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Spacer po szkole
LOS w nowej siedzibie

Widujemy teraz nowe twarze w nowym budynku. Każdy musi się również przyzwyczaić do stawiania
Każdy z nas pamięta swój pierwszy dzień w no- kroków w zupełnie innym miejscu. Teraz, kiedy minęło
wej szkole. W naszych głowach znajdowały się tylko już trochę czasu, czujemy się jak u siebie w domu.
pytania „Czy to był dobry wybór?”, „Czy będę w stanie
Nie zapomnieliśmy o naszej placówce przy ul.
się odnaleźć?”, „Czy osoby w mojej klasie będą przyjazne?”. Jednakże teraz nie tylko uczniowie klas pierw- Kukuczki. Wciąż wracamy do niej wspomnieniami, aby
szych przeżyli stres związany z nowym otoczeniem. przypomnieć sobie te piękne chwile. Jednak nic nie trwa
Społeczność naszego liceum miała okazję doświadczyć wiecznie – naszym drugim domem jest teraz  budynek
tego po raz drugi. VIII LOS „bezpiecznie wylądowało” przy ulicy Worcella.
na Worcella 22.
Sara Starzyńska, klasa IIA LO

Nie tylko „cukierek albo psikus”
Halloween - to święto obchodzone 31 października
głównie w kulturze amerykańskiej. Najhuczniej
obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Irlandii i Wielkiej Brytanii. Halloween nie jest świętem
urzędowym, ale mimo to cieszy się dużą popularnością.
Święto Halloween pojawiło się w Polsce w latach 90.
Geneza Halloween nie jest dokładnie znana.
Może wywodzić się od rzymskiego święta na cześć

bóstwa owoców i nasion (Pomony) lub od celtyckiego
święta na powitanie zimy. Według drugiej teorii
Halloween wywodzi się z obchodzonego w północnej
Europie święta z okazji końca jesieni, a początku zimy
(na terenach Irlandii znane jako „Samhain”). Na północy
Europy to właśnie zimą umierało najwięcej ludzi.
W powszechnej świadomości Halloween kojarzone jest
ze świętem zmarłych, które przez wczesnych chrześcijan
oraz pogan było obchodzone wiosną między marcem
a majem. Kapłani celtyccy (druidzi) wierzyli, iż w
dzień Samhain zacierała się granica pomiędzy
zaświatami a światem ludzi żywych. Dlatego
ważnym elementem obchodu dnia Samhain
były ogniska, które miały przyciągnąć duchy
dobre, a odegnać duchy złe. Ogniska były też
wyrazem czci oraz wsparcia dla boga słońca i
światła Luga.
Nazwa
Halloween
jest
najprawdopodobniej skróconym All Hallows’
E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows’ Eve”
– wigili Wszystkich Świętych.
Urszula Wittich, kl. III C
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Dzień Nauczyciela w naszej szkole
Pierwsze święto edukacji
w nowej siedzibie VIII LOS

nasze dziennikarki: Julię i Sarę, które przeprowadziły
wywiad z artystą.

To był niezwykły Dzień Nauczyciela. Skupił
w sobie kilka ważnych wydarzeń, zgromadził ważnych
i miłych gości, zintegrował społeczność szkolną
w nowym miejscu i nowej rzeczywistości.
W poniedziałek 9 października naszą szkołę

zaszczycili swoją obecnością, serdecznie powitani
przez Panią Dyrektor Ilonę Walczak – Dądelę min:
Magdalena Dębska, Naczelnik Wydziału Edukacji,
Krystyna Maciocha - Wizytator Delegatury Kuratorium,
Zbigniew Janus – Dyrektor SOD, Ewa Mucha –
Dyrektor CIZ, Jan Błaszczyk, Robert Dorosławski,
dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza, Zbigniew
Myga   oraz przedstawiciele mediów. Wszyscy zebrani
w sali gimnastycznej mieli niepowtarzalną możliwość
uczestniczenia w występie Janusza Radka – artysty od
lat śpiewającego piosenki skomponowane do wierszy
Haliny Poświatowskiej. Koncert znakomicie wpisał
się w projekt „Jestem jak gwiazda”, realizowany przez
uczennice klasy IIIa LO Annę Barełę i Roksanę Naporę.

