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Justyna Malec

Jest wiele osób, które pomagają innym,

biegają, załatwiają, organizują akcje

charytatywne. Działają na rzecz szkoły, czy

całej społeczność. Wkładają w to ciężką

pracę, zaangażowanie i wysiłek. Mało osób

wie o ich działalności, mało docenia

i właśnie dla nich została zorganizowana

akcja „Bohater z ławki”.



„Jest pomysł, zbieramy chętnych

ludzi, prosimy o zaangażowanie i działamy,

żeby zrobić wszystko jak najlepiej

potrafimy.

Justyna Malec



Justyna Malec

Nie stosować na nauczycielach notujących

wszystko w kalendarzach. Może być

niemiło, a aktorstwo raczej nie zostanie

docenione.



Podobno prawdziwych rycerzy na białym

koniu już nie ma. Zostali gdzieś pilnując

zamków i księżniczek, walcząc ze złem

i broniąc swoich ziem.

Pierwszą myślą, która przychodzi nam na

myśl słysząc słowo taniec jest

prawdopodobnie breakdance lub coś

z pogranicza hip-hopu. Ci bardziej

w temacie pomyślą o rumbie czy salsie.

Jednak i ci nie wpadli na to, o czym będzie

mowa. A będzie o tańcu ludowym, czyli

czymś zupełnie innym niż się

spodziewano.



Teraz przechodzimy w całkiem inne klimaty.

Z dala od wystrzałów i ludowych tańców.

Znajdujemy się w Korei Południowej!

Ponieważ z Korei do Japonii bardzo

bliziutko postanowiłam przybliżyć Wam

pochodzące z Kraju Kwitnącej Wiśni bardzo

ciekawe pojęcie, które zawróciło w głowie

niektórym uczniom naszej szkoły.



Wracamy do Polski, powiem trochę

o motoryzacji, bo i fanów tego tematu mamy

u nas w szkole. I uwaga nie mam tu na

myśli chłopców! Chociaż oni pewnie

najbardziej będą tym najbardziej

zainteresowani.

Skoro jesteśmy już przy nowoczesności

znajdzie się też coś dla maniaków

komputerowych. Zapewniam, że młodzież

nie siedzi tylko bezczynnie przed

komputerem. Oni też robią tam coś

interesującego!



Justyna Malec

Studniówka - bal, który poprzedza egzamin

dojrzałości i pozostawia wspomnienia na

cale życie. Każdy maturzysta chce, żeby

ten dzień był wspaniały i oczekuje dobrej

zabawy. W moim wypadku oba te warunki

zostały spełnione. Oto krótka relacja

z tegorocznej studniówki.



K. Kostrubiec



Ruch w szkolnej bibliotece uległ gwałtownemu wzmożeniu, w czytelni coraz rzadziej

można znaleźć wolne miejsce. W rankingu słów najczęściej słyszanych na korytarzu

w ostatnim czasie „matura” z pewnością zdeklasowałaby wszystkich konkurentów. Jak

wygląda więc dzień statystycznego trzecioklasisty?



I bynajmniej nie chodzi tutaj o piosenkę Ireny Jarockiej pt „Kawiarenki”, chociaż ten tytuł

ma bardzo dużo wspólnego z tematem artykułu. Zatem jak pisała autorka piosenki: "Hej !

Już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs" zaczynajmy.

Justyna Malec



Ośmioro uczniów klas o profilu humanistycznym było uczestnikami najnowszego projektu

organizowanego w naszym mieście pt. „Aktywny Zamość”

Katarzyna Bałabuch
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MMiiłłoosszz oocczzaammii CCzzeessłłaawwaa
Miłosz – poeta bedacy zmorą wiekszosci maturzystów i polski artysta alternatywny, Czesław
Mozil. Co łaczy tych panów?

Czesław Mozil tworzący utwory pod
pseudonimem Czesław Śpiewa to artysta,
którego raczej nikomu nie trzeba
przedstawiać. Rodacy po raz pierwszy mieli
okazję poznać go w polskiej edycji
programu rozrywkowego, gdzie szokuje
oryginalnym stylem bycia i ciekawym
sposobem wysławiania się, niekiedy trudno
jest go zrozumieć. Wynika to z faktu, że
większość życia spędził na emigracji w
Danii. W pierwszych latach aktywności
muzycznej tworzył wraz z zespołem Tesco
Value, zaś karierę solową pod własnym
nazwiskiem rozpoczął w roku 2008
nagrywając płytę pt. Debiut. W 2011 zrodził
się pomysł reinerpretacji wierszy wybitnego
poety Czesława Miłosza i w listopadzie na
sklepowych półkach pojawił się efekt tej
pracy.

