
 

 

 



 

Co nowego w Limanie? 

Kolejny rok szkolny, a wraz z 

nim powraca El Limano! Serdecz-

nie zapraszamy do pierwszego w 

tym roku numeru! Poznacie w nim 

opinie pierwszoklasistów o na-

szej placówce i ewentualne 

zmiany przez nich zaproponowa-

ne. W wyobraźni przeniesiecie 

się do Krakowa, gdzie klasa 3a 

miała możliwość podziwiania 

sztuki niezwykłej, zabawnej i 

wzbudzającej trafne refleksje, 

zatytułowanej ,,Bóg Mordu”, au-

torstwa Yasminy Rezy. Powrócicie też do waszych wycieczek i wyjazdów inte-

gracyjnych, utożsamicie się z pierwszoklasistami i nadchodzącym wielkimi 

krokami ślubowaniem . Przypomnimy również o II wojnie światowej, a nawet o 

bohaterach tamtych czasów, z którymi mieliśmy przyjemność przeprowadzić 

wywiady oraz zorganizować wspólne spotkanie. Nie zabraknie opowieści o na-

szych ulubionych ludziach internetu, czyli jutuberach kochanych przez li-

manowską młodzież. Z pewnością zaskoczy Was wywiad z Panem Kowalikiem, 

jednym z najbardziej lubianych nauczycieli naszej szkoły. Chwile ze sztuką 

zapewni kącik literacki, który czeka na wasze teksty! Miłej lektury! 

                                                                                                                      

          Kasia Łukowska 
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Co nowego w Limanie? 
Podróże kształcą! 

Wrzesień to czas integracji, wspomnień oraz nauki. Nie od dziś wia-

domo, że poprzez praktykę łatwiej przyswajamy teorię. Poszczególne 

klasy zwiedzały między innymi Kraków, Lublin, Zamość, Kielce oraz 

inne polskie miasta. Odwiedziliśmy wiele miejsc kultury, historii i 

dobrych restauracji. 

Przez ten czas mieliśmy możliwość poznać kolegów z klasy i siebie 

samych. Dowiedzieliśmy  się wielu ciekawych rzeczy o miejscach, w 

których byliśmy, a fakt, że mogliśmy patrzeć na historię z bliska, 

pomógł nam zrozumieć ją głębiej.  

 



Cześć i Chwała Bohaterom! 

6 października klasa III A spotkała się z osobami, z którymi miała przy-

jemność przeprowadzać wywiady o przeżyciach z okresu II wojny światowej i 

czasów powojennych. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Bliscy świad-

kowie historii. Historie nam bliska”. Najpierw miała miejsce część ofi-

cjalna, w której wręczono upominki bohaterom naszej książki, a następnie 

mogliśmy porozmawiać z Nimi o wszystkim i dowiedzieć się jeszcze więcej o 

tym, jak wyglądały tamte czasy.  

Limany w Limanie, czyli…? 

Już za rogiem dzień nauczyciela, co oznacza, że czas na docenienie naszych 

ukochanych pedagogów. Tradycją jest już, że w naszej szkole rozdawane są 

limany. Ale co to właściwie jest? Są to nagrody dla ulubieńców naszych 

uczniów. Każda klasa typuje swojego faworyta do  wybranej kategorii. Nau-

czyciel, który dostanie najwięcej głosów w danej dziedzinie jest nagradza-

ny owym Limanem. Jest przy tym wiele śmiechu i zabawy, pamiętajmy, że nasi 

pedagodzy wkładają dużo pracy we wpajanie w nas wiedzy, często tracąc głos 

i nerwy. Wszystkiego najlepszego!  

30 minutowa przerwa specjalnie dla Was! 