Po tej muzycznej uczcie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy
Nagrody Dyrektora nauczycielom liceum i dawnego
Gimnazjum nr 5, którzy zasilili szeregi profesorów
8 LOS. Młodzież uczciła swoich wychowawców
kwiatami i podziękowaniami.
Na zakończenie uroczystości o Halinie
Poświatowskiej opowiedział w rozmowie z Panią
Dyrektor Zbigniew Myga – brat zmarłej 50 lat temu
poetki i kustosz Domu Poezji – Muzeum Haliny
Poświatowskiej. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi
toczyły się na ławeczce, nawiązującej do Ławeczki
Haliny Poświatowskiej w III Alei. Piękną scenografię
stworzyła Pani Agata Hapunik.

Koło Dziennikarskie

Muzyk podczas występu zaprezentował kilka utworów
ze swojej ostatniej płyty: „Poświatowska/Radek. Kim
Ty jesteś dla mnie” i zachęcił publiczność do wspólnego
śpiewania. Podzielił się także swoimi przemyśleniami
i doświadczeniami z twórczością „Haśki”. Wielka
życzliwość i otwartość Janusza Radka ośmieliły także
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Wywiad z Januszem Radkiem

niu muzycznym. Wziąłem te wiersze dlatego, że lubię
Halinę, ale też drażni mnie dzisiejsza moda na przypadJulia Ciemięga: Czy jest piosenka, z którą jest Pan kowość w słowach. Chciałem, żeby było trochę logiki w
najbardziej związany?
tym wszystkim.
Janusz Radek: Nie, wszystkie, które w tym momencie Jak wspomina Pan lata swojej edukacji? Był jakiś
są śpiewane, są najbardziej ulubione.
ulubiony przedmiot, a może taki mniej ulubiony
i ściągał Pan na nim?
Czy ściągałem? Niewychowawczo jest to powiedzieć,
ale tak, ściągałem, lecz nie jestem z tego dumny.
A na jakim przedmiocie?
Na matematyce. Mam córkę, która będzie zdawała maturę i nie ma możliwości ściągać. Ściąganie jest nie
w porządku w stosunku do kolegów i koleżanek, ale generalnie nie ściągałem.
Jaki był Pana ulubiony przedmiot?
Historia. Jestem magistrem historii.
Gdyby nie był Pan piosenkarzem, to jaki wybrałby
Pan zawód? Historyk?
Skończyłem fakultet pedagogiczny; pewnie znalazłbym
się w szkole i uczył młodzież i dzieci.
A pierwsza miłość? Jak Pan ją wspomina?
Myślisz, że ją pamiętam? (śmiech)
A więc następne pytanie. Ma Pan inne zainteresowania?

Czemu wybrał Pan akurat Halinę Poświatowską?
Jest ulubiony wiersz jej autorstwa?
Wiersze w ogóle są ciekawe do śpiewania, jeżeli je
się odpowiednio traktuje. One nie mają wartościować
piosenki, czyli: bierzemy wiersz, piszemy muzykę
i jesteśmy szczęśliwi, że mamy fajny tekst. Odwrotnie: muzyka ma nie przeszkadzać w zrozumieniu sensu
tego wiersza, bo wiersz jest wartością całkowicie autonomiczną. Po to został zbudowany, żeby sobą przekazywać wszelką logikę, żywą treść, wszelkie emocjonalne stany. Ten, kto bierze wiersz do piosenki, trochę
go gwałci w pewnym sensie. Trzeba zrobić to tak, żeby
wiersz był jak najmniej poszkodowany w tym spotka-

