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Oddajemy w wasze ręce piąty już 
numer oficjalnej gazetki szkolnej 
V LO im. Adama Mickiewicza w 

Częstochowie. Numer ten opisuje 
czę�� wydarze�, jakie miały 
miejsce w naszej szkole w I 

semestrze tego roku szkolnego 
oraz zawiera trochę pr�b 

dziennikarsko-literackich 
naszych uczni�w. Życzymy miłej 

lektury!
 

                                             Klasa 1B

WITAJCIE!

Rys. Wiktoria Karoń, kl. IB
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   Każdego z nas
czekają w życiu różne
kroki w kierunku
dorosłości. Jednym z
nich jest konieczność
podjęcia ważnej decyzji
dotyczącej wyboru
szkoły średniej i profilu
klasy. Jednak życie
składa się z wielu,
czasami ciężkich
wyborów, które, chcąc
nie chcąc, musimy
podjąć. Niektórzy idą
do szkoły branżowej,
inni do technikum, ja
jednak zdecydowałam
się na liceum. Przez
całą ósmą klasę
zastanawiałam się, jaki
wybrać profil.
Ostatecznie poszłam
na tzw. „humana”, czyli
wybrałam profil
humanistyczny.

PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE  -  CZY JEST SIĘ 
CZEGO BAĆ?

S. 2

    W dniu rozpoczęcia
roku szkolnego
obudziłam się lekko
zestresowana.
Zadawałam sobie wiele
pytań: Czy pójście
akurat do tej szkoły
było dobrym wyborem?
Jacy będą tam
nauczyciele? Czy
zaaklimatyzuje się w
klasie? Czy poradzę
sobie w nowym
otoczeniu ? Na żadne z
tych pytań nie znałam
odpowiedzi, przez co
jeszcze bardziej
zaczęłam się
denerwować.
 Gdy wysiadałam z
autobusu, moim oczom
ukazał się budynek
szkoły. Wiedziałam, że
na początku nie będzie
łatwo. Standardowe  

procedury rozpoczęcia
roku szkolnego,
gratulacje, poznanie
wychowawcy.
Wszystko to minęło
bardzo szybko. Nie
znałam nikogo, byłam
ciekawa czy znajdę z
kimś z klasy wspólny
język. Myślę, że tego
się obawiałam
najbardziej.
 Następnego dnia
poznawaliśmy już
nauczycieli, budynek
szkoły i klasę. Szkoła
od razu mi się
spodobała. Dostaliśmy
kluczyk do szafki jak w
amerykańskich filmach!
Bardzo się ucieszyłam.
Zaczęliśmy już
rozmawiać między
sobą i wzajemnie się
poznawać .
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  Na początku byłam
zmieszana,
zastanawiałam się, czy
inni uczniowie mnie
polubili. Jednak z
kolejnymi dniami
wiedziałam już, że z
wieloma z nich
złapałam dobry kontakt.
Z czasem
zaaklimatyzowałam się
w szkole i w klasie,
zaprzyjaźniłam się z
niektórymi uczniami
oraz poznałam nowych
nauczycieli
     Jest co prawda o
wiele ciężej niż w 

podstawówce, lecz ja
też jestem coraz
starsza i muszę
mierzyć się z nowymi
wyzwaniami.
Aktualnie chodzę już
ponad miesiąc do
nowej szkoły i znam 
 odpowiedź na
wszystkie pytania
nurtujące mnie przed
pierwszym września.
Uważam, ze był to
doskonały wybór. Z
chęcią chodzę do V LO
im. Adama
Mickiewicza, choć
oczywiście 

  
zdarzają się też cięższe
dni. Moja klasa jest
wspaniała! Lepiej nie
mogłam trafić. Lubię
moich nauczycieli, a
budynek szkoły już nie
jest taki
skomplikowany, jakim
wydawał się na
początku. Myślę, że
moje wnioski i
spostrzeżenia mogą
pomóc przyszłym
pierwszoklasistom
rozwiać ich wszelkie
wątpliwości i obawy
przed nową szkołą.

Magdalena Skowron,
kl. IB
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    Dnia 30 września 2022 roku,
przy Promenadzie im. Czesława
Niemena w Częstochowie odbył
się Rajd Otrzęsinowy klas
pierwszych naszego liceum.
Klasa 2 E, która zwyciężyła
zeszłoroczny rajd, pełniła funkcję
organizatora. W wydarzeniu brało
udział 7 klas (A-G). Uczniowie z
każdej klasy ubrani byli w
wylosowane wcześniej kolory, a
jeden z uczniów każdej klasy
musiał przebrać się za kota i
wykonać najważniejsze zadania. 

S. 4

-WYDARZENIA-

Rajd otrzęsinowy dla klas 
pierwszych

     Miejscem, w którym odbywało
się większość rajdu był Las
Aniołowski, w którym
rozmieszczonych było wiele
atrakcji związanych z rywalizacją
klas. Zadania były różnorodne i o
różnym stopniu trudności. Za
wykonanie każdego klasy
otrzymywały punkty, na
podstawie których miano wyłonić
zwycięską drużynę. Pierwszym
zadaniem było picie mleka bez
użycia dłoni, następnie jeden z
uczniów musiał celnie trafiać
piłeczką pingpongową do
plastikowych kubeczków.
Rywalizacja była bardzo zacięta.
Z ciekawszych zadań wspomnieć
należy jeszcze o skakaniu przez
skakankę na czas, narysowaniu
swojej
wychowawczyni/wychowawcy w
minutę, zgadywaniu jaki smak ma
dany napój itp. Niestety pogoda
nie sprzyjała naszemu rajdowi,
dlatego następna część została
przeniesiona na 6 października
do naszej szkoły. 
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    W ten czwartkowy dzień
pogoda była idealna więc każda z
klas mogła zaprezentować
piosenkę lub taniec opisujący ich
klasę. Wszyscy wykazali się
kreatywnością i niebagatelną
inwencją, występy były ciekawe i
wzbudzały entuzjazm
obserwujących. Jury miało twardy
orzech do zgryzienia – któraś z
klas musiała przecież zwyciężyć.
Ostatecznie miejsca na podium
wyglądały następująco: pierwsze
miejsce klasa 1C, drugie klasa
1G i trzecie klasa 1A.