Kochane pierwszaki, to właśnie dla was dyrekcja szkoły wydłużyła długą 

przerwę o 10 minut. Stało się tak w ramach programu Tutoringu dla nowych 

uczniów naszej szkoły. Każda klasa wybrała nauczyciela, który jest ich Tu-

torem. Oznacza to, że po godzinie 12:45 jest on dostępny dla was, by roz-

wiązać wasze problemy, pomóc oswoić się z problemami, albo najzwyklej po-

rozmawiać jeżeli macie taką potrzebę. Korzystajcie ile możecie, w końcu 

szkoła to przyjaciel a nie wróg. 

A co robimy po lekcjach? 

W tym roku uruchomiono różnorodne zajęcia pozalekcyjne aby każdy uczeń 

mógł się rozwijać w kierunku swoich pasji lub najzwyczajniej się odstreso-

wać po sprawdzianie z matmy. Na przerwach możemy potańczyć z Panią Grabow-

ską, trochę ruchu nie zaszkodzi a świetna zabawa pozwoli zapomnieć o pro-

blemach dnia codziennego. Możemy również rozwijać się plastycznie w pra-

cowni artystycznej. Dla tych, którzy nadal nie wiedzą jak obliczyć deltę 

jest PrzypoMat, który łączy przyjemne z pożytecznym. A na koniec w imieniu 

całej redakcji El Limano serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach 

dziennikarskich i wspólnym tworzeniu gazetki szkolnej. Możecie pisać o 

swoich zainteresowaniach, książkach, filmach, które was poruszyły i o 

wszystkim co chcecie przekazać swoim kolegom ze szkoły.   
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Ślubuję!  

W piątek 13. odbędzie się ślubowanie klas pierwszych. Wkroczycie oficjal-

nie w życie naszej szkoły i staniecie się częścią społeczeństwa Limana. 

Ta szkoła stanie się waszym drugim domem na kolejne 3 lata. Powodzenia! 

Patrycja Budziło 



Ile lat pracuje Pan w naszej szkole? 

4 rok. 

Czy od zawsze chciał Pan zostać nauczycielem? 

Z pewnością nie była to moja pierwsza myśl, ponieważ długo zastanawiałem 

się, co chciałbym w życiu robić. Przed studiami zrobiłem sobie rok wolne-

go. To pozwoliło mi się określić i wybrać kierunek, który przyczynił się 

do tego, że zostałem nauczycielem historii. 

Z jakiego powodu dojeżdża Pan codziennie do szkoły do Warszawy? 

Ponieważ lubię pracę w szkole, a tak się zdarzyło, że szkoła, w której 

pracowałem przestała się rozwijać, przychodziło coraz mniej uczniów. Ozna-

czało to redukcję etatów  i nagle okazało się, że jest praca w Warszawie i 

tutaj trafiłem. Dojazdy wbrew pozorom nie męczą, przyzwyczaiłem się. 

Chciałem zaznaczyć, że nie lubię zmieniać miejsca pracy. Jest to moja 3 

praca. Pierwszą zmieniłem, bo musiałem się przeprowadzić z Częstochowy. 

Lubi Pan pracę z młodzieżą? 

Lubię, chociaż czasami młodzież bywa męcząca. Mam jednak porównanie do 

młodzieży, która była kilka lat temu i widzę te zmiany, które zachodzą. Co 

warto zauważyć,  dzisiaj jest spokojniej na korytarzu w czasie przerw ze 

względu na to, że każdy siedzi wpatrzony w swój telefon. 

Jak się Pan uczył w wieku szkolnym? Przykładał się pan do nauki? 

Najbardziej uczyłem się przedmiotów, które mnie interesowały, czyli histo-

rii, języka polskiego. Pozostałych przedmiotów takich jak biologia, chemia 

uczyłem się na pamięć. Byłem żywym dzieckiem, więc nigdy nie otrzymałem 

oceny wzorowej z zachowania, miałem za to wyróżniające. 

Czy zmieniłby Pan pracę, gdyby pan mógł? 

Chyba nie. 

Ma Pan swój jakiś ulubiony moment historyczny, dział, który Pana najbar-

dziej interesuje? 

XX wiek, II Wojna Światowa, 20-lecie między wojenne i I Wojna Światowa. 

