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Zagrożenia - jak sobie z nimi radzić? 

"Pani Nowak, niestety zagrożenie" - to jedne 
 z najbardziej znienawidzonych słów przez 
ucznia (zaraz obok "w bufecie nie ma kanapek 
z kurczakiem"). Jak temu zapobiec?  
Po pierwsze - systematyczna nauka naprawdę 
czyni cuda. Jeszcze niedawno nie potrafiłam 
znaleźć czasu na powtórzenie sobie materiału 
przerobionego danego dnia. Wiadomo 
 - każdy ma prywatne życie, woli poleżeć 
 w wygodnym łóżku czy wyjść ze znajomymi. 
Warto jednak poświecić godzinę lub mniej na 
zapamiętanie wiadomości w domu. 
Zapewniam, że będzie Wam łatwiej, gdy 
wysłuchacie nauczyciela uważnie na lekcji.  
Po drugie - dobre relacje z nauczycielem. Stare 
dobre  przysłowie mówi "pokorne cielę dwie 
matki ssie". Jedni mogą powiedzieć, że 
oznacza ono lizustwo. Dla mnie natomiast 
oznacza ono sposób funkcjonowania, na  

 

 

którym raczej nigdy nie będzie  
się stratnym, a zawsze można coś ugrać. 
Mimo, że każdy jest sobie równy, 
 to nauczyciel inaczej patrzy na osobę, która 
przeszkadza w prowadzeniu lekcji lub 
notorycznie na nią nie przychodzi a inaczej 
 na ucznia, który jest przygotowany do tematu 
oraz potrafi się o nim wypowiedzieć.  
Po trzecie - każdy jest w czymś dobry. Wśród 
znajomych z Twojej klasy, czy szkoły na pewno 
są osoby, które są słabe z polskiego, a dobre 
 z matematyki, albo odwrotnie.Jeżeli nie 
rozumiesz o co chodzi z jakimkolwiek 
tematem - czy to będą logarytmy, czy tkanka 
zwierzęca - zgłoś się o pomoc do swoich 
znajomych. Kolega pewnie inaczej niż 
nauczyciel wytłumaczy Ci problematykę 
zagadnienia, użyje innych przykładów, innych 
słów. Wierzę, że karma wraca, więc czemu  

Pomysłodawcami upamiętnienia tego święta była Socjalistyczna Partia Ameryki. W ten sposób 

Amerykanki zamanifestowały walkę o prawa polityczne i ekonomiczne dla kobiet. Rok po tym wydarzeniu 

w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna oficjalnie ustanowiła Dzień Kobiet. Święto to ma 

przypominać o równouprawnieniu i budowaniu demokracji w oparciu o prawa wyborcze dla kobiet.  

W owej konferencji udział wzięło 100 uczestniczek z ponad 17 krajów. W głosowaniu nie wskazano jednak 

na konkretną datę obchodów święta kobiet. W Danii, Niemczej i Szwajcarii święto obchodzono  

19 marca. W 1914 roku w ostatnią niedzielę lutego (czyli 8 marca według kalendarza gregoriańskiego)  

po raz pierwszy Rosja również zaczęła obchodzić Dzień Kobiet. Tradycja ta przetrwała do dziś.  

W Polsce oficjalne obchody Dnia Kobiet zniesiono 1993 roku decyzją ówczesnej premier Hanny 

Suchockiej.             

            A.W. 

 

8 Marca – Dzień Kobiet 

Oficjalnie Dzień Kobiet obchodzi się od 1910 roku a międzynarodowy 

charakter obchodów nadała mu Międzynarodówka Socjalistyczna  

w Kopenhadze. O początkach Dnia Kobiet już w międzynarodowym wymiarze 

możemy mówić dopiero ok. 1909 roku. Zalążek tego święta odnajdujemy  

w ruchach robotniczych, które powstawały w Ameryce Północnej i Europie. 

Pierwsze oficjalne obchody Narodowego Dnia Kobiet miały miejsce 28 lutego 

1909 r. w Stanach Zjednoczonych. 
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nie spróbować? Po czwarte - Twoje usta 
zapominają wymówić "jeszcze mam dużo 
czasu". Wrzesień, piękna pogoda i trzy 
sprawdziany w przyszłym tygodniu. Niektórzy 
przez cały semestr nie potrafią się przestawić 
 z trybu wakacyjnego na tryb wstawania na 
tyle wcześnie, żeby zdążyć na 8:00 do szkoły. 
Mówimy sobie "dziś nie przyjdę, bo ciężki 
dzień", albo "nic nie umiem, więc napiszę  
w drugim terminie", a takie właśnie myśli 
warunkują siedem sprawdzianów w ciągu 
tygodnia - dwa zwykłe, i pięć popraw.  
Odsyłam was do pierwszego zdania  
na początku artykułu. Mam nadzieję, że wam 
pomogłam i każdy znajdzie dla siebie 
najłatwiejszy sposób do przeżycia  
w III LO. Jeżeli ktoś zna skuteczne sposoby, 
których nie wymieniłam powyżej, to niech się 
nimi podzieli z rówieśnikami - każdy może 
przyswoić sobie inną taktykę. 

