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Ironia w dobrym wydaniu 
 

„My Słowianie” – najnowsze  

dzieło producenta Donatana  

i piosenkarki Cleo.  
 

   Piosenka jak i teledysk stały się niekwestionowanym hitem Internetu wśród polskiej 

młodzieży(od 4 listopada ok 12 mln wyświetleń!!)  a zwłaszcza męskiej części widowni. Jak 

można się było spodziewać po wcześniejszym dziecku tej świetnie tworzącej dwójki artystów, 

obecny noworodek jest kontrowersyjny ale i przyjazny dla męskiego oka. We wcześniejszym 

teledysku do piosenki „Nie lubimy robić” z płyty „Równonoc” jak również i w tym została 

użyta największa broń kobieca- seksapil. Jednak w teledysku nie są tylko ukazane wdzięki 

piękniejszej części społeczeństwa polskiego, ale także zauważalne na pierwszym planie 

motywy ludowe. Sam wideoklip kręcony jest na polskiej wsi, a kobiety występujące w nim są 

ubrane w stroje ludowe. Na uznanie nie zasługuje jednak tylko teledysk, ale także słowa, które 

definiują każdą rodowitą Słowiankę. „A nasze panie nie mają kompleksów, bo nie mają 

powodów ich mieć” jest idealnym odwzorowaniem prawdy jaką widzimy nie tylko na 

warszawskich salonach, ale także na ulicy i codziennie w naszej szkole. 

   Od redakcji chcielibyśmy także pogratulować Donatanowi nominacji do nagrody MTV 

EMA 2013 w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca” , gdzie stanął w szranki z takimi 

gwiazdami jak: Margaret(„Thank you very much”), Eweliną Lisowską(Nieodporny rozum”), 

Dawidek Podsiadło (absolwentem naszej szkoły – „Trójkąty i kwadraty”) i wygranym 

Kamilem Bednarkiem(„Cisza”). 

                                           ~Kuba 

PÓŁMETEK ŁUKASIAKA !!! 
Dnia 25.10 w jednym z Katowickich klubów (Arkada) odbyła się coroczna impreza naszej szkoły. 
Teoretycznie zabawa rozpoczęła się o godzinie 20:00, w praktyce jednak nieco później, co nie zmienia 
faktu, że był to naprawdę dobry melanż. Mimo bardzo gorącej atmosfery nasi uczniowie pokazali jak 
potrafi bawić się Łukasiński, zdecydowanie nie mamy się czego wstydzić! Osoby które nie mogły bądź 

nie chciały w tym wydarzeniu uczestniczyć naprawdę mają czego żałować, zabawa była przednia. 

Pozdrawiamy wszystkich imprezowiczów i dziękujemy organizatorom. Oczywiście czekamy na ¾ ! 

     

~Redakcja :D 



 

„Maski” 
  

Chciałabym poruszyć sprawę ważną dla każdego z nas. Aby to zrobić, wystarczy dogłębnie 

zbadać jeden dzień ucznia. Dajmy na to, że jest to poniedziałek z życia przeciętnej dziewczyny, 

przykładowo Agaty. Już od rana los jej nie sprzyja. Jej budzik nie zadzwonił i obudziła się pół 

godziny później. Pomimo pośpiechu i szybkiego wyjścia z domu jedyny autobus do szkoły uciekł 

jej sprzed nosa. Musiała czekać na przystanku godzinę, aby wreszcie dotrzeć na miejsce. Na 

lekcji usłyszała od nauczycielki, że jeśli się nie postara, to może zostać w drugiej klasie. Na 

kolejnej godzinie pisze test z materiału, którego nie potrafi zrozumieć, nieważne jak długo by się 

go uczyła. Do tego na przerwach słyszy cięte uwagi i żarty ze strony klasowych koleżanek. Mimo 

tego uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Dopiero, gdy przywita się z rodzicami i opowie, co było w 

szkole, może udać się do swojego pokoju. Tam, w samotności i ciszy może wypłakać cały dzień.  

 Sytuacja Agaty nie jest jedyna. Wielu z nas stara się ukryć swoje emocje. Udajemy przed 

nauczycielami, przyjaciółmi, a nawet własnymi bliskimi. Zakładamy maskę by pokazać, że 

czujemy się świetnie, niezależnie od powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy. Niektórym 

wychodzi to słabo i widać, co im leży na sercu. Jednak wiele osób potrafi tak dobrze kryć się za 

swoją maską, że zmylą każdego. Takie osoby szczerze uśmiechają się do znajomych, lecz w 

środku czują pustkę i samotność. Duszą oni w sobie te wszystkie złe emocje, którym pozwalają 

się uwolnić dopiero gdy są sami. Nie chcą, aby inni widzieli ich cierpienie.  

