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Drodzy Czytelnicy!
Wraz z pierwszymi oznakami wiosny, słońcem i śpiewem ptaków o poranku
zakiełkowała myśl o nadciągającej nieuchronnie maturze. Trzecioklasiści coraz częściej
powtarzają słowo „ostatni”, zbliżając się do finiszu licealnej edukacji. Jeszcze kilka
sprawdzianów, powtórzeń i egzaminy, które, miejmy nadzieję, umożliwią absolwentom start
na studia i przyczynią się do realizacji marzeń.
Za nami miesiące nauki, ale także wspólnych wycieczek, warsztatów, wykładów,
konkursów, sportowych sukcesów i ciekawych inscenizacji na deskach warszawskich
teatrów, o czym piszemy w Lilowcu nie tylko po polsku, ale również w językach obcych,
których uczymy się w naszej szkole.
Przed nami nowe wyzwania, Połowinki dla drugoklasistów i Dzień Otwarty dla
naszych kolegów z gimnazjów oraz ich rodziców.
Tymczasem w LILO trwają przygotowania do Święta Szkoły. Uczcimy ten dzień
16 marca 2017 r., zgodnie z tradycją, w Klubie Akademii Sztuki Wojennej uroczystą
akademią z okazji 73. rocznicy powstania naszego liceum. To będzie okazja do spotkań,
podsumowań i snucia planów na przyszłość. Życzymy wszystkiego najlepszego Dyrekcji,
nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły.
Zapraszamy do lektury Lilowca!
Redakcja
W NUMERZE ZNAJDZIECIE:
 Inauguracje w patronackich uczelniach
 Spotkanie z młodzieżą z Izraela
 „Wiele hałasu o Szekspira czyli sen nocy rembertowskiej”
 „Kto nam dał skrzydła”
 Media społecznościowe
 Sprawozdanie z wyjazdu na Białą Szkołę
 Auschwitz – tego nie można zapomnieć
 Aktywnie w Kościuszce
 Mów do mnie wierszem
 Wiosna z językami obcymi
 Piaskownica.pl – miłośnicy teatru

Patronackie uczelnie
Inauguracja w APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej sprawująca opiekę patronacką nad
LILO im. T. Kościuszki 3 października rozpoczęła uroczyście rok akademicki 2016/2017.
Inauguracja odbyła się w Audytorium im. Janusza Korczaka z udziałem władz uczelni,
studentów pierwszego roku i wielu znakomitych
gości. Przemówienie Rektora, immatrykulacja
studentów oraz odśpiewane Gaude Mater Polonia i
Gaudeamus złożyły się na podniosłą atmosferę
uroczystości.
Naukowym
akcentem
był
interesujący wykład inauguracyjny pt. „Człowiek i
las” wygłoszony przez prof. dr hab. Tomasza
Boreckiego. Inauguracja zrzeszyła ludzi nauki i
przyjaciół uczelni, którzy uświetnili swoją
obecnością to wyjątkowe zdarzenie.
Małgorzata Wiśniewska

Inauguracja w UW
27 września odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na nowym wydziale
Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, z którym nasza
szkoła nawiązała współpracę. Uroczystość rozpoczął przemarsz absolwentów i profesorów uczelni
ubranych w tradycyjne togi i nakrycia głowy. Chór Uniwersytetu Warszawskiego odśpiewał
Hymn Narodowy i Hymn Unii
Europejskiej, a na koniec po złożeniu
ślubowania
przez
studentów,
rozbrzmiało tradycyjne „Gaudeamus
igitur”.
Rozpoczęcie
roku
akademickiego uświetnił wykład prof.
dra
hab.
Jerzego
Bralczyka
pt. ”O słowach i wyrazach”.
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii czeka na naszych
absolwentów klas o profilu prawno –
dziennikarskim.
Ewa Filipowicz

Było nie minęło
Spotkanie z młodzieżą z Izraela
28 września 2016 r. po raz drugi naszą szkołę odwiedzili uczniowie ze szkoły średniej
w Rehovot w Izraelu.
Spotkanie odbyło się w ramach polsko-izraelskiego projektu, którego współtwórcami są:
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Yad Vashem i Instytut Polski w Tel Awiwie. Projekt nosi
nazwę
,,Zachować
pamięć.
Historia
i
kultura
dwóch
narodów",
a patronują mu ministerstwa edukacji w Polsce i w Izraelu. Celem organizowanych w ramach tego
projektu spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej jest nawiązanie kontaktów koleżeńskich między
młodymi ludźmi, zmierzenie się ze stereotypami istniejącymi w obu narodach oraz podjęcie
współpracy między szkołami.
Po powitaniu i przedstawieniu się naszych szkół na sali gimnastycznej młodzi goście
integrowali się z naszymi uczniami w mniejszych grupach oraz podczas lunchu. Przy okazji
również nauczyciele mieli okazję podzielić się doświadczeniami i wymienić poglądy.
Bardzo dziękujemy uczennicom i uczniom klas II A, III B, III C i III D za zaangażowanie i
aktywny udział w spotkaniu.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o projekcie, odwiedź stronę www.polska-izrael.edu.pl.
Następne spotkanie jest planowane w przyszłym roku szkolnym.
Koordynatorki projektu:



prof. Urszula Antuszewicz
prof. Monika Pastuszka

Było nie minęło
Meetingwith teenagers from Israel
On 28 th September 2016 the group of teenagers from Rehovot in Israel visited our school for
the second time.
The meeting was a part of a project organized by: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Yad Vashem
Institute and Polish Institute in Tel Aviv. The project is called ”Preserve the memory. The history and
culture of the two nations” and carries out agreements between the Government of the Republic of
Poland and the Government of Israel regarding cultural, scientific and educational cooperation. The
main idea is to create the cooperation between young people from two secondary schools.
After formal part of our meeting young guests integrated with our students in small groups, in
classrooms and also during lunch The teachers also shared the experience and opinions.
Thanks a lot to the students from classes : 2A, 3D, 3C and 3B for engagement and taking part in the
meeting very actively.
Next meeting is planned next year.
Coordinators:

