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STRONA 1 

Wiersze 

Choć, gdy nocą patrzę w gwiazdy, 

leżąc - wy na trawie, ja na niebie - 

na ten moment w ciszy się zatrzymam. 

Uwierz, ja chyba rozumiem siebie! 

I problemów nie mam 

ani fobii, 

lęków, 

strachów 

nie aż tyle, by pełne życie mieć 

koszmarów. 

Tylko czegoś tu brakuje, 

nęka mnie to tyle lat, 

obok mnie jest miejsce puste, 

tak rażące swoim chłodem, 

jakby cios mi zadał kat. 

Co mam zrobić, gdy me serce woła 

zza przejrzystych żalu krat? 

Gdy przytłacza nieustannie 

otaczający je wokół świat? 

 

I chcę tylko odejść w siną dal, 

tam, gdzie można zasiać ciepła kwiat. 

Wzrok kieruję, w tę stronę, 

myśląc: "Może rzeczywiście, w owym 

miejscu szczęścia zasmakuję?" 

I rozjaśnia mi się wszystko… 

 

Tak, już wiem. 

To Ciebie, 

Ciebie mi brakuje. 

 

Rys. Roksana Szumilas 

 

 
Karolina Kościcka Brak 

 
Nieważne, jakie nowe hobby sobie znajdę, 

jaką pasję dziś sobie wynajdę, 

którą część mnie zgubię, 

co nagle polubię, 

jak się przyozdobię, 

jaką wyrzeźbioną perfekcyjnie maskę 

na ten dzień wyskrobię. 

Nie mogę się powstrzymać 

ani tu wytrzymać, 

zaś nadzieja "Kiedyś to przeminie" 

sama zaraz zginie. 

 

Nieprzerwany strach, 

uciążliwszy z dnia na dzień, 

regularnie mnie tu wita 

wraz ze stresem przy swym boku, 

szydząc, bo znów wystawi mnie na próbę, 

którą przejdę kosztem cierpliwości 

oraz z nutką życia namiętności. 

 

Życie męczy dzień po dniu, 

nawet, gdy to jedna z Boga łask. 

Trudno podołać zadaniom, 

kiedy budzi mnie wewnętrzny wrzask. 

Proszę, aby chociaż nocą 

na kochanie przyszedł czas, 

bo przy rannym mym konaniu 

znów oślepia ten okropny słońca blask. 

 

Już brakuje sił po wschodzie, 

gdy przeszkodom stawiam krok. 

Och, jak ja pragnę żyć w swobodzie, 

lecz wciąż pada na mnie wzrok. 

Ja już nie chcę żyć w tym chłodzie, 

gdy w mej głowie milion trosk. 

 

Skąd tu ludzie radość mają? 

Skąd przyjaciół znają sto? 

Może ze mną coś nie halo? 

Może wiotko z siłą mą? 

 

Coś na pewno nie tak jest, 

skoro smutku czuję chrzęst. 

Coś na pewno nie tak jest, 

jakby był to jakiś test. 

Coś na pewno nie tak jest, 

skoro boli każdy gest. 



STRONA 2 

 

          

 

 

 Łapiąc serce 
 
Róże dla mnie 
Gdzieś wyblakły 
Zatraciły swe kolory 
 
Chcę je złapać 
Bezskutecznie 
Łapiąc serce 
W drżące ręce 

Roksana Szumilas 

 

Rys. Martyna Leśko 

Rys. Karolina Kościcka 



STRONA 3 

Zielony uspokaja. Część 1. 
 

Matura. Matura to, matura tamto… Mam już dość tego słowa! Rozumiem, że to ważne 

(szczególnie dla mnie i kilkunastu tysięcy uczniów) i że musimy się dobrze przygotować, bo 

ten świstek papieru zapewni nam świetlaną przyszłość (tak jasną jak demoniczna lampa w sali 

biologicznej), ale ile można o tym słuchać. Najwidoczniej nie tylko ja tak myślałam, bo połowa 

koleżanek i kolegów z mojej klasy usypiała, słuchając przemowy życia naszej 

wychowawczyni. Nie wiem, kto był tak wspaniałomyślny i dał za wychowawcę klasy 

humanistycznej, nauczycielkę od fizyki - panią Górską.  

- Zostało jeszcze niecałe 8 miesięcy do sprawdzianu waszej całej wiedzy. Zacznijcie się uczyć. 

