
 

 
 
NASZA SZKOŁA 
 
„Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy” 
Czasami tak niewiele potrzeba by na twarzach dzieci pojawił się 
uśmiech. Z myślą o nich uczniowie klasy 1F zorganizowali w naszej 
szkole świąteczną zbiórkę zabawek, żywności i przeróżnych słodkości. 
Do akcji  przyłączyli się również uczniowie innych klas.  Wszelka, nawet 
najmniejsza chęć wsparcia, była miłym gestem. Uzbierano m.in. 
maskotki i słodycze. Z zebranych produktów klasa 1F przygotowała 
paczki, które zostały przekazane jako prezenty do Domu Dziecka w 
Głogowie. Naprawdę nie trzeba wiele by dać milusińskim odrobinę 
szczęścia i uśmiechu w tym tak wyjątkowym okresie, jakim są Święta 
Bożego Narodzenia. Pokażmy dzieciakom, że są wśród nas 
bezinteresowne, wartościowe osoby, które o nich myślą i nie są wobec 
nich obojętne. Darczyńcom dziękujemy! 
                                        -Beata Michalska, Kamila Rówińska  

 

 
 
 

 
SŁOWO OD REDAKCJI 
 
Hej wszystkim! 
Wraz z nadchodzącym nowym rokiem, kiedy wszystko ulega zmianom, a 
koniec staje się nowym początkiem, postanowiliśmy wnieść coś 
nietypowego w życie naszego liceum, reaktywując szkolne pismo. 
 Postaramy się zamieszczać tu ciekawe informacje o wydarzeniach 
szkolnych, ale także recenzje spektakli i wartych przeczytania książek, 
wywiady z osobami ze szkoły i nie tylko, sylwetki kreatywnych uczniów, 
fotoreportaże itp. 
W skład redakcji wchodzą; Żaneta Sibińska z kl.3e, Sara Połatyńska z kl. 
3a,  Ida Franczak z kl. 2d, Beata Michalska i Kamila Rówińska z kl. 1f 
oraz Kaja Piękoś, Natalia Chichłowska i Agnieszka Mieszczanowicz z kl. 
1e. 
Chcemy też złożyć specjalnie podziękowania dla Natalii Orzechowskiej z 
klasy 1c, za stworzenie naszego loga. 
Mamy nadzieję, że zimno na dworze nie ochłodzi waszego zapału do 
czytania i wspierania szkolnego pisma. W tym numerze 
niekonwencjonalny wywiad z raperem głogowskiego podziemia, 
wspomnienia z Rajdu Klas Pierwszych, recenzje i relacje z barwnego 
życia szkoły. 
 Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim spełnienia noworocznych 
postanowień i marzeń, dobrej zabawy na studniówce oraz wytrwałości w 
nadchodzącym nowym semestrze.                                                  
                                                                                   -   Redakcja 
 



 

 

FOTOREPORTAŻ 

  RAJD 1 KLAS 

''O ku...kurydza!'' 

Jak przystało na pierwszoklasistów za grosz powagi, w głowie tylko 
głupoty i zabawa. Wraz z klasą I„e” oraz I„f” udałyśmy się na coroczny 
rajd do Złotoryi. Nauczyciele zapewniali, że będzie  ''fantastyczna'' 
zabawa, ''miła'' atmosfera oraz przepiękne widoki.. Z tych obietnic 
potwierdziły się przede wszystkim widoki przepięknych Gór Kaczawskich. 
Miłą atmosferę i zabawę natomiast zapewniliśmy sobie sami. Idąc 
szlakiem, obok którego rosły pola kukurydzy, wpadliśmy na pomysł, aby 
urozmaicić monotonne dreptanie. I wtedy Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Głogowie rozpętało III Wojnę Światową. 
Rywalizowały między sobą klasy „e” oraz „f”. Każdy był uzbrojony, leciały 
bomby i granaty. Nie było osoby, która by nie dostała  kukurydzą w 
głowę. Niestety kilku śmiałków doznało poważniejszych obrażeń (za co 
raz jeszcze przepraszamy), nic - tylko płacz i zgrzytanie zębów. Jednak 
po jakimś czasie obydwa wrogie sobie szańce doszły do porozumienia i 
wojna  w ostateczności zakończyła się obopólnym walkowerem.               
Kolejnym etapem wycieczki był Zamek Grodziec, gdzie wszystkie klasy 
pierwsze miały się rzekomo zintegrować. 

