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Z życia szkoły 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole od-

był się konkurs „Najpiękniej ubiera nas…mowa”. Uczestnicy mieli za zada-

nie zredagować przemówienie. W związku z tym, że o piękno języka pol-

skiego trzeba dbać zawsze, również podczas nachodzących wakacji, publi-

kujemy zwycięską pracę.   

                            

Drodzy Uczniowie,  

W ostatnich dniach obchodzili-

śmy Międzynarodowy Dzień Ję-

zyka Ojczystego. Dwudziesty 

pierwszy lutego był świętem Na-

szego Języka; Języka Polskiego. 

W związku z tym zadaje Wam 

pytanie: Co możemy zrobić, żeby 

szanować nasz język? Co możemy 

zrobić, aby go poprawnie uży-

wać? Czego powinniśmy się wy-

strzegać? 

          Poważnym błędem, który 

często popełniają Polacy, jest 

używanie wulgaryzmów. Słów, 

które mogą kogoś urazić lub za-

smucić. Dlaczego używamy takich 

zwrotów? Czy nie lepiej usłyszeć 

od kogoś „Nie chcę z tobą rozma-

wiać” niż słów takich jak „odwal 

się”? Spróbujcie panować nad 

swoimi emocjami. Warto słowa 

wulgarne zastępować innymi, le-

piej brzmiącymi. 

           Kolejnym problemem 

jest korzystanie z zapożyczeń z 

języków obcych. Niektórzy uwa-

żają, że używanie tego typu wyra-

żeń jest „na czasie”. Ja osobiście 

uważam, że język polski sam w so-

bie jest bardzo barwny i są słowa, 

które mogą zastąpić zapożyczone 

wyrazy z języka obcego, czyniąc 

naszą wypowiedź równie atrak-

cyjną. 

 Szanowne Koleżanki i Kole-

dzy, historia naszego kraju była 

bardzo trudna. Rozbiory Polski, 

pierwsza i druga wojna światowa 

to czas, gdy nasi rodacy musieli 

walczyć o nasz język, kulturę czy 

tradycję. W okresie germanizacji 

i rusyfikacji nasi wrogowie próbo-

wali zniszczyć nasz kraj, usunąć 

nasz język. Pamiętajmy jak wiele 

poświęcili nasi rodacy, aby zacho-

wać tożsamość narodową.  

Dlatego troszczmy się o nasz ję-

zyk, używajmy go bez wstydu. To 

on odróżnia nas od innych naro-

dów. 

Franciszek Cekiera kl. 7d 
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Jojo Rabbit 

Jeżeli uważacie, że są tematy, z któ-

rych żartować nie wolno to film Taiki 

Waititiego pt. Jojo Rabbit omijajcie 

szerokim łukiem. Reżyser filmu Thor: 

Ragnaro i serialu Mandalorian nakręcił 

czarną komedię, w której jednym z 

bohaterów jest największy zbrod-

niarz w historii a wojna przedstawiona 

jest w krzywym zwierciadle. 

Główny bohater filmu to Jojo 

Betzler grany przez Romana Griffina 

Davisa. Chłopiec jest wielkim fanem 

Hitlera, którego uwielbia. Nawet 

przez swoją mamę (Scarlett Johans-

son) jest określany mianem „fana-

tyka”. Jego fanatyzm jest tak silny, 

że Führer (w tej roli sam reżyser) po-

jawia się w filmie jako wymyślony naj-

lepszy przyjaciel Jojo. Dziesięciolet-

niego chłopca poznajemy w jego naj-

ważniejszym dniu, gdy rozpoczyna 

obóz treningowy Hitlerjugend. Jest 

podekscytowany z wyjazdu, w którym 

dowie się: jak odróżnić Żyda od czło-

wieka, w jakim wieku Żydom urosną 

rogi czy jak uniknąć hipnozy, którą po-

sługują się Żydzi. Niestety w wyniku 

niefortunnych zdarzeń na obozie Jojo 

zyskuje przezwisko tchórzliwego kró-

lika i okazuje się, że nie nadaje się na 

nazistowskiego okrutnika. Po przy-

krym incydencie z udziałem granatu 

chłopak zostaje w domu. Wtedy też 

odkrywa sekret, że za ścianą w pokoju 

jego matka ukrywa młodą Żydówkę – 

Elsę.  Nagle cały jego świat wywraca 

się do góry nogami. A chłopiec zaczyna 

zadawać sobie pytanie „czyżby naziści 

nie mieli racji?…Jest to początek 

zmiany swojego światopoglądu i kry-

tycznego spojrzenia na ideologię nazi-

stowską…. 

