
mych pogodnych dni 
w całym roku szkol-
nym 

 

Łączę wyrazy szacun-
ku 

Barbara Meredyk 

Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Piotra Skargi w 
Pułtusku 

 Dzień Eduka-
cji Narodowej uświa-
damia jaką rolę w ży-
ciu społecznym od-
grywa Nauczyciel i 
jak wiele zależy od 
właściwego   wycho-
wania i kształcenia 
młodzieży. 

 Z okazji Świę-
ta Nauczycieli i 
wszystkich Pracowni-
ków Oświaty składam 
podziękowania  za 
odpowiedzialną  pra-
cę na rzecz kształto-
wania umysłów i serc 
młodego pokolenia 

uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Piotra Skargi w 
Pułtusku. Życzę, aby 
codzienna praca sta-
nowiła źródło satys-
fakcji, poczucia do-
brze spełnionej misji, 
a przywiązanie i 
wdzięczność uczniów 
i wychowanków wy-
nagradzała trudy nie-
łatwej pracy. 

 Proszę przyjąć 
także życzenia zdro-
wia, wszelkiej po-
myślności  w życiu 
osobistym oraz sa-

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

OD REDAKCJI 

Z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej  składa-
my najserdeczniejsze 
życzenia  pani dyrek-
tor  Barbarze Mere-
dyk, pani wicedyrek-
tor Beacie Czernia-
kowskiej-Koc, naszym 
Wspaniałym Nauczy-

cielom i Pracownikom 
Administracji i Obsłu-
gi.  Dziękujemy za to, 
że szkolna  codzien-
ność nie jest wcale 
szara.   My naprawdę 
doceniamy Państwa 
pracę,   zaangażowa-
nie, choć może tego 

na co dzień nie wi-
dać…. Dziękujemy! 
Życzymy  dużo zdro-
wia, cierpliwości i … 
wyrozumiałości! 

Redakcja 
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Carpe diem, czasopismo młodzieży  

LO im. Piotra Skargi w Pułtusku 
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CARPE DIEM 



W dniach 20-22 września uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły wzięli 
udział w tym ważnym i lubianym 
święcie Pułtuska.  
W piątek 12 uczniów LO uczestniczy-
ło w akcji oddawania krwi „Zbieramy 
krew dla Polski” zorganizowanej w 
ramach Promocji Honorowego Krwio-
dawstwa PCK .  
W sobotnim Barwnym Korowodzie 
wokół pułtuskiego rynku wzięli 
udział nauczyciele oraz uczniowie. 
Grupę prowadzili: pani dyrektor Bar-
bara Meredyk, pani wicedyrektor 
Beata Czerniakowska-Koc oraz… 
ksiądz Piotra Skarga, w którego wcie-
lił się Paweł Sadowski. Uczniowie, 
ubrani w granatowe koszulki z logo 
naszej szkoły przygotowali dla puł-
tuszczan niespodziankę – przed Ratu-
szem poszybowało w górę 100 błękit-
nych balonów – na cześć szkoły 
„niebieskich mundurków” , której 
jesteśmy kontynuatorami, a którą tak 
pięknie opisał Wiktor Gomulicki we 
Wspomnieniach niebieskiego mun-
durka. 
Niedziela była dla nas dniem szcze-
gólnym, bo w wielu imprezach pozy-
tywnie zaznaczyliśmy swoją obec-
ność.  
Już od rana 10 wolontariuszy z na-
szej szkoły wspomagało organizację 
I Pułtuskiego Biegu Mateuszowego. 
Ubrani w koszulki z logo Liceum roz-
dawali zawodnikom wodę, dbali o 
czystość na trasie, o przestrzeganie 
porządku i dyscypliny, a po biegu 

częstowali posiłkami. W tej bardzo 
oczekiwanej i udanej imprezie spor-
towej wystartowali: Patrycja Pień-
kosz, Ewelina Wróblewska, Dawid 
Wichowski, Krzysztof Łaszczych 
oraz Kamil Kozłowski, który na dy-
stansie 10 kilometrów okazał się 
bezkonkurencyjny i stanął na po-
dium. 
Od godziny 10.00 trwała prezentacja 
pułtuskich zakładów pracy. Wiel-
kim powodzeniem cieszyło się sto-
isko przygotowane przez naszych 
szkolnych chemików pod patrona-
tem fundacji „Przyszłość w Nauce”. 
Młodzi naukowcy pod czujnym 
okiem p. Danuty Pawlak prezento-
wali efektowne doświadczenia che-
miczne, np. z ciekłym azotem, su-
chym lodem, kwiatkami kobaltowy-
mi, niewidzialnym atramentem, 
ogrodem chemicznym. Najmłodsi 
mogli wziąć w udział w konkursie 
na najpiękniejszy obrazek, wykona-
ny niewidzialnym atramentem oraz 
na najładniejszy chemiczny ogród i 
zdobyć nagrody ufundowane przez 
Wydział Chemii UW. 
O godz. 12.00 odprawiona została 
Msza Św. Odpustowa w intencji 
mieszkańców Ziemi Pułtuskiej. 
Brał w niej udział nasz poczet 
sztandarowy, a pani dyrektor Bar-
bara Meredyk niosła dary od dy-
rektorów szkół. Ta podniosła, uro-
czysta msza zgromadziła również 
wielu naszych uczniów i nauczycie-
li. 

W tym roku wzięliśmy udział w pre-
zentacji pułtuskich szkół. O 15.30 na 
scenie wystąpiło aż pięćdziesięciu na-
szych uczniów. Program przygotowany 
pod kierunkiem p. Wandy Konieckiej-
Pieńkos rozpoczęła grupa taneczna. 
Gościnnie wystąpili też chłopcy z grupy 
„Burza” – nasi absolwenci i uczniowie. 
Pięknie śpiewali soliści – Malwina 
Pawlewicz, Ewelina Wróblewska, 
Adam Zaremba, a dobre duchy szkoły: 
duch Gomulickiego i Sprężyckiego, 

duch Zosi i Telimeny, duch dobrego 
humoru, duch zdrowia, duch na-
uki,  i oczywiście szkolny chochlik 
komputerowy, wprowadziły do 
programu element  tajemniczości i 
zabawy. Publiczność bardzo ciepło 
przyjęła kolorowy, dynamiczny 
występ, świetnie poprowadzony 
przez Kingę Kozłowską i Piotrka 
Sadowskiego. 

M.J. 

cie. 
Czym się zajmowałaś? 
Pracowałam w profesjonalnym 
laboratorium chemicznym, mało 
tego – w najlepszej pracowni che-
micznej w Polsce! Uczyłam się 
podstaw krystalografii. Modelo-
wałam cząsteczki korzystając z 
programów komputerowych,  
wykonywałam roztwory, z któ-
rych miały powstać kryształy. 
Moim opiekunem był p. mgr Sła-
womir Bojarski przy wsparciu p. 
mgr Marcina Kubsika. 
Jak   odnalazłaś się w świecie 

Alicja Krawczyńska ma wiele 
zainteresowań. Dziś opowiada 
nam o swojej przygodzie z che-
mią 
Pierwszy tydzień września spę-
dziłaś nietypowo? 
Bardzo nietypowo, bo na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dokładnie w 
pracowni krystalograficznej. 
Brzmi groźnie… Było? 
Było fantastycznie. Znalazłam 
się tam jako wolontariuszka fun-
dacji „Przyszłość w Nauce”. To 
nagroda za  pracę w wolontaria-

ludzi nauki ? 
To bardzo sympatyczni i mądrzy 
ludzie, którzy bardzo ciekawie 
prowadzili zajęcia i potrafili o 
trudnych, skomplikowanych pro-
cesach mówić  jasno i zrozumia-
le… nawet dla mnie, uczennicy 
drugiej klasy. Ciekawym do-
świadczeniem był dla mnie 
udział w seminarium, które było 
poświecone badaniom  prowa-
dzonym w tej pracowni. Wcze-

śniej prezentowano je w Australii. 
Przyznam, że fachowa terminolo-
gia sprawiała mi pewien kłopot, ale 

XVI Dni Patrona Pułtuska - Św. Mateusza 

Chemia jest ciekawa! 
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moi opiekunowie postarali się, że-
bym wszystko zrozumiała. 
Nie miałaś  dosyć? 
Chętnie  bym tam jeszcze pobyła… 
Polubiłaś chemię ? 
Oczywiście. 
Jest trudna? 
Ale ciekawa 

Jak zachęcisz do niej tych, któ-
rzy jej nie lubią? 
Nie wiem, czy to będzie zachętą. 
Trzeba opanować to, co mamy  w 
programie liceum, ale naprawdę 
ciekawa chemia zaczyna się … na 
uczelni.  
Wiążesz swoją przyszłość  wła-

śnie  z chemią? 
Jeszcze nie wiem. 

Dziękujemy za rozmowę 
M.B. 