    

   Po oficjalnym zakończeniu
Rajdu mieliśmy jeszcze zaszczyt
zatańczyć regionalne tańce z
naszymi kolegami i koleżankami z
Cypru, którzy gościli w naszej
szkole we wrześniu. Było bardzo
sympatycznie. 
 Role na Rajdzie Otrzęsinowym
się zmieniają i w przyszłym roku
1C będzie prowadziła następny
rajd. 

Życzymy powodzenia !!!! 

Natalia Łapeta, 
Maja Matusiak, 

kl. IB
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"Dziadoteka"
    
     W dniu 28 października
2022 roku młodzież z klas 1-3
V Liceum
Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza brała
udział w „Dziadotece”
organizowanej przez
społeczność samorządu
uczniowskiego naszej szkoły.
Uczniowie, którzy przyczynili
się do stworzenia tego
przedsięwzięcia stanęli na
wysokości zadania i wykonali
swoje obowiązki celująco. V
LO od lat słynie z
organizowania wielu imprez,
które mają za zadanie
zintegrować społeczność
uczniowską.

    
    Dziadoteka miała oddawać
klimat i nawiązywać do
obrzędu słynnych „Dziadów”
napisanych przez patrona
naszego liceum – Adama
Mickiewicza. Zadaniem
uczniów było przebrać się za
zjawy bądź mary występujące
na kartach dramatu
Mickiewicza. Jeden uczeń
każdej klasy miał odgrywać
rolę Guślarza. Następnie
odbył się konkurs, który miał
wyłonić najefektowniej
przebraną klasę.
Zwieńczeniem całego
wydarzenia była dyskoteka
utrzymana w klimacie
mickiewiczowskich
„Dziadów”.
 
    Konkurs wygrała klasa 1C.
Serdecznie gratulujemy
klasie 1C  i dziękujemy
wszystkim pozostałym
klasom za wszelkie starania i
chęci.

Nikola Pisula, 
Otylia Glapińska, 

kl. IB



 Dnia 28.09.22 klasa IB (o profilu
dziennikarskim) została zaproszona
do częstochowskiego oddziału
Polskiego Radia Katowice, aby
przyjrzeć się wewnętrznemu
funkcjonowaniu radia oraz pracy
dziennikarza radiowego. Na temat
radia i jego misji w dzisiejszych
czasach zgodził się opowiedzieć nam
redaktor Zdzisław Makles. 
      
       Zmiany, ale czy pozytywne?

   Redaktor zaczął od zwrócenia
naszej uwagi na zmiany, jakie zaszły
w ostatnich czasach w polskich
stacjach radiowych:

  „Pamiętam czasy, kiedy radio nie
było spłaszczone, nie musiałem robić
nic, aby widzieć co się dzieje.
Wystarczyło jedynie włączyć
program. Kiedy słuchamy muzyki, w
której jest rzeczywiście pewna
historia, możemy uzmysłowić sobie,
co muzyk widzi. Wyobraźmy sobie
słuchowisko >>Małego Księcia<< -
jest to do zrobienia, to jest radio” -
opowiada pracownik.
  Współcześnie sytuacja wygląda
inaczej. Radio sprowadzone zostało
do informacji podawanych przez
prezenterów, którzy raz lepiej, raz
gorzej opisują wydarzenia.
    Drastyczne zmiany można również
spostrzec w mentalności ludzkiej.
Prowadzący odniósł się do tego w
następujący sposób:

Radio, czyli teatr wyobraźni
  „Przed laty oglądając telewizję
usłyszałem z ust gościa jakiegoś
programu niecenzuralne słowo. Nie
wiedziałem co powiedzieć ponieważ
tego typu słownictwo powinno być
korygowane. Myślę, że w tej chwili to
słowo to drobiazg w przestrzeni
publicznej. Pomyślcie, jakie to byłoby
piękne, gdyby chłopak, który
przychodzi do mnie do studia
cytowałby mi z głowy epopeję
narodową, bądź inne dzieło, a on
przychodzi wyluzowany, rzuca dwa
razy mięsem i jest od razu
bohaterem. Zwracam uwagę, że
dziennikarz powinien być
niezmiernie wrażliwy, trzeba umieć
docenić piękno”.

S. 7

Nauka nie tylko w szkole - wyjścia 
edukacyjne
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       Zawód dziennikarza. Czy każdy

się nadaje oraz siła tkwiąca w
osobach podejmujących się tej

pracy

   Redaktor opowiedział nam również
o cechach i nastawieniu, jakimi
trzeba się odznaczać, by myśleć o
zawodzie dziennikarza:

   „Zawód dziennikarza jest zawodem
eksploatującym, jednak trzeba być
bardzo operatywnym i
skoncentrowanym. Należy być z
definicji  zaangażowanym
izorganizowanym. Nawet w
dzisiejszych bardzo trudnych
czasach musimy starać się unikać
tego, co jest olbrzymim
niebezpieczeństwem.
Dziennikarstwo jest szlachetnym
dążeniem do prawdy, ale łatwo może
stać się przekazem, który będąc
osadzony na fundamentach
związanych z rzeczywistością, zdolny
jest do kreowania rzeczywistości lub
do wmawiania ludziom pewnych
rzeczy. Jednym słowem największym
wyzwaniem dziennikarstwa jest
uniknięcie przekazywania informacji
propagandowych”.