Niestety autokar naszej grupy spóźnił się o jakże mało znaczące kilka 
godzinek. Co prawda ominęło nas wiele atrakcji m.in. pieczenie kiełbasek 
czy też gry i zabawy, lecz świetnie daliśmy sobie radę sami. 
 
Zwiedziliśmy zamek, dowiedzieliśmy się ciekawej historii o jego 
powstaniu... 
chociaż dla większości to przysłowiowe  bla, bla, bla). 
Cały wyjazd udokumentowałyśmy zdjęciami. Podsumowując nasz 
reportaż, może to śmieszne, ale największą atrakcją była 
najzwyczajniejsza w świecie - kukurydza. Po RAJDZIE każdy z nas do 
dziś w jakimś stopniu czuje się co najmniej jak Krzysztof Hołowczyc :) 
 
                                                            Aleksandra Mackiewicz 
                                                           Agnieszka Mieszczanowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kilka zdjęć z rajdu: 
 

                                                      

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



TEATR 
 
Let the sunshine In                                                                                           
                                                    
Jeden z najsłynniejszych musicali, Hair: The American Tribal Love-Rock 
Musical, to dzieło Jamesa Rado i Gerome’a Ragni, dzięki któremu 
publiczność jest w stanie zrozumieć teatr. Widzowie są tutaj nie tylko 
biernymi słuchaczami bezbarwnego przedstawienia, stają się 
uczestnikami niesamowitej historii, wykreowanej zarówno przez aktorów 
jak i samych siebie. Sztuka ta w zależności od odbiorcy zmienia się, jest  
płynna, pozwala słuchaczowi utworzyć własny punkt widzenia, dzięki 
bezpośredniej konfrontacji artysty z widzem.  
„Hair”, stał się arcydziełem  już w teatrze nowojorskim, swą wybitnością 
urzekał i w dalszym ciągu jest wzorem dla wielu krytyków, został 
odegrany w kilkunastu językach, połączył pokolenia rodziców i dzieci; o 
fenomenie spektaklu świadczy jego ponadczasowość; okres rock’n’rolla 
nadal bawi i porusza widownię XXI wieku, a lata 60 są symbolem 
wolności, rewolucji seksualnej i narodzin pop-kultury, dzięki którym 
zyskujemy dynamiczną fabułę, odczuwaną przez widza wyjątkowo 
intensywnie. 
Spektakl , odegrany prawdopodobnie we wszystkich krajach Europy i 
obydwóch Ameryk, zachwycił również widzów we wrocławskim teatrze 
muzycznym Capitol. Przedstawia on życie młodych ludzi, 
zamieszkujących hipisowską komunię w East Village, popierających 
wolną miłość, będących przykładem młodzieńczego buntu; musical jest 
manifestem, nie tylko poglądu Flower Power, staje się obrazem również i 
dzisiejszych czasów, gdzie zewsząd narzucane są ograniczenia i reguły. 
Dzięki muzyce, aktorom oraz nieśmiertelnym od czterdziestu lat , 
oryginalnym broadwayowskim tekstom, widzom przemyka przez głowę 
myśl o zapuszczeniu włosów i wyruszeniu w świat z przesłaniem Peace & 
Love. „Hair” emanujący seksem, również tym homoseksualnym, niegdyś 
szokował, a jego premiera stała się skandalem. Dziś utracił dawny 
zakazany posmak, jednak nadal kipi szaleństwem, kolorami i nagością, 
która mimo, że nie szokuje już w obecnym świecie, przepełnionym 
perwersją i golizną, to w dalszym ciągu jest symbolem wolności i 
hippisowskiego życia.  
 