Jojo Rabbit jest nie tylko mą-

drym filmem, ale także błyskotliwie 

prześmieszny. W żaden sposób niewy-

bielający Niemców czy nazizmu, 

wręcz przeciwnie pokazuje jego wady 

oraz absurdy.  Dodatkowo uzupełniony 

znakomitą grą aktorską.  

 

Franciszek Cekiera  

kl. 7d  
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Recenzja filmu  

Extremely Wicked, Shockingly Evil 

and Vile (Przetłumaczone na Podły, 

Okrutny, Zły) jest dziełem reżysera 

Joe'a Berlingera. 

Główną rolę odgrywa 

Zac Efron, który za-

słynął z gry w The 

Greatest Showman 

oraz High School 

Musical. Obraz 

Podły, Okrutny, Zły 

swoją światową pre-

mierę miał 26 stycz-

nia 2019 roku, ale do 

polskich kin trafił 

dopiero 10 maja 

2019 roku. 

Film opowiada 

historię Teda Bun-

dy'ego - mordercy, 

który działał na przełomie lat 70. i 80. 

XX wieku. Ted posiadał dwie skrajnie 

różne twarze. Jedna z nich była twa-

rzą idealnego ojca i partnera - był 

opiekuńczy, miły, czuły, miał świetny  

kontakt z dziećmi. Niestety z niezna-

nych pobudek mordował młode ko-

biety, wszystkie jego ofiary były  

w przedziale wiekowym 18-25 lat, 

każda była atrakcyjna i miła. Nikt ze 

znajomych Bundy'ego nie wierzył w to, 

że to on jest winny za zbrodnie na po-

nad trzydziestu kobietach w kilku 

stanach. Największą sławę oraz roz-

głos przyniosła mu jego sprawa w są-

dzie - kilkukrotnie zmieniał prawni-

ków, ponieważ sądził, że są słabi, do 

tego próbował tuszować dowody 

swych zbrodni i oświadczył się na sali 

sądowej podczas 

rozprawy. Media go 

pokochały przez cha-

ryzmę, kontakt  

z "fanami" oraz do-

bre aktorstwo Teda. 

Przez prawie dzie-

sięć lat nie przyznał 

się do ani jednego 

czynu. Zrobił to kilka 

godzin przed jego 

egzekucją, gdy cał-

kowicie stracił na-

dzieję na oczyszcze-

nie się z zarzutów.  

Historia Teda 

Bundy'ego została dobrze przedsta-

wiona w filmie Extremely Wicked, 

Schockingly Evil and Vile. Niestety, 

twórcy pominęli kilka ważnych dowo-

dów, relacji oraz wyczynów omawia-



nego mordercy. 

Wielkim plusem 

produkcji był spo-

sób, w jaki przed-

stawiła całą akcję. 

Przez brak pokaza-

nia zbrodni na po-

czątku filmu widz 

mógł się poczuć jak ktoś, kto wie  

o sprawie z zewnątrz - słyszał o Te-

dzie w radiu, telewizji lub z opowieści. 

W pewnym momencie możemy nawet 

zwątpić, iż Bundy naprawdę był mor-

dercą, mimo tego, iż jest to oczywiste 

od początku filmu. Bardzo polecam iść 

na ten film ludziom, którzy lubią do-

bre kryminały, bo będzie to idealny 

seans dla nich. 

Amelia Wójcik kl. 8b 

 

Recenzja filmu Vox, Lux 

 

Ostatnio zaczęto dużo mówić o filmie 

pod tytułem Vox Lux, w którym zagrali 

Natalie Portman oraz Jude Law, znani 

z filmów pod tytułem Kapitan Marvel 

oraz Leon Zawodowiec. Dzieło reżyse-

rii Brady'ego Corpeta zdobyło dwie 

nominacje do nagród, między innymi 

do nagrody Złotego Lwa. Wokół pro-

dukcji zrobił się wielki szum ze 

względu na historię, którą opowiada  

w dzisiejszych czasach. Celeste jest 

tylko nastolatką, gdy zostaje po-

strzelona podczas ataku terrory-

stycznego nazywanego Masakrą w Co-

lumbine High School, podczas której 

zginęło piętnaście osób - w tym sami 

włamywacze. Kula trafiła prosto  

w kręgosłup dziewczyny, jednak udało 

jej się przeżyć. Zmotywowana tym  

i chęcią do pozbycia się traumy, pisze 

piosenkę upamiętniającą ofiary ataku. 