 Z upływem czasu maska zaczyna pękać, a idealny malunek na niej – łuszczyć się i 

odpadać. Przez te delikatne pęknięcia jedynie nieliczni potrafią dostrzec prawdziwą twarz, na 

której widać ból i potrzebę zrozumienia. Często właściciel maski stara się ją odrzucić, ale ona jest 

już cząstką jego samego. Pragnie porozmawiać o swoich problemach, lecz nie potrafi. Jak się 

dowiedzieć o swojej masce? To proste. Wystarczy dokładniej skupić się na jednym dniu. Jak 

zachowujesz się na lekcji, przerwach, w jaki sposób rozmawiasz z przyjaciółmi czy rodziną. 

Wieczorem stań przed lustrem, spójrz sobie głęboko w oczy i zadaj pytanie: „Czy to prawdziwa 

ja, czy moja maska?” 

 Maski nie są z nami na krótki czas. One potrafią być z nami o wiele dłużej. W miarę 

upływu lat i zmieniających się okoliczności jej elementy mogą być dodawane, zmieniane lub 

usuwane. Staramy się dopasować do otaczającego nas tłumu. Nie chcemy być wytykani palcami 

za swoją odmienność. Staramy się ukryć pod nią nasze wszystkie cechy albo zainteresowania, 

które przez ogół są uważane jako „nienormalne”, „dziwne” lub „nie dla osób w naszym wieku”. 

Stajemy się tacy sami, bezbarwni, prowadzeni przez tłum niczym zwierzęta na rzeź. 

Obserwujemy własne życie tak, jakbyśmy oglądali film. Dlatego chciałabym wam coś przekazać.  

 Przestańcie przejmować się zdaniem innych. Odrzućcie tą maskę, która zobojętnia i tworzy 

z was przeciętnego człowieka. Każdy z nas jest przecież zupełnie inny, interesuje się całkowicie 

czymś odmiennym. Dlaczego więc tego nie pokazać? Wystarczy drobiazg, niewielka rzecz. 

Załóżcie do szkoły na przykład bluzkę z waszym ulubionym motywem, dotąd ukrytym przed 

światem. Podziel się z kolegami czy koleżankami tym, co naprawdę lubisz. Jeżeli oni odwrócą 

się od ciebie z niesmakiem, nie przejmuj się. Zawsze może się zdarzyć, że w klasie obok 

znajdziesz bratnią duszę, interesującą się tym samym co ty. Odrzućcie maski i nie wstydźcie się 

tego, kim jesteście naprawdę.  

 

Kitty * 
 

 



BARAN 

Kwadra Wenus z Uranem będzie podsycała 

wybujałą zmysłowość i będzie skłaniała do 

napięć, rozstań, zazdrości czy nienawiści. Dla 

zakochanych i smakoszy kebabów nie jest to 

dobry miesiąc. 

WAGA 

Kwadratura Wenus z Uranem nie zapowiada 

spokoju i sympatycznego okresu. Z kolei 

kwadratura Wenus z Plutonem będzie podsycać 

wybujałą wyobraźnię, co będzie skłaniało do 

napięć, intryg oraz opowiadania nie śmiesznych 

żartów. 

BYK 

Kwadratura Marsa z Uranem zapowiada wiele 

niepokojów. Ludzie z tym znakiem będą 

masowo gubić ołówki, co przyczyni się do 

wielu rozstań. Pilnujcie się, bo w tym miesiącu 

wszystko może się zdarzyć. 

SKORPION 

Spiralność Neptuna dobrze wpłynie na twoje 

samopoczucie. Zapisz się na lekcje tańca. Nic w 

tym nie osiągniesz i jest prawdopodobieństwo 

skręcenia kostki, ale będziesz się świetnie bawił. 

BLIŹNIĘTA 

Nieharmonijne aspekty Wenus mogą zakłócić 

twoje przyjazne, harmonijne stosunki z 

otoczeniem, poza tym narazić cię na kłopoty 

natury finansowej. Staraj się nie kupować na 

każdej przerwie słodkich bułek w sklepiku, to 

może jakoś przetrwasz ten miesiąc. 