MUZYKA 
 
„ Coma Symfonicznie”. Tak brzmi tytuł  jedynej w swoim rodzaju płyty 
wydanej w 2010 roku przez łódzki zespół na czele którego stoi jedna z 
barwniejszych postaci polskiej muzyki rockowej, wokalista o niezwykle 
charyzmatycznym i mocnym głosie czyli Piotr Rogucki. Jest to drugi 
album koncertowy Comy. Najbardziej znane utwory zespołu zostały 
przerobione oraz nagrane przy współpracy z Orkiestrą Symfoników 
Gdańskich i to właśnie udział tej grupy wpływa na niezwykłość całej 
płyty. Mieszanie ze sobą różnych gatunków muzyki (a zwłaszcza tak 
odmiennych) zawsze wiążę się z pewnego rodzaju ryzykiem. Nie 
wspominając już o tym, że trzeba wiedzieć JAK to zrobić, aby zrobić to 
DOBRZE. Tak więc przed obiema formacjami muzycznymi stanęło dość 
ambitne zadanie. Jednak tym razem to ryzykowne przedsięwzięcie 
całkowicie się opłaciło. Muzyka rockowa i muzyka klasyczna nigdy 
jeszcze nie łączyły się sobą tak dobrze jak w tym przypadku. Sięgając po 
tę płytę nie przeszło mi nawet przez myśl, że będzie to aż tak dobrze 
zagrane. Wyrazisty wokal Pana Piotra doskonale pasuje do brzmienia 
instrumentów Orkiestry. Instrumenty klasyczne również zostały lekko 
zmienione, tak, aby ton ich dźwięku zgadzał się z dźwiękami 
wydawanymi przez perkusję oraz gitary zespołu. Te i zapewne mnóstwo 
innych zabiegów przekładają się na sukces całej płyty. Album jest 
dostępny również w wersji DVD nagrywanej podczas koncertu w 
Gdańsku. I dla mnie właśnie ten wariant okazał się najlepszy. Obraz 
idealnie współgra z dźwiękiem, do tego udzielają mi się emocje 
publiczności i to sprawia, że podczas oglądania czuję się, jakbym 
naprawdę była na tym koncercie. Całą płytę polecam szczególnie 
ludziom, którzy są otwarci na wszelkiego rodzaju kombinacje muzyczne, 
którzy chcą poszerzać swoje horyzonty i „smakować’ muzyki różnego 
rodzaju.  Bo ten krążek taki właśnie jest. Artyści kreują, tworzą, bawią 
się muzyką. Szukają nowych połączeń. Nie boją się wprowadzić na polski 
rynek muzyczny czegoś nowatorskiego i powszechnie niespotykanego. I 
za tą właśnie odwagę wielki ukłon w ich stronę ! 
 
 
                                                                Żaneta Sibińska

                                                                     Sara Połatyńska 
 
  



 
 