Utwór staje się takim hitem, że ta zo-

staje zauważona przez pewnego me-

nadżera gwiazd, który pomaga jej się 

wybić na tle innych. Kilkanaście lat 

później wszystko układa się jej świet-

nie - jest popularna, jej utwory do-

brze się sprzedają, a dzięki terapii, 

rehabilitacji i wsparciu bliskich kula  

w jej kręgosłupie to tylko wspomnie-

nie. Niestety będzie musiała wrócić do 

pamiętnego dwudziestego kwietnia 

1999 roku. Pewnego dnia kilku męż-

czyzn zorganizowało strzelaninę na 

plaży, nosząc maski z teledysku Cele-

ste. Kobieta musi poradzić sobie  

z tym, z wracającą traumą związaną  

z Columbine High School, dorastającą 

córką i problemami zdrowotnymi, a na 

nią czeka ogromny koncert do zorga-

nizowania oraz zagrania.. 

Obraz Vox Lux powstał, by 

przedstawić życie typowego na te 

czasy celebryty, który przeżył różne 

złe okresy, a w przyszłości rozpozna-

walny jest ze swojego oryginalnego 



stylu. Celeste jest wredną, egocen-

tryczną, nie do końca stabilną emocjo-

nalnie piosenkarką, próbującą się 

zmienić, jednak zbyt dużo rzeczy stoi 

jej na drodze.  

Sam pomysł filmu był świetny, 

jednak produkcja jest zadowalająca 

jedynie do około połowy. Dobrze 

ogląda się i poznaje historię głównej 

bohaterki (którą z wielkim sukcesem 

zagrała Natalie Portman), niestety 

później reżyser nie poradził sobie  

z ukazaniem problemów i rozsterek 

Celeste oraz nie rozbudował jej oso-

bowości na tyle, by widzieć w niej coś 

innego niż złą matkę uzależnioną od al-

koholu, na której wszyscy muszą się 

skupiać. Osobiście nie polecam oglą-

dania tego film ze względu na słabe 

rozwinięcie osobowości bohaterów, 

relacji między postaciami czy też sa-

mej akcji, która nudziła większość sali 

przez prawie że cały czas trwania 

filmu. 

 

Amelia Wójcik kl. 8b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniżej znajdziecie dlaszy ciąg listy dzięcięciu bestsellerów 

literatury dla młodzieży, Wyboru dokonała oraz zredagowała 

krótkie recenzje Amelia Wójcik z kasy 8b. Pozostałe 

propozycje znajdziecie na blogu czytelniczym szkoły.  

                                                                                              

 

 

 

Recenzja serii  Baśniobór  

autorstwa Brandona Mulla. 

Pięciotomowa seria opowiada o lo-

sach rodzeństwa – Kendry oraz 

Setha, których rodzice zmusili do 

wyjazdu na dwa tygodnie do swo-

ich dziadków. Nie podobało im się 

to, ponieważ dom, w którym mieli 

spędzić tyle czasu znajdował się 

na odludziu, nie było tam nawet in-

ternetu. Wszystko zmieniło się, 

gdy rodzeństwo odkryło wielki 

magiczny rezerwat prowadzony 

przez ich dziadków, pełen wróżek, 

centaurów, elfów czy krasnali. 

Nie mieli jak się nudzić w obliczu 

zła, które powoli miało spotkać 

każdy rezerwat w Stanach Zjed-

noczonych. 

Baśniobór czyta się bardzo 

przyjemnie. Jest bogaty w różne 

istoty magiczne, nie ogranicza się 

tylko do tych najpopularniejszych 

(np. centaurów czy jednorożców). 

Jest wiele zwrotów akcji, cudow-

nych relacji między bohaterami, 

wiele wątków, ale zarazem 

wszystko jest dobrze wyjaśnione. 

Dużo rzeczy trzymanych jest w 

tajemnicy aż do końcówki książki, 

tak, że chce się ją dokończyć jak 

najszybciej. 

Amelia Wójcik kl. 8b 

Trylogia Silver Kerstin Gier 

Liv zawsze dużo czasu poświęcała 

swoim snom, interesując się ich 

znaczeniami i przekazami. 

Wszystko było zabawą do czasu, 

gdy przeprowadziła się do Lon-

dynu. Zaczęło się, gdy podczas 

snu znalazła tajemnicze, zielone 



drzwi i ga-

dające po-

sągi… A 

skończyło 

na byciu  

w złym 

miejscu o złym czasie. Cmentarz  

i ludzie z jej szkoły, wykonujący 

podejrzany rytuał, mówiący  

w dziwnym języku. I po każdym 

ich nocnym spotkaniu wiedzieli  

o Liv coraz więcej, mimo iż nie 

rozmawiali z nią… Może wszyscy 

śnili to samo? 

