. 
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zastanowienia się. Akcja filmu jest bardzo dynamiczna, nieprzewidywal-
na i pełna wszelakich emocji. Podsumowując, jest to dobry dramat, 
thriller psychologiczny, których w polskim kinie nie widuje się za często. 
Na koniec chciałabym wspomnieć, że określenie telewizyjne „prime 
time” to nic innego jak „godziny największej oglądalności”.
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Rachaela Lippincota    Mikkiego Daughtry   Tobiasa Laconis

„Trzy kroki od siebie”
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        W moim domu jest wiele książek, które chwytają za serce. 
W przypadku książki,
o której chcę mówić, a której tytuł brzmi: „Trzy kroki od siebie”, autorst-
wa Rachaela Lippincota, Mikkiego Daughtry oraz Tobiasa Laconis, 
powodów do szczególnej uwagi jest wiele. Książki, których prob-
lematyką jest choroba, nie należą do tych łatwych, zwłaszcza kiedy 
głównymi bohaterami są młodzi ludzie. Książka, którą wybrałam 
opowiada właśnie o tym.
             Mukowiscydoza - jedna z wielu ciężkich i nieuleczalnych chorób 
jest schorzeniem atakującym układ oddechowy. Historia Stell i Willa 
pokazuje jak ta wada decyduje o ich życiu, jak oddziałuje na codzien-
ność, rodzinę oraz jakie niesie za sobą konsekwencje. Pokazuje 
również, jak sam tytuł wskazuje - jak wiele zmieniają trzy kroki. Ciężko 
jest ocenić tę powieść ze względu na zawartość emocjonalną. Jest 
napisana ładnym choć dość prostym językiem. Czyta się ją bardzo 
dobrze, a autentyczność i realność zawartego problemu  czuć od 
samego początku. Bohaterowie postrzegani jako normalni ludzie, mają 
wady.
         Autor tekstu nie gra na uczuciach czytelników, opwiada, a sama 
historia zawarta w książce mocno się broni i można odczuć, iż dość 
mocno wyróżnia się z tego względu wśród pozostałych powieści 
o takiej tematyce.
         Jestem zdania, że książka wywołuje w czytelniku ogrom emocji, 
jest smutna, ale tego typu powieści są bardzo potrzebne. Chociażby ze 
względu na wiedzę, jaką zdobywamy o ludziach i życiu. Sprawiają, że 
zyskujemy większą świadomość rzeczywistości. Wiedziałam o istnie-
niu tej choroby, nazwa jej jest mi znana, a także wiem z czym 
przysłowiowo „je się” ten problem. Po przeczytaniu tej lektury mam 
jednak szerszy obraz sytuacji, mogłam zagłębić się w to bardziej 
emocjonalnie. Jestem więc pewna, że książka jak i film tego samego 
tytułu jest godna polecenia i sięgnięcia po nią przez osoby w każdym 
wieku.



Kulinaria
Blok czekoladowy
Ten smak pewnie zna większość waszych 
dziadków. Blok czekoladowy to słodycz, 
która robiła furorę na stołach w czasach 
PRL-u, a u mnie w domu nawet do dziś.
O tej słodkości dowiedziałam się od mojego 
taty i dość niedawno sama spróbowałam 
zrobić taki blok. Wyszedł przepysznie. Jeśli 
chcecie poznać smak słodyczy za czasów 
dzieciństwa swoich dziadków tutaj macie 
przepis którym ja się sugerowałam:

Jak zrobić blok czekoladowy?
1.Masło, mleko, cukier i kakao przełożyć do rondelka i podgrzewać do zagotowania 
i rozpuszczenia cukru.
2.Zagotowaną mieszankę przelać do miski i przestudzić. Gdy masa będzie już tylko 
lekko ciepła wmiksować do niej na średnich obrotach miksera mleko w proszku. Na 
koniec, przy użyciu łyżki, wmieszać do masy pokruszone herbatniki.
3.Blaszkę o wymiarach 8,5×22,5 cm wyłożyć papierem do pieczenia (łatwiej będzie 
wyjąć schłodzony blok) i przełożyć masę czekoladową, wyrównać.
4.Blaszkę z blokiem czekoladowym wstawić do lodówki do całkowitego stężenia 
bloku.

Składniki:
•250 g masła
•1 szklanka cukru
•0,5 szklanki mleka
•3 łyżki kakao
•400 g mleka w proszku
•150 g maślanych herbatników

Lodowy koktajl 
truskawkowo - arbuzowy
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a 
wraz z nimi gorące i upalne dni. W ten czas 
przydałoby się coś na ochłodę! 
Chciałabym się z wami podzielić prze-
pisem na pyszny i orzeźwiający lodowy 
koktajl truskawkowo - arbuzowy
Składniki:
•Lody Big Milk Truskawka
•arbuz
•listki miętyPrzygotowanie krok po kroku:

Krok 1
Arbuza obierz. Z miąższu usuń wszystkie pestki, owoc zmiksuj.
Krok 2
Do zmrożonej szklanki włóż dwie kulki lodów truskawkowych. Całość zalej 
zmiksowanym arbuzem, udekoruj listkiem mięty.
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Krzyżówka

Pionowo:
1. Mierzona w hercach (Hz)
2. Na Ratuszu w Poznaniu
3. Państwo, którego stolicą jest Zagrzeb
7. Wykonywał wyroki śmierci
10. Pojedyncza lub mnoga
12. Jan Sebastian ...
13. Mediolan dla Włochów
15. imię Dancewicz, aktorki

Poziomo
4. Wodospad na granicy Kanady i USA
5. Rodzaj haftu lub francuski kardynał
6. Nazwisko autora “potopu”
8. Orator, mówca
9. Produkt z mleka sojowego
11. Jednostka masy w krajach anglosaskich
14. Pocztowe zawiadomienie
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