POJEDYNEK NA SŁOWA 
 
   Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz to postacie, o których, niestety 
bądź na szczęście, każdy chyba słyszał. Określa się ich jako 
najwybitniejszych polskich romantyków. Niewielu wie, że z tego powodu 
byli oni często porównywani, więc niekoniecznie pałali do siebie 
nawzajem sympatią. Młodzieży trudno zestawić ich ze sobą i określić, co 
każdy z nich reprezentował. Aby poznać nieco głębiej ich twórczość, 
kilka klas z naszego liceum wybrało się 22 listopada na spektakl pt. 
„Słowacki kontra Mickiewicz – Turniej poetów”. 
Tytuł sugeruje patetyczny pojedynek wielkich ludzi pióra, lecz jak się 
szybko okazało, sztuka nie była tak podniosła, jak się wydawało. W 
pierwszej scenie wystapiły  Maryla i Joanna – studentki dziennikarstwa, 
które postanowiły wezwać duchy Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego, aby przeprowadzić z nimi wywiad. Kiedy w końcu im się to 
udało, przybyli poeci myśleli,  że zostali wezwani przez swoje dawne 
ukochane – Marylę Wereszczakównę (ukochaną Mickiewicza) i Joannę 
Bobrową (ukochaną Słowackiego).Wszystkie tłumaczenia początkujących 
dziennikarek zdały się na nic, gdyż romantycy zamiast je wysłuchać, 
wciągnęli je w swój pojedynek. Maryla odgrywała rolę w „Świtezi” 
Mickiewicza, a Joanna naśladowała Goplanę z „Balladyny”. Poeci 
recytowali swoje wiersze miłosne, spierali się, czy  piękniejsze pejzaże 
stworzył Słowacki w „Rozłączeniu”, czy Mickiewicz w „Stepach 
akermańskich”. Ostatecznie obie dziewczyny zakochały się w „swoich 
ukochanych” i zaczęły ze sobą i z rywalami polemizować. Kiedy 
wschodziło słońce, duchy uciekły bojąc się światła dziennego oraz 
oznajmiając, że już nigdy nie wrócą. Chwilę potem, gdy Maryla odegrała 
atak histerii, ‘Mickiewicz’ i ‘Słowacki’ wrócili. By uspokoić dziewczynę 
zaczęli tłumaczyć, iż są z wyższego rocznika na dziennikarstwie i  
odegrali role poetów, bowiem podsłuchali  rozmowę dziewcząt o 
wywoływaniu duchów. Wszystko skończyło się happy Endem i miłosnymi 
wyznaniami. 
 Bogdan Rudnicki, reżyser spektaklu, podjął się trudnego tematu 
ukazując go w bardzo ciekawy sposób. Do młodzieży – choćby licealnej – 
słabo trafiają sztuki o dawnych poetach i wszystkim, co nie jest 
powiązane ze współczesnością. Reżyser podkreślił uniwersalność 
utworów pisarzy i główny nurt – miłość, bo przecież w każdej epoce, w 
każdym wieku miłość zawsze była i jest obecna. Obaj romantycy mieli 
różne osobowości, byli przeciwieństwami, co zostało przedstawione i 

uwypuklone w formie ironicznych żartów słownych jak i gestów. Nie 
sposób było się nie uśmiechnąć patrząc na miny aktora grającego  
 
 
Juliusza Słowackiego – na jego komiczną mimikę i charakterystyczne 
gesty. Jako wrażliwy i niedoceniony poeta, wciąż musiał się bronić. 
Odtwórca postaci Mickiewicza świetnie oddał wyjątkowo mocny, lekko 
cyniczny charakter poety, podkreślając kpiarską postawę wobec rywala . 
Widać było, że czuje nad nim przewagę. Niczym pan sytuacji stroił sobie 
żarty. Aktorki grające studentki również pokazały swój kunszt – 
chwilami, gdy okazywały miłość swoim ukochanym, wydawało się, jakby 
naprawdę żywiły do nich głębokie uczucia. Z werwą i autentycznymi 
emocjami recytowały utwory romantyków. Choć scenografia była uboga i 
schematyczna,  stroje aktorów odgrywających poetów były bardzo 
autentyczne, jakby sprowadzone z XIX wieku. Mimo, że niektóre 
momenty spektaklu wydawały się być przedłużane ‘na siłę’, co lekko 
burzyło akcję, niesamowity humor i doskonałe odegranie ról przez 
aktorów rekompensowało wszystko. 
 Reasumując, spektakl „Słowacki kontra Mickiewicz – Turniej 
poetów” jest świetnym sposobem na ukazanie sylwetek obu 
romantyków– jako wybitnych twórców i jako ludzi. Uważam, że każdy, 
kogo choć trochę interesuje romantyzm lub ma poczucie humoru, 
powinien obejrzeć tę sztukę, ponieważ zapewnia doskonałą zabawę i 
przedstawia genialnych poetów XIX-wiecznych. 
 