Choć wątpię, że wy to zdacie. Może jednak zacznijcie się modlić lub idźcie na kolanach do 

Częstochowy? Od was zależy, jaką drogą pójdziecie. My, jako nauczyciele…  

- Nie ma to jak motywacja. Najpierw trzeba złoić nam skórę, a potem można udawać filozofa. 

Spojrzałam na zegar, jest za pięć dziesiąta. Jeszcze około 35 minut lekcji. Matko Boska, chcę 

do domu! Górska za bardzo się rozgadała, chce mi się spać,  

a na dodatek zaczynam być głodna. Mam dość. Składam rezygnację! Nie wiem, ile nasza 

wychowawczyni może  trajkotać jak zegar z kukułką. Nie wiem, jak reszta klasy może przy 

niej normalnie spać. Zadzwonił dzwonek. Co? Czy moje błagania, by zakończyć tę tyranię 

doszły jednak do  Góry ( wcale nie chodzi mi o Tatry czy Sudety) i ktoś postanowił skrócić 

nam wychowawczą? Zadzwonił znowuż.  

- W takim momencie apel? Zostawiamy rzeczy i ustawiamy się przed drzwiami. Tylko 

dwójkami!  

- Pani wie, że jesteśmy już w trzeciej liceum, a nie w podstawówce? – spytałam. 

 - Ty nie bądź taka hop do przodu Brzozowska – odparła wychowawczyni, pakując dziennik 

do torebki. 

 - Ustawieni? Stanęliśmy wszyscy (a było nas 30 w klasie) i tuliliśmy się do siebie jak sardynki 

w puszce. Współczułam Łucji (mojej przyjaciółce), która stała obok Gaduły Elwiry. Klasa nie 

bez  przyczyny nadała jej taki przydomek, rudowłosa potrafiła godzinami rozmawiać  

o wszystkim i o niczym. Kto znał wszystkie plotki w szkole, kto wiedział o nauczycielach 

wszystko i kto znał wszystkich uczniów? Elwira nakręcała się i prowadziła monolog w stronę 

Gąsowskiej (nazwisko Łucji). Oby nie ogłuchła, bo Gaduła nie mówiła za cicho. Ja stałam  

z Jackiem, który był dobrym kolegą, bo czasem dawał mi spisywać matmę, ale większość jego 

znajomych już dawno skończyła szkołę i dlatego niechętnie rozmawiał z nami. Ot, taki to 

człowiek. Wyszliśmy z sali 74 i ruszyliśmy w stronę gimnastycznej. Droga nie była jakaś 

skomplikowana, więc po kilku minutach byliśmy na miejscu. Górska zostawiła nas na pastwę 

losu i poszła w stronę innych członków rady pedagogicznej. Aha?! Ustawiliśmy się w rogu sali. 

Niektórzy usiedli na ziemi, rozmawiając, a reszta opierała się o ścianę. My z Łucją, która 

uwolniła się od Gaduły, usiadłyśmy na skrzyni, która o dziwo nie była zajęta przez innych  

uczniów z naszej klasy. Na scenę wszedł dyrko i rozpoczął apel. Zbytnio nie słuchałam, bo  

z przyjaciółką zajadałyśmy ciasteczka z czekoladą, starałyśmy się być cicho. Dyrektor szkoły 

biadolił coś o poszanowaniu pracy innych i coś o maturze. Nie chciał nam zbytnio dużo czasu 

zabierać, a szkoda, bo po wychowawczej jest angielski, który jest najgorszym z przedmiotów 

szkolnych. Upomniał pierwszaków, bo ostatnio jakaś akcja z nimi była. Łucja zabrała mi 

ostatnie ciastko, więc skoro już pojadłam, to mogę iść spać. Oparłam się o ramię jasnowłosej  

i odpłynęłam w przyjemną krainę snów.  



STRONA 4 

Ktoś krzyknął.  

Ktoś wrzasnął.  

Otworzyłam zaspane oczy i nawet się nie spostrzegłam, gdy ze strachu, który powstał od 

krzyków Żelka do mikrofonu, ześliznęłam się na plecach z kozła. Panu od angielskiego nie 

można było zarzucić, iż ma słabe płuca. Oj co to, to nie. Od razu podeszła do nas zdenerwowana 

wychowawczyni razem z panem Żelawskim. Tak bardzo gestykulowała i mówiła, jaki my 

przykład dajemy, jacy to okropni i bezmyślni jesteśmy  (w ogóle nie spytała, czy nic mi się nie 

stało), gdy ni stąd, ni zowąd oderwała panu Żelkowi jego tupecik, ukazując biel jego głowy. 