  Redaktor Makles tym samym
odniósł się do wojny na Ukrainie i
propagandy Rosji na temat tego
konfliktu.
  Podsumowując wyjście do radia
było dla nas bardzo ciekawym
przeżyciem, szczególnie potrzebnym
osobom widzącym się w przyszłości
w zawodzie dziennikarza lub mówcy
medialnego. Jesteśmy wdzięczni za
uczestnictwo w zajęciach
rozwijających nasze kompetencje i 
 poszerzających możliwości
szerokiego patrzenia na świat.

Julia Dorożyńska, 
Natalia Kołodziej-Rolińska, 

kl. IB

S. 8
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        20.10.2022 mieliśmy możliwość wybrać się do częstochowskiego Teatru
im. Adama Mickiewicza na spektakl „Makbet” na podstawie dramatu
Williama Szekspira. Mimo dość zimnej porannej pogody wszystkim
dopisywały znakomite humory. Do teatru dotarliśmy o 10.50 a sam występ
miał swój początek o godz. 11.00. Pozostawiliśmy swoje kurtki i płaszcze w
szatniach i zaczęliśmy się kierować w stronę przypisanych nam miejsc
siedzących.
     Nagle wszystkie światła zgasły, usłyszeliśmy dzwonek, który był znakiem,
aby już się skupić na nadchodzącym przedstawieniu.
     Na początku przez kilka minut grała bardzo ciekawa muzyka, która
wprowadzała widzów w nastrój sztuki, następnie widać było idących ludzi
ubranych na czarno, niosących jakieś małe zawiniątko, co zapewne
oznaczało swego rodzaju pogrzeb. Po tej scenie cała widownia była
zaciekawiona dalszym rozwojem akcji. W tle, z tyłu sceny chodziła postać
dodająca sztuce klimatu grozy. Wszystkie emocje ukazywane przez
aktorów były tak realistyczne, że można było się czuć częścią sztuki. Dalej
akcja była coraz ciekawsza – Makbet i jego żona weszli na drogę zbrodni, by
zdobyć upragnioną władzę. Myślę, że widzowie przez całe 100 minut
znajdowali się w pewnym sensie w innym świecie. Moim zdaniem sztuka
była bardzo głęboka i akcentowała najważniejsze cechy postaci dramatu,
zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze
odwiedzimy ten piękny teatr na innej równie ciekawej sztuce

Karolina Milczarek, kl. IB

       

S. 9

Zbrodnia na scenie - "Makbet" 
w częstochowskim teatrze
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        8 listopada 2022 roku w ramach
projektu edukacyjnego „Twoja wiedza,
Twoją przyszłością”, mieliśmy okazję
uczestniczyć w praktycznych
zajęciach chemiczno-biologicznych na
Wydziale Nauk Ścisłych,
Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w
Częstochowie. Nauczycielami
zaangażowanymi w koordynację
projektu byli Pan Adam Makówka oraz
Pani Natalia Myga.
    „Jakie pH ma woda?” - tak brzmiał
temat przewodni na zajęciach z
chemii. Zapoznaliśmy się z
procedurami korzystania ze sprzętu
laboratoryjnego oraz zdobyliśmy
cenne informacje dotyczące wody
pitnej. Za pomocą konduktometru
ochotnicy mieli też okazję zmierzyć
przewodność i zasolenie różnych
rodzajów wody oraz obliczyć jej pH.

       

S. 10

Twoja wiedza, Twoją 
przyszłością

  Zajęcia z mikrobiologii również
bardzo zaciekawiły naszą klasę. Dzięki
nim wzbogaciliśmy swoją wiedzę
dotyczącą mikroorganizmów, z
którymi spotykamy się na co dzień -
mogliśmy zobaczyć jak prezentują się
one pod mikroskopem oraz
otrzymaliśmy możliwość obserwacji
podłóż agarowych z widocznymi na
nich bakteriami i grzybami.
 Musimy przyznać, że to właśnie
korzystanie ze sprzętów używanych
przez studentów i pracowników
naukowych było dla nas w tych
warsztatach najcenniejsze i
najciekawsze zarazem. Z większością z
nich mieliśmy do czynienia po raz
pierwszy.
 Obserwacje i praktyczne zajęcia, w
których mieliśmy możliwość
uczestniczyć niewątpliwie pomogą
nam w nauce szkolnej – sądzimy że
tego rodzaju warsztaty to bardzo
dobry pomysł na rozbudzenie w
uczniach głębszego zainteresowania
naukami przyrodniczymi. Wiedza
przekazana nam przez pracowników
naukowych UJD oraz zjawiska i
organizmy, które mogliśmy
obserwować, dzięki profesjonalnym
sprzętom naukowym, jeszcze długo
pozostaną w naszej pamięci.