                                                                                   Ida Franczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„THE HUMAN EXPERIENCE” 
 

 
 

Ten film, który część uczniów z naszej szkoły miała możliwość obejrzeć 
w Miejskim Ośrodku Kultury, to prawdziwa historia młodych 
Amerykanów, którzy będąc świeżo po ciężkich doświadczeniach 

życiowych, zaczynają poszukiwać w swoim życiu    „czegoś więcej”, 
aniżeli tylko dolarów i kariery. Wyruszając w podróż z Nowego Jorku 
przez Peru do afrykańskiej Ghany, rozpoczynają niesamowite 
poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące każdego 
młodego człowieka:" Kim jestem i po co żyję??" 
Oto oni : 

 
 
Zanim rozpoczął się seans na scenie wystąpił jeden z bohaterów 
tytułowego filmu i przedstawił nam pokrótce, w jakim celu został on 
stworzony. Powiedział, że wraz z kolegami jest twórcą dokumentu o 
podróży do "głębi człowieczeństwa" i  że swoim filmem  postanowili 
przypomnieć "o fundamentalnych wartościach w bytowaniu każdego 
człowieka", a także o tym, jak osiągać skutecznie "życiowe szczyty i 
cele". 
 
 Po filmie spotkaliśmy się z nim i zadawaliśmy multum pytań, a on starał 
się odpowiadać nawet na te najbardziej nas nurtujące. Opowiedział nam 
również swoją historię m.in. to, w jaki sposób przyczynił się do tego, aby 
film powstał. Mając 16 lat jechał samochodem ze swoją dziewczyną i 
spowodował wypadek. Dzięki temu zrozumiał, jak cenne jest ludzkie 
życie i postanowił zrobić coś, co pomoże innym w tym, aby docenić ten 
dar i móc wczuć się w sytuację osób pokrzywdzonych, przy których 



nasze problemy są niczym. Powiedział nam również kilka ciekawostek 
m.in. to, że zdjęcia do filmu kręcono naprawdę w Nowym Jorku, Peru i 
Ghanie oraz że w lutym podczas najmroźniejszego tygodnia zimy ekipa 
filmowa spała wraz z bezdomnymi na ulicach Nowego Jorku. 

 
 Mogliśmy zagłębić się również w sytuację głównego bohatera Jeffrey'a, 

który pojednał się ze swoim własnym ojcem oraz Charles'a Kinnane, 
który przeżył zamachy World Trade Center w 2001 roku. 

 
 

 Wszyscy z zafascynowaniem słuchaliśmy jego wypowiedzi, po czym 
podziękowaliśmy mu za spotkanie i udaliśmy się do szkoły. 

 
 
 
Oto kilka skrajnie różnych opinii na temat filmu: 
 
1. ''Film może daje do myślenia nad tym, czego w życiu szukamy i 
dokąd dążymy. Stawia na piedestale rodzinę i Boga. Do mnie jednak to 
wszystko nie przemawia. Znając trochę kulturę amerykańską i ich 
skłonność do przesadnego wyrażania uczuć, wszystko w tym filmie 
dzielę przez dwa.'' 
 
2.''Takie filmy są potrzebne, bo nikt nie chodzi sam tam ,gdzie są chore 
dzieci, więc choćby po oglądnięciu takiego amerykańskiego kiczu, pustak 
Polak przekaże swój 1% podatku właśnie na te dzieci, bo na to że 
wybierze się do sierocińca, już nie liczę...'' 
 
3. '''Ten film uczłowiecza, pozwala spojrzeć na okalający mnie świat z 
innej perspektywy, takiej bardziej... ludzkiej'' 
 
 
4. ''Amerykański kicz i tandetne epatowanie emocjami. Jesteśmy super, 
bo opiekujemy się chorymi dziećmi i udajemy bezdomnych!” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fotografia z " The Human Experience" w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Głogowie, pośród tłumu uczniowie II LO im. Mikołaja Kopernika w 
Głogowie. 
 