CZY WARTO „PRZYGARNĄĆ KUNDELKA”? 

książka, którą akurat czytam, ma 
swoje gabaryty i sporo waży. 
Dłużej niż kilka minut bez pod-
pórki utrzymać się jej nie da. I tu 
mamy pierwszą, zdecydowaną 
zaletę czytnika – jest leciutki, 
niezbyt duży, więc bardzo wy-
godny do trzymania jedną ręką, 
podczas gdy drugą mieszam 
przysłowiową zupę w garnku :D 
Druga zaleta Kindle’a to fakt, że 
mogę na nim zmieścić setki, a 
nawet tysiące pozycji książko-
wych. Ktoś zapyta: ale po co mi 
tyle książek? Przecież czyta się 
jedną, może dwie na raz… 
Owszem, racja – nikt nie czyta 
setki książek jednocześnie. Ale… 
Kilka lat temu pojechałam na 
urlop nad morze. Sama. Bez to-
warzystwa rodziny czy przyja-
ciół. Pobyt był świetny – odpo-
częłam, zrelaksowałam się jak 
nigdy: chodziłam po plaży, zbie-
rałam bursztyny, zwiedzałam 
okolicę i… czytałam, czytałam, 
czytałam… Zabrałam ze sobą 3 
grube książki – i trzeciego dnia 
już nie miałam co czytać. Wyku-
piłam wszystko, co mieli w kio-
skach (czyli – niestety – same 
romansidła… ale na bezrybiu i 
rak ryba :D). Po kolejnych 
dwóch dniach odkryłam, że w 
pobliskim miasteczku mają na-
miot z tzw. tanią książką. Poje-
chałam tam trzy razy, za każ-
dym kupując plecak książek (10-
15 sztuk). Jak łatwo policzyć, do 
domu zabrać musiałam jakieś 40 
tomów cieńszych i grubszych 
(romansideł nie liczę, bo zosta-
wiłam je tam, gdzie mieszkałam, 
dla kolejnych wczasowiczów). 
Wyobrażacie sobie, ile ważyła 

moja walizka w drodze powrotnej? 
Nie mówiąc o tym, że na dobrą 
sprawę „skazana” byłam na nie-
wielki wybór w owym „namiocie 
taniej książki” i choć trafiłam na 
kilka niezłych pozycji, to o ile więk-
szą przyjemność dałoby mi czyta-
nie dokładnie tego, na co mam 
ochotę… Taki właśnie wybór i taką 
możliwość miałabym, gdybym 
wtedy była szczęśliwą posiadaczką 
Kindle’a! Zabrałabym ze sobą w 
jednym niewielkim urządzeniu 
wszystko to, co miałam w planach 
przeczytać w wakacje :D 
Wiele osób głosi pogląd, że e-
czytniki spowodują, że papierowe 
książki znikną z księgarskich półek. 
Inni zastanawiają się, czy dzięki 
nim zwiększy się liczba osób czyta-
jących w ogóle. Nie umiem odpo-
wiedzieć na drugie pytanie, ale wy-
daje mi się, że ci, którzy lubią czy-
tać, nigdy od papierowych książek 
nie odejdą – choć jak ja, dostrzegą 
zalety czytników elektronicznych. 
Prawdziwy czytelnik docenia przy-
jemność obcowania ze słowem pi-
sanym w każdym możliwym mo-
mencie i w każdy możliwy sposób 
– a jeśli czytnik może mu pomóc 
miło spędzić czas w podróży bez 
konieczności dźwigania dodatko-
wych kilogramów, to dlaczego z 
niego nie skorzystać?  
Więc jeśli lubicie czytać, ale lubicie 
też wygodę – nie wahajcie się i 
„przygarnijcie kundelka” :D 

Bookworm 

Kindle – przez użytkowników nazy-
wany często pieszczotliwie 
„Kundelkiem” lub „Kindelkiem” – 
to jeden z najpopularniejszych na 
świecie czytników elektronicznych. 
Do niedawna jeszcze przepowiadano, 
że e-czytniki się nie przyjmą, że nig-
dy nie zastąpią „prawdziwej” książki 
– a jednak coraz częściej widujemy w 
pociągach, autobusach, na ławce w 
parku czy na pikniku ludzi czytają-
cych książki elektroniczne. Dlacze-
go? I czy warto?  
Całkiem niedawno jeden egzem-
plarz „Kundelka” zawitał wresz-
cie i do mojego domu. Długo wa-
hałam się – kupić, czy nie? Warto 
wydawać ciężko zarobione pie-
niądze? Przecież uwielbiam za-
pach świeżo wydrukowanej 
książki, a tego żaden czytnik mi 
nie zapewni… Do podjęcia prze-
ze mnie „męskiej” decyzji w tej 
sprawie przyczyniła się koleżan-
ka, która poprosiła mnie, bym 
zamówiła dla niej Kindle’a w 
księgarni internetowej, bo akurat 
jest zniżka promocyjna na tego 
typu sprzęt. Przemyślałam spra-
wę, poczytałam opinie użytkow-
ników Kindle’a na portalach spo-
łecznościowych i zdecydowałam: 
kupuję i dla siebie. 
Dlaczego? Skoro tak bardzo ko-
cham książki papierowe, zapach 
farby i dotyk papieru? Przede 
wszystkim – dla wygody. Mam 
zwyczaj czytać wszędzie i w każ-
dej chwili – nawet, gdy w kuchni 
czekam, aż zagotuje mi się woda 
na herbatę. A że lubię bardzo 
różne gatunki literackie – od fan-
tastyki począwszy, na popular-
nonaukowych opracowaniach 
historycznych kończąc – to często 
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We wrześniu bieżącego 
roku odbyła się druga, organizo-
wana przez naszych nauczycieli, 
wycieczka do Rimini (Włochy). 
Chcielibyśmy krótko o niej opo-
wiedzieć . 

Środowy poranek, drugi 
dzień szkoły, wszyscy uczniowie 
wędrują na lekcje, a my czekamy 
na autobus. Emocje, które przewa-
żały to zadowolenie i podekscyto-
wanie (…) W czwartek rano byli-
śmy już na miejscu, zostawiliśmy 
bagaże, przebraliśmy się w stroje 
kąpielowe i popędziliśmy na pla-
żę. Pierwsza kąpiel w Adriatyku 
sprawiła nam wiele radości. Pogo-
da oczywiście  fantastyczna. Cało-
dniowy pobyt na plaży był dużo 
fajniejszy niż mogliśmy sobie wy-
obrazić. Już po kilku pierwszych 
godzinach dało się zauważyć 
pierwszą opaleniznę. Wieczorem 
udaliśmy się na spacer po okolicy. 
Bardzo nam smakowała włoska 
pizza, spaghetti, naleśniki, lody 
oraz kolorowe drinki  znad Adria-
tyku. Przez kilka dni wszystko 
wyglądało tak samo: rano plaża, 
potem obiad i zabawa. Ogromne 
wrażenie wywarł na nas długi, 

wieczorny spacer starą, zabytko-
wą częścią Rimini. Pomimo cało-
dniowej zabawy i ogromnego 
zmęczenia warto było to zoba-
czyć! Wszyscy nabrali energii kie-
dy na koniec naszego wyjścia po-
szliśmy na najlepsze lody w mie-
ście. 

 W niedzielny i wtorkowy 
wieczór udaliśmy się do słynnego 
klubu „Carnaby”.  Zdziwiło nas 
trochę, ze Włosi rozpoczynają za-
bawę dopiero po północy. 
          W nocy z piątku na sobotę 
wyruszyliśmy na wycieczkę do 
stolicy Italii - Rzymu. Na miejsce 
dojechaliśmy wczesnym rankiem. 
Z parkingu udaliśmy się do wło-
skiego metra, którym dotarliśmy 
do pierwszego punktu zwiedza-
nia, czyli Colosseum. Kolejnymi 
przystankami były Forum Roma-
num , Panteon, Schody Hiszpań-
skie, Fontanna di Trevi, Zamek 
Anioła i wiele innych miejsc, które 
warto zobaczyć.   

 Głównym celem wyciecz-
ki był Watykan. Plac św. Piotra 
jest niezwykłym miejscem, nieste-
ty Bazylikę widzieliśmy tylko z 

zewnątrz, ponieważ papież Franci-
szek odprawiał Mszę Świętą za 
Syryjczyków.  Wszyscy turyści zo-
stali wyproszeni. Żałowaliśmy, że 
nie udało się nam zobaczyć Kaplicy 
Sykstyńskiej jak i tego, że nie mo-
gliśmy się pomodlić przy grobie 
Jana Pawła II. Pomimo to widoki i 
zabytki, które zobaczyliśmy zosta-
ną w naszej pamięci na całe życie. 
Rzym jest  przepiękny. 

  W drodze powrotnej do 
Polski zrealizowaliśmy kolejny 
zaplanowany przystanek, czyli 
Mirabilandię - największy park 
rozrywki we Włoszech. Atrakcje, 
takie jak roller-coaster czy dom 
strachów były niesamowite. Cało-
dniowa zabawa  podniosła nam 
poziom adrenaliny  i wprawiła w 
doskonały nastrój. Tym wesołym 
akcentem zakończyliśmy nasze 
spotkanie z włoską kulturą i udali-
śmy się w stronę Pułtuska.  
           Opaleni i  pozytywnie nasta-
wieniem wyszliśmy na spotkanie 
polskiej pogodzie, która przywitała 
nas niską temperaturą i ulewnym 
deszczem… 

                                         O.S P.S  

 
Kto opiekował się braćmi Tolkie-
nami po śmierci ich matki? 
 Ksiądz Francis Morgan. 
 
Z jakiego powodu Tolkien powró-
cił do Anglii w listopadzie 1916 
roku? 
 Poważnie zachorował na 
gorączkę okopową i wiele miesięcy 
leczył się w szpitalu. 
 
Dla kogo Tolkien napisał 
„Hobbita”? 
 „Hobbit” to baśń, którą 
Tolkien opowiadał swoim dzieciom 

2 września minęło 70 lat od 
śmierci twórcy „Władcy Pier-
ścieni”. Przypominamy dziś 
postać tego niezwykłego czło-
wieka w nietypowy sposób. Oto 
biografia Tolkiena w pytaniach 
i odpowiedziach. 