Prof. Urszula Antuszewicz
Prof. Monika Pastuszka

Spotkanie noworoczne
Zamiast na klasowej Wigilii spotkaliśmy się dopiero w Nowym Roku – 9 stycznia 2017.
Świątecznym akcentem było podzielenie się opłatkiem i wzajemne życzenia, a także pyszne ciasteczka
upieczone specjalnie na tę okoliczność. W trakcie spotkania złożyliśmy podpisy pod listem intencyjnym,
wyjaśniającym naszą inicjatywę złożenia świąteczno-noworocznej darowizny na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ten wspaniale spędzony czas na rozmowach, przyjacielskich żartach i degustacji klasowych
wypieków, oczywiście przy dźwiękach kolęd, na długo pozostanie w naszej pamięci.

Uczniowie i Wychowawca klasy III A

Było nie minęło
„Żywa klasa” - zmagania z Gombrowiczem i Kantorem
Święto LI Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki było obchodzone z rozmachem. W
marcu 2016 roku obchodziliśmy 72. rocznicę
powstania szkoły.
Część artystyczną tego zdarzenia wypełnił
spektakl słowno-muzyczny pt. „Żywa klasa”, będący
adaptacją fragmentów „Ferdydurke”
Witolda
Gombrowicza, zrealizowany w konwencji teatru
Tadeusza Kantora. Ogromnym zaskoczeniem dla
widzów był pochód dwóch grup młodzieży
zmierzający z dwóch stron na scenę w rytmie
kultowego „Muru” zespołu Pink Floyd.
Spuszczone
głowy,
dłonie
połączone
czerwonym sznurkiem, wleczone kukły, rytmiczny
krok – to wszystko robiło piorunujące wrażenie. Taki
był początek spektaklu brawurowo zagranego przez
debiutujących aktorów. Dobre tempo, zastosowanie
nowoczesnych technik teatralnych i różne rekwizyty
wykonane przez młodzież zadecydowały o sukcesie.
W inscenizacji wzięła udział liczna grupa
uczniów (22 osoby), którzy pod kierunkiem
nauczycielek języka polskiego, pani Ewy Filipowicz i
autorki niniejszego tekstu z ogromnym zaangażowaniem podjęli trud realizacji tego trudnego przedsięwzięcia. Koncepcja dawnej szkoły, tłumiącej wszelką
niezależność i swobodę myślenia zestawionej ze współczesną, rozwijającą kreatywność, została przyjęta
bardzo pozytywnie. Młodzież LI LO udowodniła na zakończenie żywiołowym tańcem, że świetnie się bawi
i czuje, nie tylko uczy w Kościuszce.
Spektakl był zwieńczeniem licznych prób, które okazały się dużą atrakcją dla uczniów, odskocznią
od szkolnej codzienności i okazją do nawiązania partnerskich relacji z nauczycielkami. Ewa Filipowicz i
autorka niniejszego tekstu zainspirowały młodzież do samodzielnych działań i reżyserskich rozwiązań, co
wpłynęło na atrakcyjność spektaklu i przyczyniło się do sukcesu.
Małgorzata Wiśniewska

Było nie minęło
Sprawozdanie z wyjazdu na Białą Szkołę
W dniach 08-13.01.2017 r. uczniowie IIa i IIb pod opieką prof. Agnieszki Wasiek,
prof. Małgorzaty Matyi i prof.. Ewy Filipowicz pojechali w góry do miejscowości Kacwin.
Pierwszego dnia, w drodze na miejsce, mieliśmy możliwość zwiedzenia Sandomierza, w którym
mogliśmy poznać historię miasta oraz zobaczyć jego najsłynniejsze zabytki.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od zajęć j. polskiego. Po lekcji udaliśmy się na stok GrappaLitwinka, na którym zjeżdżaliśmy aż do wieczora. Następny dzień również zaczęliśmy od języka
polskiego, na którym przeprowadziliśmy sąd nad panną Izabelą Łęcką - bohaterką Lalki B. Prusa.
Potem pojechaliśmy na stok Grappa-Litwinka.
Kolejny dzień również zaczęliśmy od j. polskiego. Jednakże tego dnia mieliśmy krótką
przerwę od jazdy na nartach, dlatego udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Niedzicy oraz zapory
na Zalewie Czorsztyńskim, a także na krótki spacer na Słowację. Po południu mogliśmy wygrzać
mięśnie w wodach termalnych w Białce.
Piąty dzień zaczął się, tak jak poprzednie, od zajęć języka polskiego. Po lekcji udaliśmy
się na stok. Tym razem na nieco bardziej stromy, znajdujący się nad Zalewem Czorsztyńskim, o
nazwie Polana Sosny. Tego dnia mieliśmy również możliwość wieczornego zjeżdżaniu, co było
niesamowitym przeżyciem. Po powrocie odbyło się pożegnalne ognisko z pieczeniem kiełbasy
przy dźwiękach góralskiej muzyki.
W piątek wyruszyliśmy w drogę powrotną. W trakcie podróży zatrzymaliśmy się w
Krakowie, aby zwiedzić jego najsłynniejsze zabytki.
Uważam, że wyjazd był ciekawym przeżyciem, gdzie mogliśmy zdobyć wiele nowych
doświadczeń i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że chętnie pojechalibyśmy jeszcze raz.
Piotr Galemba IIa

