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Co w szkole piszczy?
Goście z AIESEC

Lavinia z Włoch i Bobbie z Indonezji

Interview with Lavinia San Biagio 
by Ada Baradziej-Szczęśniak
Have you ever been to Poland before?
No, it’s the first time.
Have you already learnt some Polish words?
Yes! I know: do widzenia, dzień dobry, dziękuję, spokojnie, samochód,
mleko, kurczak. Spokojnie is my favorite word.(laughter)
What do you think about our school?
I think that it’s a very good school, because you are so open-minded, you
can meet many people and also I like that you can go every day to different
places like a museum or cinema. And also I think that English level is very
high. 
What does a normal day at school in Italy look like?
I think it’s similar but we have different types of schools. We have primary
school from 6 to 10 years old. And there is another school which is a low high
school and it’s only 3 years and then you can go to the normal high school.
So there are three different schools. And in the primary school we are at
school more time than you, usually until 5 pm…
What do you like in Poland?
First of all I like the people, because I was afraid when I came here, I thought
that people in the north of Europe are cold, but it’s not true. You’re very kind
and talkative, you explain things. Also I like architecture, like the Old Town.
Why did you choose Poland for your project?
I chose Poland because many friends of mine told me about Poland and
Warsaw and Krakow. So I was interested in these cities. I also want to visit
Auschwitz, because I learnt about this sad place when I was 7 years old.
This is part of our European history and it’s very important.
Is there something you don’t like in your country, but other people do?
I don’t know... I remember when I was in low high school people wanted to be
all the same, wearall the same clothes, shoes. I hate it, because I wanted to
be different. And I come from Milan, which is a city of fashion, so I guess
maybe this one.
Have you ever eaten dumplings or other Polish food?
Yes, I love dumplings! Pierogi,right?(laughter) I ate many kinds of dumplings.
With meat, mushrooms, cheese, onion and I tried the ... I do not know. Like
flour with sugar.
Kopytka?
Yes, this one. In Italy there is something very similar -Gnocchi.
What is the stereotype of Polish people in Italy?
In Italy people say that you are cold and I was afraid of this, but it isn’t true. I
think there are no bad stereotypes because we are similar and we know
each other. 
And what stereotype of Italians you have got?
That Italian people are very nice but in Poland many people say that
Italians only eat pasta… But it’s true!(laughter)

Interview with Boby Ariesta by Alicja Dudzińska
Do you like Poland?
I like Poland, because you know, in Asia, Indonesia, culture is very different.
So when I came to Poland, everything was different: language, people,
history. It’s very nice.
What do you like the most about Poland?
The one thing that I like the most about Poland is food, pierogi! (laughter) I
also like history, especially The Second World War period.
Why did you choose Poland?
My friend from Katowice told me a few things about Warsaw and history of
your country.In Indonesia I study economics, butI’m really into history, too.
She told me about The Second World War and the fact that Warsaw was
completely destroyed. And she said to me “come to Poland, you can visit the
Warsaw Uprising Museum”.
Can you tell me about the major differences you can observe between
Poland and Indonesia?
School is very different, in Indonesia our school day starts at 7 am, we don’t
have regular breaks, I mean in Poland between every 45-minute lesson there
is a break and we don’t have that. We learn for 3 hours, and then we have a
30-minute break. And in Indonesia we don’t really have spring…We have
only two seasons.

. .
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Klasy drugie w Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza
Anna Siedlecka, Karolina Robionek 2b

 Czy nie romantycznie byłoby spędzać walentynki z wieszczem
narodowym? Przekonała się o tym klasa 2b, odwiedzając
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
właśnie w dzień zakochanych. W tej romantycznej przygodzie
towarzyszyły nam  p. Karolina Szymczak i p. Monika
Machalska.
   Po przekroczeniu progu muzeum udaliśmy się na drugie
piętro, aby podziwiać wystawę o Adamie Mickiewiczu. Na
ścianach pierwszej sali, w której się znaleźliśmy, umieszczone
były cytaty z dzieł naszego wieszcza. Do pomieszczenia
wszedł przewodnik i pokazywał nam różne obrazy i dzieła
literackie nawiązujące do biografii autora „Pana Tadeusza”.
Ostatnia ekspozycja nawiązywała do przeżyć wieszcza ze
Stambułu.
Na sam koniec podróży głodni i spragnieni (wiedzy oczywiście)
udaliśmy się na gofry.
  Wycieczka nie była zbytnio emocjonująca, gdyż większość
treści zawartych w wypowiedziach przewodnika poznaliśmy już
wcześniej na lekcjach języka polskiego, jednakże wycieczka
była świetną powtórką przed sprawdzianem z twórczości
Adama Mickiewicza. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni.
Chętnie poszlibyśmy na tego typu wycieczkę jeszcze raz,
może uda się zrobić coś takiego w pozytywizmie?