JOHN RONALD REUEL 
TOLKIEN 

Życie i twórczość 
(bank pytań do konkursu 

„Wielka bitwa o Pierścień”) 
 
Czy Tolkien miał rodzeństwo? 
 Tak, brata Hilary’ego, 
urodzonego w 1894 roku. 

na dobranoc, a którą potem przelał 
na karty książki. 
 
Czy Tolkien rzeczywiście ukształ-
tował Mordor na podobieństwo 
hitlerowskich Niemiec i stalinow-
skiej Rosji? 
 Tolkien zdecydowanie za-
przeczał takim skojarzeniom. Mó-
wił: „Prawdziwe wojny nie są po-
dobne do legendarnych ani w swo-
im przebiegu, ani w skutkach.” 
 
W jakim wielkim i ważnym przed-
sięwzięciu naukowym Tolkien 
wziął udział po zakończeniu woj-

BELLA ITALIA… I MY 

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN 

Życie i twórczość 

(bank pytań do konkursu „Wielka bitwa o Pierścień) 
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ny? 
 Został młodszym redakto-
rem Oxford English Dictionary 
(Oksfordzki Słownik Języka An-
gielskiego). Chodziło o stworzenie 
najobszerniejszego, autorytatywne-
go słownika języka angielskiego. 
Tolkien asystował przy gromadze-
niu, redagowaniu, poprawianiu i 
wybieraniu ponad 2 milionów cy-
tatów z blisko 5 milionów propo-
zycji. 
 
Dlaczego Tolkien bał się pają-
ków? Echa tej fobii odnajdujemy 
we „Władcy Pierścieni”… 
 Zapamiętał incydent z 
wczesnego dzieciństwa w Afryce 
Południowej – omal nie został uką-
szony przez tarantulę. 
 
Jak nazywała się nieformalna gru-
pa pisarzy i poetów oksfordzkich, 
do której należał Tolkien, a która 
spotykała się regularnie w pubach 
i kolegiach, by odczytywać swoje 
prace? 
 The Inklings. 
Kto nadał tytuły poszczególnym 
tomom „Władcy Pierścieni”? 
 Wydawca. Tolkien nie 
pisał powieści jako trzytomowej, 
ale jako jedną całość. Nazwy po-
szczególnym tomom nadał Rayan 
Unwin. 
 
 Do jakiej szkoły zdał Tolkien 
egzamin  w 1903 roku? 
 Do Szkoły Króla Edwarda 
w Birmingham, gimnazjum kla-
sycznego cieszącego się dużą reno-
mą, o wysokim poziomie naucza-
nia, którego wielu absolwentów 
dostawało się do Oksfordu i Cam-
bridge. 
 
Kto uczył Tolkiena języka anglo-
saskiego i zapoznał z nieprzetłu-
maczoną na język współczesny 
literaturą średniowieczną środko-
wej Anglii? 
 Początkowo Tolkien uczył 
się tego języka sam, z książek. Po-
tem, odkrywszy jego zainteresowa-
nia, uczył go jego nauczyciel i wy-
chowawca w szkole Króla Edwar-
da – George Brewton. 
 
Dlaczego prowadzenie konwersa-
cji z Tolkienem było trudnym 

zadaniem? 
 Trudno było zrozumieć, 
co mówi, ponieważ wypowiadał 
się głosem cichym, bez akcentów, 
nie zważając na dykcję i artyku-
lację. Mamrotał nieustannie, a 
jego wymowa wydawała się 
zniekształcona nawet uważnym 
słuchaczom. Nieświadomie de-
nerwował swoich rozmówców, 
bo nie wiedzieli, czy klnie, czy 
opowiada dowcip. Poza tym bar-
dzo rzadko wyjmował fajkę z ust, 
co dodawało do jego niezrozu-
miałego mamrotania odgłosy 
cmokania i ssania. 
 
Opisz okolicę, w której wycho-
wywał się Tolkien po powrocie 
z Afryki. 
 Sarehole, wieś koło Bir-
mingham, w której pełno było 
młynów wodnych, wiązów i spo-
kojnych, małych rzeczek. Dooko-
ła rozciągały się pastwiska i 
otwarte pola. Był tam wielki staw 
z łabędziami, piaskarnia, cudow-
na dolinka pełna kwiatów, parę 
tradycyjnych, wiejskich domków, 
potok… 
 
Czego Tolkiena uczyła matka? 
 Czytać, pisać, łaciny, 
greki, matematyki, literatury ro-
mantycznej. 
 
Kiedy była gotowa ostateczna 
wersja „Władcy Pierścieni”, a 
kiedy ukazała się drukiem? 
 Powieść gotowa była w 
roku 1949, drukiem ukazała się w 
1954. 
 
Podaj słowo lub zwrot, które 
weszły do obiegowego języka, a 
pochodzą z „Władcy Pierścieni”. 
 „Mathom” – przedmiot, 
który się przechowuje, lecz które-
go się nie używa. 
 
Dlaczego Tolkien umieścił we 
„Władcy Pierścieni” entów? 
 Syn Tolkiena, Michael, 
po ojcu odziedziczył obsesyjną 
wręcz miłość do drzew i bardzo 
przeżył widok wycinki drzew. 
Poprosił Tolkiena, by w powieści 
nalazły się stworzenia drzewo 
podobne, które zemściłyby się za 

niszczenie drzew. I trak na karty 
powieści trafiły enty. 
 
Od kiedy Tolkien jest uznanym 
pisarzem w Anglii i Stanach Zjed-
noczonych? 
 Od 1965 roku. 
Kto pomógł Tolkienowi nauczyć 
się języka fińskiego, zapoznał z 
mitologią Islandii i Finlandii, 
wpływając tym samym bardzo po-
zytywnie na pracę Tolkiena nad 
językiem elfów? 
 William Craigie – światowej 
sławy filolog i lingwista. 
Jakie upodobania Tolkien przejął 
od matki? 
 Niemal bałwochwalczą mi-
łość do drzew, kwiatów i przyrody, 
do klasycznej mitologii i orkiestro-
wej muzyki marszowej; także 
upodobanie do świąt, parad i poka-
zów ogni sztucznych, miłość do kró-
lowej i kraju oraz… świeżych pie-
czarek 
 
Kiedy powstało Brytyjskie Towa-
rzystwo Tolkienowskie? 
 W 1966 roku. 
Co sprawiło, że wydawca zmienił 
pierwotne plany i przyspieszył wy-
danie kolejnych tomów „Władcy 
Pierścieni”, rezygnując z rocznych 
odstępów pomiędzy publikowa-
niem kolejnych części powieści? 
 Po ukazaniu się pierwszego 
tomu czytelnicy zasypali wydawcę 
listami z prośbą o przyspieszenie 
wydawania dalszych tomów. Książ-
ka została entuzjastycznie przyjęta, a 
krąg jej odbiorców stale się posze-
rzał. 
 
Jaki pogląd na temat alegorii w lite-
raturze głosił Tolkien? 
 „Nie znoszę alegorii, gdzie-
kolwiek je zwęszę!” Tolkien zawsze 
unikał alegorii. Wolał historię praw-
dziwą lub fikcyjną, dającą czytelni-
kowi możliwość różnych skojarzeń 
na miarę jego umysłu i doświadcze-
nia. Uważał, że wtedy czytelnik za-
chowuje pełną swobodę wyboru. 
 
W  którym roku Tolkien zaczął pi-
sać „Władcę Pierścieni”? 
 W 1936. 
 
Kiedy zmarł profesor Tolkien? 
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 2 września 1973 roku. 
 
Kiedy i gdzie urodził się John 
Ronald Reuel Tolkien? 
 3 stycznia 1892 roku w 
mieście Bloemfontein w Połu-
dniowej Afryce, gdzie jego ojciec 
pracował w oddziale Banku 
Lloyda. 
 
W którym roku i dlaczego mali 
Tolkienowie wraz z matką opu-
ścili Afrykę i wrócili do Anglii? 
 W 1896 roku. Chłopcy 
byli słabego zdrowia i źle znosili 
afrykański klimat. 
 
Jak znalazł się we „Władcy Pier-
ścieni” Tom Bombadil? 
 Pierwotnie było to imię 
drewnianej lalki córki Tolkiena, 
Priscilli; to właśnie ona poprosiła 
ojca, by umieścił ją w swej powie-
ści. 
 
Jaki tytuł naukowy Tolkien uzy-
skał w 1919 roku? 
 Magister nauk humani-
stycznych Uniwersytetu Oksford. 
 
Kiedy Tolkien wróciło Oksfor-
du i objął katedrę języka angiel-
skiego? 
 1 października 1925 ro-
ku. 
 
Kiedy Tolkien zaczął intereso-
wać się językami obcymi? 
 W wieku siedmiu lat, 
gdy uczył się podstaw łaciny i 
greki. 
 
Jaka tradycja wiąże się z jednym 
z imion Tolkiena – Reuel – i co 
ono oznacza? 
 REUEL – po hebrajsku 
„przyjaciel Boga” albo „Bóg jest 
jego przyjacielem”. Było to dru-
gie imię ojca Tolkiena. Pisarz 
kontynuował tradycję, nadając to 
imię również swoim synom. Tak-
że jego wnukowie otrzymali to 
imię jako drugie. 
 
Jaki był główny powód napisa-
nia „Hobbita” i „Władcy Pier-
ścieni”? 
 Tolkien podjął próbę 
uwspółcześnienia mitów i uczy-

nienia ich wiarygodnymi, gdyż 
mit zapewnia łączność z przeszło-
ścią, ciągłość historii. To wkład 
Tolkiena we współczesną mitolo-
gię. 
 