KULTURALNY CZŁOWIEK
Dziady oderwane od tradycji
Adam Mickiewicz napisał „Dziady” tak, by przekazywały pewne wartości, łączyły tradycję z ówczesnymi
zdarzeniami, ukazywały dramat narodu i jego cierpienie. Przedstawiając je na współczesnej scenie teatralnej,
należy pamiętać, iż od wydarzeń opisanych w dramacie minęło ponad 150 lat, zatem ich wymowa powinna być
równie głęboka, lecz wychodząca naprzeciw problemom obecnego świata. Właśnie takie „Dziady” można ujrzeć
na deskach Teatru Narodowego. Eimuntas Nekrosius zerwał z tradycją i sprawił, że znany na całym świecie utwór
zyskał ponadczasowy charakter.
Oglądając „Dziady” w reżyserii litewskiego artysty, należy skupić się na szczegółach, bowiem w każdej
scenie występuje element, który ma istotne znaczenie dla wymowy spektaklu. Nekrosius tak sformułował swoją
wersję dramatu, by dzięki niej można było zrozumieć zarówno emocje Mickiewicza, jak i obecną sytuację na
świecie. Dlatego elementy, takie jak: otwory w scenie, czerwone rajstopy, czy egzemplarze Mickiewiczowskiego
dzieła ułożone wokół Konrada, tworzą niepowtarzalny klimat, ale jednocześnie sprawiają, że interpretacja tego
dzieła jest niezwykle trudna. „Dziady” w wersji Litwina można określić jako labirynt znaczeń.
Oderwanie od tradycji jest tu niezwykle
istotne, bowiem dodatkowe rekwizyty nadają
spektaklowi zupełnie nowy wymiar. Z symboliką
można było zetknąć się już na początku, gdy młoda
dziewczyna pojawiła się na scenie i w powietrzu
nakreśliła literę A.
Przedstawienie
wiele
zyskuje na grze aktorskiej. Uwagę zwraca
szczególnie Grzegorz Małecki – jako Gustaw oraz
Konrad w niezwykły sposób ukazał zmiany
zachodzące w głównym bohaterze. Należy pamiętać
o „Improwizacji”, która w wykonaniu Małeckiego
była zaskakująca i zupełnie odmienna od
dotychczasowych propozycji. W tym Konradzie jest
mniej gniewu, a więcej refleksji i determinacji. Jego
pycha w roszczeniach skierowanych do Boga ma
inny wymiar.
Tę relację aktor przedstawił jako zgubną i nieodwracalną ingerencję człowieka w siły nadprzyrodzone.
Kreacja stworzona przez Grzegorza Małeckiego to połączenie Mickiewiczowskiego Konrada z teraźniejszym,
zagubionym w świecie człowiekiem. Jego dążenia do uzyskania siły Bożej oraz do uratowania narodu są
również pragnieniami młodych do wprowadzania zmian w otaczającej ich rzeczywistości. Główny bohater
„Dziadów” jest w tym spektaklu prowadzony za rękę przez całą swą przeszłość, przez literaturę oraz
wspomnienia, które sam sobie stworzył.
Eimuntas Nekrosius tworzy na scenie dzieła, które nie są jedynie adaptacją, ani nową interpretacją
znanego wszystkim utworu. Litwin tworzy na scenie magię, która od samego początku była obecna w dziele
Mickiewicza. Ukazuje kosmos, o którym tak wiele w swym artykule pisał Bogusław Dopart. „Dziady” te nie
przypominają ukazywanych, jak dotąd w teatrach wersji, zamiast poświęcenia dla kraju widoczna jest walka
dobra ze złem na płaszczyźnie pozaziemskiej. Głównie ten bój sprawia, iż dzieło Nekrosiusa odczytywane
może być na poziomie kosmosu i magii. Jego spektakl, tak jak utwór Mickiewicza, nie jest płynną całością,
lecz proroczym widowiskiem o ponadczasowej symbolice.

Patrycja Kaniewska kl. III A

KULTURALNY CZŁOWIEK
„ Kto nam dał skrzydła?”
„Molier jest- obok Szekspira-pisarzem chyba najbardziej teatralnym, jaki istniał. Każde słowo, jakie napisał,
rodzi się z teatru i dla teatru(…).”
Prawdę słów wybitnego polskiego poetysatyryka i krytyka teatralnego- Tadeusza BoyaŻeleoskiego brawurowo udowodnili uczniowie LI LO,
prezentując
szkolnej
społeczności,
dyrekcji,
nauczycielom oraz wszystkim pracownikom liceum,
również z sympatią i zaangażowaniem sekundującym
wszelkim artystycznym inicjatywom, z wielkim
rozmachem i zaangażowaniem przygotowanego
„Świętoszka”. Premiera przedstawienia otworzyła
tegoroczny, szkolny sezon artystyczny. LI Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, wychowujące
uczniów w poszanowaniu wartości i prawdy historycznej, jest placówką na stałe współpracującą z Akademią
Sztuki Wojennej, do której uczęszcza nie tylko najlepsza młodzież zainteresowana wojskowością, również ta
uzdolniona artystycznie.
Uczniowie klas I, II i III od początku września z wielkim zaangażowaniem pracowali nad realizacją”
Świętoszka”, odkrywając m.in. uroki biblioteki szkolnej, gdzie czasem mieli przyjemnośd odbywad próby.
Poświęcali swój czas wolny, analizując grane przez siebie postaci, świetnie bawili się tekstem, dwicząc emisję
głosu, wymowę i dykcję oraz grę aktorską.
Siedemnastego października zagrali sercem: w
osobie Weroniki Świderskiej z kl. IId oklaskiwaliśmy
piękną i mądrą Elmirę, która przy pomocy inteligentnej,
diabelsko sprytnej i oddanej służącej Doryny- w tę rolę
brawurowo wcieliła się Wiktoria Ulatowska z kl. Iazdemaskowała obłudę próżnego i przewrotnego
Tartuffa, poszukującego miłosnych zdobyczy.
Tytułowego bohatera, postad niezwykle
złożoną a przez to trudną, z prawdziwym mistrzostwem
zagrał Maciej Diszer z kl.IIb., podejmując wyzwanie
dorównania w tej roli samemu Łomnickiemu . Świetnie
udało mu się stworzyd nową kreację Świętoszka.
Nasze liceum jest cudownym miejscem na samorealizację, rozwijanie pasji artystycznych. Koło
teatralne pod nazwą SKOTOPASKA od kilku już lat zrzesza miłośników żywego słowa, które przekazywane na
scenie ma niezwykłą moc poruszania widzów, nakłaniania ich do płaczu, serdecznego śmiechu lub oburzenia.
Uczniowie uczą się panowania nad swoimi emocjami a tym samym nad publicznością, współrealizują w sposób
„pozytywnie zakręcony” sceniczne pasje, wzruszają, zachwycają, pobudzają do śmiechu czy głębokiej refleksji
nad życiem.
Joanna Dąbrowska