 
 
-Aleksandra Mackiewicz 
 
 
 



SZKOLNE TALENTY 
 
EWA ZIBROW KLASA 1 „C” -  ŚWIAT W OKU OBIEKTYWU 
 
„Wciąż szukam, ale czy znajdę to inna kwestia. Najlepiej czuję się z 
aparatem w miejscach, gdzie nikt mnie nie obserwuje. Boję się popełniać 
błędy przy innych, ale zdarza się, iż sytuacja wymaga czegoś innego.’’  
Ewa rozpoczęła swoją przygodę z fotografią w pierwszej klasie 
gimnazjum. Początkowo fotografowała głównie otaczającą ją 
codzienność, uwielbiała brać aparat na szkolne wycieczki oraz spotkania 
z najbliższymi przyjaciółmi, co sprawiało jej dużą przyjemność, jednak 
teraz, kiedy zaczęła skupiać się na rozwoju swojej pasji, aparat zabiera 
ze sobą wszędzie. Jak sama mówi, inspirują ją głównie zdjęcia osób 
bardziej doświadczonych, choć stara się odnaleźć własną drogę. Jej 
isnpiracją są również miejsca oraz fotografia czarno-biała. Dzięki 
zdjęciom udaje się jej zatrzymać upływający czas i piękno konkretnej 
chwili. W dziedzinie fotografii osiągała już pewne sukcesy, jednak nie 
skupia się na promowaniu swojego talentu, a swojej przyszłości nie 
wiąże ściśle z tym hobby. Poza fotografią interesuje się też sportem. 
Uwielbia wysiłek fizyczny, a najczęściej możemy ją spotkać na zawodach 
piłki ręcznej. Ewa odnosiła też spore sukcesy w śpiewaniu, jednak 
aktualnie możemy posłuchać jej tylko w domowym zaciszu. Prywatnie 
jest niezwykle ciepłą, przyjacielską oraz szczerą osobą, na której 
wsparcie zawsze można liczyć. Wszystkie osoby zainteresowane dalszym 
odkrywaniem talentu tej niezwykłej uczennicy, odsyłamy do jej 
photobloga pod adresem :www.photoblog.pl/taranelka  
 

 

 
 
Oto jej prace: 
 

 

 

 



 



TMK aka Piekielny 
 

 

Ubrany w biały T-shirt, jeansy i adidasy. Zjawia się punktualnie aby 
przekazać nam w kilku słowach to, czego nauczyło go życie. Żeby dać 
nam siłę do działania, a przede wszystkim - tchnąć w nas wiarę w 
marzenia. Bo gdyby nie one, nie pozostałoby nam już nic.  
 
Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?  
 
Zaczęła się 4 lata temu, w 2008 roku. Taki standard, kumpel to robił, 
bardzo mi się spodobało. Jako, że on miał studio u siebie, była 
możliwość nagrywania  bardziej profesjonalnie niż wszyscy, którzy 
zaczynają. Wykorzystaliśmy to i dzięki niemu, dzięki Junisowi, zacząłem 
nagrywać.  
 
Co jest Twoją inspiracją, kiedy piszesz?  
 
Uczucia dominują. To jest takie wylewanie siebie na kartki.  Dla gościa, 
który ma 19 lat, to jest czymś mega fajnym, że może się opisać za 
pomocą kilku słów, czy kilkunastu. Skupiam się na tym, co mi mówi 
głowa. Nie wiem, jak to jest, ale zazwyczaj te pomysły są tak wyraziste 
dla mnie, że potrafię jakoś to opisać. To jest moje życie, bo już parę 
razy były zmiany o 180 stopni i to jest przeżycie, które daje jakąś 
nauczkę, więc warto o tym mówić.  
 
Jakie masz plany po wydaniu nowej płyty?  
 
Plany… Nie mam planów, po prostu chcę, żeby się fajnie przyjęła. Już od 
ponad roku robimy coś, co nie jest  stricte głogowskim rapem, bo 
głogowski rap to  zupełnie inny klimat, niż to, co my robimy teraz. Czasy 
się zmieniły, ludzie są zupełnie inni. Młodzi ludzie zaczynają to robić i rap 
staje się bardziej uniwersalny. Ja nie robię typowo głogowskiego rapu, 
robię taki rap, jaki mógłbym robić w każdym innym mieście. Moim 
marzeniem jest, żeby płytę przesłuchało jak najwięcej ludzi i żeby ją 
przede wszystkim zrozumieli.  
 