Wymień przynajmniej pięć języ-
ków, jakie znał profesor Tolkien. 
 Większość języków ro-
mańskich, anglosaski, walijski, 
fiński, islandzki, niemiecki, gocki, 
łacina, greka. 
 
Ile filmów biograficznych z 
udziałem Tolkiena nakręcono? 
 Tylko jeden, w 1968 roku. 
Dla dziennikarzy pisarz był zupeł-
nie niedostępny. 
 
Jaką pracę podjął Tolkien  1921 
roku? 
 Wykładowcy w katedrze 
anglistyki Uniwersytetu w Leeds. 
Później został jej szefem. Bytł naj-
młodszym z wykładowców. 
 
Gdzie i kiedy Tolkien podjął stu-
dia? 
 Jesienią 1911 roku na kie-
runku klasycznym Exeter College 
w Oksfordzie. 
 
Jaką choinkę bożonarodzeniową 
zapamiętał Tolkien z wczesnego 
dzieciństwa? 
 Więdnący eukaliptus, jako 
że kilka pierwszych lat życia 
Tolkien spędził wraz z rodzicami 
w Afryce. 
 
Jaki sport uprawiał Tolkien w 
gimnazjum? 
 Był w szkolnej drużynie 
rugby. 
Jaka miejscowość była pierwo-
wzorem Shire’u? 
 Sarehole, wieś, w której 
Tolkien mieszkał po powrocie z 
Afryki – jej mieszkańcy stali się 
pierwowzorem hobbistów. Nazwa 
Bag End została przeniesiona do 
Shire’u bezpośrednio z plantacji 
jabłek ciotki Tolkiena, Jane. 
 
Ile lat Tolkien tworzył „Władcę 
Pierścieni”? 
 14 lat. 
Dlaczego „Władca Pierścieni” 
został wydany w małym nakła-

dzie, a kolejne tomy miały ukazy-
wać się w rocznych odstępach cza-
su? 
 Wydawca obawiał się, że 
książka – choć jego zdaniem genial-
na – nie znajdzie zbyt wielu czytel-
ników i przyniesie straty. Zabiegi te 
miały właśnie zminimalizować stra-
ty. 
 
Jaka tragedia dotknęła Tolkiena w 
1904 roku? 
 Śmierć matki. 
Ile dzieci miał Tolkien? 
 Czworo – trzech synów i 
jedną córkę. 
W którym roku Tolkien uzyskał 
tytuł bakałarza literatury i języka 
angielskiego? 
 W 1915 roku. 
 
Jak wyjaśniał Tolkien powstanie 
słowa „hobbit”? 
 W lecie 1928 roku, spraw-
dzając plik wyjątkowo nudnych 
prac egzaminacyjnych Tolkien na-
tknął się na pracę z pustą kartką w 
środku (co uznał za najlepsza rzecz, 
jaka się może przytrafić egzaminato-
rowi). Na niej właśnie napisał: „W 
pewnej norze ziemnej mieszkał so-
bie pewien hobbit.” 
 
Kto ostatecznie zdecydował o wy-
drukowaniu „Hobbita”? 
 Dziesięcioletni Rayan Un-
win, syn Stanleya Unwina, prezesa 
wydawnictwa George Al-
len&Unwin, który pracował u ojca 
jako recenzent książek dla dzieci, 
otrzymując za to od ojca zapłatę. 
 
Z jakim rezultatem Tolkien ukoń-
czył Szkołę Króla Edwarda? 
 Ostatnią klasę ukończył z 
wyróżnieniem. 
 
Czym posługiwał się Tolkien, by 
wędrówki hobbistów uczynić au-
tentycznymi? 
 Wykorzystywał sztabowy 
podręcznik Armii Brytyjskiej, by 
ustalić, jaki dystans w jakim czasie 
mogą pokonać żołnierze. 
 
Wymień jedno z haseł, które wiel-
biciele „Władcy Pierścieni” 
umieszczali wszędzie – od wago-
nów metra w Nowym Jorku zaczy-
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nając, na znaczkach, przypina-
nych w stanie Nowy Meksyk 
kończąc. 
 Popieraj swego lokalne-
go hobbita. / Gandalf na prezy-
denta. / Frodo żyje. / Czytanie 
Tolkiena to zajęcie hobbityczne. 
 
Gdzie i kiedy zmarł Arthur 
Tolkien, ojciec pisarza? 
 W lutym 1896 roku w 
Afryce Południowej na zapalenie 
płuc, które wywiązało się po 
przebytej przez niego grypie. 
Jaką nagrodę ufundował Tolkie-
nowi ojciec Morgan za pomyślne 
ukończenie gimnazjum? 
 Była to wycieczka do 
Szwajcarii, gdzie Tolkien zachwy-
cił się Alpami. Tam właśnie obaj 
wybrali się na jeden z ośnieżo-
nych szczytów, ale pogoda zmu-
siła grupę do wycofania się. Ten 
motyw został wykorzystany póź-
niej we „Władcy Pierścieni”. 
 
Co było pierwszą z nagród, jakie 
Tolkien otrzymał za „Władcę 
Pierścieni”? 
 W Londynie książka zo-
stała uznana za najlepszą powieść 
fantastyczną 1956 roku. 
 
Gdzie Tolkienowie zamieszkali 
po powrocie z Afryki? 
 W Sarehole, wsi koło 
Birmingham w Warwickshire. 
 
Kiedy powstało pierwsze Towa-
rzystwo Tolkienowskie, założo-
ne przez Richarda Plotza, prze-
kształcone potem w Amerykań-
skie Towarzystwo Tolkienow-
skie? 
 W 1965 roku. 
 
Kiedy pisarz podjął pierwsze 
próby tworzenia własnego języ-
ka? 
 W wieku dziewięciu lat, 
gdy już doskonale władał łaciną i 
greką. 
 
Jak nazywało się czteroosobowe 
stowarzyszenie, które stworzył 
Tolkien wraz z przyjaciółmi, 
rozmiłowanymi we wszystkim – 
od sportu po naukę? 
 Od inicjałów jego człon-

ków: T.C.B.S. 
 
Podaj datę śmierci żony Tolkiena. 
 29 listopada 1971 roku; mia-
ła 82 lata. 
 
W 1973 roku Tolkien otrzymał w 
Pałacu Buckingham z rąk Królowej 
Elżbiety Order Imperium Brytyj-
skiego, co było ostatnim stopniem 
przed nadaniem szlachectwa. Jaki 
przykry epizod wiąże się z tym wy-
darzeniem? 
 Po powrocie z ceremonii 
Tolkien zostawił Order w swoim 
pokoju i poszedł na obiad. Gdy wró-
cił, Orderu już nie było. Jakiś wielbi-
ciel po prostu go sobie przywłasz-
czył. Dla Tolkiena był to wielki cios. 
Na szczęście złodzieja dręczyły wy-
rzuty sumienia i zwróciło po jakimś 
czasie. 
 
Jaki wykład Tolkiena uznano za 
najdoskonalsze w XX wieku przed-
stawienie literatury anglosaskiej? 
 „Beowulf: potwory i kryty-
cy.” 
Jak nazywał się wydawca Tolkie-
na? 
 Allen&Unwin. 
Jakie legendy szczególnie Tolkiena 
fascynowały? 
 Legendy arturiańskie, mit o 
świętym Graalu. 
Jaki stopień wojskowy uzyskał 
Tolkien w czerwcu 1915 roku? 
 Podporucznika w 13. Bata-
lionie Rezerwy Strzelców Lancashi-
re. 
Kto zaszczepił Tolkienowi miłość 
do baśni? 
 Jego matka, czytając baśnie 
dzieciom. 
W jakiej słynnej bitwie Tolkien 
wziął udział w czasie I wojny świa-
towej? 
 W bitwie pod Sommą, gdzie 
doświadczył okropności wojny. 
Pierwszego dnia bitwy łączne straty 
armii brytyjskiej wyniosły 50 tysięcy 
zabitych! W  I wojnie światowej zgi-
nęła większość przyjaciół Tolkiena. 
 
Jaki napis, obok prostej inskrypcji, 
został wyryty na nagrobku Tolkie-
nów? 
 Beren i Luthien. 
Jaki język zrobił na Tolkienie, 

uczniu gimnazjum, tak wielkie 
wrażenie, że pisząc „Władcę Pier-
ścieni” włączył jego elementy do 
języka elfów? 
 Język walijski, z którym 
zetknął się w czasie wycieczki z 
ojcem Morganem na zachód. Póź-
niej powiedział: „Język walijski 
pociągał mnie bardziej niż jakikol-
wiek inny język.” We „Władcy 
Pierścieni” muzyka języka walij-
skiego przebija w nazwach szczy-
tów górskich i innych miejsc. 
 
Jak nazywała się wielka miłość 
Tolkiena, jego ukochana żona? 
 Edith Mary Bratt. Pobrali 
się w marcu 1916 roku. 
 
Jakimi pracami zdobył sobie 
Tolkien międzynarodowe uznanie 
jako filolog? 
 Pracą „Słownictwo śred-
nioangielskie” oraz opracowaniem 
poematu „Pan Gawein i Zielony 
Rycerz.” 
 
Jak nazywali się rodzice Tolkie-
na? 
 Arthur Reuel Tolkien i 
Mabel Tolkien, z domu Suffield. 
 