KULTURALNY CZŁOWIEK
Auschwitz - tego nie można zapomnieć.
Czy istnieją rzeczy niemożliwe? Wątpię. Opera o Auschwitz uświadamia, że można wszystko.
"Pasażerkę" po raz pierwszy wykonano w 2006 roku, aż czterdzieści lat po jej powstaniu.
Realizacja była ogromnym wyzwaniem dla kompozytora, reżysera – jest także i dla publiczności.
Przypadkowe spotkanie obu bohaterek kilkanaście lat po wojnie może diametralnie zmienić ich życie.
Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Lisa, która w obozie pełniła funkcję nadzorczyni SS. Boi się,
że zatajona przed mężem przeszłość, może spowodować koniec jego kariery, jak i małżeństwa. Kobieta,
wyznając prawdę, uważa, że nie zrobiła nic złego, a nawet twierdzi, że Marta zawdzięcza jej życie.
Dochodzą do wniosku, że mogą dobrze żyć w teraźniejszości, jeśli zapomną o tym, co było. Postawa
Lisy ulega zmianie, gdy spotyka się twarzą w twarz z kobietą, która wskazuje jej ręką zejście do obozu.
Ten gest przenosi nadzorczynię w przeszłość i skłania do weryfikacji postawy. Lisa w wygłoszonym
monologu próbuje się usprawiedliwiać.
Ledwie
zarysowane
momenty
z Auschwitz są silnie liryczne, a groza
powierzona zostaje symbolice muzycznej.
Gra światłem oraz użycie dymu sprawia
wrażenie, jakbyśmy znajdowali się w samym
środku tego piekła. Sceny te złożone są
z porażających kontrastów. Gdy rozlega się
"Śpiew o życiu i śmierci", wykonywany
przez więźniów, Esesmani nie są wtedy
zdolni do jakiegokolwiek ruchu. W tej
odsłonie
z dramatycznymi
zdarzeniami
przeplata się wątek miłosny więźniarki i jej
narzeczonego Tadeusza.
Kolejnym ważnym momentem jest głos kobiet, który podczas śpiewu stapia się w jedność
wokalną. Emocje towarzyszące w danym momencie są nie do opisania. Słowa zastępuje muzyka, która
osiągnęła swój cel, przekazując, że ofiara zwyciężyła w pewien sposób nad oprawcą.
Dzieło złożone jest z ośmiu scen, zakończonych epilogiem. Widzimy w nim Martę samotnie
siedzącą nad rzeką. Słyszymy jej cichy śpiew, który uświadamia nam, że wciąż pamięta swoją
przeszłość i nigdy nie będzie w stanie jej zapomnieć. Opera rozgrywa się w trzech miejscach, trzech
czasach – w czasie piekła Auschwitz, na statku i w teraźniejszości. Kluczem do zrozumienia tego jest
epilog, który wzywa każdego do pamięci.
Auschwitz było, jest i będzie aktualne, o ile tylko będziemy odpowiedzialni za własną
świadomość. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy jesteśmy i będziemy w stanie nie zapomnieć.
Zagłada ta jest trudna do pojęcia, a obejrzenie opery nie prowadzi do poznania, tylko właśnie jest
krokiem do zrozumienia tego, co przeżyli ci ludzie po to, by nigdy nie dać wymazać tego z historii.

Klaudia Cichocka kl. III A

KULTURALNY CZŁOWIEK
„Wiele hałasu o Szekspira czyli sen nocy rembertowskiej”
w przygotowaniu.
Nowa idea, potem koncepcja, napisanie scenariusza… i zgodnie
z tradycją działań artystycznych w LI LO ruszyły próby do nowej
inscenizacji, przygotowywanej na uroczyste obchody 73. rocznicy
powstania naszej szkoły.
„Wiele hałasu o Szekspira czyli sen nocy rembertowskiej” - ten
zaskakujący tytuł zapowiada dość niekonwencjonalne podejście
do spuścizny dramaturga wszech czasów – artysty ze Stradfordu. Po raz
kolejny uzdolnieni artystycznie uczniowie podjęli się ochoczo
wyzwania, jakim jest zmierzenie się z materią trudną i wymagającą. Pod
kierunkiem nauczycielek języka polskiego, Ewy Filipowicz i
Małgorzaty Wiśniewskiej trwają próby nad inscenizacją. Taniec,
piosenki, efekty komputerowe, rekwizyty, ciekawe kreacje aktorskie i
inne twórcze działania są sumą wspólnych inspiracji.
Premiera już wkrótce. Czekamy z niecierpliwością.
Redakcja