Czy oprócz historii ma Pan jakieś hobby, zainteresowania? 

Mam wiele pasji. Są nimi min. turystyka (w tym górska); mam swój cel, po-

nieważ idę dookoła Polski. Planowane zakończenie 2025 r., ponieważ mamy na 

to do dyspozycji tylko 2 tygodnie w wakacje i ewentualnie parę dni zimą. I 

cel drugi w turystyce, czyli zwiedzenie wszystkich miast w Polsce. Jest 

ich ponad 920, co roku dochodzą nowe. Na chwilę obecną odwiedziłem ponad 

360. Drugim hobby jest z pewnością żużel , jeżdżenie na zawody, odwiedzi-

łem prawie wszystkie stadiony w Polsce z wyjątkiem 4 . Ponadto interesuję 

się książkami i muzyką szczególnie rockową. 
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CZŁOWIEK Z PASJĄ 



Jakich zespołów Pan słuchał/słucha? 

Z polskich Dezerter, Kult. Ciężko by-

łoby mi je wszystkie wymienić, gdyż 

musiałbym zrobić listę kilkuset ze-

społów. Mam w domu prawie 1000 winy-

li, ponad 2000 kompaktów  i  ponad 

2000 kaset.  

Czy jest jakieś miejsce, które pod-

czas licznych wędrówek wywołało na 

Panu największe wrażenie? 

Zawsze ogromne wrażenie robiła na 

mnie Praga, szczególnie z  dzielnica-

mi żydowskimi , Budapeszt, który jest 

kapitalnym miejscem z uwagi na to, że 

w centrum jest góra z pięknym punktem 

widokowym. Mimo to nie ma jednego takiego miejsca, które by mnie 

„oczarowało”, powodowało, że chciałbym tam wracać.  

Wiemy, że interesuje się Pan także piłką czy są jakieś kluby, którym 

szczególnie Pan kibicuje? 

Spoza Polski nie mam drużyny, której bym kibicował jakoś zdecydowanie. 

Bardziej skupiam się na tym, gdzie grają dani piłkarze tzn. kibicuję 

tam, gdzie gra Kuba Błaszczykowski. Zaś z Polski jest kilka fajnych dru-

żyn, którym kibicuję – Raków Częstochowa, Polonia Warszawa, Broń Radom, 

Victoria Częstochowa, Skra Częstochowa, Czwórka Radom. Oprócz tego inte-

resuję się również siatkówką. Tam z kolei dopinguję AZS Częstochowie, 

Czarnym Radom. Rzecz jasna uczęszczam na mecze. Weekend bez meczu, uwa-

żam za weekend stracony. 

Czy ma Pan jakieś wydarzenie, które utkwiło panu w pamięci związane z 

reprezentacją narodową? 

W  piłkę nożną to na pewno półfinał z Igrzysk Olimpijskich z 1992 r., 

gdzie graliśmy z Australią i wygraliśmy 6:1. To był kapitalny mecz. Wię-

cej mam wspomnień z żużla, bo były ciekawsze mecze. Żużel ma jeden minus 

– czasami pada, przez co zawody są czasem odwołane. Stąd najciekawsze 

wspomnienia to były noclegi pod stadionem w oczekiwaniu na przełożony 

mecz i życzliwość kibiców drużyn gospodarzy, którzy nas wspaniale przyj-

mowali, nawet gościli w domach.  

Jak był Pan młodszy  to nie chciał Pan zostać sportowcem? 

Z pewnością widziałem to, że nie miałem talentu do piłki. Gdy chciałem 

się zapisać na siatkówkę, okazało się, że mam za mało wzrostu. Przyjmo-

wali od 1,70 m, a ja miałem wtedy 1,65 m. Na żużel zaś nie pozwolili mi 

zapisać się rodzice, gdyż jest to sport bardzo niebezpieczny. 

To chyba wszystko dziękujemy za wywiad. 

 
Józek Kłoczowski, Błażej Letza 
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A co uważają pierwszoklasiści?  
 