Maja Ucińska, 
Julia Kupczak, 

kl. IIIC
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        Dnia 21.11.2022 roku uczniowie klas
2D oraz 1B pod opieką p. Jarosława
Cieślaka i p. Artura Matuszewskiego
mieli okazję zobaczyć światową,
multisensoryczną wystawę
największych dzieł Vincenta Van
Gogha. Wystawa gościła w
Katowicach w Galerii Szyb Wilson,
znajdującej się na terenie byłego
szybu kopalnianego KWK „Wieczorek”.
Wystawa przybliżyła uczniom
twórczość i sylwetkę holenderskiego
postimpresjonisty. Dzieła malarza
zaprezentowane zostały w niezwykle
innowacyjny sposób – setki obrazów
Van Gogha wyświetlonych zostało na
ekranach o łącznej powierzchni ponad
2000 m2. Obrazy w multimedialnej
formie płynnie się zmieniały, układając
się w opowieść o życiu twórcy, której
towarzyszyła nastrojowa muzyka oraz
fragmenty korespondencji między
autorem „Słoneczników” a jego
bratem Teo.

       S. 11

Van Gogh multisensorycznie

  Wystawa stanowiła ciekawą
alternatywę wobec tradycyjnego
sposobu odbioru dzieł sztuki.
Pozwoliła uczniom w pewnym sensie
„zagłębić” się w świat artysty –
zarówno w rzeczywistość jego
obrazów, jak i życia osobistego. Było to
niezwykle wciągające i inspirujące
doświadczenie kulturalne, które
wywarło na uczniach bardzo
pozytywne wrażenie.

                                        Jarosław Cieślak
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       Czym są „wielkie i małe
kwantyfikatory”? Co kryje się pod
pojęciem „poziomów autentycznych”?
Jak rozpoznać manipulację w różnego
rodzaju tekstach medialnych? Na te
m.in. pytania odpowiedź uzyskać
mogli uczniowie klas IB i IIA, którzy
pod opieką nauczycieli Iwony
Wołyniec, Jarosława Sobkowskiego i
Jarosława Cieślaka, w dniu 07.12.2022
mieli możliwość wysłuchać wykładu
dra Leszka Będkowskiego
zatytułowanego „O kilku aspektach
manipulacji w tekstach medialnych”.
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Oblicza manipulacji

  W ramach zainicjowanej przez
nauczycieli naszej szkoły współpracy z
Uniwersytetem im. Jana Długosza w
Częstochowie, uczniowie zaproszeni
zostali do budynku Wydziału Nauk
Społecznych znajdującego się na ul.
Zbierskiego w Częstochowie. Tam
mogli wysłuchać w/w wykładu i
zastanowić się nad tym, czym jest
manipulacja, w jakim celu jest
stosowana i czy są na nią podatni. Co
godne podkreślenia uczniowie
naszego liceum nie byli tylko biernymi
słuchaczami, ale żywo dyskutowali z
wykładowcą na temat tych jakże
ważkich kwestii. Wizyta w gmachu
UJD pozostawiła w uczniach
pozytywne wrażenie, jak powiedziała
jedna z uczennic klasy IB: "Nasz
pierwszy wykład bardzo nas
zainteresował. Mamy nadzieję, że uda
nam się to kiedyś powtórzyć, a może
nawet któregoś dnia udamy się tam
już jako studenci".

                                        Jarosław Cieślak,
Emilia Szewczyk,

kl. IB
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Używki - jak wpływają  na nasz organizm i 
zdolność uczenia się

UŻYWKI INFO-MICEK  NR 5

    
  Zapewne każdy nastolatek
słyszał o używkach, a wielu
z nich, co gorsza, miało z
nimi do czynienia. Niektórzy
tylko próbowali, ale niestety
są też tacy, którzy popadli w
uzależnienie. Na szczęście
wśród młodzieży jest też
duża grupa osób, które
wykazały się asertywnością,
nie uległy presji rówieśniczej
i powiedziały używkom
stanowcze NIE.
  Wszyscy mamy
świadomość tego, że używki
są złe, jednak większość
zapytanych o to, jaki
konkretnie negatywny wpływ
mają na nasz organizm, nie
potrafiłaby powiedzieć nic,
poza tym, że paląc
papierosy możemy się
nabawić raka płuca.
Postaram się więc w tym
artykule przybliżyć temat nie
tylko papierosów, ale
również alkoholu i
najpopularniejszych
narkotyków.

Jak działają na pracę
mózgu? Jak przekłada się to
na naukę? Co tak naprawdę
się dzieje w naszym ciele po
zażyciu określonych
substancji? Odpowiedzi na
te pytania mogą dla
niejednych być zaskakujące.

PAPIEROSY

 Papieros to wyrób
tytoniowy, który jest
kojarzony jedynie ze
szkodliwym działaniem na
płuca. To prawda, że
palenie papierosów
powoduje choroby układu
oddechowego (zapalenie
oskrzeli czy chociażby raka
płuca), ale ta rurka z cienkiej
bibułki wypełniona tytoniem
szkodzi o wiele bardziej
układowi krążenia, zwężając



naczynia krwionośne.
Ponadto, regularne palenie
papierosów zmniejsza ilość
komórek nerwowych w
mózgu. Szkodliwość tytoniu
przejawia się też w postaci
zwiększonego ryzyka
zachorowania na chorobę
Alzheimera, a zmiany w
korze mózgowej powodują,
że funkcje poznawcze
związane z
zapamiętywaniem i uwagą
ulegają upośledzeniu,
dlatego nie sprzyja to
przyswajaniu nowych
informacji.

ALKOHOL

 

Niestety, nie tylko
nastolatkowie, ale i dorośli
spożywają alkohol w
nadmiarze. Ma to bardzo
poważne skutki, szczególnie
jeśli mówimy o regularnym
nadużywaniu tej substancji,
bo to bardzo poważnie
szkodzi naszemu mózgowi.
Nadwerężona pamięć, czy
zwolniony czas reakcji to
skutki picia alkoholu, które
na pewno nie pomogą nam
rozwijać się w szkole i
nabywać wiedzę. Tak więc
luki w pamięci lub chwilowa
utrata świadomości nie
powinny dziwić osób, które
przez słabą wolę nie potrafią
odpuścić sobie „tylko
jednego drinka”. 