Spacer po kulturalnej Warszawie
– historycznie i awangardowo.
Pogoda nie była przeszkodą w realizacji planowanej wycieczki. W deszczowy dzień 12 października
2016r. klasa 3A wraz z wychowawczynią Małgorzatą Wiśniewską udała się pod Pomnik Powstania
Warszawskiego. Został on wybudowany, by oddać hołd walczącym w 1944r. w miejscu, gdzie w czasie II Wojny
Światowej znajdował się właz do kanału, którym Polacy uciekali przed Niemcami. Zapaliliśmy tam znicz
poległym obrońcom stolicy, a następnie uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. Potem udaliśmy się do Narodowej
Galerii Sztuki Zachęta, gdzie zobaczyliśmy tematyczną wystawę „Bogactwo” i uczestniczyliśmy w warsztatach.
Na ekspozycji można było ujrzeć liczne, interesujące dzieła o zagadkowych tytułach, takie jak: „Diamonds are
forever”, „A wy co, biedaki?”, „Złoty Deszcz”, „Bank”, „Midas”, „SIROCCO”, „Chodzi tylko o Jagiełłów”,
„Amber Kebab”, „Zdjęcia dla Semiha Buluta”, „Żółw Diuka Jana”, „Skraplanie się bogactwa”. Każdy z osobna
był zachwycony wystawą, która zrobiła na nas naprawdę duże wrażenie, ponieważ pokazała, że z prostych,
codziennych przedmiotów można stworzyć prawdziwe dzieła sztuki, wzbudzające zachwyt nawet u osób, na co
dzień niegustujących w tego typu przedmiotach. Nowoczesne podejście do tematu bogactwa zainteresowało nas i
skłoniło do refleksji nad kulturową wizją roli pieniądza.
Połączenie problematyki historycznej z awangardową okazało się kształcące.

Mateusz Szulim 3A

KULTURALNY CZŁOWIEK
Lekcja w Muzeum Narodowym
9 grudnia 2016 roku wraz ze swoją klasą 1D odwiedziłam Muzeum Narodowe i wzięłam udział
w lekcji pt. „Słownik sztuki dla średnio-zaawansowanych”. Podczas godzinnych zajęć pani, która nas
oprowadzała po obiekcie, przybliżała nam słownictwo, jakie stosuje się przy interpretacji obrazów.
Zrobiła to w bardzo ciekawy sposób, ponieważ zachęcała nas do opisywania własnymi słowami tego, co
widzimy na obrazie, a następnie wprowadzała fachowe określenia. Stopniowo, poznając podstawowe
zasady i pojęcia, język sztuki stawał się coraz mniej skomplikowany i nieprzystępny. Myślę, że każdy
wyniósł coś z tej lekcji i że przyda mu się to w przyszłości.
Podsumowując, zajęcia w Muzeum Narodowym bardzo nam się podobały. Okazały się przydatne,
gdyż zdobytą wiedzę mogliśmy wykorzystać na lekcjach wiedzy o kulturze. Chętnie wybrałabym się
również na inne wykłady tego typu, a lekcję „Słownik sztuki dla średnio-zaawansowanych” poleciłabym
innym klasom humanistycznym bądź osobom, które interesują się sztuką.
Aleksandra Woźnica kl. I D

Andrzej Wajda - poeta kina
Zdecydowanie nie da się zaprzeczyć geniuszu osoby, której dzieła są w stanie obronić się same,
której filmy naznaczone są świadomością wykorzystywania różnorodnych środków, której twórcza pasja
(jak i również praca nad ową świadomością i talentem) towarzyszyła aż po ostatnie dni życia.
Andrzej Wajda, wpisujący się w rysy takiego człowieka, do dziś zaskakuje nas swoimi licznymi
ekranizacjami, nawiązującymi do polskiego symbolizmu, ukazującymi tematy społeczne, moralne,
a zatem trudne. To właśnie owe filmy przyniosły mu popularność. Należy więc wspomnieć o takich, jak
,,Kanał” bądź ,,Popiół i diament”, w których Wajda dokonywał rozrachunku z czasami II wojny
światowej i ukazywał inny wymiar bohaterstwa oraz trudne wybory. Wymieniam tylko dwa dzieła, a jest
ich przecież o wiele więcej, każdy kunsztowny, nierozłączny z geniuszem reżysera i z jego duchem.
Zatem Andrzej Wajda - urodzony w 1926 roku, zmarł...? Nie, tacy ludzie nie umierają nigdy. Zostaje
sztuka, pamięć, słowa brzmiące jak poezja...
Kinga Nejfeld III A

KĄCIK POETYCKI
MÓW DO MNIE WIERSZEM
Andżelika Abramczyk
Marcin Sowa
Żałosna twórczość duszy uciśnionej.
Leżysz na biurku dosyć smutnie,
Stalówka twoja zmoczona w atramencie,
Patrzę na ciebie butnie,
O pisaniu wierszy mam zielone pojęcie.
Pisać mam o miłości?
Dobrze, zacząłem.
Zostały rzucone kości.