Płyta to 10 aranżacji wierszy utrzymanych w
klimacie nieco barokowym. Już przy
pierwszem utworze można cieszyć ucho
dźwiękiem trąbek, pianina oraz
charakterystycznego dla Czesława
instrumentu, z którym artysta nie rozstaje
się na koncertach – akordeonu. Pomimo
faktu, że cały album jest idealnie
skomponowany, to szczególnie wyróżniają
się Postój zimowy oraz duet z Anetą
Teodorczuk – Perchuć Do Laury . To
właśnie one sprawiają wrażenie najbardziej
dopracowanych i przemyślanych. Do
melancholijnej i nastrojowej całości nie
pasuje jedynie utwór Do polityka ze
względu na skoczne, wesołe rytmy. Warto
również wspomnieć o ciekawym wydaniu

albumu. Otwierając pudełeczko oprócz
wyczekanej płyty znajdujemy również
pojedyncze kartki, które na pierwszej
stronie przedstawiają interesujące ilustracje
w postaci obrazów Mariusza Kaczmarka.
Zaś na odwrocie każdej strony znajdują się
teksty piosenek, dla tych, którzy chcieliby
sobie pośpiewać razem z Czesławem.

Ta płyta to połączenie muzyki alternatywnej
z głębokimi wierszami Miłosza, więc fani
zarówno jego jak i zespołu Czesław Śpiewa
odnaleźliby tu coś dla siebie, by móc
spędzić melancholijne wieczory w rytm tych
piosenek.

► Katarzyna Bałabuch



Idąc na spektakl byłam pewna, że sztuki o życiu i twórczości największego z polskich

wieszczy narodowych nie da się zrobić źle. Przecież nie można pominąć lub zmienić

faktów z życia Mickiewicza ani uszczuplić jego literackiego dorobku. Trudno też nie

doceniać jego twórczości albo wręcz postrzegać ją negatywnie. Poza tym teatr to sztuka

wysoka, pełna wyszukanych form i dobrego smaku. A jednak myliłam się. Otóż okazało

się, że dla chcącego nic trudnego!

Ania
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SSzzaaffaa
Publikowane poniżej opowiadanie to zwycięska praca IV edycji konkursu Miesiąc Opowiadań.
Finał miał miejsce 12.02.2014 roku, a najlepsze opowiadanie należy do Diany Tytoń, uczennicy
klasy III E.

Widziałam już bardzo wiele. Stałam w
dziesiątkach pokoi i korytarzy. Mnóstwo dzieci
ukrywało się w moim wnętrzu, z
niecierpliwością czekając na magiczne słowo
„szukam!”. Przechowywałam ubrania wielu
pokoleń, od krynolin po Tshirty. Słyszałam
niezliczoną ilość małżeńskich kłótni i
przyjacielskich sekretów.

Wyprodukowano mnie pod koniec XVIII wieku
na zamówienie rodziny królewskiej. Byłam
prezentem dla przybyłej do Wersalu Marii
Antoniny. Wszyscy słyszeli, że Księżna
uwielbiała się stroić. Tak też było w
rzeczywistości. Dwórki wypchały mnie różnego
rodzaju sukniami, które przygotowano na jej
przybycie. Jak się okazało, nie było ich wcale
tak dużo w porównaniu z tym, co miało
nastąpić w następnych latach. Sukien,
materiałów i butów z każdym dniem
przybywało. Maria Antonina wraz z
przyjaciółkami codziennie mierzyła, zmieniała
lub całkowicie odrzucała setki sukien,
materiałów i projektów:

 Jak myślisz, Julliet, ten kolor mnie pogrubia,
prawda?
 Nie. Skądże.  zawsze tak samo
komentowały koleżanki.
 Jednak wybiorę róż.  odpowiadała Maria.
Tak więc wszystkie suknie były różowe,
pudrowo różowe, landrynkowo różowe,
ewentualnie czasami niebieskie:
 Jak myślisz, Marie, ten kolor mnie pogrubia,
prawda?
 Nie. Skądże.
 Tak myślisz?  pytała ostatecznie Księżna.
 Oczywiście.