Nadal gestykulowała, ale z peruką w dłoni (bardzo to rozśmieszyło naszą 3A),  nagle Górska 

zaprzestała wcześniejszej czynności, spojrzała na swą dłoń, potem na Żelka i jego łysinę, potem 

na nas i krzycząc na całą szkołę (nawet nie wiem, czy nie na całe miasto) wyrzuciła włosy  

w górę. Wszyscy uczniowie - jak jeden mąż - ryknęli śmiechem. Górska, zdenerwowana i cała 

czerwona. Żelek, zawstydzony, starał się zbiec z miejsca zdarzenia. Cała nasza klasa uwagi do 

dziennika ma zagwarantowane jak bum-cyk-cyk. Oczywiście całe zdarzenie zostało 

zarejestrowane przez szkolne TVN lub jak kto woli koło dziennikarskie "Homer". Wydarzenie 

jak nic już dziś wieczorem będzie latać na szkolnym Facebooku. Ach, ta sława! Dyrektor szkoły 

orzekł, że możemy iść na przerwę, gdyż to, co miał powiedzieć, to powiedział. Cały tłum 

uczniów wypłynął na powierzchnię (korytarz) i rozpłynął się jak poranna mgła. Z klasą 

wyszliśmy cało z tej parady, Łucja jak to Łucja zaprowadziła mnie do pielęgniarki, której nie 

było. Na drzwiach była tylko kartka z napisem „Przerwa. Zaraz wracam".  

- Zaraz wracam- sparodiowała głos pracownicy służby zdrowia Gąsowska - Tak to ja mogę 

napisać na Facebooku. Stupid woman!! May they quit this job! - gdy ona się denerwuje zawsze 

rzuci jakimś tekstem z zagranicy, a jak ja chcę zacytować pewien serial to nie mogę. Gdzie 

sprawiedliwość!  

- Łucja, spokój! 

 - Uspokoić cię mam? Nigdy! Mogło coś ci się stać, a tej purchawce zachciało się nie wiadomo 

jak długiej przerwy. Co to za służba zdrowia ja się pytam?  

- Zapewne mam tylko siniaki. Nic mi nie jest. Idziemy na englisz? 

- Idziemy. Ale mimo to uważam, że to niesprawiedliwe. Ja to zaczynam wątpić w polską służbę 

zdrowia. Na najbliższym spotkaniu samorządu szkolnego omówię to i owo.  Ach! 

Zapomniałam, że Lucjusz przejmuje się każdym oprócz siebie i jest w tym cholernym 

samorządzie tylko sekretarzem. Już, już idziemy, bo się spóźnimy - tylko przetrwać!! No  

i przeżyć, ale to tak przy okazji.  

 

Ciąg dalszy nastąpi…. 

 

Kalina Jędrusik 
 

  Kalina Jędrusik – polska aktorka i piosenkarka, piękna kobieta -  nazywana 

„seksbombą lat sześćdziesiątych”. Nie przejmowała się opinią innych ludzi, była 

kontrowersyjna, czasem niemoralna… 

Urodziła się 5 lutego 1930 roku w Gnaszynie, jednak wedle oficjalnej dokumentacji 

przyszła na świat rok później. Wraz z rodzicami i siostrą przeprowadziła się do Bartkowic, 

oddalonych o 22 km od Częstochowy. Tam też zastała ich wojna. Kilka lat później ukończyła 
Szkołę Podstawową nr 11 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Festynowej 24 w Częstochowie.  

Kasia Szmigiel 



STRONA 5 

W tym samym mieście w 1945 roku rozpoczęła naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Juliusza Słowackiego. Po dwóch latach nauki w szkole przeniosła się do liceum dla dorosłych. 

Wtedy zrobiła w jednym roku dwie klasy. Przed pójściem na studia Kalina musiała dokonać 

wyboru: teatr czy śpiew. Miała ona głos operowy, przez kilka lat chodziła do konserwatorium, 

uczęszczała także na  zajęcia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i do szkoły 

teatralnej. Mimo że kochała śpiewać, zrezygnowała z tego. Później, ze względu na 

wykonywany zawód, przestała śpiewać głosem operowym i zaczęła „szeptać”. Najpierw wielu 

ludzi się z niej śmiało, ale później się nią zainteresowano i zaczęto proponować śpiewanie  

w teatrze. 