Ja cię kocham, ty mnie nie
Moje serce bije szybko, twoje prawie nie
Ja widzę tylko Ciebie, ty wszystko oprócz mnie
Ty jesteś moim światem, ja dla ciebie tylko
okruszkiem;
Czas dla mnie cierpieniem, dla ciebie zabawą;
Ty dla mnie wszystkim, ja dla ciebie nikim.
Maciej Gałus
Sprytna żaba

Natalia Jarosz
Kot łapczywy
Był kot, mający cudowne życie u boku
Króla i królowej
Miał wszystko czego zapragnął
Lecz nie miał ludzi, którzy by go obdarzali
miłością
Było mu dobrze
Naśmiewał się ze zwierząt
Żyjących na ulicach lub adoptowanych,
Które nie miały tak dobrze jak on.
Nie wiedział, że zostanie porzucony
I jego życie stanie się walką o życie
Dopóki nie zostanie pokochany przez
ludzi.
Dopiero wtedy doceni,
Że miłość jest ważniejsza od dóbr
materialnych.
Każdy dzień mija mi bez Ciebie jak cień,
Myślę o Tobie noce i dnie,
Mam nadzieję, że wreszcie spotkamy się.
Ciągle myślę o Naszym spotkaniu
A ty nie wiesz o moim kochaniu

Spryt to ważna sprawa.
Raz była sobie sowa i mała żaba.
Sowa jak co dzień, jedzenia szukała
I żabek przy stawie wypatrywała.
Gdy sowa małą żabkę zobaczyła,
Szybko w jej stronę szybować zaczęła.
Lecz żaba sprytniejsza od sowy była
I do stawu szybko wskoczyła.
Sowa smutna chciała odlecieć
Lecz z głodu do stawu zdążyła wlecieć.
I na koniec wyszło tak,
Że była żaba i mokry ptak.
Sara Miftadinow
Za górami, za ciemnymi dolinami,
Żyli ludzie którzy się bali.
Codziennie wędrowali,
Przed czymś jakby uciekali.
Pewnego dnia dziecko zapytało mamy
„czegoż my wciąż szukamy?
Dlaczego gdzieś uciekamy?”
Na co matka odpowiada:
„czas, tak mało go mamy”.

PRZYSŁOWIA

WIOSNA Z JĘZYKAMI OBCYMI W LILO

Deutsch
April, April, der macht, was er will 1
Ein kühler Mai bringt Gras und Heu2
Die erste Liebe und der Mai gehen selten ohne Frost vorbei3
Aus einer großen Wolke ein kleiner Regen4

Italiano
Per San Valentino, primavera sta vicino5
Una rondine non fa primavera6
Aprile è di marzo fratello, ora brutto, ora bello7
Rosso di sera, bel tempo si spera8

1-

Kwiecieo plecieo, bo przeplatatrochę zimy, trochę lata
2–
Chłodny maj zapowiada bujne łąki
3–
Pierwsza miłośd i maj rzadko
przemijają bez mrozu
4Z dużej chmury mały deszcz

5 -

Na Św. Walentego wiosna tuż tuż
Jedna jaskółka wiosny nie czyni
7Kwiecieo jest marca bratem- raz brzydki, raz piękny
8Czerwone niebo wieczorem zapowiada piękną
pogodę
6-

9-

Français
Février et mars trop chauds, mettent le printemps au tombeau.9
Février trop doux - printemps en courroux.10
Une hirondelle ne fait pas le printemps.11
En Avril, ne te découvre pas d’un fil, et en Mai, fais ce qu’il te plaît.12

Español
En primavera, la sangre corre ligera.13
Muy lluviosa la primavera, poco triguera.14
No hay tiempo que no vuelva: cada año es primavera.15
Abril que sale lloviendo, a mayo llega riendo.16

Luty ciepły obiecuje, wiosny zimnej
nie daruje.
10
- Gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna
późna i o chłodzie.
11
- Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
12 W kwietniu nie rozbieraj się od razu,
za to w maju – rób , co ci się podoba.

13 -

Wiosną krew płynie lekko.
Kiedy w marcu deszczu wiele,
nieurodzaj zboża ściele.
15 Chodby wszyscy postanowili, że nie,
wiosna i tak przyjdzie.
16 Słoty kwietniowe - pogody majowe.
14 -

URSZULA ANTUSZEWICZ BEATA DRABARZ

KĄCIK LINGWISTYCZNY
KEEP CALM AND STAY FIT AT LI LO

AKTYWNIE W KOŚCIUSZCE

In the school year 2015/2016 representatives of our
school placed first in the general classification in the 49th
Warsaw Youth Olympics. Throughout the year they
competed against students from other secondary schools
in Warsaw in cross-country races, handball, basketball,
volleyball and football matches. Our greatest
achievements were 6th place in volleyball and 7th place in
football.

W roku szkolnym 2015/2016 reprezentanci naszej szkoły
zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w XLIX
Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Przez cały rok
rywalizowali z uczniami innych ponadgimnazjalnych
warszawskich szkół w biegach przełajowych, meczach
piłki ręcznej czy koszykówce, jednak największe sukcesy
odnieśliśmy w siatkówce (6. miejsce) i piłce nożnej
(7. miejsce).

The culmination was the WOM awards ceremony, when
our students received the cup and diplomas from the
hands of the olympic champion Tomasz Majewski,
and the sum of PLN 7000 for the purchase of sports
equipment went to the school bank account. With the
money we have already exchanged the basket boards
in the school gym.

Zwieńczeniem WOM było rozdanie nagród, kiedy to nasi
uczniowie odebrali puchar i dyplomy z rąk mistrza
olimpijskiego Tomasza Majewskiego, a na konto szkoły
trafiło 7000 złotych na zakup sprzętu sportowego. Za te
pieniądze wymieniono kosze na sali gimnastycznej.