Czy to prawda, że Tolkien pisał 
„Władcę Pierścieni” w okopach? 
 Nie, nie napisał tam nic. 
Dopiero w szpitalu zaczął pisać 
„Silmarillion”. 
 

Tolkien prowadził badania oraz 
wykłady na temat pewnego zabyt-
ku świeckiej literatury staro an-
gielskiej. Co to było? 
 „Beowulf” – najstarszy 
zachowany angielski poemat epic-
ki. 
 

Jak nazywali Tolkiena jego stu-
denci z Leeds? 
 „Tolk”. Studenci bardzo 
go lubili. Był pozbawiony sztywno-
ści, pełen poczucia humoru; 
„potrafił zamienić salę wykładową 
w salę biesiadną, w której on był 
bardem, a my weselącymi się, słu-
chającymi gośćmi” – mawiali. 
 

Podaj tytuł najsłynniejszego wy-
kładu Tolkiena, wygłoszonego w 
1939 roku. 
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 „O baśniach” – wyraził w 
nim swe poglądy na temat mitolo-
gii i fantasy. 
 

Kiedy ukazało się pierwsze wy-
danie „Hobbita”? 
 W 1937 roku. 
  

Opracowała M.J 
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„Nie wszystko złoto jasno błyszczy,  

nie każdy błądzi, kto wędruje… 

 

 

„Wielka bitwa o Pierścień” 

Konkurs Tolkienowski 

 

Wszystkich miłośników „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena  

zapraszamy do udziału w niezwykłym konkursie. 

 

Wymagane są TYLKO J: 

bardzo dokładna znajomość książki „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, 

bogata wyobraźnia, poczucie humoru, 

znajomość przygotowanego specjalnie dla was banku pytań (wraz z odpowiedziami) z biografii 
Tolkiena. 

 

Konkurs odbędzie się 24 października 2013 roku. 

 

Zgłaszajcie swój udział (3-osobowe drużyny)  

do biblioteki lub p. Lidii Chymkowskiej 

26 września miało 
miejsce uroczyste podsumo-
wanie  projektu edukacyjnego 
„Historia lokalnych sztanda-
rów” MCKiS, realizowanego 
w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra”.  Kilka 
osób z naszej szkoły wzięło 
udział w  tym ciekawym 
przedsięwzięciu.  O tym, że 
było warto, napisała dla nas 
jedna z uczestniczek. 

 

Pod koniec roku szkol-
nego dowiedziałam się o kon-
kursie organizowanym przez 
Miejskie Centrum Kultury i 
Sztuki w Pułtusku. Dotyczył on 
historii pułtuskich sztandarów. 
Gdy usłyszałam o tym na lekcji 
języka polskiego nawet nie 
przeszło mi przez myśl, żeby 
wziąć w nim udział. Mieliśmy 
dać odpowiedź w ciągu tygo-
dnia, kto z naszej klasy się zgła-
sza. Nie lubię pisać i zdecydo-
wanie nie jestem humanistką, 
ale ten konkurs wciąż za mną 

chodził, więc postanowiłam sama 
dowiedzieć się czegoś więcej. Po 
przeczytaniu w Internecie regula-
minu, temat pracy wydał mi się 
bardziej ciekawy, niż gdy usłysza-
łam o nim w szkole. Zapisałam 
się, chociaż później bardzo tego 
żałowałam...Wakacje coraz bliżej, 
pogoda za oknem nie zachęca do 
siedzenia w domu, a pracę trzeba 
oddać do końca czerwca... No ale 
skoro się zapisałam, to muszę się 
wywiązać. 

Po pewnym czasie dowie-
dzieliśmy się, że naszej szkole 
zostały przydzielone sztandary 
przechowywane w Bazylice kole-
giackiej. Nie byłam zachwycona tą 
wiadomością, ponieważ wydawa-
ło mi się, że nic ciekawego tam nie 
wybiorę. Zostaliśmy zaprowadze-
ni w miejsce, w którym znajdowa-
ły się wszystkie chorągwie. Sio-
stra zakonna, która była z nami, 
zaczęła wręczać nam sztandary, 
żebyśmy zanieśli je na dół. Oczy-
wiście nie chciałam się za bardzo 
przemęczyć (jak to ja...), więc gdy 

usłyszałam: "Tutaj mam taki lek-
ki, to może niech jakaś dziew-
czyna go weźmie" od razu go 
chwyciłam. Jak się później oka-
zało, trafiłam na bardzo ciekawy 
"okaz". Wszyscy dokładnie zmie-
rzyli i sfotografowali swoje 
sztandary i wróciliśmy na lekcje. 
I tak zdjęcia czekały na moim 
komputerze przez kolejne dwa 
tygodnie. W szkole mnóstwo 
klasówek, popraw, sami dobrze 
wiecie, jak to wygląda w czerw-
cu. 
Zbliżał się termin oddania pracy, 
a ja wciąż nie miałam nic - żad-
nych materiałów, żadnej wiedzy 
i całkowity brak pomysłu, jak 
powinna wyglądać moja praca. 
W sumie nie wiedziałam nawet 
za bardzo, czego szukać, a czasu 
było coraz mniej. Gdy udało mi 
się zmobilizować okazało się, że 
termin oddania prac został prze-
dłużony do połowy lipca. Do-
brze, że organizatorzy konkursu 
pomyśleli o takich osobach jak ja. 

Pułtuskie sztandary  



Kayah, Natalia Kukulska, Marek 
Dyjak, Ania Dąbrowska i Mela 
Koteluk, Halina Frąckowiak, Ali-
cja Majewska, Hanna Banaszak, 
Tadeusz Woźniak, Andrzej Dą-
browski, Bogdan Łazuka. 
 
Orkiestra Polskiego Radia pod-
czas gali jubileuszowej wystąpiła 
pod batutą Tomasza Szymusia, 
kierownika muzycznego festiwa-
lu. 
 
Urodzinowy koncert poprowadzi-
ła para serialowych gwiazd tele-
wizyjnej Jedynki – Joanna Moro 
(„Anna German”) i Piotr Polk 
(„Ojciec Mateusz”) oraz para 
dziennikarzy radiowej Jedynki – 
Maria Szabłowska i Paweł 
Sztompke. 

„Opole! Kocham Cię! – Galę Ju-

bileuszową” w minioną niedzie-
lę rozpoczęła Irena Santor utwo-
rem „Powrócisz tu”, a widzów 
TVP1 i publiczność zgromadzo-
ną w opolskim Amfiteatrze przy-
witali Bogdan Zdrojewski, mini-
ster kultury i dziedzictwa naro-
dowego oraz Jacek Fedorowicz, 
który prowadził pierwszy w hi-
storii opolski Festiwal. 
 
Jubileuszową galę uświetnili 
swoją obecnością przedstawicie-
le kilku pokoleń artystów, m.in. 
Irena Santor, Jerzy Połomski, 

Skaldowie, Zbigniew Wodecki, 
Maryla Rodowicz, Grażyna Ło-
baszewska, Magda Umer, Kry-
styna Prońko, Grzegorz Turnau, 

Na scenie przy stolikach uko-
chane gwiazdy, tworzące histo-
rię KFPP, wspomnienia, aned-
goty, "Sto lat” dla Ireny Santor, 
liczne stojące owacje, troszkę 
patosu, dużo zabawy i przede 
wszystkim cudowne piosenki, 
których teksty nie wyleciały 
nam z głowy, choć minęło lat 20, 
30, 40, 50. 
 
Dwa dni wcześniej jubileusz 
rozpoczęła Joanna Moro piosen-
kami Anny German. Delikatnie 
mówiąc - nie wyszło, czego wy-
konawczyni była w pełni świa-
doma. 
Joanna Moro ma piękny głos i 
umie śpiewać. „Zjadła” ją trema. 
Paradoksalnie, jest w tym coś 
optymistycznego. Dopóki pio-
senkarze będą uważali, że stać 
na tej scenie to duże wyzwanie, 
dopóty będą myśleć, że jest to 
scena prestiżowa i w Polsce je-
dyna w swoim rodzaju, festiwal 
będzie żyć. Niech żyje sto lat! 

 
Adam Zaręba  

Wspomnień czar - Jubileuszowy 50 Festiwal w Opolu. 

Opole Kocham Cię! 

niu różnych książek i... odnalezie-
nie jakiejkolwiek informacji oka-
zało się prawie niemożliwe. Dlate-
go kiedy udawało mi się czego-
kolwiek  dowiedzieć, dawało mi 
to wielką  satysfakcję. Kiedy skoń-
czyłam moją pracę, byłam z siebie 
naprawdę zadowolona, a jak się 
później okazało, warto było się 
wykazać, bo nagrodzeni zostali 
wszyscy uczestnicy. 
Wzięcie udziału w tym konkursie 
było dla mnie bardzo ciekawym 
doświadczeniem. Jeśli w przyszło-
ści będą pojawiały się projekty 
tego typu, to zachęcam was do 
brania w nich udziału. 
 