.

Wizyta w Centrum
Wielokulturowym
5.03 klasa IIb udała się 
na lekcję poświęconą
Afryce.Wykład
poprowadził
pochodzący z Somalii
Pan Elmi, który
opowiedział nam swoją
historię. 

Klasa 2b
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Niezwykłe przedstawienie
Natalia Matwiejczyk 3b

28 lutego na pierwszej i drugiej lekcji odbyło się
przedstawienie szkolne pt. ,,Wojownicy i zakochani piastowie".
Nad próbami pilnie czówały p. Ewelina Pietrewicz i
pomysłodawczyni całego spektaklu  p. Wioletta Pycka.
Aktorzy mieli ciekawe stroje z epoki. Wszystkim podobała się
ich gra aktorów oraz bardzo oryginalna aranżacja. Udział w
przedstawieniu brali uczniowie klas drugich i trzecich. Spektakl
przedstawiał polskichwładców, ich życie miłosne i decyzje,
jakie musieli podejmować. W główne role wcielili się m.in. Jan
Owczarek (3a), Dominik Czuj (3a), Kacper Brzozowski (3b),
Szymon Capiński (3b), Kacper Miriuk (3c) oraz Aleksander
Eiduks (3c), któremu należą się wielkie gratulacje, bo o tym, że
ma zastąpić kolegę dowiedział się dzień wcześniej. Oklaski
należą się również Julii Zielonce, która o swojej roli
dowiedziała się 20 minut przed przedstawieniem, ale zgrała z
wielkim profesjonalizmem! Poza Julią królowymi były też
Oliwia Dobczyńska (3a), Klaudia Ciasto-Cytowicz (3b), Julia
Korniluk (3b),Gabrysia Krupa(3c) oraz Zuzanna Dimitrow (3c). 

Pomimo kilku małych wpadek, uważam że przedstawienie się
udało! Wielkie brawa należą się Pani Wioli za cierpliwość do
nas i za trud, jaki włożyła w przygotowanie tego
przedstawienia.

Sceny z życia Piastów

. .
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Sport to zdrowie!
Natalia Matwiejczyk 3b
Gwiazdy ma lodzie
19 lutego razem z klasą i wychowawczynią - Panią Pauliną Skórą -
udaliśmy się na łyżwy przed Pałac Kultury i Nauki. Na lodowisko
dotarliśmy około godziny 11:00.  Kiedy wszyscy byliśmy już gotowi,
weszliśmy na ślizgawkę. Każdy pokazał swoje możliwości i mimo kilku
upadków wszyscy świetnie się bawiliśmy.
Jestem pewna, że nawet Pani Paulina, patrząc na nasze wybryki na
lodzie, nieźle się z nas uśmiała.
Trzeba przyznać, że był to udany wypad!

. .

Arkadiusz Dryk 3b

Tenis stołowy, czyli moje hobby
Tenis stołowy (ping-pong) to gra, w której uczestniczy od 2 do 4 osób.
Polega ona na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką lub
obok siatki na drugą połowę stołu. Piłeczka może uderzyć o stół tylko raz (na
połowie przeciwnika), niedozwolone jest odbijanie piłeczki z powietrza, tak
jak to ma miejsce w tenisie. Punkty przyznawane są m.in. za uderzenia,
których przeciwnik nie odebrał. Biorąc pod uwagę liczbę zawodników
uprawiających ten sport, tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier
na świecie.
Współczesny tenis stołowy jest bardzo szybką grą, wymagającą od
zawodników niezwykle energicznych ruchów i reakcji. Rozgrywka polega
przede wszystkim na szybkości i rotacji nadawanej piłce, by sprawić
przeciwnikowi jak najwięcej trudności przy jej odbiorze. Od 2001 roku, kiedy
zasady tenisa stołowego miejscami dość istotnie się zmieniły, set
rozgrywany jest do momentu, w którym któryś z zawodników zdobędzie 11
punktów, wcześniej 21.
W tenisa stołowego gram już od dłuższego czasu i bardzo mi się ten sport
podoba. Zachęcam, żeby każdy spróbował!