STRZELEC 

Wybuchy na Słońcu mogą doprowadzić do 

zachwiania twojej społecznej równowagi. Ucz się 

niemieckiego, ponieważ sprawi to, że staniesz się 

lepszym człowiekiem. 

RAK 

Miesiąc pod auspicjami Merkurego zapowiada 

nieco chaosu. Twój normalny bałagan w 

pokoju będzie teraz kilkakrotnie większy. 

Uważaj chodząc po trawnikach, bo masz dużą 

szansę na wdepnięcie w niespodziankę. Twoje 

życie uczuciowe stanie się katastrofą. 

KOZIOROŻEC 

Pozycja Ziemi w stosunku do czwartego księżyca 

Jowisza jest pod intrygującym kontem. Spełnisz 

się w swojej wierze i zostaniesz mistrzem jazdy 

na skuterze. 

LEW 

Inspirująca wyobraźnia będzie się ciebie 

trzymała przez cały miesiąc. Pozwoli ci to na 

zdobycie kilku trójek i dwójek zamiast 

zwyczajnych jedynek. Rodzice będą z ciebie 

dumni. 

WODNIK 

Nienaturalne położenie naszej galaktyki w tym 

miesiącu bardzo dobrze wpłynie na twoje życie 

osobiste. Zakochasz się, co prawda bez 

wzajemności, ale też będzie fajnie. Dostaniesz 

również piątkę z matematyki. 

PANNA 

Orbitalność Uranu wpłynie pozytywnie na 

waszą chęć ćwiczenia swego ciała. Zaczniecie 

ćwiczyć na WF-ie i odnajdziecie się w jakimś 

sporcie, np. tenis stołowy, jazda na wrotkach 

RYBY 

Ułożenie Jowisza pod podobnym kontem co 

pierścienie Saturna przysporzy ci wiele kłopotów. 

Pięć zagrożeń to w twoim przypadku minimum, 

ale masz szansę je poprawić. Nad skupieniem 

może pomóc ci zapisanie się na Zumbę. 

HOROSKOP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewandowski nie strzela, Borussia 

przegrywa! 
 

 
Pierwsza kolejka rewanżowa fazy grupowej Championes League, stała pod znakiem 
„wyrównywania rachunków”. Arsenal Londyn (Wojciech Szczęsny) zmierzył się na 
Signal Induna Park w Dortmundzie z Borussią Dortmund (Lewandowski, 
Błaszczykowski). Pod nieobecność jednego z polskich trzech muszkieterów (Piszczka), 
Bvb uległo 1-0, na własnym stadionie drużynie z północnego Londynu. Żadna z drużyn 
do momentu zdobycia bramki przez Londyńczyków nie potrafiła narzucić swojego stylu 
gry. Druga połowa przyniosła jednak oczekiwane emocje. Huraganowe ataki z obu 
stron przyniosły korzyści tylko dla jednej z drużyn. W 62 min. Walijski pomocnik Aaron 
Ramsey zdobył jedyną i jak się później okazało zwycięską bramkę dla Arsenalu. Robert 
Lewandowski nie zaliczy tego wieczoru do udanych. Pokazał że jednak nie tylko w 
reprezentacji ale i w Bvb potrafi zdarzyć mu się gorszy dzień. Bvb aby awansować do 
fazy pucharowej LM musi wygrać swoje dwa następne mecze.  
 
Barcelona pewnie zwyciężyła na Camp Nou 3-1 przeciwko drużynie Ac Milan. Po 
dwóch bramkach niezastąpionego Leo Messiego, Katalończycy zapewnili sobie awans 
do fazy pucharowej. Milan, natomiast będzie się bił o awans do ostatniej kolejki. 
Drużyna obecnie przeżywa dosyć wysoki spadek formy, a trzeci w tej grupie Ajax na 
pewno będzie chciał wykorzystać słabszą dyspozycję mocniejszego rywala.  
Juventus po zaciętym boju z Realem Madryt zremisował na własnym stadionie 2-2. 
Wynik może satysfakcjonować tylko i wyłączenie Królewskich którym remis daję 
praktycznie pewny awans do dalszej rundy rozgrywek. Juventus podobnie jak Ac Milan 
jest w patowej sytuacji. Aby awansować powinien wygrać dwa następne mecze. 
 