G.O. 

Recenzja musicalu ,,Piloci” 

 

„Świetnie skrojony musical”, „Odlot w Romie”, 

„Triumf polskiego musicalu” - tak właśnie 

piszą krytycy o najnowszym widowisku 

Wojciecha Kępczyńskiego w Teatrze 

Muzycznym „Roma” pt. „Piloci”.  

Czy to prawda, czy to tylko jeden z licznych 

chwytów marketingowych? Jak spektakl jest 

odbierany przez młodego widza? ,,Piloci”  

to historia miłosna osadzona w czasach 

 II wojny światowej skupiająca się przede 

wszystkim na Bitwie o Anglię. Głównymi 

bohaterami jest para kochanków rozdzielona 

przez wojenną zawieruchę, czyli Nina – 

aktorka kabaretowa, oraz Janek – młody polski 

pilot. Na wstępie warto zaznaczyć, że musical 

„Piloci” jest autorskim spektaklem teatru 

„Roma”. Trzeba przyznać, że autorzy dobrze 

odrobili zadanie domowe i obejrzeli chyba 

wszystkie musicale, jakimi mogli  

się zainspirować przy tworzeniu własnego 

przedstawienia. Mamy tu nawiązania do „Miss 

Saigon”, czyli motyw kochanków 

rozdzielonych wojną, a także demonicznego 

impresario, który pomaga przetrwać głównej 

bohaterce w czasie wojny. Jest inspiracja 

 do „Deszczowej piosenki”, a konkretnie  

do utworu pt. „Moses supposes” w piosence, 

gdy bohaterowie uczą się angielskiego.  

Mamy nawiązanie do „Hamiltona”  

(bo teraz żaden musical nie może nie mieć 

nawiązania do „Hamiltona”), czyli utworu 

rapowanego oraz widoczne zaczerpnięcie 

 z „Kabaretu” jak np. piosenca pt. „Vaterland”, 

będącej idealnym odwzorowaniem finału 

pierwszego aktu „Kabaretu” kiedy 

bohaterowie śpiewają „Tommorow belongs 

 to me” na tle swastyk. Nie ma w tym nic 

złego, jednak nawiązanie do kultowych 

musicali nie uratowało ,,Pilotów” przed 

podstawowymi błędami, które ostatecznie 

sprawiły, że spektakl jest gorszy niż mógłby 

być. 

W takim razie... Co poszło źle?! 

Największym problemem całej sztuki  

jest ogromna dysproporcja w dramatyźmie 

dwóch głównych wątków. Są to całkowite 

przeciwieństwa. Wątek Niny jest poważny, 

pozwala widzowi poczuć jak dramatyczna oraz 

okropna była II wojna światowa, ukazuje 

bombardowania, głód, strach, konspirację 

 i to, że zagrożenie czyhało na każdym kroku. 

 A co w tym czasie dzieje się w Londynie, gdzie 

Jan wraz ze swoimi przyjaciółmi został 

wysłany, by walczyć z Niemcami? Kiedy Nina 

dostaje zadanie zdobycia informacji na temat 

planowanych ruchów niemieckich wojsk,  

Jan uczy się angielskiego w szkółce dla 
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polskich żołnierzy, jeździ na rowerze, chodzi 

na potańcówki, „wyrywa” Angielki i jeździ  

od czasu do czasu ładnym, angielskim 

samochodem. Nie wspominając o fakcie,  

że zapomina, iż w Warszawie zostawił 

narzeczoną, o której przypomina sobie  

pod koniec musicalu siedem lat  

po rozpoczęciu fabuły. Kolejnym dużym 

niedociągnięciem jest zła konstrukcja postaci. 

Wśród wszystkich dwudziestu dwóch postaci 

najlepiej napisana jest rola Niny, której 

historię poznajemy od początku do końca. 

Przyglądamy się jej dylematom, wyborom 

których dokonuje oraz odkrywamy, jaką tak 

naprawdę jest osobą. Za to Janek wypada 

szaro przy głównej bohaterce i można uznać, 

że spada on na drugi plan. 

A co z pozostałymi postaciami? 

Najprościej sprawę ujmując o innych  

nie dowiadujemy się niczego. Najlepszym tego 

przykładem są nasi tytułowi bohaterowie, czyli 

Piloci, których jest aż czterech. Mimo że się 

przyjaźnią i są dla siebie jak bracia  

w rezultacie, pomijając Jana, są tylko szarą 

masą z trzema głowami. Charakteryzuje ich 

 to, że chcą walczyć z Niemcami, ale ich imion 

nawet nie zapamiętujemy. ,,Piloci” to nie jest 

spektakl idealny, ale z jakiegoś powodu 

przedstawienie zdobywa świetne recenzje,  

a liczba chętnych do obejrzenia nie maleje. 