Zainteresowania i w pewnym sensie pasja i praca
w moim przypadku to rzeczy tożsame. Mam to szczęście, że mój zawód i to, czym się zajmuję, wynika z mojej pasji. Chciałbym życzyć każdemu, żeby to, do czego
ktoś jest stworzony, jaki ma talent i największą zaletę
w życiu, przelewał na sprawy zawodowe. Moja największa pasja to śpiewanie. Natomiast zainteresowania inne
niż tylko otwieranie buzi i granie, to turystyka. Lubię
odpoczywać w ten sposób. Jestem też amatorem biegania, uwielbiam to robić. Ostatnio drugi raz wbiegłem na
Kasprowy.
Kto był Pańskim autorytetem w czasach szkolnych?
Nauczyciel języka polskiego i historii. Nie każdy nauczyciel był moim autorytetem. Nauczycielem trzeba
się urodzić, trzeba mieć powołanie. Każdy uczeń czuje,
że ten ktoś ma pasję w sercu.
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Jak ocenia Pan pracę z częstochowskimi muzykami?
Pracowałem z Mateuszem Pospieszalskim i jego braćmi, to są świetni muzycy, doskonale nam się współpracowało.
Czy dobrze wspomina Pan pracę w kabarecie „Zielone Szkiełko”?
Tak, dobrze. Byłem wiecznym studentem, a wtedy jeszcze funkcjonowało coś takiego jak nurt studencki. Był
dosyć szeroki, od piosenki autorskiej do bardzo wściekłego rock’n’rolla. Miło mi się grało z kolegami, którzy
mieli trochę zawrócone w głowie. I oczywiście dziewczyny, które były takie niepokorne, żeby nie powiedzieć
niezłomne. (śmiech)
Dlaczego wybrał Pan taką karierę i jak wyglądała
droga do niej?
Nie wiem. Myślę, że to się dzieje, to się staje. Ja nie
jestem przykładem dzisiejszych karier, wynikających
z jakiegoś talent show. Teraz jest taka moda – ktoś wygrywa talent show, a potem na bazie sukcesu telewizyjnego zmaga się z tym, że musi jeszcze funkcjonować na
scenie bardzo długo. Oczywiście, jeżeli chce.

się nie zajmuje kategoryzowaniem. Nikt nie wchodzi na
stałe w jeden strój, który mu umożliwia identyfikowanie
przez publiczność i przez dziennikarzy. Was, młodych
ludzi, postrzegam jako takich, którzy nie słuchają tylko
jednego gatunku. To cecha charakterystyczna umysłowości ludzkiej, że stara się docierać do różnych gatunków, bo to nas rozwija. Nie rozwija nas jeden gatunek,
z którym musimy być zawsze od początku do końca,
bo to jest po prostu nudne. Więc to, co ja robię, nie ma
jakiejkolwiek kategoryzacji. To, że się bierze poetycki
tekst, nie znaczy, że się śpiewa średniowieczną poezję
śpiewaną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – to, co ja
robię, wynika z komentarza współczesności. Mam chęć,
to jestem bardziej liryczny, a jak mam chęć, to jestem
też bardziej szyderczy i trochę reporterski. Gatunki, jakie są potrzebne, zależą tylko i wyłącznie od potrzeb,
a nie wpisywania się w jakąś obłudną postać, pozę, która potem jest sprzedawana jako produkt marketingowy.
Myślę, że ludzie dzisiaj są na tyle dojrzali i dorośli, że
sami mogą sobie znaleźć takie przestrzenie, które ich
fascynują i dają możliwość spełnienia. Natomiast wróćmy do pytania, czy młodzież słucha takiej muzyki: młodzież będzie tego słuchała, na ile będzie miała pewności
i świadomość tego, co chce, a nie w co ją standardowo
ubierają inni ludzie, czyli dorośli. Chciałbym, żeby nie
było tak, że większość dorosłych uważa, że młodzież
słucha tylko hip hopu i disco polo. Jak będziecie wy
dawali świadectwo temu, że słuchacie czegoś więcej,
to taka będzie opinia o was. Moja córka ma dziewiętnaście lat i słucha muzykę klubową, oprócz tego Tori
Amos, PJ Harvey – to duża różnorodność.
Napisał Pan piosenkę do serii Pokemon. Lubi Pan
anime?
Nie. Ja to nagrałem, nawet nie widząc tego serialu.
On wtedy wchodził na rynek polski, a było to jakieś siedemset lat temu. Nigdy nie widziałem tego filmu.