Kalina Jędrusik zagrała wiele, zarówno filmowych, jak i teatralnych, ról. Można było 

ją zobaczyć m.in. w takich filmach jak Lekarstwo na miłość Lekarstwo na miłość - YouTube , 

Upał, Jowita. Ze względu na to, że zawsze nosiła duże dekolty, zakazano jej na pewien czas 

występowania w telewizji. Podobno Władysław Gomułka, ujrzawszy ją pewnego razu  

w telewizji, rozbił telewizor. A to dlatego, że na tym dekolcie Kalina nosiła… krzyżyk. 

Jej mężem był o siedemnaście lat starszy od niej pisarz – Stanisław Dygat. Jego 

twórczość towarzyszyła Kalinie od początku jej przygody z aktorstwem. Gdy pewnego dnia 

zobaczyła go na spacerze, na którym był wraz ze swoją ówczesną żoną, stwierdziła, że on musi 

zostać jej mężczyzną. Tak się też stało, „był nim aż do śmierci”. Rozwiódł się z żoną i ożenił 

się z Kaliną. To było dziwne małżeństwo. Ludzie nie rozumieli, co tak naprawdę ich łączy. 

Oboje akceptowali zdrady, których się dopuszczali. Kochankowie Kaliny czasem mieszkali 

razem z nimi w ich mieszkaniu i kochanki Stanisława też. Stanisław Dygat zmarł 29 stycznia 

1978 roku. 

Kalina Jędrusik przez kilka lat grała w Kabarecie Starszych Panów. Jeremi Przybora  

i Jerzy Wasowski, którzy byli głównymi twórcami tego kabaretu, napisali dla niej wiele 

piosenek, np. Utwierdź mnie, Dla ciebie jestem sobą, S.O.S., Bo we mnie jest seks, Nie budźcie 

mnie Kalina Jędrusik - Nie budźcie mnie - YouTube. 

Kalina kochała zwierzęta. W jej domu było dużo kotów, na których sierść po pewnym 

czasie dostała uczulenia. Z racji tego, że nie chciała się z nimi rozstać, coraz częściej dostawała 

ataków astmy. Pewnego razu atak był tak silny, że doprowadził do śmierci Kaliny. Zmarła  

w nocy 7 sierpnia 1991 roku. 13 sierpnia 1991 została pochowana w alei zasłużonych cmentarza 

Powązkowskiego w Warszawie. 

Anegdoty z życia Kaliny Jędrusik: 

Kalina zawsze była mocno wydekoltowana. Pewnego razu nakazano jej, żeby założyła 

sukienkę bez dekoltu, bo inaczej nie wystąpi. Tak też zrobiła. Jednak, gdy się odwróciła, 

widzowie ujrzeli plecy Kaliny… odsłonięte aż do granic możliwości. 

 

Na próbie Kalina zapaliła papierosa. Na scenie nie wolno było palić, więc podszedł do 

niej strażak i poprosił, aby zgasiła papierosa. Ona się na to nie zgodziła  

i wulgarnie mu odpowiedziała. Strażak poszedł za kulisy i tam trwał jakiś czas, po czym 

wyszedł na scenę i ją publicznie skrytykował. Nie zauważył jednak, że nie było tam już Kaliny, 

tylko inna aktorka. Ta była bardzo zdziwiona, że strażak nakrzyczał na nią bez powodu.  

 

Z racji tego, że razem ze swoim mężem akceptowali zdrady, których się dopuszczali, 

Stanisław Dygat, który wrócił pewnego razu wcześniej z delegacji, był bardzo zdziwiony, że 

zastał Kalinę śpiącą zupełnie samą. 

 

 
Julia Jeziorowska 

https://www.youtube.com/watch?v=w-QHCnQ8b2c
https://www.youtube.com/watch?v=t2xR6KDuYYU
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Rys. Julia Jeziorowska 



STRONA 7 

Portret psychologiczny mordercy: Ted Bundy 

Theodore Robert Bundy jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą 

wszech czasów. Miliony ludzi są nadal zafascynowane Tedem, pomimo że upłynęło ponad 

trzydzieści lat od jego egzekucji na krześle elektrycznym. Zainteresowanie nim wynika w dużej 

mierze z dokumentu Conversations with a Killer: The Bundy Tapes oraz filmu  Podły, okrutny, 

zły. 