Właśnie w taki sposób w moim wnętrzu
pojawiały się suknie innego koloru. Otóż tak
było codziennie. Oprócz rozmów o ubraniach,
pojawiały się też takie, które mnie intrygowały.
Może dlatego, że nie były powtarzane
codziennie. Przychodził wtedy do pokoju
mężczyzna zawsze z kopertą, zamykał drzwi i
siadał na pięknie zdobionym fotelu naprzeciw
Marii Antoniny:
 Matka jest zaniepokojona położeniem w jakim
się Księżna znajduje. Zdaje sobie Księżna
sprawę w jakiej krępującej sytuacji stawia
Księżna swój kraj?
 Ja wiem, ale co mam zrobić, skoro On nie
chce? – Maria zawsze tłumaczyła się przed
wysłannikiem swojej matki.
 Cesarzowa uważa, że to w gestii Księżnej
leży oczarowanie męża. Rzeczowo
odpowiadał mężczyzna.

Po jego wyjściu Antonina bardzo często
płakała. Pamiętam jak raz po wyjściu Jakuba
schowała się we mnie i wyszła dopiero
wieczorem. Służba szukała jej po całym
Wersalu, a Księżna Francji jak mała
dziewczynka siedziała w szafie z podkulonymi
nogami i płakała wycierając łzy w rękawy.

Dokładnie w 1789 roku cały dotychczasowy ład
zburzyła rewolucja. Ludzie wtargnęli do
Wersalu i grabili wszystko, co mogli. Ja
również zostałam wtedy ukradziona. Przez
ogromną futrynę pokoju dziennego, gdzie
stałam od nowości, wyniesiono mnie na
zewnątrz. Ludzie zachowywali się jak
zwierzęta. Na samym początku wyprowadzili
Marię Antoninę i Ludwika. Patrzyłam jak
wynoszą obrazy, fotele, materiały. Jak
rozdzierają długie i potężne firany. Kobiety
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podbiegły do niosących mnie mężczyzn i
zapytały:

 A co wy tam niesiecie? To jej szafa?!
krzyczały jedna przez drugą.
 A, to pierwsze złapaliśmy. Ciężka strasznie,
ale pewnie dużo warta.
 Toż to jej suknie. Dawajcie tu, dawajcie! To
my teraz będziemy Królowe! Ot co!  śmiały się
i przekrzykiwały.

Wydzierały ze mnie wszystko, nie patrząc
nawet co mają w ręku. Pomyślałam wtedy o
tamtych popołudniach, kiedy to Maria swoimi
delikatnymi i pachnącymi dłońmi wyciągała
ostrożnie i dostojnie suknie, aby jeszcze raz je
przymierzyć. Szanowała mnie i to co w sobie
miałam. Dopiero w tłumie tych kobiet zdałam
sobie sprawę, jak dobrze było mi w Wersalu.

Mężczyźni zanieśli mnie do starej, obskurnej
piwnicy. Wilgoć była wszędzie. Przez około 50
lat stałam w ciemności, sama, pusta… Czułam
jak chodziły po mnie szczury i szurały swoimi
długimi ogonami, jak pleśń osiada na drewnie i
jak powoli zaczynałam się rozpadać. Nikt już
nie pamiętał skąd się tam wzięłam. Ludzie,
którzy bestialsko mnie porwali już dawno
umarli. Teraz ich dzieci przejęły majątek, ale
zapewne nie znały mojego pochodzenia.
Pewnego dnia młoda kobieta zeszła do piwnicy
i odkryła, że tam stoję. Parę godzin później
zajmowałam centralne miejsce w pokoju
gościnnym. Wiedziałam, że to nie to samo, co
Wersal, ale przynajmniej nie próchnieję.
Znowu byłam świadkiem wielu poważnych
rozmów, kłótni i przeprosin oraz odwiedzin
gości:

 Tak, tak. Jest taka legenda związana z tą
szafą, że ponoć mój pradziadek wyniósł ją
razem ze współlokatorem z Wersalu.  zawsze
w taki sposób odpowiadali na stwierdzenie, że
muszę być zabytkowa.

Jednym z takich gości okazał się kolekcjoner,
który zbierał wszystkie, nawet najdrobniejsze

przedmioty ukradzione z Wersalu w okresie
rewolucji. Zostałam kupiona. Znajdowałam się
teraz w dużo lepszym mieszkaniu: czystym,
przejrzystym i ciepłym. Byłam zadowolona z tej
zmiany. W tym właśnie domu stałam kolejne 79
lat. Nie byłam już pusta. Zapakowano mnie po
brzegi, różnego rodzaju klaserami, walizkami
czy pudełkami, w każdym z nich znajdowały
się przedmioty z Wersalu. Mężczyzna po 20
latach umarł, dom przejął syn, który podzielał
pasję ojca, ale wnuczek już nie. Zostałam
ponownie sprzedana, ponieważ najmłodszy
potomek miał problemy z płatnościami. Po
umieszczeniu ogłoszenia w gazecie, zjawił się
kolejny kolekcjoner zachwycony taką
zdobyczą.