Jakie jest Twoje życiowe motto?  
 
To się wiąże z tym, co odpowiadam, kiedy młodzi mnie pytają, co i jak 
robić, jeśli chodzi o muzykę. Motto jest takie, żeby zawsze słuchać 
siebie, nigdy nie słuchać innych. Bo nawet jeśli rady są dobre, to 
popełniając błąd raz czy dwa Ty i tak później zrozumiesz, że to, co ten 



ktoś do Ciebie mówił, było dobre, tylko, że teraz wiesz już to sam.  
 
Czy rap zmienił coś w Twoim życiu?  
 
No, gdybym nie rapował, to byśmy tu nie rozmawiali teraz pewnie i wiele 
osób nie znałoby mnie w Głogowie w ogóle. Zmienił na pewno to, że 
jestem rozpoznawalny wśród rówieśników, jeśli tak można to nazwać. 
Jest to jakaś tam popularność. Nauczył mnie wiele. Teraz jestem 
bogatszy o to, co przechodziłem, to czego nauczyłem się od innych ludzi, 
to czego się nie nauczyłem, czego nauczyłem się na swoich błędach. 
Każdego dnia dowiaduję się, że rap zmienił coś innego. Bo to ja się 
zmieniłem.  
 
Jesteś inspiracją dla młodego pokolenia. Co poradziłbyś 
 młodzieży, aby zachęcić do realizowania marzeń i życiowych 
planów?  
 
Nie wiem, czy jestem, ale jak jestem, to fajnie (śmiech). Poradziłbym 
moje motto życiowe. Choć w pewnym sensie,  skoro teraz słuchają 
mnie, to słuchają rad innych ludzi. Więc radziłbym, żeby tego nie robili. 
Słuchajcie tego, co mówi wam serce i głowa. Nieważne, co mówią wam 
inni ludzie, bo najlepiej się uczyć na swoich błędach. 
 
Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
                                                                                       Kaja Piękoś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Magiczna KULA-MISKA-MIKSER 
prawdę Ci powie !  
 
- Widzę długą linię życia oraz szczęścia ! A co mamy tutaj ? O 
Matko ! Ósemka dzieci z trzema różnymi partnetami?! -Klasa 
natychmiast wybucha śmiechem a do stolików z wróżbami 
ustawia się długa kolejka osób spragnionych poznać swoją 
przyszłosć. Andrzejki to w końcu najlepszy czas na to aby 
dowiedzieć się więcej o swoim przyszłym życiu - Wywróżyć imię 
partnera , zawód a nawet poznać odpowiedzi na najbardziej 
niezwykłe, nurtujące nas pytania. Co prawda ciężko jest 
rozszyfrować wszystkie tajemnice swojego życia w ciągu 45 
minut, jednak część klas II LO postanowiła podjąć tę próbę i 
stawić czoła losowi. Gabinety wróżbiarskie rozpoczęły swoją 
działalność na szóstej godzinie lekcyjnej co nie dokońca 
spodobało się części nauczycieli, jednak wywołało duży 
entuzjazm wśród uczniów. Tym oto sposobem klasa 1e miała 
szansę skożystać z usług trzech "doświadczonych" i 
"utalentowanych" wróżek o imionach Esmeralda, Tacjanna i 
Beatrycze, które przy pomocy opatrzności oraz dużej dozy 
wyobraźni ujawniały imiona przyszłych partnerów, uprawianych 
zawodów czy kożystały z mistycznej wiedzy kart. Dużą 
pomyślnością cieszyła się też Magicza KULA-MISKA-MIKSER 
prawdy, udzielająca odpowiedzi na każde pytanie. Natomiast po 
wyczerpującej godzinie pełnej magii można było iść śladem 
pomysłowej klasy 1c, która postanowiła uzupełnić wyczerpane 
zasoby energii domowej roboty ciastem oraz napojami. 
 
- Natalia Chichłowska 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