         Bundy  był  przebiegłym  psychopatą, który  porwał i zamordował  ponad 30  kobiet  

w siedmiu stanach, w latach 1974-1978. Zazwyczaj podchodził do swoich ofiar w miejscach 

publicznych, udając  obrażenia  lub  niepełnosprawność. Wykorzystywał  swój  urok  osobisty 

i atrakcyjny wygląd, by wzbudzić zaufanie swojej ofiary. Opisywany był również jako 

człowiek-kameleon, który za pomocą niewielkich zmian fryzury czy zarostu był w stanie 

zmienić swój wygląd nie do poznania. 

 Wszystkie ofiary Bundy’ego były białymi kobietami, zazwyczaj pochodzącymi z 

klasy średniej. Większość miała od 15 do 25 lat i zazwyczaj były studentkami. Znaczna ilość 

ofiar miała długie, brązowe, proste włosy z przedziałkiem na środku głowy, co sugeruje 

znaczne podobieństwo do „Stephanie Brooks”, która porzuciła Bundy’ego w 1968. 

Wspomnienia tamtych wydarzeń mogły wywrzeć wpływ na jego późniejsze zabójcze 

zachowania. 

          W grudniu 1987 psychiatra, doktor Dorothy Otnow Lewis, zajmująca się seryjnymi 

zabójcami, badała przez 7 godzin zdrowie psychiczne Bundy’ego. W jego wyniku 

zdiagnozowała zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz zauważyła, że Bundy dokonywal  

zbrodni  zazwyczaj w trakcie zaburzeń depresyjnych. Brakowało mu empatii i nie był w stanie 

odczuwać litości ani wyrzutów sumienia. Nie cenił życia ludzkiego ani nie dbał o konsekwencje 

swoich zbrodni. Był bezduszny, obojętny i niezwykle brutalny w kontaktach ze swoimi 

ofiarami. Bundy był określany tak zwanym seryjnym zabójcą władzy/kontroli. Główną 

motywacją takiego zabójcy jest dominacja nad swoimi ofiarami. Bundy był cierpliwy i zwykle 

zabijał swoje ofiary powoli, aby przedłużyć swoją sadystyczną przyjemność. Kierowany 

obsesyjnymi, morderczymi fantazjami, Bundy był zmuszony do wielokrotnego morderstwa, 

aby zaspokoić swoje straszliwe pragnienia.  Bundy trzymał pamiątki lub trofea ze swoich 

zbrodni, takie jak kosmyki włosów, biżuteria, dowody osobiste lub wycinki z gazet  

o przestępstwie. Wręczał te rzeczy przyjaciółce lub znajomej. Zachowanie to można porównać 

do kota, który łapie mysz i daje właścicielowi, by pochwalić się swoim osiągnięciem. 

          Podczas procesu w sądzie Bundy bronił się sam, gdyż stwierdził, że jego obrońcy są 

nieudolni. Ted był bardzo bystry i czarujący, jak opisywali inni. Każdy, kto z nim rozmawiał, 

nie mógł nadziwić się jego inteligencji. Sam się przygotowywał do rozpraw. Miał duże 

poparcie wśród kobiet, które uważały, że jest on zbyt idealny, by okazać się mordercą. Pomimo 

że proces toczył się zgodnie z planem, to Ted i tak zostałby skazany z powodu dużej ilości 

materiałów dowodowych. Był on zbyt pewny siebie i podczas popełniania zbrodni zostawiał 

bardzo dużo śladów, takich jak materiał genetyczny, ślady zębów, odciski palców. Ted 

wiedział, że już nic nie wskóra i  noc przed straceniem na krześle elektrycznym do wszystkiego 

się przyznał. 

 

 

Amelia Kopacz 



STRONA 8 

Niemożliwe nie istnieje 
Myśl, o tym, że właśnie rozpoczyna się kolejny dzień mojego życia, była przerażająca. 

Każdy dzień w moim odczuciu był udręką. Czułem, że nic nie ma sensu, lecz przy życiu 

podtrzymywało mnie stwierdzenie z Księgi Hioba, które kiedyś usłyszałem: Dał Pan i zabrał 

Pan. Słowa te rozwiewały zawsze na jakiś czas moje wątpliwości. Przypominając sobie o nich, 

stwierdzałem, że choć nie wszystko może mi się podobać, to jednak jest to niezależne ode mnie. 