Juventus 2 : 2 Real Madryt 
20:45 Kopenhaga 1 : 0 Galatasaray 
20:45 Szachtar 0 : 0 Bayer 
20:45 Sociedad 0 : 0 Man. Utd 
20:45 PSG 1 : 1 Anderlecht 
20:45 Olympiacos 1 : 0 Benfica 
20:45 Man. City 5 : 2 CSKA 
20:45 Viktoria Pilzno 0 : 1 Bayern 
Faza grupowa #406/11/2013 
18:00 Zenit 1 : 1 Porto 
20:45 Borussia D. 0 : 1 Arsenal 
20:45 Napoli 3 : 2 Ol. Marsylia 
20:45 Atlético 4 : 0 A. Wiedeń 
20:45 Ajax 1 : 0 Celtic 
20:45 Barcelona 3 : 1 Milan 
20:45 Basel 1 : 1 Steaua 
20:45 Chelsea 3 : 0 Schalke 04 

                                                                                                                 ~Michał&Wojtek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE NEWSY: 
 

 Ze szkolnej strony internetowej możemy dowiedzieć się o zakupie przez szkołę nowej 

partii szafek! Otrzyma je klasa Ic i jeszcze jedna klasa. Która? To jest na razie 

niespodzianka. Gratulujemy szczęśliwcom, nie wszyscy bowiem mogą dostąpić tego 

zaszczytu :D.  

 W ramach programu „HAND IN HAND – one, two, three, let’s volunteer”, w dniach 16 – 

26 listopada 2013 w naszej szkole gościć będą przedstawiciele szkół partnerskich z 

Hiszpanii, Norwegii, Turcji i Włoch. 

 Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie Moje Pasje. Do wygrania są bony 

podarunkowe. Prezentacje multimedialne opisujące wasze hobby można oddawać 

opiekunom samorządu D. Bugaj i M. Paszkowskiemu do końca listopada. 6 grudnia w 

finałowym głosowaniu zostaną wyłonieni zwycięzcy.  
 

~Redakcja 
 

 

„REKA MISTRZA” S. KINGA 
 

Nidy wcześniej nie sięgałam w twórczość S. Kinga. „Ręka Mistrza” jest tytułem, nie tylko autora, 

którego darzę szczególnym uznaniem, ale też naczelnym „wyznacznikiem” dobrego smaku z 

mojej strony. Jest to pozycja, której nigdy się nie zapomina. Zostaje w świadomości czytelnika i 

kreuje jego nowe spojrzenie na literaturę grozy i fantastyki. 

W polskiej wersji językowej wydania podjęło się wydawnictwo Prószyński i S-ka w 2009 roku. 

Przełożyło ono 628 stron błyskotliwej treści, która „ukryta” pod niestandardową okładką (której 

wstrząsające znaczenie można odkryć, kończąc książkę) szokuje nawet największych oponentów 

tego stylu. 

W momencie rozpoczęcia fabuły na pierwszy plan wysuwa się Edgar Freementle – mężczyzna, 

który po ciężkim wypadku jest zmuszony rozpocząć swoje życie na nowo. Przeprowadza się na 

Florydę (wyspa Duma Key). Edgar, który obrażenia otrzymał nie tylko na ciele, ale i na duszy, 

odkrywa w sobie talent malarski. Nie jest świadom tego, że poprzez swoje zdolności potrafi 

odzwierciedlić budzącą grozę rzeczywistości. W trakcie fabuły bohater zbliża się do Elizabeth 

Eastlake. Jest to chora na autyzm staruszka, dzięki której Edgar wgłębia się w tragiczną 

przeszłość rodziny Eastlake. Z czasem, pragnąc od niej uciec, przeszłość familii mocniej zaczyna 

„naciskać” na jego teraźniejszość. 

Powieść przepełniają opisy prezencji ludzkich zwłok, wyglądu duchów z przeszłości; nasycona 

przekleństwami buduje rosnące napięcie. 

Niestety, i tutaj możemy napotkać na pewne „potknięcia” autora. Najbardziej widocznym błędem 

autora jest przeprowadzony przez niego czas akcji. Powolne tępo, prowadzone przez ¾ tekstu 

(głownie sentymentalne opisy miejsc i przeszłości) jest mocno odpychające. Lecz warto jest 

„poczekać”, aby ostatnia część mogła w pełni pokazać kunszt autora, a dzięki temu wprowadzić 

w świat grozy z najwyższej światowej półki. 

 

~Karolina 

 

 