W poprzednim tygodniu poprosiliśmy naszych pierwszoklasistów, żeby napisali 

swoje opinie o Limanie po pierwszym miesiącu szkoły. 

 

„Po miesiącu nauki w Limanie czuję się dobrze. Atmosfera jest przyjazna.”  

 

„I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława limanowskiego zaskoczyło mnie bardzo 

pozytywnie. Gdy była, tu na dni otwartym, zachęciły mnie dwie dziewczyny z 

klasy maturalnej, ale przeraziła mnie wielkość szkoły. Po 2 tygodniach 

odnalazłam się w nowym otoczeniu. Trochę długie kolejki do stołówki.”  

 

„Szkoła wywarła na mnie bardzo pozytywne emocje. Miła i oczytana kadra pedago-

giczna, powoduje uśmiech na mojej twarzy. Jestem zadowolony, że trafiłem do tej 

szkoły.”  

 

„Mam fajną klasę. Dobry pomysł z radiowęzłem. Nauczyciele nawet spoko. Warunki 

do uprawiana sportu są bardzo dobre. Moim zdaniem przerwy są zdecydowanie za 

długie. 30 min. przerwa to przesada.” 

 

„Moim zdaniem po miesiącu szkoły uważam, że jest tu bardzo fajnie. Atmosfera 

jest bardzo przyjemna, nauczyciele są mili i dobrze przekazują wiedzę. Jedyne 

co mi się nie podoba, to są zbyt długie przerwy (chodzi tu o te 20 i 30 minuto-

we). Myślałam, że będzie gorzej.” 

 

„Po miesiącu chodzenia do szkoły uważam, że jestem pozytywnie nastawiona do 

szkoły. Nauczyciele są wyrozumiali, kompetentni, poznałam dużo fajnych ludzi. 

Myślę, iż większość z nas czuje się dobrze w Limanie i mogę śmiało polecić tę 

szkołę.” 

 

„Szkoła jest duża, ale pomimo sporej liczby uczniów atmosfera jest jej głównym 

atutem, ponieważ wszyscy są otwarci na nowe osoby. Nauczyciele pomimo tego, że 

są wymagający starają się dogadać z uczniami tak, by rozwiązać wszelkie 

problemy. Uczniowie zarówno z pierwszych, jak i ze starszych klas otwarci są na 

nowe znajomości.”  

 

„Kiedy pierwszy raz weszłam do Limana, wiedziałam że będą problemy z 

odnalezieniem się. W końcu to bardzo duża szkoła. Całe szczęście każdy wydawał 

się przyjaźnie nastawiony. Można było podejść i spytać o drogę do danej klasy. 

Osoby i nauczyciele okazali się bardzo mili i szkoła juz nie wydaje mi się tak 

wielka jak na początku. Dodam, że w stołówce robią bardzo dobre kanapki.”  

  

„Na liceum czekałam przez całe gimnazjum. Jest o wiele więcej nauki, to fakt. 

Ale czuję, że to będzie jeden z najlepszych etapów mojej nauki. Mam cudowną 

klasę, która bardzo zgrała się podczas wyjazdy integracyjnego. Nauczyciele są 

świetni nie tylko pod względem przekazywania wiedzy, ale z większością da się 

pogadać i zwrócić o pomoc. Jest wiele zajęć dodatkowych, chociaż przydałaby się 

jakaś pełna lista z terminami spotkań. Szkoła jest super! Cieszę się, że tu je-

stem.” 

 

Jak widać dyrektor, reszta kadry i wszyscy uczniowie mogą być dumni z tego, ja-

ką cudowną szkołę tworzą. Pierwszoklasiści zostali powitani bardzo przyjaźnie i 

są zadowoleni. Pojawiły się zażalenia na długie przerwy. Gwarantujemy, że jeśli 

odłożycie telefony i spędzicie te 30 min. ze znajomymi, to staną się one za 

krótkie, ponieważ będziecie się świetnie razem bawić.  