Kolejny morał, który wyciągnąłem po przeczytaniu tej księgi biblijnej jest taki, że  nie można 

niczego przekreślać i należy być świadomym faktu, że wszystko może się  zdarzyć. Zwłaszcza, 

gdy tego się nie spodziewamy.  

 Początek dnia zwiastował rytualną monotonię mojego dnia – wstałem  

i poszedłem do szkoły. W domu dziecka, w którym mieszkam, po tym jak zostałem porzucony 

przez rodziców w trzecim miesiącu życia, musiałem sobie radzić praktycznie sam. Nie było 

obok mnie nigdy takiej osoby jak mama czy tata. Brakowało mi ich,  nie miałem kogoś, kto 

byłby blisko mnie, nie było przy mnie nikogo, w kim miałbym emocjonalne oparcie. Cała ta 

sytuacja nauczyła mnie na pewno samodzielności i sprawiła, że szybko dojrzałem w sferze 

psychicznej. Nie interesowały mnie już młodzieńcze szaleństwa, pragnąłem tego, by jakimś 

cudem odzyskać prawdziwą rodzinę. 

 Na zewnątrz tego dnia było pochmurnie a wiejący wiatr był silny, jakby przenikał 

wszystko. Droga mijała mi w atmosferze przygnębienia i zrezygnowania. Na pocieszenie 

zostawały mi widoki pól i łąk w jesiennej odsłonie, które zawsze działały na mnie pozytywnie. 

Droga się nie kończyła a wiatr jakby się wzmagał. Odbierałem to jako znak. Przeszywający 

wiatr, choć fizycznie sprawiał, że coraz bardziej marzłem, to w sferze emocjonalnej dodawał 

mi nadziei, nadziei na coś lepszego, nadziei, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 

 Wreszcie dotarłem do szkoły, ale nastawienie, które mi towarzyszyło w tamtym 

momencie, było już zupełnie inne. Wyparowało przygnębienie a do mej duszy skroplił się  

optymizm. Lekcje przebiegały w dobrej atmosferze. Nauczyciele pytali, co się stało, gdyż 

pierwszy raz od dłuższego czasu widzieli u mnie zadowolenie. 

- Coś się stało , że jesteś taki zadowolony? – zapytała z uśmiechem pani Śmigielska. 

- Nic szczególnego, a czemu Pani pyta? – byłem trochę zdziwiony tym pytaniem. 

- Po prostu miło Cię widzieć w końcu w dobrym nastroju. Mam nadzieję, że utrzyma to się  

u Ciebie jak najdłużej. Miłego dnia! 

- Dziękuję, nawzajem, do widzenia! 
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Byłem zdziwiony, że było widać to aż tak, ale faktycznie, czułem się wyśmienicie. Lekcje 

minęły szybko, od razu po nich poszedłem ze znajomymi na miasto. Czas płynął szybko i nawet 

się nie spostrzegłem, że to już prawie piętnasta i muszę wracać do domu. Wracałem szczęśliwy, 

lecz wiedziałem, że znów wrócę do miejsca, które kojarzy mi się tylko źle.   

   

      Gdy wróciłem, czekał na mnie list. Byłem zaskoczony, gdyż nigdy od nikogo nie 

dostaję żadnych listów. Ciekawość nie dawała za wygraną, dlatego nie zwlekając dłużej, 

postanowiłem otworzyć kopertę i przeczytać list. W środku była kartka, na której było 

napisane: 

 Cześć Tomku, 

spotkajmy się jutro w parku  o siedemnastej. Jeżeli się boisz, możesz przyjść  

z kimś, w każdym razie bardzo chcę, żebyś przyszedł. To dla mnie bardzo ważne…  

List nie był podpisany, więc tym bardziej wprowadził mnie w stan emocjonalnego 

zmieszania. Sam nie wiedziałem, co o tym wszystkim myśleć. Moje myśli były jednym wielkim 

mętlikiem emocji. Nie chciałem się z nikim dzielić tym, co się zdarzyło, lecz po namyśle 

zdecydowałem się powiedzieć o tym mojej przyjaciółce Karolinie, dlatego do niej 

zadzwoniłem.  