 
NARKOTYKI

      Jeżeli chodzi o narkotyki,
są one niestety coraz bardziej
popularne wśród młodzieży.
Jak podają różne źródła
poświęcone psychologii czy
właśnie nastolatkom, młodzież
najchętniej sięga po
marihuanę, ecstasy,
amfetaminę czy nieznanego
pochodzenia dopalacze.
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  Alkohol to druga z
najpopularniejszych na
świecie używek. Możemy go
spotkać pod postacią piwa,
wina, wódki itd.
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 Po zapoznaniu się z
powyższymi skutkami
korzystania z używek łatwo
dojść do dwóch niezwykle
ważnych wniosków. Po
pierwsze, aby dobrze się
rozwijać i nie mieć
problemów ze zdrowiem,
powinniśmy całkowicie
ograniczyć sobie dostęp do
szkodzących nam używek.
Po drugie, aby naprawdę
zdawać sobie sprawę z tego,
jak sobie szkodzimy paląc
papierosy, pijąc alkohol bądź
zażywając narkotyki,
musimy mieć na ich temat
podstawową wiedzę,
bowiem kluczem do naszego
bezpieczeństwa jest właśnie
świadomość.

   Anna Małek, 
kl. IB
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   Wszystkie te substancje
pobudzają neurony w
mózgu, lecz czy to dobrze?
Na początku sprawiają one,
że odczuwamy swego
rodzaju euforię i nagły
przypływ energii. Jednak po
chwili możemy zacząć
zachowywać się
nieracjonalnie, wpadać w
gniew, co może
doprowadzić do
podejmowania przez nas
działań, które mogą
wyrządzić poważne szkody.
Przykładowo w szkole, po
zażyciu narkotyków, w
nagłym przypływie agresji
jesteśmy w stanie kogoś
zaatakować albo zniszczyć
jakiś przedmiot.
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    Chcę po ru szyć waż ny te- 
mat, ja kim jest wza jem ne oka- 
zy wa nie so bie sza cun ku - nie
tyl ko od świę ta, ale tak że na
co dzień, przy każ dej oka zji.
Bar dzo czę sto bo wiem zda rza
się, że lu dzie za po mi na ją o
tym, jak waż ne jest sza no wa- 
nie się na wza jem i ucie ka ją się
do przy krych, po gar dli wych za- 
cho wań, podczas gdy mo gli by
ko mu ni ko wać się w zu peł nie
inny spo sób. Zwróćcie więc
proszę uwagę, dla cze go war to
sza no wać lu dzi w swo im oto- 
cze niu, nie zaś oka zy wać im
wzgar dę i lek ce wa że nie.
     Po pierw sze - każ dy czło- 
wiek, bez wzglę du na wszyst- 
ko, za słu gu je na sza cu nek, re- 
spek to wa nie jego zda nia i
uprzej me za cho wa nie. Od- 
mien na opi nia, inny spo sób ży- 
cia czy pa trze nia na świat - nic
z tych rze czy nie uspra wie dli- 
wia po gar dli we go trak to wa nia,
wy śmie wa nia czy lek ce wa że- 
nia da nej oso by. Nie z każ dym
mu si cie się 

 

zga dzać i nie każ de go trze ba
lu bić, ale trak to wa nie z sza cun- 
kiem na le ży się każ de mu. Czy
Wy chcie li by ście, aby Was nie
sza no wa no, bo ma cie inne po- 
dej ście do ży cia niż Wasz roz- 
mów ca?
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Wzajemny szacunek

 

     Po dru gie sza cu nek po tra fi
osią gnąć wię cej niż wzgar da
czy agre sja. Zwra ca jąc się do
ko goś uprzej mie i grzecz nie,
oka zu jąc mu po wa ża nie i re- 
spek tu jąc jego opi nię, ma cie
więk szą szan sę na wy pra co- 
wa nie po ro zu mie nia, niż w mo- 
men cie, w któ rym ucie ka cie się
do wzgar dy. Nikt nie lubi być
ob ra ża ny i lek ce wa żo ny, na to- 
miast sza cu nek może Wam
otwo rzyć wie le drzwi. Pa mię taj- 
cie o tym w co dzien nych kon- 
tak tach z in ny mi. Nie zgo da ruj- 
nu je, a po kój i sza cu nek bu du ją
- to jest stwier dze nie, ja kim
war to kie ro wać się w 
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 swoim życiu.
      Po trze cie brak sza cun ku
krzyw dzi in nych. Je że li nie
uczy ni li oni nic złe go, za cho- 
wu ją się wła ści wie, a Wy nie
oka zu je cie im sza cun ku, gar- 
dzi cie nimi czy na wet wy śmie- 
wa cie - za da je cie ta kiej oso bie
głę bo ką ranę, pod wa ża cie jej
po czu cie wła snej war to ści oraz
niszczycie wia rę w to, że lu- 
dzie są do brzy.  Zwy czaj nie
sta je cie się agre so ra mi, któ rzy
nie po tra fią po wstrzy mać się
przed krzyw dze niem in nych.
Wie le osób ze wzglę du na
oka zy wa ny im brak sza cun ku
ma po tem pro blem z wła ści wą
oce ną swo jej oso by, a to pro- 
wa dzi do 
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róż nych pro ble mów. Chy ba nie
chce cie być ich źró dłem? Za- 
sta nów cie się nad wła snym za- 
cho wa niem.
 Jak wi dzi cie sza cu nek wpły wa
na wie le aspek tów ludz kie go
ży cia, a oka zy wa nie go so bie
na wza jem jest szcze gól nie
waż ne. Dbaj cie za tem o ten
aspekt swo jej co dzien no ści, by
sta ła się ona lep sza i mil sza
dla każ de go czło wie ka w Wa- 
szym oto cze niu.