.
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Zofia Brzezińska, Jan Brzeziński

Długi rok szkolny cz. III
Po zwiększeniu prędkości pan Tuz pozwolił sobie poczuć ulgę. Wszystko
szło dobrze. Nagle z tyłu rozległ się niesamowity łomot. Dowódca odwrócił
się. Z półki na bagaże spadł plecak, a za nim… Pani Tuzowa! Jego żona!
Siedziała cały ten czas na półce?! Chyba leżała… Pan Tuz nie miał pojęcia,
że ona tu była.
-  Dzień dobry… – powiedziała.
Zobaczyła, jak jej mąż się jej przygląda i parsknęła śmiechem.
-  NIESPODZIANKA! – zakrzyknęła radośnie.
Pan Tuz odchrząknął.
-  Żono…– zaczął,niepewnie. – Z mojego punktu widzenia jesteś pasażerem
na gapę.
-  Jakież to ekscytujące! – powiedziała – W każdym razie muszę
zaznaczyć, że wniosłam na pokład trochę bagaży.
-  Coś do jedzenia? – zainteresował się głodny pan Tuz – Może sękacze?
Albo jajka na twardo???
-  Jak ktoś ma coś do jedzenia, to się musi podzielić ze wszystkimi. Takie są
zasady. – wtrącił pan Kryspin, cytując samego siebie.
-  Och, tylko jedzenie wam w głowie. – odparła pani Tuzowa – Wzięłam
SWOJE bagaże.
Pan Tuz odczuł niemałe rozczarowanie. W tym momencie z rękawa wyszła
mu Szimi. Pani Tuzowa cofnęła się i krzyknęła:
-  Mysz, to ta twoja mysz!!! Ona jeszcze żyje?!!!
-  Szimi, zachowuj się! – pogroził chomikowi palcem i schował go do
kieszeni – Czego ty właściwie chcesz, żono? Tylko przejażdżki po Polsce?
-  Czy to takie dziwne? Jestem wielką miłośniczką przygód!
-  Nie kupuję tego. Nie jesteś turystką. Weszłaś do autokaru w jakimś
konkretnym celu.
-  Ha! – klasnęła w ręce – Zawsze wiedziałam, że jesteś inteligentny. Dobrze
więc. Co twoim zdaniem chciałabym osiągnąć?
-  A skąd ja mam wiedzieć?!
-  A więc powiem. – sięgnęła po mikrofon autokarowy – Jadę do Kudowy
Zdroju! Szukać źródła wiecznej młodości! – obwieściła zadowolona.
Pan Roman łypnął na nią okiem.
-  Ale wie pani, że jedziemy na Lubelszczyznę? To zupełnie w innym
kierunku. – powiedział spokojnie.
- Ach tak? – stropiła się – No cóż… Może tam też będzie jakieś źródło. –
rzekła i oklapła na fotelu.
Pan Łosiowski zalogował się do Librusa, bo o to prosiła go siostra Jadwiga.
-  Dzień dobry, użytkowniku Tomasz Łosiowski! Mam sprawę. Ostatnio
brakuje nauczycieli, prawda? Mógłbym pomóc…
-  Nie wydaje mi się, że trzeba by tu coś...
-  Niektórzy z moich użytkowników są nadzwyczaj inteligentni.
-  Mówisz o uczniach?
-  O profesorach.
Na to słowo panu Łosiowskiemu przebiegł dreszcz po plecach.
Wspomnienie strasznego profesora z opowieści wciąż było wyraźne.
-  HAAAARRRGGHH! – rozległ się dziwny dźwięk.
Na ekranie pojawił się komunikat: „Nie teraz, panie Piotrze!”, po czym
zaczęły pokazywać się różne okienka, Librus zamykał się i otwierał.
-  Wirus typu „Koń trojański”…– orzekł fachowo informatyk.