Dodamy, że opinie były pisane anonimowo, więc uczniowie spokojnie mogli pisać 

szczerze to co czują. A mimo tego dostaliśmy same miłe słowa. Jedynym ograni-

czeniem, jakie wprowadziliśmy było słownictwo - poprosiliśmy o zastąpienie 

ewentualnych brzydkich słów jakimiś ładnymi synonimami.  

Oby takie zdanie naszych pierwszaczków o szkole utrzymało się przez jeszcze 

wiele lat po ukończeniu szkoły.  

 
 
 

 

O. , Wiktoria 
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Im bliżej zajęć, tym bardziej panikowałam, ale również czułam coraz większą adre-

nalinę, taki strach połączony z ogromną chęcią. Gdy już weszliśmy na górę, zakle-

pałam wygodne miejsce na płachcie rozłożonej dla osób, które nie chciały się 

wspinać. Przesiedziałam całą godzinę, walcząc ze swoimi myślami. Później wstałam, 

żeby się przejść. Weszłam trochę wyżej niż siedzieliśmy i podziwiałam widoki, a 

gdy wracałam, usłyszałam pytanie „A ty się nie wspinasz?”  plus jakieś motywacyj-

ne zdanie, którego nie umiem zacytować. To chyba było coś, czego mi brakowało. 

Zdobyłam wszystkie możliwe szczyty i tak bardzo mi się spodobało, że teraz poważ-

nie myślę nad obozem wspinaczkowym.  

 

Historia wyżej miała trochę zobrazować i być żywym dowodem, jak bardzo strach 

jest w stanie ograniczyć człowieka. Nawet nie jestem w stanie zliczyć podobnych 

sytuacji w moim życiu. Tyle razy hamowałam się przed czyś, odmawiałam sobie naj-

rozmaitszych doświadczeń. Za każdym razem kiedy mówiłam sobie „Nie, bo nie, bo 

się boisz.” bardzo żałowałam, że nie nie jestem wystarczająco odważna, żeby po-

wiedzieć „Tak, spróbuj, najwyżej Ci się nie spodoba.”. Wydaje mi się, że właśnie 

to usłyszałam, przed podjęciem decyzji dotyczącej wspinaczki.  

 

Ale nie trzeba szukać przykładów odwagi w tak ekstremalnych sytuacjach. Weźmy ja-

ko przykład szkołę. Założę się, że na większości lekcji pada pytanie ze strony 

profesora „Ktoś jest chętny do odpowiedzi ustnej z ostatnich lekcji, czy mam sam 

sobie wybrać?” Ile razy byliście nauczeni, ale się nie zgłosiliście, w obawie, że 

popełnicie błąd? Ja tak mam ciągle. Odpowiedź ustna z poprzednich lekcji jest na 

ocenę więc jakieś obawy będą zawsze. A co z najzwyklejszą odpowiedzią na pytanie 

w trakcie lekcji? Zdarza wam się, że nie odpowiecie, mimo że znacie odpowiedź? Bo 

mi tak. I nie wiem, czy to wynika z braku pewności siebie, czy może po prostu aż 

tak bardzo nie lubię mówienia czegokolwiek na tle sporej grupy osób. Naprawdę nie 

wiem.  

 

Niedawno usłyszałam pewien sposób, jak to przezwyciężyć. Podzielę się tym z Wami, 

bo może akurat ktoś również ma taki problem. Tak od razu odpowiedź ustna to rzu-

cenie się na głęboką wodę. Można zacząć od odpowiedzi na te pojedyncze pytania 

podczas lekcji. Z czasem zaczniemy się przyzwyczajać i mówienie na tle np. klasy 

nie będzie sprawiało większego problemu. Wtedy już nie będzie różnicy czy odpo-

wiemy na jedno pytanie, czy na całą serię.  