Oliwia Flasza,
 kl. IB
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    Film „Pies andaluzyjski” z
1929 roku w reżyserii Luisa
Bunuela, jest niemym,
surrealistycznym filmem
krótkometrażowym. W
filmie przedstawionych jest
kilka scen niemających ze
sobą większego
powiązania, mających
najprawdopodobniej
zszokować widza oraz
przyciągnąć jego uwagę,
ponieważ kino w tamtym
czasie było mało atrakcyjne
przez swoją monotonię. 
   Wtedy też Luis Bunuel
stworzył film „Pies
andaluzyjski”, który okazał
się być jednym z bardziej
kontrowersyjnych i
przełomowych w tamtych
czasach. 
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 Na początku XX wieku
kino było mało rozwinięte,
w filmach przedstawiane
były proste, krótkie
sekwencje nie
wzbudzające żadnych
emocji czy refleksji. 
 Nowatorstwem w filmie
„Pies andaluzyjski” było
przedstawienie kilku
krótkich, niejasnych ujęć,
które pobudzały do
myślenia (przeciąganie
dwóch fortepianów z
martwymi osłami, mrówki 

Recenzje 
filmowe
_____________________________

Początki kina surrealistycznego - 
"Pies andaluzyjski"
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wychodzące z dłoni
mężczyzny, dotykanie
kijem leżącej na chodniku
odciętej dłoni).
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  W pierwszej scenie
widzimy jak bohater bez
żadnych emocji ostrzy
brzytwę a następnie tą
brzytwą rozcina oko
kobiecie (scenie tej
towarzyszył obraz księżyca
„rozcinanego” przez
chmury). Obraz ten był jak
na ówczesne czasy
wstrząsający. Widzowie nie
mieli wówczas pojęcia, że
nie jest to prawdziwe oko,
co jeszcze bardziej
poruszyło widownię. 
 Następna scena
przedstawia mężczyznę
jadącego na rowerze.  Po
scenie, w której bohater
spada z roweru i uderza
głową w krawężnik,
następuje kilka wizji, które 

 
 wyglądają jak sny czy też
urojenia. 
 Nowatorskie było także
ujęcie, w którym kobieta
po scenie, w której bohater
uderza głową o krawężnik,
kładzie na łóżku jego
ubrania  oraz w zamyśleniu
siedzi i patrzy. Trudno
domyślić się, co to oznacza,
tym samym pobudza to
widza do rozmyślania, a
także interpretacji danej
sytuacji.
 W kolejnym ujęciu, w
którym stoi kobieta na
ulicy, mężczyzna
wyglądający przez okno
przygląda się z
podnieceniem i
oczekiwaniem, co się
wydarzy. Ta
niezrozumiałość scen
pobudzała wyobraźnię
widza.
  Nowatorskość
powyższego filmu polega
także na drastyczności
scen, jak również
zawartych w nim
podtekstach erotycznych
(pobudzenie seksualne
mężczyzny po scenie, w
której samochód potrąca
kobietę).
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 Film ten dzięki
nowatorstwu wzbudził
wiele kontrowersji i zmusił
do dyskusji, co można
uznać za jego sukces. To
film, który zostaje w
pamięci i nie można
przejść obok niego
obojętnie.

Patryk Cierpiał, 
kl. IB

_____________________________
"Antygona" uwspółcześniona
 
 “Antygona”
wyreżyserowana przez
Sophie Deraspe to
współczesna adaptacja
tragedii napisanej przez
Sofoklesa w 442 r. p.n.e.,
która bez wątpienia jest
warta uwagi. Film na
pierwszy rzut oka wydaje
się odbiegać fabularnie od
swojego pierwowzoru,
jednak sens tragedii został
zachowany: dążenie kobiet
do sprawiedliwości w
świecie, w którym niestety
często jej brak. Akcja filmu
rozgrywa w Kanadzie,
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 gdzie główna bohaterka –
Antygona – jest licealistką
zdobywającą dobre stopnie
w szkole. Zarówno tu, jak i
w wersji Sofoklesa, posiada
siostrę Ismenę i dwóch
braci: Polinejkesa i
Eteoklesa.
   Pierwsze poruszenie w
trakcie oglądania wywołuje
scena, w której policjant
oddaje śmiertelny strzał w
stronę starszego brata
Antygony – Eteoklesa.
Zrobił to, mimo że chłopak
nie zrobił nic złego.
Ponadto Polinik zostaje
zamknięty w zakładzie
karnym z groźbą
ekstradycji za liczne
przestępstwa i działalność
w mafii. Zrozpaczona
Antygona, która stawia 

rodzinę na pierwszym
miejscu, postanawia
podjąć próbę wydostania
go z więzienia, zdając sobie
sprawę z tego, że kiedy
władze odkryją jej zamiary,
będzie miała poważne
problemy. Przez cały
spektakl widzimy, jak
wielka jest jej miłość do
brata i ile jest w stanie dla
niego poświęcić. W
międzyczasie pojawia się
wątek miłosny Antygony z
Hajmonem – jej
chłopakiem, który kocha ją
i wspiera w trudnych dla
niej chwilach. Hajmon
namawia do pomocy także
swego ojca, który po
namyśle godzi się udzielić
młodym wsparcia.
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 Kiedy Antygona zostaje
przyłapana na próbie
podszywania się pod
Polinejkesa, dowiaduje się
o niej świat i ku jej
zdziwieniu otrzymuje
ogromne poparcie od
społeczeństwa: powstają
plakaty, młodzi ludzie
stylizują się na udającą
brata Antygonę.
Całokształt filmu
prezentuje się naprawdę
świetnie: wiele
wzruszających momentów,
bezbłędna gra aktorska i 
 intrygująca fabuła to
idealne połączenie na
spędzenie około półtorej
godziny weekendowego
wieczoru.