N  

SZTANDARY 
Od redakcji 
Prace przygotowane na konkurs zosta-
ły zamieszczone w publikacji z cyklu 
„Ślad naszych czasów” zatytułowanej 
„ Historie lokalnych sztandarów”. 
Uczniowie naszej szkoły, którzy pisali 
pułtuskich sztandarach:  
Łukasz Gerek ( II B) – nagroda i na-
groda specjalna 
Karolina Gurgielewicz (III D) – na-
groda specjalna 
Hubert Skierkowski (III D) – nagroda 
Monika Mączyńska (III E) – nagroda 
Karolina Piotrowska ( III E)– nagroda 
Martyna Wydra  (III E)– nagroda 
Luiza Zaręba –  wyróżnienie 

Zaczęły się wielkie poszukiwania. 
Wykonałam wiele telefonów do 
różnych osób z równie różnymi 
skutkami - niektórzy podawali mi 
numery telefonów do znajomych, 
którzy mogą mieć wiedzę lub ma-
teriały dotyczące mojego sztanda-
ru, inni odsyłali mnie do miejsc, 
takich jak biblioteki, muzea itp. w 
celu odnalezienia wzmianek na 
temat działalności organizacji, do 
której należała chorągiew. Byli i 
tacy, którzy niestety nie mogli mi 
pomóc. Gdy zagłębiłam się w po-
szukiwania, temat konkursu wy-
dał mi się niezwykle ciekawy i 
byłam zadowolona, że jednak 
zdecydowałam się wziąć udział. 
Spędziłam wiele godzin na prze-
szukiwaniu Internetu, przegląda-
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WŚCIEKŁE PSY 

         Witajcie! Dzisiaj  zrecenzuję dla 
was debiutancki i, moim zdaniem dru-
gi po „Jackie Brown’,’  najlepszy film 
Quentina Tarantino pt.,,Wściekłe psy”.  
Moim zdaniem należy do najlepszych 
przykładów filmu gangsterskiego, z 
którym każdy fan tegoż gatunku po-
winien się zapoznać.  

       Film opowiada historię kilku 
zbrodniarzy , niemal nie znających się 
facetów, którzy, zatrudnieni przez 
szefa mafii Joego, wspólnie zamierzają 
obrabować sklep jubilerski. W pro-
stym celu- chcą zabrać z niego dia-
menty, by  przez długi czas mieć za-
pełnione portfele. Niestety w trakcie 
napadu dochodzi do strzelaniny ,a 
wcześniej żartobliwi i prowadzący 
luźne konwersacje wspólnicy- stają się 
w stosunku do siebie wrodzy i po-
dejrzliwi. Próbują dowiedzieć się, któ-
ry z nich wydał ich policji.     

      Geniusz Wściekłych psów nie tkwi w 
widowiskowych scenach akcji i popi-
sach kaskaderskich. Już od samego 

początku filmu widzimy, że nie 
jest to kino sensacyjne, pełne po-
ścigów i wybuchów. Tutaj najlep-
sze jest to, co w mało których 
dzisiejszych filmach gangster-
skich się udaje, a są to przede 
wszystkim rewelacyjne, zabawne 
dialogi na tematy moralne, raso-
we i popkulturowe jakie prowa-
dzą bohaterowie. Każda z ich 
rozmów, od początkowego  dia-
logu, w którym Mr.Brown inter-
pretuje kumplom treść piosenki 
Madonny „Like a virgin’’, do 
jednej z końcowych rozmów, w 
której jeden ze złodziei porównu-
je czarne i białe prostytutki 
(podkreśla , że Murzynki w prze-
ciwieństwie do białych kobiet 
mają zasady i załatwią cię jeżeli z 
nimi zadrzesz), jest wyjątkowa .  

         Ale czym byłby film Taran-
tino bez brutalnych scen przemo-
cy pokazanych w iście komicznej 
tonacji? Tutaj takich nie brakuje, 
ale na szczególne wyróżnienie 
zasługuje scena tortur rozgrywa-
jąca się pomiędzy Mr.Blondem , 
a zatrzymanym przez bohaterów 
policjantem. Scena rozgrywa się 
przy piosence Stealers Wheel 
„Stuck in the middle with you’’. 
Dla mnie mistrzostwo świata.  

          „Wściekłe psy’’  są też bogate 

w cechy charakteryzujące kino 
postmodernistyczne, przez co nie-
które,  wydawałoby się nielogiczne 
momenty w filmie, okazują się być 
celowym działaniem reżysera. Po-
dobnie jak w „Pulp fiction’’- Taran-
tino umieścił w swoim pierwszym 
obrazie dużo elementów wielbio-
nej przez niego całym sercem pop-
kultury. Są to rockowe i popowe 
piosenki, jedzenie z fast foodów, 
komiksy, tytuły innych filmów. Po 
obejrzeniu filmu również nie do-
wiemy się paru rzeczy, wydawało 
by się istotnych dla jego fabuły, ale 
ten brak oczywistości wszystkiego 
i wszystkich tylko uatrakcyjnia  
film i daje widzowi szerokie pole 
wyobraźni. 

         „Wściekłe psy’’ są według 
mnie jednym z najlepszych filmów 
Quentina Tarantino i kapitalnym 
przykładem idealnego filmu gang-
sterskiego. Jest nim przede wszyst-
kim dzięki szalonym dialogom, 
czarnemu humorowi, zwrotom 
akcji, prawidłowo ujętemu i nie 
nachalnemu dramatyzmowi,  
świetnemu aktorstwu  i realistycz-
nym, zapadającym w pamięć po-
staciom z krwi i kości.             

          Szymon Wotawa 

narkotykami. Kiedy Billy gwałci i 
zabija nastolatkę, mężczyzna 
współpracujący z tamtejszą poli-
cją, Chang, bierze udział w jego 
egzekucji. Julian chce pozostać 
sprawiedliwym i nie szuka zemsty 
na zabójcach brata. Jednak jego 
matka (rewelacyjna Kristin Scott 
Thomas) robi wszystko, by rozpra-
wić się z mordercami syna. Prowo-
kuje Juliana, by wykonał wyrok na 
Changu.  

To, co widać na pierwszy 
rzut oka, to fenomenalna strona 
wizualna filmu. Każde zdjęcie, 
każde ujęcie, gra światłocieni i 
kolorystyka w „Tylko bóg wybacza” 
po prostu zachwyca. W prosty 
sposób, nie używając efektów spe-
cjalnych ani nie szalejąc kamerą, 

TYLKO BÓG WYBACZA 
 

Oj, przejechali się ostro kry-
tycy po najnowszym dziele Nicolasa 
Windinga Refna, więc gdy tylko 
usłyszałem o pierwszych nieprzy-
chylnych recenzjach „Only God 
Forgives’’, od razu zapragnąłem go 
obejrzeć. Czy faktycznie jest to film 
aż tak zły, jak o nim piszą?  

Duński reżyser jest twórcą 
mojego ulubionego filmu, cudowne-
go „Drive’a”, byłem więc pozytywnie 
nastawiony. Po wyjściu z kina mia-
łem w głowie jeden wielki CHAOS.  

Ale od początku.  
Film opowiada historię Julia-

na, chłopaka, który wraz ze swoim 
bratem Billym prowadzi w Bangkoku 
klub bokserski i zajmuje się handlem 

Refn stworzył widowisko dużo 
ciekawsze i przyjemniejsze dla 
oka niż w „Avatarze” lub „Władcy 
pierścieni”.  

Na uwagę zasługuje 
również genialna muzyka byłego 
perkusisty Red Hot Chilli 
Peppers – Cliffa Martineza. Jego 
klimatyczne, spokojne utwory 
biją na głowę kompozycje wielu 
innych współczesnych muzy-
ków. 

      Film jest pełen może niezbyt 
głębokiej, ale z pewnością praw-
dziwej symboliki. Wiele postaci 
w „Only God Forgives” to właści-
wie nie ludzie istniejący w nor-
malnym świecie, a raczej od-
zwierciedlenie postaci biblijnych. 
Najlepszym przykładem może 

KĄCIK FILMOWY 
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być tu Chang, uosabiający Boga, co 
tłumaczy wiele jego zachowań, 
jego bezkarność i nietykalność. 

Część widzów (łącznie ze 
mną) była podczas projekcji lekko 
zszokowana poziomem brutalności 
najnowszego dzieła Refna. Fak-
tycznie, krew leje się strumieniami, 
trup ściele się gęsto, ale nie bez 
potrzeby. Wbrew opinii niektórych 
osób uważam, że żadna z tych scen 
nie jest wstawiona „na siłę” i każda 
ma do pokazania coś więcej, niż 
tylko przemoc i śmierć..  

Rzecz, do której można by 

mieć zastrzeżenia w „Tylko bóg 

wybacza” to kamienne twarze i 

„ślamazarny” sposób poruszania 

się niektórych postaci. Jest to co 

prawda uzasadnione, ale w niektó-

rych momentach wygląda nieco 

karykaturalnie i wywołuje nieza-

mierzony uśmiech. Uważam rów-

nież, że kilka scen zostało trochę 

niepotrzebnie przedłużonych. Mo-

im zdaniem nie jest to też obraz dla 

osób szukających w kinie wyłącznie 

rozrywki (w końcu trudno, żeby fan 

„Transformersów” zachwycał się 

„Drzewem życia”). Mimo wszyst-

kich kontrowersji związanych z 

najnowszym dziełem duńskiego 

reżysera uważam, że „Only God 

Forgives” to naprawdę tajemni-

czy, przepełniony symboliką, da-

jący do myślenia i (na swój spo-

sób) piękny film. 

Szymon Wotawa 

Opowiadanie pt. Sekret 

zasiedziałam się trochę i wyszłam 
około 22.00, a mama nie lubi, jak 
sama wracam po ciemku, ale nie-
stety już nie ma mnie kto odpro-
wadzać… Przez wysokie drzewa 
prześwitywał księżyc w pełni, co 
dodawało magii temu miejscu, i 
chociaż cała trzęsłam się z zimna i 
złości na siebie za wybór tej drogi, 
próbowałam dostrzec piękno wie-
czornego spaceru. Kiedy przecho-
dziłam obok ścieżki prowadzącej 
nad wodę zobaczyłam, że nieopo-
dal, na ławce, ktoś siedzi i płacze. 
Rozejrzałam się dookoła i zrezy-
gnowana podeszłam, chwiejąc się 
na obcasach; usiadłam niezdarnie 
obok. 