In this year's competition we are going to repeat last
year's success. We've managed to win 5th place in
handball, significantly improving last year's result, while
the boys came second and the girls came fourth in the
cross-country.

W tegorocznych zawodach zamierzamy powtórzyć
zeszłoroczne sukcesy. Już udało się wywalczyć 5.
miejsce w piłce ręcznej, znacznie poprawiając wynik z
ubiegłego roku, natomiast w biegach przełajowych
chłopcy byli drudzy, a dziewczyny czwarte.

Our boys' team has been bravely fighting to return to the
first volleyball division. We've had ten wins and suffered
just two defeats, so we are in first place after the first
phase and we're currently training hard for the play-offs,
which, together with the cup final, will be held after the
winter holidays. We are counting on occupying a high
position.

Nasza męska reprezentacja dzielnie walczy w Szkolnej
Lidze Siatkówki (SLS) o powrót do pierwszej ligi.
Odnieśliśmy dziesięć zwycięstw i ponieśliśmy tylko dwie
porażki, dzięki czemu jesteśmy na pierwszym miejscu po
fazie zasadniczej i aktualnie ostro przygotowujemy się do
play offów, które wraz z pucharem odbędą się po feriach.
Liczymy na zajęcie wysokiego miejsca.

For six years, our school has been organizing a contest
for the most popular school athlete. All the LI LO students
who have sporting achievements both at school and
outside school can apply for this prestigious title. The aim
of the competition is to popularize sports, in particular the
different sports practised by the participants and to
promote a healthy lifestyle. Each class may submit up to
two candidates, from whom students can choose the most
popular one in popular vote. The winner receives a
statuette and a prize in kind.

Od sześciu lat w naszym liceum jest organizowany
plebiscyt na najpopularniejszego sportowca szkoły. O to
zaszczytne miano mogą ubiegać się uczniowie LI LO którzy
mają osiągnięcia sportowe zarówno na płaszczyźnie szkolnej jak i pozaszkolnej. Celem konkursu jest popularyzacja
sportu, a w szczególności różnych dyscyplin sportowych
uprawianych przez uczestników oraz propagowanie
zdrowego stylu życia. Każda klasa może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów, spośród których uczniowie
wybierają najpopularniejszego w bezpośrednim głosowaniu. Zwycięzca otrzymuje statuetkę i nagrodę rzeczową.

After decades of waiting for a genuine sports field our
dreams will come true soon. The construction of new
facilities that will serve us for many years is beginning this
spring. They have planned to build a multifunctional court
for basketball and volleyball with an all-weather running
track. There will also be a sandpit for long jump and a
shot put field. We keep our fingers crossed for the work to
have been completed before the new school year.

Po kilkudziesięciu latach oczekiwania na boisko z
prawdziwego zdarzenia, nasze marzenia zostaną wkrótce
spełnione. Już wiosną rusza budowa nowych obiektów,
które będą nam służyły przez długie lata. Zaplanowano
budowę boiska wielofunkcyjnego o tartanowej
nawierzchni z bieżnią, boiskami do siatkówki i
koszykówki, piaskownicą do skoku w dal i polem do
pchnięcia kulą. Trzymamy kciuki za to, by prace zostały
zakończone przed nowym rokiem szkolnym.

One need not be a top athlete to show their skills - on the
International Children's Day every year we organize a
"Sports Day". Rather than setting new records and racing
with one another, we have fun together playing tug of war
and other team games, running with balloons filled with
water and we spend time keeping fit outdoors.

Nie trzeba być wyczynowym sportowcem, żeby pokazać
swoje umiejętności - co roku w Międzynarodowy Dzień
Dziecka organizujemy "Dzień Sportu". Zamiast
ustanawiania nowych rekordów i ścigania się ze sobą,
wspólnie bawimy się przeciągając linę, grając w gry
zespołowe, biegając z balonami wypełnionymi wodą,
aktywnie spędzamy czas na świeżym powietrzu.