 

Odwaga a właściwie jej brak hamuje nas przed masą sytuacji. Czasami jest to do-

bre, ponieważ ostrzega nas przed wieloma głupimi pomysłami. Zaczyna to bardzo 

utrudniać życie, gdy odmawiamy sobie tego, co nas rozwija w dobry sposób. Jeśli 

się to zauważy, to super. Jeśli się to zauważy i zechce się to zmienić, to jesz-

cze lepiej. Wtedy małymi kroczkami będziemy dążyć do celu i walczyć z naszymi lę-

kami.  

 

Czy bycie odważnym pomaga nam w rozwoju osobistym?  

„Odwaga nie polega na braku lęku, 

Ale na umiejętności działania mimo niego.” 

                                                                                                         

M. Juchnik 

Pod koniec września większość uczniów klas pierwszych naszego li-

ceum była na wycieczce klasowej. Gdy pierwszy raz dostałam do ręki 

program zajęć,  pomyślałam: „No ładnie, zapłaciłam za coś, czego 

okropnie się boję - przesiedzę całe zajęcia” - ta myśl dotyczyła 

wspinaczki skałkowej. Nie była bezpodstawna, mam bardzo słabe ręce 

i nie chciałam sobie zrobić krzywdy. Jechałam z myślą, że po prostu 

spędzę parę godzin z osobami, które też nie będą się wspinać.  

O. 
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26.09.2017, wieczorem drugiego dnia wycieczki, klasa 3a wybrała się na 

spektakl Yasminy Rezy pt. "Bóg Mordu”, który odbył się w Małopolskim 

Ogrodzie Sztuki. Po krótkiej wizycie w szatni udaliśmy się zająć miej-

sca. Przedstawienie rozpoczęło się, w żaden sposób nie zapowiadając te-

go, co miało dziać się dalej. Krótki wstęp fabularny ukazujący rozmowę 

dwóch małżeństw dotyczącą kłótni i pobicia syna jednej z rodzin był 

tylko sprytnym sposobem na wprowadzenie do dalszej części sztuki. Akcja 

odbywa się w jednym pomieszczeniu, jednakże rozwija się zaskakująco 

szybko, a co ciekawsze zmierza w zupełnie niespodziewanym kierunku. Od 

drobnej, kulturalnej rozmowy dorosłych ludzi, poprzez małe spory i wy-

mianę poglądów aż po kłótnie i wyzwiska, na które z pozoru porządni i 

dojrzali ludzie nie powinni sobie pozwalać. Jest więc pierwsze zasko-

czenie widza, czyli gwałtowna zmiana odczuć poprzez zmianę charakteru 

całego utworu.  

Niezwykle ciekawym zjawiskiem, jakie można zaobserwować jest to, jak 

łatwo ludzie zmieniają strony konfliktu i z jaką niemal niezauważalną 

płynnością się to odbywa. Jest genialne ukazane, jak ludzie różni od 

siebie oraz o innych sposobach myślenia, mogą znaleźć wspólny język. 

Sam tytuł jest nawiązaniem do filozofii wygłoszonej przez Alaina pod-

czas wspominek z czasów szkolnych, ujawniających  jego podejście do 

rozwiązywania problemów przemocą.  Kolejnym zaskoczeniem jest fakt, że 

zarówno ja jak i chyba każdy na widowni miał uśmiech na twarzy (choć 

jest to drobnym niedopowiedzeniem, gdyż na sali ciągle słychać było 

głośny, żywy i szczery śmiech). Cały utwór ma charakter satyryczny, po-

kazuje i wyśmiewa problemy, które często dotykają nas wszystkich, takie 

jak pracoholizm, konflikty małżeńskie, hipokryzję czy też mniej wyszu-

kane, jak słaba głowa do alkoholu... Genialnym jest więc połączenie 

niezwykłego humoru ze swego rodzaju pouczeniem albo chociaż zachęceniem 

do przemyśleń. Niezwykle łatwo jest utożsamić się z bohaterami utworu, 

gdyż przedstawieni są oni jako zwykli ludzie posiadający pasję, skrywa-

jący problemy, wady i słabości, często wręcz dziecinni. Wszystkie te 

cechy sprawiają, że sztuka ta jest zarówno gratką dla ludzi interesują-

cych się psychologią i socjologią, gdyż będą mieli one świetne pole do 

analizy poszczególnych zachowań bohaterów oraz doszukiwania się praw-

dziwych pobudek ich poczynań, jak i dla ludzi szukających odrobiny roz-

rywki i odpoczynku.  