- Hej. Stało się coś? 

Tajemnicza postać odwróciła się i 
ujrzałam młodego chłopaka. Wy-
glądał na 18 lat i miał długie czar-
ne włosy; z błękitnych oczu kolo-
ru wzburzonego oceanu na niena-
turalnie bladą twarz spływały łzy. 
Przyjrzał mi się i po chwili ode-
zwał niskim, melodyjnym głosem. 

-Nic takiego, dziękuje. A skąd się 
tu wzięłaś ? Rzadko kiedy spoty-
kam tu kogoś o tej godzinie. 

 Z początku nie usłyszałam tego 
pytania, bo odkąd się odwrócił, 
przyglądałam się jego twarzy i 
sylwetce... Stwierdziłam, że jak na 

zimę był dość lekko ubrany: białe 
adidasy Rebooka, cienka, czarna 
kurtka i kaptur od bluzy na gło-
wie - też czarny. Najbardziej rzu-
ciła mi się w oczy jego jasna cera, 
można powiedzieć, że porcelano-
wa, ale to jeszcze nie jest to sło-
wo.. Zauważyłam, że zdążył już 
wytrzeć łzy z policzków, a teraz 
uśmiecha się do mnie.. Dopiero 
teraz uświadomiłam sobie, że się 
na niego gapię. Czułam, że oble-
wam się rumieńcem..  

-Ja wracam do domu. Byłam u 
koleżanki i się zasiedziałam.  

Wyjęłam komórkę z torebki. Była 
już 23.00  

-Nie ma co, długi był ten spacer... 
No więc zasiedziałam się, i tak 
już jestem spóźniona, dlatego też, 
jak już się przysiadłam do ciebie, 
to może powiesz mi dlaczego 
płaczesz ? 

Chłopak znowu się do mnie 
uśmiechnął (tak w ogóle to się 
ślicznie uśmiechał ).. 

-Nie jestem pewny, czy chcesz 
usłyszeć tę historię… nie jest ona 
wesoła.. Zresztą całe moje życie 
nie jest usłane różami..  - Mówiąc 
to obracał w ręku prześliczny 
srebrny pierścionek ze średniej 
wielkości diamentem w obramo-
waniu srebrno-złotego serdusz-

Na długie jesienne wieczory proponu-
jemy opowiadanie. 

Zima. Piękna pora roku. Świat wo-
kół nas skrzy się  od białego puchu, 
który pokrywa wszystko gwieździ-
stymi płatkami. Jeziora pełne wody 
zamieniają się w lodowiska  chętnie 
odwiedzane przez przechodniów… 
A chodniki… Nie, dobra.  I tak nie 
przekonam się,  że oblodzone 
chodniki są cool i że chodzenie po 
nich na obcasach jest sportem wy-
czynowym. Idąc do domu przez 
oblodzone alejki parku próbowa-
łam przekonać siebie, że zima jest 
jednak fajna.. ale i tak to nic nie 
dawało, ponieważ co kilka kroków 
ślizgałam się w moich pięknych 
botkach na obcasie, a niebieski 
płaszczyk przepuszczał lodowaty 
wiatr. Naciągnęłam czapkę w 
kształcie miśka na uszy i włożyłam 
ręce do kieszeni.  

-I po co ja szłam przez park, no po 
co?! Przecież mogłam iść przez pa-
saż ale… echh, tam był Tomek, a 
przecież nie chcę go mijać… Kur-
czę,  zabiję się na tych ścieżkach. 
Super, Meredith, dalej gadaj do 
siebie… Jestem nienormalna…  

Ile razy wracałam od Mańki szłam 
przez park, żeby ominąć mojego 
„byłego” Tomka... ale to długa hi-
storia.  Skończyło się to tak, że omi-
jamy się,  jak tylko można. Dzisiaj 
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ka… Na twarzy widać było 
napięcie, a oczy napełniły się 
łzami..  

-Ale może jak wygadasz się 
komuś to poczujesz się lepiej, a 
ja mam czas, żeby wysłuchać 
twojej historii.  

Usiadłam tak, żeby móc na nie-
go patrzeć i uśmiechnęłam się 
zachęcająco. Spojrzał na mnie 
niepewnie i zaczął  opowieść. 

-Nazywam się Gabriel. Gabriel 
Santori. Nie pochodzę z Polski, 
lecz z Włoch. Matka była 
Włoszką, a ojciec Polakiem. 
Mama zmarła, kiedy miałem 6 
lat, wtedy razem z tatą prze-
prowadziliśmy się tu, do Mor-
ganwill. Ojciec dostał tu pracę 
jako lekarz, a ja zacząłem uczyć 
się języka, poznawać nowe oso-
by. W wieku 15 lat, kiedy koń-
czyłem gimnazjum, poznałem 
pewną dziewczynę. Nazywała 
się Katrina i była najpiękniejszą 
dziewczyną, jaką znałem... Fa-
lowane, długie, czarne włosy, 
brązowe oczy w kształcie mig-
dałów. Była niewysoka i wyglą-
dała na nieśmiałą. - Garbiel za-
śmiał się ironicznie.—Echh, 
żebym ja wtedy wiedział, jaka 
jest naprawdę.. Wracając do 
historii… Podobała mi się od-
kąd ją poznałem, zresztą nie 
tylko mnie, była najładniejszą 
dziewczyną w okolicy i wie-
działa o tym. Lubiła otaczać się 
adoratorami. Kiedy byliśmy w 
liceum zaczęła ze mną rozma-
wiać i po kilku miesiącach byli-
śmy już parą. Bardzo ją kocha-
łem, wierzyłem, że tak będzie 
już zawsze. Na jej 18. urodziny 
kupiłem ten pierścionek. - W 
otwartej dłoni błyszczało srebr-
no-złote serduszko z diamen-
tem… Gabriel wpatrywał się 
gdzieś w dal z tęsknym uśmie-
chem na ustach wspominając 
wspólne chwile… - Zapakowa-
łem go w granatowe pudełecz-
ko... ubrałem się w garnitur. 
Mijała właśnie nasza rocznica -  
już 2 lata. Chciałem się jej 

oświadczyć… ale nie przyszła… 
Czekałem na nią aż do zmroku w 
tym miejscu… na tej ławce… tu, 
gdzie wszystko się zaczęło i gdzie 
wszystko się skończyło… Koło 
22.00 uznałem, że wrócę do do-
mu, może przyszła do mnie, bo 
coś jej wypadło. Chciałem wie-
rzyć, że nie zrobiła tego specjalnie, 
że nic się nie stało… Kiedy wraca-
łem do miasteczka, słyszałem ja-
kieś dziwne krzyki, nawoływania. 
W domu ojciec powiedział mi, że 
Katrina zniknęła. Że od rana trwa-
ją poszukiwania i gdzie byłem.. A 
ja siedziałem na ławce i czeka-
łem… i nie zauważyłem zamie-
szania... Mijały dni…. Tygodnie… 
miesiące… a potem nawet i lata... 
Nie wróciła... a ja dzień w dzień 
czekałem na nią tutaj, na tej ław-
ce… czekałem, aż przyjdzie... 
Nadal czekam... Czekam, aż 
przyjdzie i przyjmie ode mnie ten 
pierścionek...  

Łzy popłynęły z błękitnych oczu 
Gabriela. Patrzyłam na niego i 
było mi go szkoda. Kochał ją. Było 
to widać w jego oczach - ale nadal 
nie rozumiałam kilku rzeczy. 

-Gabriel, ale mówisz, że czekasz 
tu na nią, ale ona raczej nie przyj-
dzie… Zresztą - od kiedy tak na 
nią czekasz? Bo mówiłeś, że mija-
ły lata, a ty nadal wyglądasz na 
18—zapytałam ściszając głos. Nie 
byłam pewna, czy zacznie się 
śmiać z mojej głupoty, czy zapyta 
czy jestem nienormalna. On za to 
odpowiedział mi bardzo spokoj-
nie. 

-Czekam tu, w tym miejscu, od  2 
lipca 1856 roku. I jesteś pierwszą 
osobą od tego czasu, która do 
mnie podeszła. Jestem tu jako 
duch… zjawa… czy jak to inaczej 
nazwać, bo póki mam ten pier-
ścionek, nigdy nie zaznam szczę-
ścia i nie będę mógł odejść. 

Patrzyłam na niego w osłupieniu. 
Od 1856 roku  to minęło zeee... 
157 lat!!! O matko! jest późno i 
mam zwidy - albo nie, on ma 
omamy. Jarał coś pewnie… i dla-
tego jutro będzie dobrze. Wystar-

czy mu wmówić, że musi się prze-
spać. 

-Nie wierzysz mi - stwierdził. —Ja 
wiem, to wydaje się nieprawdopo-
dobne, ale tak było. Jesteś pierwszą 
i zapewne jedyną osobą, która mnie 
widziała. Mam do ciebie jedną… 
jedyną prośbę. Podałabyś mi swoją 
dłoń ? 

Chociaż nie byłam przekonana, czy 
aby na pewno ją odzyskam, poda-
łam mu dłoń… z lekkim oporem. 
Jego dotyk był zimny, ale nie lodo-
waty, nie wiedziałam, czego mam 
się spodziewać, ale z nie wiadomo 
jakich przyczyn ufałam mu. Prze-
szły mnie ciarki, kiedy Gabriel zało-
żył mi na serdeczny palec pierścio-
nek, który iskrzył się w blasku księ-
życa milionami światełek. 