I Wojnę Światową pokonałam bez
najmniejszych obrażeń. Gorzej było podczas II
Wojny. Trafiłam wtedy do Polski. Kupiło mnie
bogate małżeństwo. Pasowałam do wystroju
ich mieszkania. Kobieta uwielbiała się stroić i
miała bardzo dużo różnego rodzaju sukienek.
Nie były to suknie mojej Księżnej: duże, ciężkie
i dostojne. Były to po prostu sukienki. Nie
różowe czy niebieskie, ale czarne, granatowe
lub szare. Zapragnęłam znowu znaleźć się w
Wersalu i patrzeć jak Maria Antonina przebiera
w dziesiątkach prawdziwych sukien. Stałam w
pięknie urządzonym domu lecz niestety to nie
był mój Wersal… No tak, wojna. Podczas
wojny małżeństwo zginęło. Zabito ich w pokoju
dziennym za pomoc rodzinie żydowskiej, która
ukrywała się przez długi czas w ich domu.
Pamiętam, jak pewnego dnia gestapo przyszło
sprawdzić, czy pogłoski krążące wśród ludzi o
rzekomym przebywaniu w domu Żydów to
prawda. W chwili, gdy pukali do drzwi cała
siedmioosobowa rodzina zmieściła się we
mnie. Dla zmylenia Niemców pani
Konakowska otworzyła moje lewe drzwi i
udawała, że szuka swojej sukienki, podczas
gdy z prawej strony czułam dygocące ze
strachu nogi całej rodziny. Tamtym razem
udało się przechytrzyć oprawców. Innym  już
nie. To właśnie wtedy zginęli. Wszyscy. Polacy
i Żydzi. Po tamtym wydarzeniu zostały mi ślady
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trzech kul. Jedna na prawych drzwiach, druga
na dolnej szufladzie, a trzecia na samym
środku. Sąsiedzi usłyszeli strzały, poczekali aż
gestapo wyszło i zaczęli zbierać ciała. Po
pogrzebie Konakowskich spakowali wszystkie
rzeczy. Stanęli przede mną i rozmawiali:

 Zobacz, ślady po kulach. Ja nie chce tej szafy
w domu. Co powiem dzieciom, że to po
gwoździach?  zaczęła żona.
 Nie przesadzaj. Umyje się, pomaluje i będzie.
Popatrz, przecież to jakiś zabytek jest. 
przekonywał ją mąż.
 Oj zabytek, ty zaraz, że zabytek. Ja po prostu
nie chce tego w domu. To może jeszcze
jakiegoś pecha przynosi.
 No dobrze, dobrze. Nie chcesz to nie.  uległ
w końcu mężczyzna.

Tak właśnie zostałam sama w pustym domu
przez kolejne 60 lat. Po tym czasie znaleźli się
ludzie, którzy zdecydowali się kupić
rozpadającą się ruderę z rozpadającą się szafą
w środku. Byłam im ogromnie wdzięczna. Nie
marzyłam już o powrocie do Wersalu,
wiedziałam, że to niemożliwe. Chciałam tylko,
żeby ktoś zaczął mnie na nowo używać. Tak
też się stało. Przeniesiono mnie z pokoju
dziennego do pokoju małej dziewczynki.
Nazywała się Tosia. Uwielbiała się stroić,
zawsze udawała, że jest księżniczką. Mama
kupowała jej dużo wielkich, ciężkich i
dostojnych sukien do zabawy w „pałac”.
Suknie wisiały po mojej prawej stronie, a T
shirty, jeansy i kurtki po lewej. W ten sposób
łączyłam w sobie dwie epoki. Moją ukochaną,
pamiętaną z Wersalu i nową, z XXI wieku, do
której musiałam się jeszcze przyzwyczaić.
Niedługo potem rodzina wyprowadziła się,
ponieważ dom uznano za zabytek, który
potrzebował kosztownej renowacji. Naukowcy
przyjechali oglądać dom, aby przygotować się
do pracy. Jakie ogromne było ich zdziwienie,
kiedy mnie zobaczyli:

 Boże, przecież to szafa z XVIII wieku. 
powiedział jeden.

 Francuska…  odpowiedział zdumiony drugi.

W taki właśnie sposób znalazłam się znowu w
Wersalu, po ponad dwustu latach rozłąki.
Naukowcy dowiedli, że należałam do Marii
Antoniny i krok po kroku udało mi się wrócić na
moje stare miejsce. Wreszcie czuję się dobrze.
Stoję tu, a wokół krąży duch mojej Królowej.