Pomimo błędów na poziomie scenariusza nie 

można powiedzieć złego słowa na sposób 

wykonania. „Piloci” mają absolutnie 

zachwycającą scenografię. Jeżeli ktoś był na 

„Mamma Mia” w ciągu jednego z ostatnich 

sezonów, to na pewno pamięta i ekrany, które 

imitowały wodę. Do tego spektaklu 

wykorzystano je także jednak tym razem 

wykorzystano ich cały potencjał. Tworzą one 

praktycznie tło. Jest to opcja bardzo 

nowoczesna, która może osłabić całą magię 

teatru, lecz dzięki niej obserwujemy 

fenomenalne sceny bombardowania 

Warszawy i bitew powietrznych. Oprócz tego 

możemy powiedzieć, że w Polsce stworzono 

pierwszy „Mega-musical” czyli sztukę, w której  

z elementem scenografii coś się dzieje. Może 

to być żyrandol, może to być jakiś pojazd, a my 

mamy ogromny wybuch na koniec pierwszego 

aktu. Jest to jeden z niewielu efektów 

specjalnych w tym przedstawieniu 

muzycznym, ale robi on ogromne wrażenie. 

Cała scena jest w ogniu. Osoby siedzące  

w pierwszych rzędach czują gorący podmuch 

na twarz. Nie wolna również powiedzieć a tym 

bardziej napisać złego słowa na temat libretta 

autorstwa Wojciecha Kępczyńskie, tekstów 

piosenek Michała Wojnarowskiego oraz 

muzyki i aranżacji Jakuba i Dawida Lubiczów. 

Piosenki są bardzo dobre, a ich wykonanie 

przez młodych, polskich aktorów sceny 

muzycznej wręcz zachwycające. W dodatku 

muszę przyznać, że utwór którego obawiałam 

się najbardziej, czyli ten inspirowany 

„Hamiltonem”, jest najlepiej wykonaną 

piosenką w całym musicalu. „Pan Hurricane” 

(bo taki właśnie ma tytuł ) jest kolejnym 

dowodem na to, że w Polsce są warunki do 

stworzenia muzyki, tekstu, scenografii i 

choreografii na poziomie broadway'owskim. 

Nie bacząc na niedociągnięcia w scenariuszu 

można z czystym sumieniem przyznać, że 

widowisko muzyczne, jakim są „Piloci” jest na 

wysokim poziomie. Posiada świetne 

choreografię, kostiumy, scenografię oraz 

genialnych aktorów odgrywających 

poszczególne role tj. Zofia Nowakowska,  

Edyta Krzemień czy Jan Bzdawka. Teatr 

Muzyczny „Roma” już od 1999 roku wystawia 

najlepiej przygotowane spektakle w Polsce, 

 a poziom profesjonalizmu wciąż wzrasta. 

Pozostaje zadać tylko dwa pytania.  

Czy płyta z piosenkami z musicalu dostanie 

podobnie jak ta z „Mamma Mia” status 

potrójnej platyny? I ile czasy minie, nim Piloci 

„odlecą” na dobre z desek „Romy” na 

 rzecz kolejnego, na pewno świetnego 

przedstawienia. 
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Idiomy 

It goes without saying – to oczywiste, bez 

dwóch zdań; 

Promise wonders – obiecywać gruszki na 

wierzbie; 

A bad patch – zła passa. 

K.B. 

 

Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania 

1. Ostatni Car Rosji; 
2. Nazwa największego państwa 

afrykańskiego; 
3. Autor książki pt. ,,Dżuma’’; 
4. Imię i nazwisko malarza, który obciął 

sobie ucho.; 
5. Nazwa największej wyspy świata.; 
6. Okres w kościele katolickim, którego 

początkiem jest Środa Popielcowa.; 
7. Dziedzina fizyki zajmująca się 

oddziaływaniami pomiędzy 
nieruchomymi ładunkami 
elektrycznymi.; 

8. Nazwa odłamu chrześcijaństwa, 
którego przywódcą jest Elżbieta II.; 

9. Narkotyk pozyskiwany z liści 
krasnodrzewu pospolitego.; 

10. Najmniejsze cząstki na, które da się 
podzielić materie za pomocą reakcji 
chemicznych.; 

11. Nazwa państwa znajdującego się na 
Półwyspie Jutlandzkim.; 

12. Napar pozyskiwany z liści ostrokrzewu 
paragwajskiego.; 

13. Nazwa pasma górskiego w którym 
znajduję się drugi największy szczyt 
świat K2.; 

14. Muzyk rockowy zmarły 24 listopada 
1991 w Londynie.’ 

15. Nazwa ogólnopolskiego egzaminu 
zaczynającego się 4 Maja bieżącego 
roku.; 

16. Jak nazywa się zespół chorób 
spowodowany trisomią 21 pary 
chromosomów.; 

17. Nazwa grupy języków, którymi 
posługują się Portugalczycy, Hiszpanie, 
Włosi i Katalończycy.; 

18. Czy mężczyzna mający grupę krwi AB 
może być ojcem dziecka mającego 
grupę krwi 0.; 

19. Jak nazywa się narkotyk pozyskiwany 
przez wysuszenie soku maku 
lekarskiego.; 

20. Nazwa zwyczajowa związku 
chemicznego znanego jako NaCl lub 
Chlorek Sodu 
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