Na szczęście miał przy sobie pendrive’a z superprogramem
antywirusowym. Zawsze nosił taką broń. Już miał włożyć dysk do
komputera, ale na ekranie pojawił się napis: „W porządku. Nic mi naprawdę
nie grozi. To tylko…” Litery ułożyły się w dziwne, nic nie znaczące kreski. Po
chwili Librus kontynuował:
-  To jeden z pomysłów siostry Jadwigi.
-  Tej siostry Jadwigi? Z naszej szkoły?
-  Tak. Ona uważa, że stałem się zbyt potężny. Przekonała tego drugiego
informatyka, pana Piotra, żeby przeprowadzał takie ataki wirusowe na mnie.
To dobry przeciwnik, a takie treningi mają mi przypominać, że można mnie
przechytrzyć. Hakują mnie po prostu.
-  Mówiłeś o profesorach…
-  W wielu polskich szkołach pojawili się już profesorowie, którzy zajęli się
nauką, gdy nauczyciele z niewyjaśnionych powodów już więcej nie pojawiali
się w szkole.
-  Co sugerujesz, Librusie? Powstanie jakieś tajnej organizacji profesorów?
-  Na to wygląda. I musi istnieć jakieś jej źródło. Wydaje mi się, że to może
być Lublin. Mówiłeś, że znasz kogoś nadzwyczaj inteligentnego z Lublina. To
twój znajomy. Chyba i on jest jednym z nich. Widzisz, chciałbym wiedzieć,
co to za organizacja, a żaden z tych profesorów nie pracuje na mojej
zaktualizowanej, inteligentnej wersji. Powinieneś się spotkać z tym
znajomym.
Pan Łosiowski przypomniał sobie, że gdy ostatnio zaprosił znajomego
nauczyciela, ten w końcu się nie zjawił. Nie wyjaśnił nawet, o co chodziło.
Czy to naprawdę jeden z tych profesorów?
  Autokar minął właśnie Lublin. Pomimo dokładnego przeszukania miasta nie
znaleźli śladu pani Szymczak. Pojazd jechał teraz drogą obsadzoną po
bokach małymi drzewkami. Pan Kryspin nieoficjalnie nazwał ją Drogą
Bonsai. Cała załoga była nie w humorze po niedawnym konflikcie pana
Nadarzyńskiego z panem Radziem (chodziło o ekspres do kawy). Pan
Roman zahamował nagle i zawołał:
-  Kapitanie Tuzie! Powinien pan to zobaczyć.
-  Powiedz, co znalazłeś, Roman?
-  Wrak autokaru.
Wszyscy wyszli z pojazdu i stanęli na poboczu. Patrzyli na złom w rowie.
-  Dzień dobry! – powiedział obcy głos.
Nauczyciele przeszli przez rów na drugą stronę, skąd dochodził dźwięk. Ich
oczom ukazała się niewielka osada składająca się z małych namiotów i kilku
poletek z warzywami. Pan Tuz przedstawił swoją grupę ludziom, którzy
wyszli im na spotkanie.
-  Bądźcie państwo naszymi gośćmi! – powiedzieli rozbitkowie (brodaci
mężczyźni w podeszłym wieku, którzy z pewnością nie należeli do
zaginionej klasy gimnazjalnej) – Tak się cieszymy, że w końcu ktoś nas
znalazł.
Po krótkiej rozmowie okazało się, że spotkali oni zaginioną klasę. Dołączyli
do wycieczki, kiedy uczniowie przejeżdżali przez Lublin. Jechali razem, ale
zdarzył się wypadek i… tylko oni przeżyli. Panu Radziowi ciarki przeszły po
plecach. Panu Tuzowi coś tu jednak się nie podobało… Szimi też coś
podejrzewała, bo nerwowo kręciła się w jego kieszeni…
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Pan Tuz polecił dyskretnie panu Lalowi, żeby starał się zająć czymś
rozbitków. Pozostali nauczyciele rozeszli się po osadzie. Ta sytuacja
wszystkim wydawała się dziwna. Pani od chemii początkowo oczarowana
uprawami roślin i namiotami, które zbudowali ci tajemniczy ludzie, żeby
przetrwać na pustkowiu, teraz stała się podejrzliwa. Pana Kryspina też
interesowały te małe poletka warzywne, ale zastanawiał się, czemu ci
rozbitkowie nie poszukają cywilizacji, która nie może być przecież daleko,
tylko budują własną. Pan Radzio był najbardziej sceptycznie nastawiony do
osadników. Podobnie pan Tuz. Wszyscy czuli, że coś jest nie tak. Po jakimś
czasie zwiedzania dziwnej wioski pani od chemii oznajmiła, że znalazła coś
bardzo niezwykłego. Zaprowadziła nauczycieli za drzewa oddalone o
kilkadziesiąt metrów. Kiedy przeszli przez wąski lasek, zobaczyli starą
elektrownię. Do złudzenia przypominającą tę z warszawskiego Powiśla,
naprzeciwko szkoły.
-  No, no, no… – mruknął pan Tuz – Ciekawe…
Trójka nauczycieli zatrzymała się w pewnej odległości od jakiegoś
niemieckiego domu. Dzień zbliżał się ku końcowi, a w okolicy nie było
żadnego motelu.
-  Nocujemy tam! – pan Stasiu wskazał budynek.
Ruszył w tamtą stronę.
-  Co on robi?! – powiedziała zdenerwowana i zlękniona pani od geografii.
-  Poleciał załatwić nocleg. – odpowiedziała pani od fizyki.
-  Zabiją go i tyle dostanie. – mruknęła pod nosem.
W końcu obie poszły za nauczycielem.
  Dom nie był pięciogwiazdkowym hotelem, ale lepsze to niż nic. Anglista
próbował się dogadać z właścicielem. Jak na złość Niemiec niczego nie
rozumiał. Jednak w końcu odgadł o co chodzi. Zaprowadził ich do pokoju
gościnnego, cały czas dając im do zrozumienia, że mogą zostać jedną noc:
-  Ein Nacht! Ein Nacht! – powtarzał, pokazując im palec wskazujący
oznaczający liczbę jeden.
Ostatecznie położyli się spać: pani od geografii na tapczanie, pani od fizyki
na łóżku, a pan Stasiu na pożyczonej karimacie. Gdy zgasili już światła,
anglista postanowił pójść jeszcze do łazienki. Przeszedł przez ciemny pokój,
wyszedł, przeszedł korytarz i otworzył drzwi prowadzące, jak się
spodziewał, do toalety. Było tam jednak coś innego. Zapalił światło i stanął
zachwycony. Wreszcie! Po kilku dniach podróży, prawie trzy miliony kroków
od Szczecina, pan Stasiu znalazł to, czego szukał.