 Moim zdaniem Sophie
Deraspe spisała się
świetnie i „Antygona” to
prawdziwy hit poruszający
temat problemów
współczesnego świata,
skłaniający do refleksji.
Bardzo zachęcam do
obejrzenia, a szczególnie
tym, którzy lubią
przeżywać silne emocje w
trakcie oglądania filmów.

 
Anna Małek, 

kl. IB
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    W roku 2020 w formule 1
nie działo się zbyt dużo.
Start sezonu został
opóźniony w związku z
pandemią koronawirusa.
Sezon rozpoczął się 5 lipca
na torze w Austrii, który
wygrał Valterii Bottas z
Mercedesa. Jednak reszta
sezonu była zdominowana
przez Lewisa Hamiltona,
również z Mercedesa, który
wygrał 11 z 17 wyścigów w
sezonie i zapewnił sobie 7
tytuł mistrza świata w
grand prix Turcji. Sezon
2021 był za to o wiele
ciekawszy. Już od początku
sezonu była wiadomo, że
wreszcie ktoś będzie w
stanie rzucić rękawice
Hamiltonowi, a mowa o
Maxie Verstappenie z Red
Bulla. Hamilton z
Verstappenem na
przemian wygrywali
wyścigi, przez cały sezon
finiszując na pozycjach 1-2
w wyścigach. Atmosfera
między kierowcami była

niesamowicie napięta, a
punktem kulminacyjnym
było grand prix Wielkiej
Brytanii - domowy wyścig
Hamiltona. 
Sobotni sprint wygrał
Verstappen, który na
pierwszym okrążeniu
szaleńczo bronił się przed
Hamiltonem.

2021 - najlepszy sezon w historii F1

Po tym sprincie Hamilton
zapowiedział, że  w
niedzielnym musi pojechać
bardziej agresywnie, tak
jak jego rywal  i można
powiedzieć, że była to
zapowiedź tego, co
wydarzyło się następnego
dnia. Hamilton słowa
dotrzymał i na pierwszym

SPORT
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okrążeniu niedzielnego
wyścigu razem z
Verstappenem walczyli o
każdy centymetr toru, aż
do zakrętu copse, który
pokonujemy na pełnym
gazie przy prędkości około
300km/h. Verstappen z
Hamiltonem jechali koło w
koło do tego zakrętu,
Verstappen na zewnętrznej
a Hamilton na
wewnętrznej stronie toru.
Gdy kierowcy pokonywali
zakręt Hamilton uderzył w
prawą tylną oponę
swojego rywala, przez co
wylądował on w bandzie
przy prędkości około
250km/h. Wszyscy kibice
Formuły 1 zamarli w tym
momencie, spodziewając
się najgorszego.
Samochodu przez dym nie
było nawet widać w ujęciu
telewizyjnym, a kamera
zamontowana nad głową
kierowcy po prostu się
urwała. Czujniki wykazały
przeciążenie 53 G w trakcie
uderzenia. Dla porównania,
jadąc samochodem w linii
prostej przy prędkości
około 300km/h
odczuwamy przeciążenie
oscylujące w granicach 1 G.

Verstappen jednak wyszedł
z samochodu o własnych
siłach, co było wręcz
niemożliwe. Badania w
szpitalu również nie
wykazały żadnych
poważnych uszkodzeń. Po
tym wyścigu relacja
między kierowcami nigdy
nie była już taka sama.
Verstappen zarzucał
Hamiltonowi, że
celebrował zwycięstwo w
bardzo nieodpowiedni
sposób,  na co Hamilton
odpowiedział, że nikt nie
kazał Verstappenowi
wjeżdżać mu pod koła.
Ostatecznie mistrzostwo w
tamtym sezonie zdobył
Verstappen, wyprzedzając
Hamiltona na ostatnim
okrążeniu w ostatnim
wyścigu sezonu, w bardzo
kontrowersyjnych
okolicznościach. Na 5
okrążeń przed końcem
wyścigu o grand prix Abu
Dhabi, w bandzie
wylądował kierowca
Wiliamsa- Nicholas Latifi.
Verstappen zjechał po
świeże miękkie opony w
trakcie samochodu
bezpieczeństwa, kiedy
Hamilton został na torze  
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na mocno zużytych
oponach twardych.
Wszystkim wydawało się,
że wyścig zakończy się za
samochodem
bezpieczeństwa, a
Hamilton zdobędzie swój
osmy tytuł mistrzowski,
stając się samodzielnym
rekordzistą pod tym
względem. Jednak
dyrekcja wyścigu podjęła
szokująca dla wszystkich
decyzje, że wyścig zostanie
wznowiony na jedno
okrążenie przed końcem.
W obliczu takich decyzji,
Hamilton miałby ogromny
problem, żeby obronić się
przed Verstappenem na
świeżych oponach. 
       W Mercedesie wielka
rozpacz, w Red Bullu
szczęście, że po ośmiu
latach ich kierowca znowu
może zostać mistrzem.
Rozpoczyna się ostatnie
okrążenie, Verstappen
jedzie jak cień za
Hamiltonem, żeby znaleźć
miejsce do ataku i robi to w
zakręcie numer 5 od
wewnętrznej. Hamilton
robi, co może i atakuje w
zakręcie numer 9, ale 

Verstappen zamyka mu
drzwi drzwi i jedzie po
swoje pierwsze
mistrzostwo. Ogromna
radość na trybunach i w
Red Bullu, że udało się
przerwać passę Hamiltona
i Mercedesa. 