Seria Silver jest napisana 

przyjemnym, młodzieżowym języ-

kiem. Ma świetny humor, który nie 

raz powoduje głośny śmiech u czy-

telnika. Poza głównym wątkiem, 

czyli podróża między snami, 

„smaku” opowieści dodają po-

boczne historie – romans między 

Liv, a jednym ze szkolnych popu-

larnych chłopców czy nieznana ni-

komu, anonimowa osoba, która wie 

wszystko, co dzieje się w liceum 

głównej bohaterki. I wszystko to 

publikuje, nieważne, jak prywatne 

czy przerażające by nie było. 

 

 

Saga Harry Potter  

J.K. Rowling. 

 

Młody Harry stracił swoich rodzi-

ców we wczesnym dzieciństwie, 

mając zaledwie jeden roczek. Zo-

stał wychowany przez swoje wu-

jostwo – Vernona oraz Petunie 

Dursley’ów z nieznośnym, roz-

pieszczonym synem Dudley’em. 

Wokół Wybrańca, od kiedy sięgał 

on pamięcią ,działy się dziwne zja-

wiska – rzeczy latały, gdy był zde-

nerwowany lub znikały, kiedy był 

smutny. Dopiero w jedenaste uro-

dziny poznał prawdę o sobie i swo-

jej rodzinie – był czarodziejem  

i miał zacząć naukę w znanej na 

całym świecie szkole czarodziej-

stwa – Hogwarcie, nie wiedząc na-

wet, jak poprawnie trzyma się 

różdżkę. Wszystko pokrzyżuje 

pewien profesor oraz powrót 

Tego, Którego Imienia Nie Wolno 

Wymawiać…  



Kto by nie znał perypetii młodego, 

czarnowłosego chłopca z blizną  

w kształcie błyskawicy na czole? 

Filmy z serii „Harry Potter” są 

jednymi z najpopularniejszych 

produkcji w historii kina młodzie-

żowego. Książki są jednak lepsze. 

Są one bogate w szczegóły i wiele 

kwestii zostało tam o wiele lepiej 

wyjaśnionych. Pierwsze tomy są 

dopracowane tak dobrze, że 

każdy początkowo nierozumiany 

element ma swoje wytłumaczenie 

pod koniec książki. Do tego J.K. 

Rowling opisała w nich pełno sytu-

acji, które w ekranizacjach zo-

stały pominięte, a także bohate-

rowie są lepiej wykreowani i mają 

więcej charakteru. 

 

Wojna Cukierkowa Brandona 

Mulla. 

Nate, Trevor, Gołąb i Summer to 

czwórka przyjaciół należących do 

klubu Poszukiwaczy Przygód. Pew-

nego dnia pani White, przemiła 

staruszka z miasta, otwiera tam 

niezwykły sklep ze słodyczami o 

nazwie „Słodki Ząbek”. Kobieta za 

różne małe przysługi częstuje 

dzieci cukierkami. Okazują się 

one magiczne, każdy słodycz ma 

inne właściwości. Kłopot w tym, że 

zlecenia pani White stają się co-

raz bardziej podejrzane. Tym-

czasem w miasteczku pojawia się 

stary lodziarz, pan Stott. Słodko-

ści z jego sklepu także mają nie-

zwykłą moc. Grupka przyjaciół nie 

wie, komu ufać w tej sytuacji, w 

której nagle miasto Colson jest 

przygniecione magią i podejrza-

nymi osobami. 

Druga seria Brandona Mulla 

tej liście, ponieważ jest on świet-

nym autorem. Mimo, iż Wojna Cu-

kierkowa jest pozycją dla nieco 

młodszych nastolatków, dalej jest 

bardzo ciekawą pozycją. Książka 

jest ciekawa i pełna akcji, jest 

tam także nieco głupkowaty, ale 

dobry humor oraz świetni bohate-

rowie oraz ich relacje. 

 

 

 
 



 

Literatuta

Recenzja ponadczasowego dramatu 

Romeo i Julia 

Romeo i Julia to z najsłynniejszy dra-

mat angielskiego pisarza Williama 

Szekspira. Do przeczytania tej 

książki zachęciło mnie tragiczne za-

kończenie, o którym wcześniej prze-

czytałam.  