A czy Pańskim zdaniem młodzi ludzie interesują się Rozmawiały Julia Ciemięga i Sara Starzyńska. Wywiad
taką muzyką?
nieautoryzowany.
Ja nie wiem, co znaczy „taka muzyka”.
Taką, jaką Pan właśnie gra. Poezją
śpiewaną.
To nie jest poezja śpiewana. Ja nie
zajmuję się czymś takim. Co więcej, nie ma czegoś takiego jak poezja
śpiewana, nie ma takiego gatunku.
Dużo nam rzeczy wmawiają. To jest
przekleństwo, które wynika ze złych
dziennikarzy, którzy z racji swojego
lenistwa starają się wszystko kategoryzować. Muzyka dzieli się na dobrą
i złą. Teraz w nowoczesnej muzyce nikt
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Wizyta w Domu Poezji
Rok 2017 to rok pod znakiem poezji Haliny Poświatowskiej. Mija 50. rocznica jej śmierci. Jej wiersze
wciąż są czytane przez ludzi w każdym wieku, a artysta
Janusz Radek, który 9 października wystąpił w naszej
szkole, wydał płytę z piosenkami napisanymi do jej
wierszy. Ponieważ znana na całym świecie poetka urodziła się w Częstochowie, tu też znajduje się muzeum
jej poświęcone.

stry. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o poetce, o których wcześniej nikt z nas nie wiedział. Najpierw pan
Myga opowiedział nam nieco o operacjach i o życiu Haliny, która była ciężko chora na serce. Następnie oglądaliśmy 27-minutowy film, będący biografią artystki.
Tu trzeba przyznać, że koncepcja filmu jest bardzo dobra. Znajdowały się tam nawet nagrania, w których Poświatowska sama czyta swe wiersze.
Następnie pan Myga opowiadał o szczegółach
życia swej siostry – poetki w bardzo ciekawy sposób. Udawało mu się tak dobrać słowa, że zaciekawił
młodzież, która nie zawsze interesuje się poezją. Podczas swych opowieści nasz przewodnik mówił w taki
sposób, aby nas nie zasmucać, ale – o ile było to możliwe – starał się nas zaciekawić, a nawet nieco rozweselić.
Nawet opowiedział dowcip.

W czwartek, 12 października 2017 roku, klasa II
A ze szkoły VIII LOS wybrała się z panią od polskiego
– prof.  Iwoną Gałkowską, do Domu Poezji – Muzeum
Haliny Poświatowskiej.
Jest to tak naprawdę dawny dom państwa Mygów. Przypominają o tym kaflowe piece i drewniana
podłoga w dawnych pokojach. Na ścianach umieszczono specjalne panele z wierszami i zdjęciami poetki.
W jednym pomieszczeniu możemy zobaczyć zdjęcia Haliny, gabloty z tomikami jej wierszy – polskimi
i w przekładzie na kilkadziesiąt języków świata oraz
różnymi   ciekawymi zapiskami. W kolejnym pokoju,
w którym stoi pianino, można obejrzeć film.