- Dziękuje ci, Meredith, nawet nie 
wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięcz-
ny za wysłuchanie mojej historii.  
Proszę cię, przyjmij ode mnie ten 
pierścionek.  Po prostu go weź. Nie 
musisz go nosić. -  Patrzył na mnie 
przyjaznym wzrokiem. Skinęłam 
głową, nie umiałam zrobić żadnego 
innego ruchu. Byłam jak sparaliżo-
wana jego dotykiem, nie umiałam 
zrobić nic innego, jak patrzeć w jego 
piękne, błękitne oczy. Nie wiem, 
skąd znał moje imię, ale to nie było 
ważne… Potem zrobił coś, co mnie 
oszołomiło… pocałował mnie bar-
dzo delikatnie w  dłoń, mówiąc:  Te 
Quiero Katerina Te Quiero Meredith. 
Nie byłam pewna, co usłyszałam i 
co to znaczy, ale nie miałam okazji 
się dowiedzieć bo…. Obudziłam 
się... Leżałam w swoim fioletowo-
zielonym pokoju, na ciemnobrązo-
wym łóżku. Moja dwuczęściowa 
piżama w paski wisiała na mnie jak 
zwykle  - za duży rozmiar… Prze-
czesałam ręką czarne włosy. To by-
ło takie realistyczne… Gabriel… 
park… księżyc… i pierścionek. 
Spojrzałam na rękę. Na środkowym 
palcu lśnił… pierścionek -  srebrny 
z pięknym diamentem średniej 
wielkości, okolonym srebrno-
złotym serduszkiem. 

Maja Szlaska 
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English Corner — A-Z of the British Parliament 

Civil List - is the annual grant given 
by the British taxpayer (via the 
Houses of Parliament) to the Mon-
arch so that she can pay for the costs 
involved in managing so many pal-
aces. This includes enough money to 
buy some dog food for her pet corgis.  

 

Dogs - are not allowed in the House 
(not even corgis!). The only excep-
tions are police sniffer dogs looking 
for bombs, and Guide Dogs for the 
blind. This is lucky, as the Home Sec-
retary (Minister for the Interior) is 
blind, and his dog Lucy, a black re-
triever, is a regular visitor to the 
House of Commons (though she has 
no voting rights). 

Expulsion - meaning, getting kicked 
out of the House - is the ultimate 
punishment for naughty MPs. There 
have only been three expulsions in the 
last one hundred years. For instance, 
Gary Milligan MP was expelled for 
telling lies and telling the newspapers 
that everyone in the Commons was 
permanently drunk. Which couldn't 
possibly be true, could it? 

Frontbench - the architecture of the 
House of Commons is designed to 
create arguments. Two sets of green 
benches face each other so that con-
flict and argument is inevitable. On 
the right hand side of the Speaker sits 
the government, and on the left, the 
opposition. The front benches on the 
government side are where the Minis-
ters sit. These people are known as 
"frontbenchers".  

Green - the favourite colour of the 
Commons. The benches are green, 
and have been since at least 1660, (in 
the House of Lords they are red). No-
body knows why this is so. A Green 
Paper is a consultation paper, which 
contains details of a forthcoming piece 
of legislation. Once the government is 
happy with this it is then turned into 
a White Paper (draft bill). 

Hansard - is a kind of House of Par-
liament newspaper. It is printed early 
in the morning and contains every 

word that was spoken in the Houses 
of Parliament the day before.  

I Spy a Stranger - anyone who is 
not an MP, Lord or an official is 
known as a "stranger". For a 
stranger to be removed the MP must 
shout, "I spy a stranger." The 
Speaker must then take a vote on 
whether the stranger should be re-
moved or not. The last "stranger" to 
be removed in this way was the 
Prince of Wales in 1870. 

Lords, House of - used to be full of 
hereditary peers, who inherited their 
title and came from the old aristoc-
racy and other so-called "good fami-
lies" So-called Life peers were given 
their title by the Queen but could not 
pass it on to their children. But in 
1999, 666 heredity peers were 
thrown out of the Lords in a reform 
to make it more "democratic". Un-
fortunately, the House of Lords is 
still undemocratic as none of the 
members are elected since the Prime 
Minister appoints them. In other 
words, a typical British compromise 
(meaning, nobody is happy with the 
result). 

Loony - meaning an insane person. 
The Monster Raving Loony Party 
has been trying to get into The 
House of Commons since 1964. The 
party was founded by Screaming 
Lord Sutch (and his pet cat, Mandu). 
Their policies include: solve the prob-
lem of the EU butter mountain - let 
people ski down it; and solve the 
problem of asylum seekers - make the 
asylums better sign-posted. Not one 
candidate for the Loonies has ever 
been elected to Parliament. yet.  

 

Nowy rok szkolny zaczynamy w 
English Corner od poważnych te-
matów. Oto, co każdy krewny i 
znajomy Królika powinien wie-
dzieć o brytyjskim Parlamencie. W 
dzisiejszym numerze część pierw-
sza od A do L. 

 

Some of them wear funny wigs and call 
each other "Right Honourable". The 
Speaker hardly ever speaks, and there is 
someone called Black Rod who is nei-
ther black, nor is his name Rod. But all 
are vital to the day-to-day running of 
the British Houses of Parliament. The 
strange behaviour and rituals of the 
Members of Parliament and officials is 
based on traditions that go back to me-
dieval times. We present our guide to 
all you need to know about the British 
legislative chambers. 
 
Act of Parliament - Members of Par-
liament (MPs) debate a draft law 
(called a bill) and when they are happy 
with it they send it to The Queen for 
her to sign. She can, technically, refuse 
to sign it. But if she ever does refuse to 
accept a bill as law, then the MPs 
might simply remind her of what hap-
pened to King Charles I (he had his 
head chopped off by a Republican, 
Oliver Cromwell, in 1649). 

 

Black Rod - is the senior official of 
both the House of Commons (like the 
Sejm) and the House of Lords (like the 
Senate). He also performs a very im-
portant ritual when the Queen comes 
to open Parliament every November. 
Black Rod walks from the House of 
Lords to the House of Commons where 
the MPs are waiting. The door is then 
slammed shut in the face of Black Rod, 
symbolising the independence of the 
MPs from the Monarch. Black Rod 
then knocks on the door, which is 
opened once more. Then the MPs walk 
the short distance to the House of 
Lords where the Monarch reads her 
speech to them (see Queen's Speech). 
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Nie taka szkoła straszna, jak ją malują… 
 

Pierwszy dzień szkoły już dawno za nami uczniami. Rok szkolny na 
dobre się rozpoczął, jednak nie dla wszystkich w takiej samej atmosfe-
rze i przy podobnym nastawieniu. Dla niektórych 2. września był 
dniem szczególnym i wyjątkowym, mam tu na myśli oczywiście 
pierwszoklasistów. Oto kilka z ich opinii o nowej szkole: 

Karolina: Liceum bardzo mnie zaskoczyło. Na początku 
nieco się obawiałam ludzi ze starszych klas,  groźnych 
nauczycieli… Teraz widzę, że to była głupota. Wszy-
scy są tu bardzo mili, nikt nikomu nie dokucza,  a  na-
uczyciele, mimo że wymagający, to zawsze starają się 
być sympatyczni.  

 
Piotrek: Atmosfera! To właśnie to najbardziej urzekło mnie 

w mojej nowej szkole! To niezwykłe miejsce, z każdego 
kąta przemawia tu do nas historia. Czasem wchodząc 
do liceum czuję się jakbym wchodził do muzeum, ale 
nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Cieszę się, 
że mam możliwość stać się jego częścią. 

 

Krystian: Jest dużo nauki, nie spodziewałem się, że na-
uczyciele będą tak wiele zadawać od samego począt-
ku.  Mówią nam, że to dobrze. 

 

Asia: Od pierwszego dnia zakochałam się w tej szkole… 
To tak przyjazne dla ucznia miejsce, że czasami aż 
ciężko je opuścić. Każdego dnia wracam tu z uśmie-
chem na ustach Przy wychodzeniu bywa różnie…, ale 
i tak jest fajnie. 

 

Natalia i Tomek: Zapiekanki na długiej przerwie! Nie ma-
my nic więcej do powiedzenia. 

 

Ola: Strasznie przejmowałam się pierwszym dniem szkoły. 
Mimo, że mam tu kilku znajomych ze starszych klas to 
i tak ciągle krążyła mi w głowie myśl, czy aby się nie 
ośmieszę, czy ktoś mnie polubi… Moi koledzy i kole-
żanki z drugich i trzecich klas ciągle powtarzali mi, że 
naprawdę nie mam się czego obawiać… i rzeczywiście 
mieli rację.  Bardzo podoba mi  się ta szkoła, Jest po 
prostu fajna! 

Carpe diem, czasopismo mło-

dzieży LO im. Piotra Skargi 

w Pułtusku. Miesięcznik. 
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06-100 Pułtusk 

Skład redakcji: 
Martyna Kwiatek ( red. nacz.),  Maja 
Szlaska, Karolina Piotrowska, Szymon 
Wotawa, Oliwia Sobocińska, Piotr 
Sadowski,   Weronka Kowalczyk, 
Adam Zaręba, Lidia Chymkowska. 
 
Opieka: Marta Juzepczuk, Agnieszka 
Burczyńska 