Chyba każdy z nas słyszał kie-

dyś o wielkiej miłości Romea i Julii – 

- dwóch młodych kochanków, którzy 

walczą z całym światem. aby być ra-

zem. Akcja książki rozpoczyna się na 

balu maskowym organizowanym przez 

Kapuletów. Romeo pod wpływem naci-

sku swoich przyjaciół postanawia się 

tam udać z nadzieją, aby spotkać 

swoją jeszcze wtedy ukochaną Roza-

lię. Los jednak zaplanował dla niego 

inną historię. Młody Monteki bezgra-

nicznie zakochuje się w Julii – córce 

Kapuleta.  Para igrająca z ogniem nie-

nawiści swoich rodzin postanawia po-

tajemnie wziąć ślub. Chciałoby się po-

wiedzieć ”i żyli długo i szczęśliwie”, 

niestety dopiero tutaj wszystko za-

czyna się komplikować. Romeo zostaje 

wygnany z miasta, a rodzice Julii pla-

nują wydać ją za mąż. Dziewczyna 

sprzeciwia się i planuje spisek umożli-

wiający jej dalsze życie u boku swo-

jego ukochanego Romea. Nie spodzie-

wała się jednak, że nie wszystko może 

pójść po jej myśli, co dalej zrobią bo-

haterowie książki? Czy kochankom  

w końcu uda się być razem? A może 

autor zaplanował dla nich inne zakoń-

czenie? Na wszystkie te pytania znaj-

dziesz odpowiedź w książce. Romeo 

 i Julia to historia o tak zwanej ”miło-

ści od pierwszego wejrzenia.” Dla nie-

których może się wydawać niemożliwa 

albo tandetna, dla mnie jednak jest 

niesamowita i piękna. Sam przeczytaj 

i oceń, jaka jest dla ciebie. 

Myślę, że każdy powinien prze-

czytać treść tej książki. Poruszy na-

wet najbardziej twarde serca. Utwór 

jest rozsławiony na całym świecie, dla-

tego też moim marzeniem jest obej-

rzenie sztuki w teatrze, na żywo.  

Zuzanna Hachuła kl. 7d 

 



Teatr 

Recenzja ze spektaklu  

Kwiat paproci 

Zanim rozpoczęła się zdalna nauka 

wraz z moją klasą udałam się wraz  się 

na spektakl w reżyserii Jakuba Krofta 

i autorstwa Marii Wojtyszko pt. Kwiat 

paproci. Przedstawie-

nie odbyło się na du-

żej scenie Teatru im. 

Juliusza Słowackiego 

w Krakowie.  

Oglądając 

sztukę, poznajemy hi-

storię Stanisława i 

małego Stasia. Za-

równo Stanisław, jak i 

młody Staś poszukują 

nieśmiertelności. 

Mężczyzna poszukuje 

wieczności w sztuce  

i to w różnych jej 

dziedzinach. Chce zo-

stawić po sobie ślad. Chłopiec zaś chce 

dosłownej nieśmiertelności - 

- wiecznego życia, w tym celu chce od-

naleźć kwiat paproci, który ma spełnić 

to życzenie. Opowieść łączy tu dwa 

światy . Pierwszy to rzeczywistość z 

czasów Stanisława Wyspiańskiego a 

drugi jest światem istniejącym tylko 

w głowie Stasia. W przedstawieniu te 

dwie rzeczywistości przeplatają się 

co chwilę między sobą i pewnym mo-

mencie łatwo jest 

zgubić wątek. Uwa-

żam, że dzieje się 

tak dlatego, że 

sceny zmieniają się 

zbyt szybko. Uwa-

żam, że gra aktor-

ska była świetna. 

Najbardziej podo-

bała mi się, grana 

przez Karolinę Ka-

mińską, postać 

żony Wyspiań-

skiego, ponieważ 

wnosiła się na scenę 

wiele humoru i po-

dobał mi się jej strój ludowy. Ko-

stiumy i rekwizyty użyte w przedsta-

wieniu były dobrze dobrane, a sceno-

grafia współgrała z treścią. Nieco bra-

kowało mi w przedstawieniu muzyki, 



ale kiedy pojawiła się świetnie wpisy-

wała się opowieść i wprowadzała na-

strój. Efekty świetlne były nowocze-

sne i dopracowane w każdym szcze-

góle. Warto zwrócić uwagę, że w tym 

przedstawieniu użyto wielu środków 

wyrazu np. postać małego Stasia była 

kukiełką prowadzoną przez trzech ak-

torów, scena obrotna pozwalała na 

szybką zmianę scenerii. 

Moim zdaniem ta sztuka była 

bardzo ciekawa i pomysłowo wykonana. 

Gdyby niezbyt szybka zmiana scen i 

niektóre nieoczywiste wątki, to 

przedstawienie byłoby jeszcze lep-

sze. Według mnie ten spektakl jest 

warty obejrzenia, ponieważ jest do-

brze wykonany i ma w sobie humoru.  

Maja Mleczko kl. 6c 
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