Ciąg dalszy nastąpi…

.

Mateusz McQuaid 3b
Świat oszalał
Żyjemy na świecie. W różnych krajach, z różnym ustrojem. Żyjemy w
czasach, gdy oznaką patriotyzmu, jest krzyczenie „Polska dla Polaków” czy
„Polska bastionem Europy”, lub zakładanie koszulek z „Polską Walczącą”, a
przy tym palenie materiałów pirotechnicznych. Chodzi mi o to, że łatwo jest
zakładać koszulki, krzyczeć, czy pokazywać swój „patriotyzm” za pomocą
ubioru, a trudniej jest dowiedzieć się czegoś o tym i być świadomym historii
swojego kraju. Jeżeli jesteśmy świadomi historii swojego kraju i działamy dla
jego dobra przez mozolną prozę życia, nie potrzebujemy dodatkowo
pokazywać „Patrzcie na mnie, jestem patriotą!”. Oczywiście wywieszanie
flag narodowych w dniach świąt narodowych, czy państwowych jest
wskazane i trzeba to robić. Chodzi mi tu o normalne dni, które nie są
świętami narodowymi, czy jakimiś ważnymi datami dla danej zbiorowości
ludzi.
Moim zdaniem patriotyzm opiera się na kilku żelaznych filarach, mianowicie:
1) miłości do ojczyzny, przy jednoczesnym szacunku dla innych krajów,
narodowości
2) patrzeniu sobie na ręce, nie tkwieniu w przekonaniu, że „to co złe, to nie
my”, tylko przestrzeganiu pewnego rodzaju etosu moralnego
3) braku obaw w manifestowaniu swojego patriotyzmu.

W dzisiejszych czasach pojęcie patriotyzmu traci na swojej wartości.
„Patriotyzm”, „szowinizm” czy „nacjonalizm” to są zupełnie różne pojęcia i
warto by było nie stawiać znaku równości między nimi. Jednak coraz więcej
osób myśli, że są to synonimy. Nie wchodzimy tu w kwestie
światopoglądowe, tylko w podstawowe pojęcia z dziedziny historii, których
różnice każdy obywatel, każdego kraju na świecie powinien znać, ponieważ
wolność jest przywilejem, ale przywilejem, który nie jest dany raz na
zawsze. Aby utrzymać, ustrój demokratyczny w państwie, czy zmienić
ustrój, trzeba dać coś od siebie, starać się dążyć do wspólnego dobra,
walczyć (jeśli jest taka potrzeba), wyrażać sprzeciw, ale jednocześnie, co
jest bardzo ważne, być gotowym do dialogu i nie zamykać się na argumenty
drugiej strony sporu.
Musimy życie w społeczeństwie budować na dialogu, tolerancji i chęci
kompromisu, który w każdej sprawie ma bardzo ważne znaczenie.
Opieranie życia społecznego na budowaniu murów, dzieleniu obywateli na
lepszych i gorszych, wygłaszaniu pełnych ksenofobii, pogardy i
wyimaginowanych teorii przemówień podczas wieców politycznych nie ma
najmniejszego sensu.
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