- Jeśli tam nie pójdziesz, możesz tego żałować – powiedziała stanowczo, sugerując, 

bym poszedł na to spotkanie. 

- Dobrze, ale przecież nie wiem, kto to jest ani jakie ma intencje; a jak to jest jakiś wariat? – 

choć serce podpowiadało mi bym poszedł, to jednak kierując się racjonalnym myśleniem, 

bałem się tam iść.  

- Od razu wariat - zaśmiała się - pójdę z Tobą, nie zostawię Cię samego.  

- Naprawdę? - słowa Karoliny dodały mi pewności siebie i sprawiły, że zdecydowałem się pójść 

na to spotkanie. 

- No naprawdę, podejdź po mnie jutro po szesnastej. Park jest niecałe czterysta metrów ode 

mnie. 

- Okej, to jesteśmy umówieni. Dzięki, że jesteś – byłem szczęśliwy, że mimo wszystko mam 

taką przyjaciółkę jak ona.  

- Nie ma za co, zawsze do usług, papa. – pożegnała się ze mną. 

- Pa – odpowiedziałem i zakończyliśmy rozmowę. 

Rozmowa z Karoliną dodała mi otuchy. Trochę mnie uspokoiła, ale nadal nie mogłem 

otrząsnąć się z natłoku myśli, które do mnie napływały. Żyłem już tym, co miało stać się jutro 

i odliczałem czas do tajemniczego spotkania, czas, który mijał powoli jak przesypujący się 

piasek w klepsydrze o wąskim otworze… 

Ciąg dalszy nastąpi… Daniel Jantos 
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Europejski Dzień Języków Obcych 

 

             Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego 

roku. W  naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków 

Obcych  30 września. Wydarzenie to miało zwrócić uwagę  nie tylko na 

bogactwo języków, jakimi posługują się  mieszkańcy europejskich krajów, 

ale także na ich różnorodność kulturową. 

  W przygotowaniach prezentacji wzięli udział wszyscy uczniowie - 

każda klasa wylosowała jeden kraj europejski i miała za zadanie przybliżyć 

klimat danego państwa, np. przygotować kilka ciekawostek, tradycyjne 

potrawy, zaprezentować charakterystyczny ubiór. Uczniowie w 

odpowiedni sposób  udekorowali swoje sale – można było zobaczyć flagę 

wylosowanego państwa, plakaty informacyjne. Uczniowie poznali też 

proste zwroty w różnych językach. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na 

przygotowane przekąski. Można było się poczęstować m. in.  grecką 

sałatką lub oliwkami, pysznymi ciasteczkami duńskimi, pączkami 

portugalskimi czy też delektować się angielską herbatą. Oczywiście nie 

zabrakło pizzy z Włoch oraz francuskich bagietek. 

 Wszystkie zadania - wykonane przez uczniów w tym dniu -  były 

oceniane przez komisję konkursową utworzoną z nauczycieli języka 

angielskiego. Rywalizację zwyciężyła klasa 1bp (24 punkty). Na 

wyróżnienie zasługują trzy klasy, które uzyskały jednakową liczbę 23 

punktów: 2dp, 3bp, 3 bg. 

 
Martyna Leśko 

Fot. Martyna Leśko 
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Integracja pierwszaków 
 

  Dzień integracyjny dla klas pierwszych odbył się 23 września 2021 roku  

z wielkim powodzeniem. Uczniom klas Ia, Ib, Ic oraz Id sprzyjała piękna pogoda; nie 

było za gorąco ani też za zimno.  

  Na początku dnia uczniowie zebrali się pod szkołą i tam dostali mapy  

z zaznaczonymi punktami, do których mają się udać. Przed wejściem do lasu, w którym 

znajdowały się wyznaczone miejsca, klasy zatrzymały się przy nadleśnictwie, aby tam 

mógł je powitać samorząd szkolny. Nasi, jakże zdolni, uczniowie Skorupki w trakcie 

drogi musieli ułożyć wiersz o klasie bądź wychowawcy albo zaśpiewać piosenkę przez 

nich ułożoną. Dopiero wtedy, gdy wspaniałe prace zostały zaakceptowane przez 

samorząd i opiekunów mogli oni iść dalej.  

 

  W każdym z czterech przygotowanych punktów czekało na wędrowców coś 

innego. Uczniowie klasy III o profilu mundurowym prezentowali przydatne rzeczy. 