Ksawier Cierpiał, 
kl. IB
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Charakterystyka gatunku
 

   Rage charakteryzuje się
gęstą, powtarzalną pracą
syntezatorów inspirowaną
elektroniczną muzyką,
przede wszystkim future
bassem. Najbardziej
charakterystycznym
elementem rage’u jest
specyficzne „brzęczące”,
syntetyczne brzmienie w
akompaniamencie
trapowej perkusji. Jest to
podgatunek trapu.

 RAGE (CZYT. REJDŻ) - NOWY 
GATUNEK, KTÓRY PODBIŁ ŚWIAT 

W ZALEDWIE ROK   

MUZYKA

  

Historia
 

 Początek ragu
zapoczątkował popularny
producent muzyczny
Pierre Bourne. Nazwę, jak i
większe zainteresowanie
tym gatunkiem
muzycznym rozpoczął
utwór “Miss the rage”
autorstwa Trippie Redd’a
na feacie z Playboi’em
Cartim. Dzięki tej piosence
ludzie zaczęli wyszukiwać
frazę “rage type beat”.
Natomiast
najpopularniejszym
albumem, który można
nazwać początkiem ragu
jest “Whole Lotta Red” od
Playboi Cartiego z 
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viralowymi piosenkami
jakimi są np. “Sky” czy
“Vamp Anthem”. Wiele z
piosenek z tego albumu
poszły viralem na takich
aplikacjach jak tik tok czy
instagram, dzięki czemu
wiele osób pokochało
gatunek muzyczny jakim
jest rage. 

 
  

 
słuchaczy zdobył średnio 8
milionów słychających
fanów w miesiącu, w
którym nie wypuścił nawet
jednej piosenki. Artyści o
których też jest coraz
głośniej to m.in. Ken
Carson, Summrs, czy
Destroy Loney.

Rage w Polsce 
 

   Ragowych bitów w
Polsce możemy szukać u
Young Mulitego, OiO, Maty,
czy Otstochodzi. Nagrali
oni pare pisoenek
związnych z tym typem
muzyki, ale w naszym kraju
nie jest to tak popularne
jak w Ameryce, czy innych
krajach.

Adam Stępniewski, 
kl. IB

  

 
Dzięki trendowi na rage
wiele artystów wbiło się do
mainstreamu trapu.
Najbardziej popularni
artyści o których w życiu
nikt by nie słyszał, gdyby
nie takie wielkie
zainteresowanie regem to
np. Yeat, który w rok
praktycznie od zera
miesięcznych
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    Chodzi o taniec
standardowy, a mianowicie
walc angielski, o którym na
pewno każdy kiedyś słyszał,
ponieważ jest on często
wybierany na pierwszy
taniec przez młode pary.
Jest to taniec towarzyski,
który charakteryzuje się
powolnym tempem, a ruch
jest płynny, kołyszący oraz
wykonywane są proste,
rytmiczne ruchy i obroty.
Walc angielski powinien
być tańczony w trzymaniu,
zwanym ramą. Tańczy się
go w tzw. kontakcie, czyli
ciała partnerów dotykają
się od kolan do mostka.
Partnerzy powinni być
zwróceni ku sobie w
postawie wyprostowanej,
delikatnie stykając się
biodrami. Ich twarze muszą
być skierowane w lewo,
natomiast brody lekko
zadarte. Standardowe
figury walca angielskiego
tańczone są po liniach  

  

 
    Często słyszymy, że
taniec to pasja wielu osób,
która wpływa na
kształtowanie osobowości
oraz jest sposobem na
wyrażanie ludzkich myśli i
emocji. Taniec uczy nas
komunikacji z drugim
człowiekiem i wpływa na
poprawę naszego zdrowia
fizycznego i psychicznego.
Mogę z przekonaniem
stwierdzić, że spośród
wielu gatunków tańca,
każdy wybrałby coś dla
siebie. W dalszej części
tego tekstu chciałabym
opisać jeden z takich
gatunków i zachęcić do
pogłębienia wiedzy na
temat tańca.

Moja pasja - 
taniec
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Taniec towarzyski, m.in.
walc angielski uwydatnia
nasze zmysły i daje
możliwość poznania 
 osobowości zarówno
swojej, jak i drugiej osoby.

Nadia Gdawiec, 
kl. IB

  

 
    Podsumowując, taniec
jest świetnym sposobem
na rozwinięcie swojej
wyobraźni, osobowości,
poznania wspaniałych osób
i poprawienie własnego
samopoczucia.
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Jeśli masz jakieś oryginalne zainteresowania, piszesz 
wiersze, opowiadania, rysujesz, malujesz lub masz po 
prostu chęć opisać jakąś część swojej rzeczywistości 
zapraszamy Cię do współtworzenia gazetki naszego 

liceum!
Jeśli jesteś zainteresowany 

zgłoś się po prostu do swojego polonisty.

Pozdrawiamy,
kl. IB

S. 30

Dołącz do nas!
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