Oczywistą sprawą jest, że usłyszane przez nas
sprawozdanie z życia z chorą siostrą, opowiedziane
przez jej brata, jest najbardziej wiarygodne.
Pobyt w tym niezwykłym muzeum bardzo nam
się podobał. Nie tylko poznaliśmy nowe miejsce, ale
także nowych ludzi. Dowiedzieliśmy się tam wielu ciekawych rzeczy o kimś, kto kiedyś żył blisko nas.
Z pewnością warto wybrać się do Domu Poezji
w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23.
Kamil Soboniak, kl. IIIA LO

Czy Dzień Chłopaka ma sens?
W kalendarzu 30 września to Dzień Chłopaka.
Czy jednak obchodzenie takiego dnia w szkole to dobry
pomysł? Przecież w ten sposób tracimy cenny czas, jaki
powinniśmy poświęcić na naukę, pochłanianie wiedzy,
rozwój własnej osobowości, integrowanie się w nowej
społeczności… No właśnie, może jednak coś w tym
Przejdźmy teraz do tego, co działo się w tym cie- jest?
kawym miejscu.
Zapytaliśmy naszych kolegów i koleżanki,
Będący opiekunem owego muzeum pan Zbi- co sądzą o tym dniu. Zdecydowana większość jest za
gniew Myga opowiadał nam o losach swej starszej sio- świętowaniem w szkole, traktując to jako chwilową ulgę
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w szkolnym rygorze:

nąć tak kosztownego zamówienia, jak samochód. Ale
elegantów równie dobrze zadowoliłaby farba do wło- Oczywiście, ponieważ w szkole przydają się takie luź- sów. Niektórzy zwrócili uwagę na uzupełnianie kolekcji
niejsze dni. - Tak, ponieważ lekcje są wtedy luźniejsze, i prezenty zgodne z zainteresowaniami. Zdarzały się też
można gdzieś wyjść. - Tak, ponieważ wtedy są luźniej- nietypowe propozycje:
sze zajęcia. - Tak, ponieważ jest fajny klimat. - Tak, bo
wtedy są luźniejsze dni.
- Samochód, farba do włosów. (Adrian)
Nie bez znaczenia jest potrzeba integracji:

- Nóż do kolekcji. (Oskar)

- Tak, ponieważ zarówno dziewczyny, jak i chłopcy - Profesjonalną piłkę do nogi, darmowy bilet na obiamogą się bawić. - Tak, ponieważ dziewczyny też mogą dy w szkole. - Prezent niespodziankę. - Plan miasta. się wtedy bawić, a chłopcy mogą się czuć docenieni. - Wspólne wyjście do kina. - Kalkulator.
Tak, ponieważ można się zintegrować.
Jak chłopcy odbierają ten dzień? Czy jest on dla nich
Taki dzień dobrze wpływa na męskie samopoczucie: szczególny?
- Tak, ponieważ dzięki temu mają dowód na to, że się - Tak, ponieważ czuje się wyjątkowy, doceniony. - Tak,
liczą. - Tak, ponieważ w tym dniu chłopcy są niepytani ponieważ jest to pewien sposób celebracji. - Tak, bo to
i czują się wyjątkowo. - Tak – jest to równouprawnienie. jest nasze święto, jest bardzo uczuciowo. - Tak, ponieważ można się odwdzięczyć dziewczynom. - Tak, poTylko jedna osoba, z którą rozmawialiśmy, stwierdziła, nieważ czujesz się doceniony. - Tak, chociaż czuję się
że to bez sensu.
lekko skrępowany.
Jakiego prezentu oczekują chłopcy? Nie mogło zabrak-

Byliśmy na Targach Książki!

Sondę wśród uczniów LO przeprowadziły Julia i Sara
Renaty Białowąs uczestniczyły w tym wydarzeniu.