Jeśli miałbym polecić jakieś przedstawienie teatralne, to był by to 

właśnie "Bóg Mordu,  dlatego też nie ujawnię wszystkich aspektów tej 

sztuki, aby nie psuć zabawy z ich samodzielnego odkrywania. 

BÓG MORDU 

Patryk Toczko 
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Jan Dąbrowski znany z ponad milionowego ka-

nału na YouTube „JDabrowsky”. Ma 21 lat i po-

chodzi z Legnicy. Pomimo tego, że prowadzi ka-

nał rozrywkowy, nie brakuje na nim wartościo-

wych treści np. wspomaganie działań fundacji 

„Twoja Pasja”. Organizuje również live, na 

których pomaga swoim obserwatorom w zadaniach 

z matematyki. Pomimo młodego wieku założył już 

swoja firmę oraz wydał książkę. Jest fanem 

Krzysztofa Krawczyka i Beaty Kozidrak. Więcej 

o nim możecie się dowiedzieć na jego kanale. Polecam filmy „FRIENDZONE – 

Histeria mojego życia” „POMAGAJ UŚMIECHEM –  fundacja „Twoja pasja” czy 

„CO MYŚLĘ O SWOICH WIDZACH? Q&A”  

 

 

Social media: Facebook: JDabrowsky, Snapchat: radarfoczek,  

Instagram: jdabrowsky 

 

 

 

 

 

 

 

Weronika Szymańska znana ze swojego kanału na YouTube jak "Billie Sparrow" 

oraz poczucia humoru i fioletowych 

włosów. Jest 20 letnią studentką polo-

nistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Tworzy własną poezję, jej wiersze moż-

na czytać na profilu na Facebooku Bil-

lie Sparrow Poetry. Zaistniała, kiedy 

jeden z jej filmów został wyemitowany 

w programie Ellen DeGeneres Show. Jest 

fanką Michaela Jacksona, skąd też po-

wstał jej pseudonim. Więcej ciekawo-

stek na jej temat znajdziecie w filmie 

"50 faktów o mnie". Godne polecenia są 

także filmy: "5 sposobów na umilenie nauki" "Młodzi ludzie a praca", 

"Sposoby na stres".  

 

Social media: Facebook: Vroobelek, Snapchat: billie_sparrow, 

 Instagram: @billie_sparrow, Twitter: @vroobelek 
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Ludzie Internetu 

Weronika Kołodziejek, Natalia Sotomska 
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Wiesz jak to jest, kiedy zostajesz sam? Sam jak 

kępka roślin na suchej pustyni. Jesteś takim    

samotnym punktem na tle innych. 

Fatalne uczucie. Przywiązać się do kogoś i po   

niedługim czasie zaczyna się do tej osoby odczuwać 

coś, czego nie powinno być. 

Nie chcąc tracić kontaktu oszukujesz samego siebie i właśnie ją.   

Mówisz, że wszystko jest dobrze. Jednak ukrywasz to, że cierpisz, że 

rozrywa Ciebie od środka. 

Osoba tego nieświadoma niektórymi wypowiedziami pogarsza Twoje złe 

samopoczucie. 

Kącik literacki 

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy wszystkiego 

najlepszego, cierpliwości oraz sukcesów w pracy i 

nie tylko :)  

Dla kreatywnych ! 

Zachęcamy do  swoich tekstów, które mogłyby znaleźć 

się w gazetce ElLimano. Prace można wyłać pod adres  

e-mail: ellimano.artykuly@gmail.com 

To miejsce na Wasze teksty 