Krzysztof Pietrasiak
i uczniowie klas: IIIA, IIIC, IIA, IID

Bardzo mi się podobało. Poszedłbym jeszcze raz. Szczerze polecam, szczególnie parom
zagubionym w miłosnych perypetiach.
Niektóre żarty były żałosne i prymitywne, ale polecam obejrzed tę sztukę, bo każdy może
odnaleźd tam sytuacje z własnego życia.
Piasek staje się metaforą pozbywania się określonych form dzieciostwa.
Aktorzy niejednokrotnie wychodzą poza scenę do widzów. Bliskośd ta, sprzyja identyfikowaniu
się z uczuciami bohaterów i przeradza się z czasem w nasz własny, dodatkowy spektakl myśli.
Zajęty komputerowymi grami chłopak nie potrafi znaleźd wspólnego języka z bawiącą się
lalkami dziewczyną. Sztukę można zinterpretowad tak, że mężczyźni mają problem w
zrozumieniu kobiet i odwrotnie.
Według mnie sztuka była naprawdę dobra, mimo że komedia nie miała aż tak wiele naprawdę
zabawnych momentów. Muzyka była bardzo dobrze dobrana. Warto obejrzed!
Spektakl ten pokazuje relacje między kobietą a mężczyzną, którzy ciągle mijają się z powodu
niewystarczającej dojrzałości i złej komunikacji.
Miłka i Protazek kochają się, ale nie mogą dojśd do porozumienia. Oboje pragną związku, lecz unikają
zaangażowania. Mimo wykształcenia nie potrafią stawid czoła rzeczywistości. Nie radzą sobie z
własnymi uczuciami. Bawią się w miłośd, ale nie wiedzą, czym ona jest.
Moim zdaniem spektakl był średni. Jego zaletą była gra aktorska na wysokim poziomie. Niedługie
monologi Protazego były monotonne. Momentami aktorzy starali się byd na siłę zabawni.
W sztuce wszechobecna jest alegoria i komizm. Protazek w pewnym momencie zagląda pod sukienkę
dziewczyny i mówi: "Ty tam nic nie masz! Idź lepiej do lekarza". W sztuce występuje jednak gorzkie
zakooczenie. Protazek zaczyna rozumied, co się stało. Wysypuje z kieszeni i z laptopa piach, który z
pewnością jest metaforą dojrzewania.
Aktorzy byli zabawni, świetnie wcielili się w postaci Miłki i Protazka, unikając przy tym sztywnej recytacji
tekstu. W wielu momentach brakowało mi pewności czy aktorzy wciąż grają, czy improwizują. Reżyser
pokazał nieumiejętnośd budowania relacji międzyludzkich, nawiązywania kontaktu i dialogu. Sztuka bawi,
budzi zainteresowanie widza, nie pozwala się nudzid, ale też skłania do refleksji.
Tę sztukę można polecid każdemu. Spektakl może nam uświadomid, ile trzeba zmienid w życiu, aby
zrozumied drugiego człowieka.
Na scenie piasek według mnie był ratunkiem na wszelkie problemy. Bohaterowie obrzucali się nim, gdy
dochodziło do konfliktu. Takie zachowanie było dla nich łatwiejsze niż szczera rozmowa.
Całe widowisko zrobiło na mnie wrażenie, ukazało bowiem problem ludzi XXI w. i ich samotności.
Piaskownica przedstawia naszą przestrzeo życiową. Żyjemy po swojemu, ustalamy zasady, ale w
pewnym momencie pojawiają się inni ludzie. Spektakl wywołał we mnie bardzo wiele refleksji.
Pogoo za karierą sprzyja zapominaniu o uczuciach, przyjaźni i miłości. Przedstawienie doskonale
pokazuje cywilizacyjne choroby.

Człowiek w sieci
CZY MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ZAWŁADNĘŁY ŚWIATEM?
Klasa 3A prawno-dziennikarska miała okazję zmierzyć się z tytułowym pytaniem podczas lekcji
języka polskiego. Dzięki dokładnej analizie i przestudiowaniu problemu Gabriela Ziembińska – uczennica
wyżej wymienionej klasy poprowadziła lekcję dotyczącą mediów społecznościowych oraz ich funkcji
w życiu każdego z nas. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak cenna jest każda minuta naszego życia oraz ile
procesów zachodzi w ciągu tych 60 sekund. Zapoznaliśmy się również z historią powstania facebook’a oraz
jego założyciela – Marka Zuckerberga na podstawie filmu pt. „The Social Network”. Lekcja ta była na swój
sposób wyjątkowa – nasza koleżanka pokazała nam
w praktyce jak wyglądają relacje powstałe w sieci,
wykorzystując przy tym słoiki odgrywające rolę
postaci internetowych oraz kłębek włóczki, który
odzwierciedlał relacje międzyludzkie. Na koniec
dokonaliśmy porównania dzisiejszych mediów oraz
starożytności i mimo różnic kulturowych
odnaleźliśmy jedną wspólną cechę obydwu zjawisk
– zarówno dawniej jak i dziś potrzebna jest
publiczność, która napędza powstałą machinę.
Zajęcia te sprawiły, że jesteśmy świadomi
zagrożeń, na jakie narażamy swoją osobę, logując
się na różnych portalach. Otworzyły nam także oczy
na fakt, iż dziś społeczeństwo lepiej odnajduje się
w wirtualnym świecie niż w realnym życiu,
co prowadzi do problemów z integracją oraz
nawiązywaniem
prawdziwych
znajomości.
Uzyskaliśmy także odpowiedź na zadane w tytule
pytanie – media społecznościowe są nieodłączną
częścią życia nie tylko młodzieży, ale też dorosłych
i na przestrzeni ostatnich lat stały się bardzo
popularne.

Lekcja
ta
była
ciekawym
doświadczeniem, które wpłynęło na nasze
nastawienie do mediów społecznościowych,
a przede wszystkim
skłoniło nas
do rozważań nad relacjami międzyludzkimi.
Natalia Grodnicka klasa III A

AKTUALNOŚCI
NASZ PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Urodzony 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zmarł
15 października 1817 w Solurze. Polski i amerykański generał i inżynier
wojskowy. Tadeusz Kościuszko jest jedną z najbardziej znanych
polskich postaci historycznych w świecie. Uważany za bohatera
narodowego, jako że uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów
Zjednoczonych, toczącej się w latach 1775-1783. Dziewięć lat później
brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, zaś w 1794 r. był najwyższym
Naczelnikiem Sił Zbrojnych w powstaniu, które od jego nazwiska
nazywane jest kościuszkowskim. 24 marca 1794 na rynku
krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie
przywództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej
Narodowej. Odznaczony Orderem Orła Białego. Przebywał w Paryżu,
gdy tworzyły się Legiony Dąbrowskiego. Występował w ich imieniu
wobec rządu francuskiego. Odmówił pomocy przy tworzeniu Księstwa
Warszawskiego, gdyż był przeciwnikiem Napoleona i jego polityki.
Zmarł w Szwajcarii. W 1818 pochowano go na Wawelu.
Tadeusz Kościuszko jest patronem naszego liceum. Co roku
24 marca uroczyście obchodzimy Święto Szkoły, aby upamiętnić
złożoną przez niego narodowi przysięgę na rynku krakowskim
i objęcie przywództwa insurekcji.
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