Podczas Targów można było zwiedzić stoiska
Częstochowscy miłośnicy książek i czytania
wydawców,
spotkać się z pisarzami, zdobyć ich autowyruszyli w piątek 27 października do Krakowa, by
uczestniczyć w 21. Międzynarodowych Targach Książ- grafy – jak na zakupionych do biblioteki książkach pań:
Katarzyny Ducros „Zielone róże” oraz Elizy Drogosz
„Władca piasków”. To kolejne dwie pozycje na półkę
książek z autografami. Na Targach prezentowano głównie nowości wydawnicze polskich autorów, bardziej
i mniej znanych, co sprzyjało popularyzacji rodzimej
literatury.

ki. Dwie uczennice naszej szkoły – dziennikarki szkolnego pisma „Twój LOS”: Julia Ciemięga z kl. I A LO
i Urszula Wittich z kl. III C gimnazjum pod opieką pani

Pisarze chętnie fotografowali się ze swoimi czytelnikami. My też mogłyśmy zrobić pamiątkowe zdjęcia z Elizą Drogosz i znanym podróżnikiem, Wojciechem Cejrowskim.
Informacje o nowościach wydawniczych i katalogi wydawnictw będą dostępne w bibliotece szkolnej.
Red. „Twój LOS”
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Twój LUZ
Dla miłośników kotów
- jak dać kotu lekarstwo

8. Teraz się opanuj. W końcu kto tu rządzi? Zlokalizuj kota i tabletkę. Przyjmując pozycję 1, powiedz
zdecydowanym głosem: „W końcu kto tu rządzi?”
1. Złap kota i trzymaj go mocno. Ułóż go sobie
Otwórz kotu pyszczek, weź tabletkę i... ups!
na kolanach, głowa kota na Twoim ramieniu, jakbyś karmił niemowlę z butelki. Pewnym głosem
9. Nie działa, prawda? Usiądź i pomyśl. Aha!
powiedz, „Dobry kotek”. Wrzuć kotu tabletkę do
Wszystko przez te pazury!
pyszczka.
2. Zdejmij kota z żyrandola, a pigułkę spod kanapy.

10. Doczołgaj się do szafki z pościelą. Wyciągnij z
niej duży ręcznik plażowy. Rozłóż go na podłodze.

3. Powtórz instrukcje z pktu 1, tym razem przytrzy11. Wyjmij kota z szafki kuchennej, a tabletkę z domując przednie łapki kota lewą ręką, a tylne praniczki z kaktusem.
wym ramieniem. Wciśnij kotu tabletkę do pyszczka, używając prawego palca wskazującego.
12. Rozłóż kota na ręczniku tak, aby szyja kota leżała na długiej krawędzi ręcznika.
4. Wyciągnij kota spod łóżka. Otwórz opakowanie
i weź nową tabletkę (oprzyj się pokusie wzięcia no13. Rozpłaszcz przednie i tylne łapki kota na jego
wego kota).
brzuszku (oprzyj się pokusie rozpłaszczenia kota).
5. Ponownie powtórz instrukcje z pkt 1, z taką zmianą, że gdy już uda Ci się umieszczenie kota w pozycji niemowlęcej, usiądź na brzegu krzesła, pochyl
się nisko nad kotem i używając prawej ręki otwórz
kotu pyszczek, podnosząc górną szczękę kciukiem
i palcem wskazującym. Szybko wrzuć tabletkę. Ponieważ Twoja głowa znajduje się na kolanach, nie
będziesz widział, co robisz. W sumie, nie ma różnicy.

14. Owiń kota ręcznikiem. Szybko.
15. Przyjmij pozycję 1. Lewą rękę umieść nad kocią
głową. Naciśnij pyszczek na zwarciu szczęk i spróbuj go otworzyć.
16. Wrzuć tabletkę w pyszczek kota i lekko ją wepchnij. Voila! Udało się.

17. Odkurz fruwające kłaki (kota). Zabandażuj rany
6. Pozostaw kota wiszącego na zasłonach. Pozo(swoje).
staw tabletkę w swoich włosach.
18. Zjedz dwie aspiryny i połóż się do łóżka.
Redakcja
7. Jeśli jesteś kobietą, porządnie się wypłacz. Jeśli
jesteś mężczyzną, porządnie się wypłacz.
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