Jedną z nich było rozpalanie ogniska. W drugim punkcie pokazywano jak rozbić 

namiot. W trzecim prezentowano kombinezon przeciwchemiczny OP1, który chroni 

przed różnymi chemikaliami. Ochotnicy mieli okazję założyć dany strój (co nie było 

łatwym zadaniem) i przebiec w nim kilka metrów, aby zobaczyć jak ciężko jest się 

poruszać w takim ubraniu. W czwartym punkcie, który znajdował się najdalej  

i najgłębiej w lesie, prezentowano udzielanie pierwszej pomocy, co było najbardziej 

przydatną rzeczą, ponieważ znając technikę możemy uratować ludzkie życie, które jest 

najcenniejsze.  

  Gdy już uczniowie odwiedzili wszystkie punkty podane na mapie, skierowali 

się z powrotem do nadleśnictwa, gdzie, aby ich wpuszczono, musieli jeszcze raz 

zaprezentować wiersz lub piosenkę przez nich ułożoną. Zmęczeni, ale pełni emocji 

mogli zjeść kiełbaskę z ogniska oraz napić się pysznego soku. Po skończonym posiłku 

były różne gry i zabawy, m.in. przeciąganie liny, gdzie każdy wykazał się niesamowitą 

siłą, ale niestety pierwsze miejsce mogła zająć tylko jedna klasa. Lecz drodzy 

czytelnicy pamiętajcie, że w naszej szkole nie ma przegranych.  

  Nasi uczniowie również świetnie się bawili, tańcząc belgijkę i odpowiadając na 

pytania dotyczące naszego liceum w specjalnie zorganizowanym wydaniu Familiady. 

Po zadowolonych twarzach uczniów łatwo było wywnioskować, że dzień integracyjny 

był udany oraz im się podobał.   Nikola Borowik 
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Gdy lubisz się bać… 

W tym wydaniu szkolnego pisma Skorupka zrecenzować chciałabym film 

o tytule Sinister z gatunku horror. Na ekrany kin produkcja ta trafiła 11 marca w 

2012 roku. Reżyserem horroru jest  Scott Derrickson, który na swoim koncie ma 

już sporą ilość dobrych filmów, między innymi Egzorcyzmy Emily Rose. Główną 

rolę otrzymał Ethan Hawke;  aktor zadebiutował w filmie Przed północą 

obsadzony w roli Jessea. 

    Głównym bohaterem filmu Sinister  jest mężczyzna, który wraz z rodziną 

wprowadził się do domu mającego za sobą dość mroczną historię. Bohater wpadł 

na pomysł, by na własną rękę rozwiązać zagadkę morderstw, które miejsce miały 

w ogrodzie owej posiadłości, a następnie napisać o tym wszystkim w swojej 

najnowszej książce.  

Początek filmu jest  nudny i przewidywalny, po czasie jednak akcja 

rozkręca się i nie jesteśmy w stanie oderwać wzroku od ekranu. Film trzyma 

widza w napięciu i wciąż zaskakuje zwrotami biegu wydarzeń. Ciekawa fabuła 

i bardzo klimatyczna scenografia domu, w którym toczy się akcja horroru, 

również zachęcają widza do oglądania. W szczególności urzekł mnie mroczny 

klimat fabuły.  

Każda z postaci jest naprawdę dobrze zagrana, aktorzy świetnie się 

spisali, w szczególności Fred Thompson, który wcielił się w rolę Szeryfa oraz 

Clare Foley w roli Ashley. Widać, że odnajdują się w swoich rolach. Mimika 

twarzy czy zachowania bohaterów sprawiają, że film nabiera wiarygodności. 

    Horror ten jest jak najbardziej wart polecenia. Nawet osoby bardzo 

odważne, mające za sobą wiele tego typu filmów, w niektórych momentach będą 

w stanie się nieźle przestraszyć. Jeśli wraz ze znajomymi będziecie borykać się 

z problemem: „Jaki film tego wieczoru obejrzeć?”, polecam wam gorąco 

zapoznać się z tym tytułem. Fani opowieści kryminalnych również znajdą tu coś 

dla siebie, gdyż wraz z głównym bohaterem będą mogli podjąć próby 

rozwiązania zagadki morderstw.  

A więc … gorąco polecam.  

 

 

Alicja Soluch 
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Komiksy 
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